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“No passion so effectually robs the mind
of all its powers of acting and reason as fear”

Edmund Burke
“On the sublime and beautiful”
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Kapitel 1

1. Inledning

Denna magisteruppsats undersöker den psykologiska dimensionen kring studenters upplevelser av
sitt universitetsbibliotek och informationssökningsprocessen. Amerikanska undersökningar visar att
upp till 80 % av förstaårsstudenterna upplever ”library anxiety”, en form av rädsla och oro inför
universitetsbiblioteket och informationssökningsprocessen med kognitiva, känslomässiga,
fysiologiska och beteendemässiga aspekter. ”Library anxiety” karaktäriseras av att man beskriver
biblioteket som "skrämmande", "läskigt" och "otäckt". Det betecknas av rädsla, negativa
självdestruktiva tankar, skamkänslor, mental förvirring och undvikandebeteenden. Man upplever
biblioteket som alltför stort och komplicerat och de egna biblioteks- och
informationssökningskunskaperna som otillräckliga, man skäms över detta vilket leder till att man
inte vågar be bibliotekspersonalen om hjälp. ”Library anxiety” verkar ha negativa effekter på
mentala processer, man blir orolig och kan inte koncentrera sig på sin uppgift och man ger ofta upp
när man stöter på problem. Många går också ut ur biblioteket i oförrättat ärende, man försöker klara
sig utan den önskade informationen eller hittar den på annat håll. Många som upplever ”library
anxiety” undviker också att återvända till biblioteket under en längre tid.1  2

Efter att ha tagit del av undersökningar kring ”library anxiety” och undersökningar kring studenters
upplevelser av oro och ängslan i informationssökningsprocessen blev jag nyfiken på hur svenska
studenter upplever sitt högskolebibliotek och sin egen förmåga att använda det. Jag blev intresserad
av att undersöka fenomenet ”library anxiety” i en svensk kontext och se om det förekommer bland
svenska högskolestudenter. Jag ville veta vilka uttryck ”library anxiety” kan ta sig och vad dessa
känslor beror på, hur de uppstår, vad det utlöses av och hur de går över. Kanske är det de jättelika,
vördnadsbjudande byggnaderna och de relativt komplicerade systemen och rutinerna som
skrämmer, något som bibliotekspersonal måste ta hänsyn till i skyltning, användarundervisning,
skapandet av rutiner och personligt bemötande. Kanske är det situationen som nybliven student som
skapar en allmän förvirring och känsla av litenhet som kulminerar vid mötet med den akademiska
institutionens högborg: universitetsbiblioteket. Kanske måste institutionerna också i högre grad ta
hänsyn till studenternas okunskap om bibliotek och, t ex inför B- eller C-uppsatsen, i ett
undervisningssammanhang grundligt informera studenterna om högskolebibliotekets resurser och
rutiner. Man kan också tänka sig att det finns ett naturligt moment av oro och osäkerhet i alla nya
situationer där man står inför en lärandeprocess, vilket kan ta sig uttryck i oro och ångest. Som
utgångspunkt för undersökningen har jag valt Uppsala universitetsbiblioteks huvudbibliotek för
humaniora och teologi, Carolina Rediviva, som genom sin ålder, storlek och relativt komplicerade
rutiner kan ses som sinnebilden för ett gammaldags universitetsbibliotek, förmöget att väcka många
olika typer av känslor hos sina användare.

Den studiesociala situation som många studenter befinner sig i kan ibland karaktäriseras av
psykologisk stress och osäkerhet. Många flyttar hemifrån för första gången till en helt ny stad där
man inte har något utvecklat socialt kontaktnät. Varje termin måste man prestera studieresultat
annars riskeras studielånet för nästa termin. Problem kan uppstå under utbildningens gång, vissa har
benägenhet att skjuta upp sina studier vilket kan leda till enorma arbetsbördor vid terminens slut
eller kollapsade studier. Vissa lider av tentamensångest, ett välundersökt forskningsområde inom
psykologin. Denna uppsats undersöker biblioteksrädsla eller ”library anxiety”, en i Sverige

                                                
1 Mellon, Constance A. (1986) “Library anxiety : a grounded theory and it’s development”, s 162
2 Jiao, Qun J. m fl (1996) “Library anxiety : characteristics of "at-risk" college students”, s 152
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outforskad aspekt av studenters studiesituation. ”Library anxiety” har i andra länder visat sig vara
ett psykologiskt fenomen som kan hindra studenter från att uppfylla sina informationsbehov. I
värsta fall kan "library anxiety" allvarlig påverka studenternas studieresultat och i förlängningen
deras ”information literacy” (informationskompetens, se avsnitt 1.5). På grund av detta bedömer jag
att denna undersökning är viktig att utföra.

1.1 Syfte och problemformuleringar

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal studenters upplevelser, tankar och känslor kring
sitt universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, och sina informationssökningar i samband med att man
skriver en vetenskaplig uppsats. Jag vill undersöka huruvida ”library anxiety”, som beskrivs i
tidigare forskning, förekommer bland studenter som har använt sig av universitetsbiblioteket som
informationsresurs. Uppsatsen har också ett explorativt syfte. Jag vill ta reda på hur ”library
anxiety” kan se ut, hur den uttrycker sig och vad den riktas mot. För att ytterligare fördjupa mig i
fenomenet vill jag också undersöka hur och när ”library anxiety” uppstår, hur och när det upphör
samt vilken relation ”library anxiety” har till användarundervisning och informationssökning. För
att detta ska vara möjligt att undersöka har jag försökt att ta hänsyn till studenternas livssituation, d
v s deras studiesociala, individualpsykologiska och rent fysiska kontext.

Problemformuleringen som inledde uppsatsarbetet lyder:

Hur upplever uppsatsskrivande studenter sitt universitetsbibliotek och sin egen förmåga att
använda biblioteket? Förändras detta över tid?

Efter litteraturstudium av relevant teori inom området uppstod ett antal mer preciserade
frågeställningar. Den första är avgörande för resten av uppsatsarbetet:

Förekommer "library anxiety" bland svenska högskolestudenter?

Följande frågeställningar försöker komma åt hur "library anxiety" ser ut, varför den uppstår, hur den
upphör samt dess relationer till angränsande fenomen:

Hur kan "library anxiety" se ut hos svenska högskolestudenter?

Hur kan "library anxiety" uttryckas och vad kan den riktas mot?

Hur och när kan ”library anxiety” uppstå respektive upphöra ?

Vilken relation kan "library anxiety" ha till användarundervisning och informationssökning?

Mina inledande antaganden var att de flesta studenter upplever någon typ av osäkerhet eller oro när
de för första gången konfronteras med universitetsbiblioteket, dess rutiner och
informationssökningssystem. Med undersökningen vill jag få studenterna att beskriva sina egna
personliga upplevelser, tankar och känslor i samband med detta. Jag vill ta reda på om det sker en
förändringsprocess i studenternas relation till biblioteket efter en tid eftersom jag antar att
osäkerheten och oron avtar efter att man studerat en längre tid samt när man utvecklat en viss vana
vid biblioteket. Ett annat antagande är att oron främst finns bland studenter som inte varit på
rundvandring på biblioteket eller deltagit i någon typ av användarundervisning och att oron uppstår
för att man inte erhållit någon information om hur biblioteket fungerar.
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1.2 Teoretiska utgångspunkter

Denna uppsats sammanför två vetenskapliga discipliner, den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningstraditionen och den psykologiska forskningstraditionen.
Biblioteks- och informationsvetenskap kan sägas vara ett mångvetenskapligt eller tvärvetenskapligt
ämne som har anknytning till en rad discipliner inom såväl samhällsvetenskap och humaniora som
mer tekniskt orienterade ämnen. I utvecklandet av teorier kan man använda sig av olika
hjälpvetenskaper som psykologi (framför allt den kognitiva psykologin), litteratursociologi,
lingvistik, kommunikationsforskning och datavetenskap.3 Man kan också beskriva biblioteks- och
informationsvetenskap som ett forskningsfält där forskningsproblem kan formuleras utifrån olika
perspektiv och studeras från olika infallsvinklar med hjälp av de teorier och begrepp som är
relevanta för det aktuella problemet.4 Ämnet beskrivs av Erland Munch-Petersen på detta sätt:

Biblioteks- och informationsvetenskap har sina rötter i frågor som gäller förmedling av information lagrad i
någon form av dokument. Studierna kan gälla dels generellt informationsprocesser, dels specifikt
informations- och kulturförmedlingen i bibliotek och andra liknande institutioner, som medverkar vid lagring
och spridning av information och kultur. Ämnet har anknytning till en rad andra discipliner inom
samhällsvetenskap, humaniora och teknik.5

I denna definition finns visserligen informationsförmedlingsperspektivet men jag saknar en
formulering som också inkluderar användandet av information och bibliotek. Inom biblioteks- och
informationsvetenskap finns en gren som kallas användarstudier. Inom denna gren undersöker man
och utvecklar teorier kring hur människor söker och använder information och bibliotek och man
har bl a utvecklat modeller över hur människors informationssökningsprocesser ser ut (se vidare
avsnitt 2.1). Denna uppsats är en användarcentrerad undersökning av typen personcentrerade
användarstudier. Jag har studerat andras teorier och formulerat en egen modell över
användarbeteende som också ska kunna användas i den praktiska biblioteksverkligheten.

Denna uppsats använder sig också av den psykologiska forskningstraditionen som försöker beskriva
mänskliga beteenden, förstå och förklara dess orsaker, förutse hur människor kommer att bete sig i
framtiden och slutligen påverka beteende.6 Det psykologiska perspektiv som används i uppsatsen är
främst det kognitiva perspektivet som undersöker och skapar teorier kring hur människan i samspel
med miljön mentalt bygger upp föreställningar kring sig själv och sin omvärld. Den kognitiva
psykologin studerar hur människor inhämtar och mentalt bearbetar information, hur vi värderar,
tolkar och svarar på information. Ett grundantagande i uppsatsen är att människor i samspel med
miljön aktivt skapar eller konstruerar sig själva och sin omvärld. Vi är inte bara passiva mottagare
av information utan perception innebär en komplex process där vi konstruerar vår egen förståelse av
världen och oss själva i den. Från det psykologiska forskningsområdet används i uppsatsen också
teorier kring emotionella tillstånd av ångest, oro och stress.

Denna uppsats målsättning är alltså att undersöka den psykologiska dimensionen i biblioteksbesöket
och informationssökandet. Psykologiska teorier (framförallt kognitiva teorier kring tanke och
minne) har använts inom biblioteks- och informationsvetenskapen en längre tid, framför allt i
skapandet av teknologiska informationssystem. Men psykologiska teorier kan också användas för
att försöka förstå användarbeteende, t ex hur människor söker och bearbetar information och hur
man upplever bibliotek och informationssökningsprocessen. Det psykologiska perspektivet
inkluderar ett helhetsperspektiv på människan där kognitiva, emotionella, fysiologiska och

                                                
3 Munch-Petersen, Erland (1992) ”Biblioteket som serviceföretag”, s 67f
4 Limberg, Louise (1998) Att söka information för att lära, s 27
5 Munch-Petersen (1992) s 67
6 Smith, Ronald E. (1993) Psychology, s 5
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beteendemässiga aspekter blir viktiga för förståelsen av individens upplevelser. På detta sätt kan
man utgå från ett psykologiskt tillstånd hos en individ (t ex ”library anxiety”), försöka beskriva och
förstå det, hitta dess bakomliggande orsaker och förklara det utifrån psykologisk teoribildning.7

Bibliotekarier kan sedan använda sig av denna kunskap för att skapa en miljö där
informationsinhämtning, lärande och personlig utveckling kan äga rum. I detta skapande måste man
operationalisera förståelsen av kontextbundna mänskliga upplevelser, beteenden och behov, samt
hur överföringen mellan människa och informationsresurs upplevs av individen. Inom
biblioteksvärlden är det lätt att reducera användare till grupper som låntagare, studenter, forskare m
fl, men bakom dessa termer finns människor med individuella behov, förmågor och känslor, vilket
man måste ta hänsyn till. Användare är människor som svarar på yttre situationer utifrån hur de
tänker om dessa. Olika individer har olika kunskap, tankar och känslor inför biblioteket som kanske
måste bearbetas innan man kan använda sig av biblioteket på ett effektivt sätt.8 En viktig uppgift för
denna uppsats blir därför att skapa en förståelse av verkliga människors känslomässiga upplevelser
av sitt bibliotek och sina informationssökningar, som kan användas i det praktiska
bibliotekariearbetet i skapandet av en biblioteksmiljö som sporrar till lärande, kreativitet och
informationsinhämtning hos alla möjliga typer av besökare.

1.3 Metod och material9

Undersökningen är utförd genom kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer med studenter
som nyligen har färdigställt eller precis skulle färdigställa en B- eller C-uppsats, och som i
anslutning till uppsatsarbetet har använts sig av Carolina Rediviva som informationsresurs.

Metodologi
Utgångspunkten för denna undersökning är litteratur- och teoribaserad. Jag vill undersöka huruvida
andra undersökningars forskningsresultat kring studenters ”library anxiety” och
informationssökningsprocessens känslomässiga dimensioner är giltiga i en svensk kontext. Jag
arbetar därför inledningsvis utifrån en teoriverifierande metod där jag utgår från teorin och vill
verifiera denna med mitt empiriska material. Metoden är sålunda hypotetisktdeduktiv; jag startar
med ett antal teoretiska antaganden och går därefter till det empiriska materialet för att söka få detta
bekräftat. Samtidigt arbetar jag också utifrån en explorativ teorigenererande metod eftersom jag
inte bara vill verifiera en teori utan även analysera materialet utifrån sig självt. Jag vill undersöka
informanternas unika upplevelsevärldar och härigenom uppnå en ökad förståelse av hur studenter
kan uppleva sitt bibliotek och informationssökningsprocessen och hur dessa upplevelser förändras
under tidens gång. Min utgångspunkt är att undersöka upplevelser hos ett fåtal individer för att få en
uppfattning om hur dessa ser ut. Utifrån informanternas berättelser om sina tankar, känslor och
upplevelser vill jag skapa en situationsbaserad teoretisk modell grundad i en specifik kontext.
Denna situationsbaserade teoretiska modell kan sedan eventuellt vara praktiskt tillämpbar i andra
kontexter. Samtidigt kan det vara svårt att tolka empirin helt oberoende från teori eftersom jag hela
tiden har en teoretisk förförståelse av fenomenet ”library anxiety”.

                                                
7 Fine, Sara (1984) “Research and the psychology of information use”, s 460
8 Undersökningen kan därför ses både som grundforskning och tillämpad forskning, eftersom resultaten
kan vara praktiskt användbara i biblioteksverkligheten.
9 Detta avsnitt har skrivits efter inläsning av metodlitteratur. Eftersom dessa bidragit till avsnittet på ett
indirekt sätt har heller inga sidhängivelser noterats. Böcker som använts till detta avsnitt är:
Alveson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod;
Mellon, Constance A. (1990) Naturalistic inquiry for library science; Rosengren, Karl Erik & Arvidson,
Peter (1992) Sociologisk metodik.
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Eftersom jag delvis i undersökningen vill verifiera en teori finns en risk att verkligheten (d v s det
som informanterna berättar för mig) inte stämmer överens med de teorier jag utgår ifrån. Metoden
måste då vara öppen och lämna plats för det oväntade och det "icke med teorin överensstämmande".
Jag har försökt att i intervjuerna inte ställa ledande frågor för att försöka få informanternas
upplevelser att passa teorin och så att säga klämma in verkligheten i mina trånga teoretiska
referensramar. Jag har försökt att vara så öppen som möjligt mot det empiriska materialet och också
försökt att utveckla och nyansera teorin efter mitt material. Viktigt har också varit att den teori som
genereras är lätt att förstå både för forskare, bibliotekarier och berörda lekmän och att den ska vara
möjlig att tillämpa i ett praktiskt sammanhang. Här t ex i förbättring av användarundervisning,
biblioteksinformation och samarbete mellan institutioner och universitetsbibliotek.

Jag har valt en kvalitativ undersökningsmetod eftersom jag vill se biblioteksrädsla och
informationssökningsprocessen ur användarnas perspektiv för att få en djupare förståelse för
studenters känslor inför sitt bibliotek och sina informationssökningar.10 Jag strävar efter ett
helhetsperspektiv utifrån studenternas unika livssammanhang vilket är svårt att komma åt med
kvantitativa metoder. Istället för att studera användargruppers attityder väljer jag att genom
intervjuer undersöka unika individers upplevelser, tankar och känslor. Jag är inte intresserad av hur
många och vilka av studenterna som upplever biblioteksrädsla utan jag vill undersöka personliga
erfarenheter och känslor hos ett fåtal individer. Genom inkännande förståelse vill jag sätta mig in i
och tolka informanternas personliga värld och privata referenssystem ur ett helhetsperspektiv i en
specifik kontext samtidigt som jag försöker behålla distansen genom att ha teoretiska
utgångspunkter och undersökningens frågeställningar i bakhuvudet.

Deltagarna
Jag har som informanter valt studenter som nyligen hade färdigställt eller precis var på väg att
färdigställa en B- eller C-uppsats och som har använt sig av Carolina Rediviva som
informationsresurs i uppsatsarbetet. Detta därför att man vid skrivandet av dessa uppsatser troligtvis
på allvar har använt sig av sitt universitetsbiblioteks informationsresurser, kanske för första gången.
Jag kontaktade studenter från olika institutioner vid Uppsala universitet: historiska institutionen,
litteraturvetenskapliga institutionen, institutionen för idé och lärdomshistoria och institutionen för
kulturantropologi och etnologi, vilka alla har Carolina Rediviva som sitt huvudbibliotek. Urvalet
har skett genom kursdeltagarlistor över studenter som varit registrerade på en B- eller C-uppsatskurs
under höstterminen år 2000. Jag ringde upp ett antal studenter från dessa listor och frågade om de
ville ställa upp för en intervju. Det externa bortfallet var litet, de flesta som svarade och tillfrågades
ville vara med i undersökningen. Efter telefonkontakten skickade jag brev till informanterna där jag
bekräftade överenskommen tid och plats, gav en kort presentation av min undersökning och
berättade hur intervjun skulle gå till (se bilaga A). I brevet medföljde också ett frågeformulär för
bakgrundsfrågor som informanten kunde fylla i hemma och ta med till intervjun (se bilaga B). Detta
för att bakgrundsfrågor som ålder, utbildningsbakgrund, uppsatsskrivandevana m m inte skulle
uppta tid i intervjuerna. Informanterna var totalt tjugo, varav åtta män och tolv kvinnor.

                                                
10 En teoretisk förankring kring kvalitativa undersökningsmetoder inom biblioteks- och
informationsvetenskapen återfinns i kapitel 2, avsnitt 2.1.
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Intervjuerna
Min utgångspunkt var att använda semistrukturerade djupintervjuer som metod därför att jag ville
låta informanterna själva beskriva sina personliga upplevelser och känslor på ett fritt sätt samtidigt
som någon form av styrning måste förekomma från min sida för att resultaten skulle bli användbara
för undersökningen. Det var dock svårt att få informanterna att berätta fritt under längre stunder,
kanske beroende på ämnets beskaffenhet. På grund av detta kan man inte kalla intervjuerna för
djupintervjuer, snarare genomfördes de som ett öppet samtal där det var informantens eget
berättande som styrde, och där frågorna ställdes inte utifrån en viss ordning utan utifrån
informantens berättande. En intervjuguide användes under intervjuerna (se bilaga C). Denna
användes just som guide. Frågorna ställdes inte i denna ordning eller med just dessa formuleringar.
Ofta föll det sig naturligt att ställa vissa frågor när ämnet sammanföll med informanternas
berättande. Ibland besvarades frågorna av informanterna själva utan att jag behövde ställa dem.
Under de första fyra intervjuerna var antalet frågor betydligt färre vilket ledde till kortare intervjuer.
Efter mer djupgående litteraturstudium och en från min sida successivt fördjupad förståelse av
ämnet, kom jag fram till ytterligare frågor, vilket fördjupade samtalen och gjorde dem längre och
intressantare. Frågorna i intervjuguiden har formulerats utifrån undersökningens frågeställningar
samt efter litteraturstudium av intressanta teorier för ämnet. En del frågor uppkom också spontant i
intervjustunden. Jag har försökt att hålla frågorna så öppna som möjligt. Intervjuguidens frågor var
många och undersökningens fokus var brett i början av uppsatsarbetet. Jag valde senare att mer
fokusera bara på upplevelsen av "library anxiety" vilket ledde till att intervjumaterialet kring
framför allt uppsatsskrivandeprocessen senare sållades bort till analysen och i diskussionen.

Vid varje intervjutillfälle berättade jag först lite kort om mig själv och min undersökning för att
"bryta isen" och skapa en personlig kontakt före den formella intervjun samt för att skapa ett
engagemang för undersökningen.11 Före intervjun fanns det också tid för samtal om intervjun och
tillfälle för informanten att ställa frågor. Jag försäkrade också deltagarna om full anonymitet och
konfidentialitet. Intervjuerna ägde rum på Carolina, i ett personalmötesrum precis ovanför
katalogrummet. Detta kan ha påverkat informanternas villighet att berätta om upplevelser, känslor
och tankar kring biblioteket på ett negativt sätt. Personer med upplevelser av ”library anxiety”
kanske påverkades av att åter befinna sig i biblioteket vilket kanske fick en negativ effekt på deras
berättande. Samtidigt kanske gamla minnen av upplevelser i biblioteket aktualiserades genom att
man nu befann sig på platsen, vilket kanske inte skulle ha skett om intervjuerna ägt rum på annan
plats. Det är överhuvudtaget inte lätt att tala om ångest, rädsla och förvirring, många kan ha
svårigheter med att tala öppenhjärtligt med en främmande person om dessa personliga ting.
Upplevelser av rädsla, oro och ångest kan uppfattas som skamliga och någonting man inte vill delge
främmande personer. Flera av informanterna, främst de manliga, hade också uppenbara problem att
tala någon längre stund om sina negativa känslor kring biblioteket. Detta kan eventuellt bero på att
man inte vill visa sig feg eller okunnig. Det kan också föreligga en intervjuareffekt i dessa fall då
det kanske är svårare att berätta om rädsla och oro för en person av motsatt kön. Det interna
bortfallet var i vissa fall högt eftersom några informanter besvarade vissa frågor mycket kort eller
inte alls. På grund av olikheter i villighet att berätta om personliga upplevelser och känslor varierade
intervjuernas längd från tjugo minuter till en timme och en kvart. Intervjuerna spelades in på band
vilket godkändes av samtliga informanter. Intervjumaterialet har behandlats helt konfidentiellt. Inga
personliga uppgifter har lämnats till utomstående och i resultatpresentationen har jag försökt
bibehålla deltagarnas anonymitet genom att maskera deras identitet och genom att göra mindre
ändringar i vissa personliga uppgifter. En beskrivning av hur intervjumaterialet bearbetats och
tolkats ges i kapitel tre.

                                                
11 Jag förklarade att jag ville undersöka studenters känslomässiga upplevelser av biblioteket, jag nämnde
dock ingenting om fenomenet "library anxiety" vilket kunde ha påverkat informanternas berättande.
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1.4 Definitioner

Begreppet högskolebibliotek används på flera ställen i uppsatsen som ett samlingsnamn för både
högskole- och universitetsbibliotek. När termen universitetsbibliotek används menas dock bara
bibliotek vid universiteten, t ex Carolina Rediviva

Det engelska ordet ”anxiety” som används i den teoretiska litteraturen är inte synonymt med det
svenska ordet ångest. ”Anxiety” är en mildare form av svenskans ångest och kan snarare översättas
till ängslighet, oro eller mild ångest. I uppsatsen används orden ”oro och ångest” som en
motsvarighet till engelskans ”anxiety”.

I denna uppsats görs en smalare definition av ”library anxiety” än vad man gör i den tidigare
forskningen kring ämnet (mina överväganden kring detta beskrivs utförligt i avsnitt 4.1.1). Min
definition av ”library anxiety” består av tre komponenter, där de två första berör själva upplevelsen
av ”library anxiety” och där den sistnämnda är ett beteendemässigt resultat av de båda förstnämnda
komponenterna. För att en student ska sägas ha ”library anxiety” måste minst någon av de två
förstnämnda komponenterna vara uppfyllda.
- Negativa emotionella upplevelser och tankar kring biblioteket, informationssökning och
bibliotekspersonalen av karaktären oro, rädsla, ångest.
- Negativa tankar kring den egna förmågan att använda biblioteket, skam för den upplevda
oförmågan och mental förvirring i utförandet av biblioteksrelaterade uppgifter.
- Beteenden som resulterar i undvikande av biblioteksbesök, informationssökning eller
bibliotekspersonalen.

Utifrån denna definition har jag sedan delat upp informanternas berättelser i olika analysgrupper (se
vidare avsnitt 3.1.1).

1.5 Bakgrund: kunskapssamhället, den nya pedagogiken och
högskolebiblioteken

I detta avsnitt sätts högskolebiblioteken in i en större samhällelig kontext. Här ges en kortfattad
beskrivning av kunskapssamhället, aktuella pedagogiska tankar om lärande samt
utbildningspolitiska rekommendationer och målsättningar som utformats för högskoleutbildningen
och högskolebiblioteken.

Dagens västerländska samhälle har på senare tid beskrivits som ett kunskapssamhälle där
information och kunskap ses som de viktigaste resurserna för samhällsutvecklingen. För att Sverige
ska kunna konkurrera internationellt måste alltfler svenskar uppnå en högre utbildningsnivå, hävdar
många. I kunskapssamhället måste alla kunna arbeta aktivt, självständigt och kreativt samt ständigt
anpassa sig efter förändringar och inhämta nya kunskaper.12 Kunskap och information har idag blivit
färskvaror som hela tiden måste erövras för att man ska kunna hänga med, framför allt i sitt
yrkesliv. Dagens utvecklade informationsteknologi har också gjort information tillgänglig på ett helt
annat sätt än vad man någonsin tidigare kunnat drömma om. Numera sköljer informationsfloder
ständigt över oss och vi är hela tiden utsatta för en mängd budskap och information av olika slag.
Den enskilde individen har fått större möjligheter att skaffa information samtidigt som överblicken
försvårats pga det massiva informationsflödet. Inte minst ur demokratisk synvinkel blir det i denna
tid viktigt att utveckla färdigheter i att kunna söka, välja och bearbeta information på ett kritiskt sätt.

                                                
12 Hagerlid, Jan (1996) Studenternas bibliotek : en analys av högskolebibliotekens utveckling, s 24
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Den amerikanska termen ”information literacy” kan också användas i detta sammanhang.
”Information literacy” betecknar förmågan att kunna känna igen ett informationsbehov, förmågan
att hitta och kritiskt värdera information, och sedan använda den för lärande, beslutsfattande och
problemlösning.13 ”Information literacy” blir på detta sätt en baskunskap lika elementär i
kunskapssamhället som läs- och skrivkunnighet. Utbildningssystemet har här en viktig uppgift att
förbereda individer till att utveckla nödvändiga förmågor för det livslånga lärandet.
Utbildningstiden betraktas idag inte som en tid då man skaffar kunskap för att sedan betraktas som
färdigutbildad, utan snarare som en tid när man lär sig att lära.

Både utbildningspolitik och pedagogisk forskning präglas idag av en medvetenhet om
kunskapssamhällets krav och en utbildningssyn där individens självständiga, aktiva lärande står i
centrum. Högskoleutredningens betänkande Frihet, Ansvar, Kompetens (SOU 1992 :1) talar om att
ge studenter träning i att för framtiden kunna orientera sig i informationsfloden och att självständigt
kunna söka, välja, bearbeta och kritiskt värdera fakta, information och litteratur.14

Högskoleutredningen har på många sätt inspirerats av den senaste pedagogiska forskningen som
under de senaste årtiondena har genomgått ett paradigmskifte. Den traditionella synen på lärande ser
lärandet som en envägsprocess där individen passivt tillförs kunskap utifrån. En viss mängd
kunskap och vissa förmågor skulle läras in genom föreläsningar och läroböcker, kunskapsmängden
hos individen skulle sedan mätas av läraren. Den nya synen på lärande ser lärandet som en process
där den lärande aktivt skapar mening och förståelse. Inlärning tänks leda till en förändring av
individens föreställningar om fenomen i hennes omvärld och kunskapen skapas av den som lär
genom att använda tidigare erfarenhet, genom egna undersökningar och samtal med andra.15 16

På utbildningsinstitutionerna har den traditionella faktainlärningen åtminstone teoretiskt sett fått ge
vika och man talar istället om att lära ut metoder och förhållningssätt samt att ge studenter redskap
för ett livslångt lärande. Istället för att vara utbildare ska lärarna nu vara handledare och stödja
studenten i sitt eget lärande. Problembaserat eller problemorienterat lärande är en pedagogisk
undervisningsmetod som också röner allt större intresse. PBL förutsätter ett aktivt kunskapssökande
från studentens sida; studenterna får själva definiera och avgränsa problem samt själva skaffa
kunskap för att lösa dem. En stor del av arbetet utgörs av självstudier och informationssökning.
Därmed tar man också själv ansvaret för sin egen inlärningsprocess och kunskapsutveckling. Denna
undervisningsmetod verkar också kunna utveckla ett undersökande arbetssätt och en kritisk
förmåga.17

I detta pedagogiska klimat spelar högskolebiblioteken en allt större roll som pedagogisk resurs,
åtminstone beskrivs detta som önskvärt i de utbildningspolitiska måldokumenten. Kunskaper i att
söka och hitta information förutsätter kunskaper om bibliotek och informationssökningsprocessen.
Ett viktigt mål för högskoleutbildningen blir då att ge alla studenter kunskaper i att använda
bibliotek och andra informationsskällor.18  Studier har också visat att studenter med PBL-inriktad
undervisning är flitigare biblioteksanvändare än studenter med mer traditionell pedagogik och de
använder biblioteket tidigare under sina studier.19 Högskoleutredningen gav en speciell arbetsgrupp i
uppdrag att utreda de svenska högskolebibliotekens möjligheter att utvecklas till pedagogiska

                                                
13 Byerly, Greg & Brodie, Carolyn (1999) “Information literacy skills models : defining the choices”, s 55
14 ibid, s 81
15 Hughes, Sandra M. & Mancall, Jacqueline C. (1999) “Developing a collaborative access environment :
meeting the resource need of the learning community”, s 233ff
16 Marton, Ference m fl (1999) Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan,
s 24
17 Frihet, Ansvar, Kompetens : grundutbildningens villkor i högskolan (SOU 1992:1), s 140
18 En kreativ studiemiljö : Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs (SOU: 1991:72), s 12f
19 Fridén, Kerstin (1995) Påverkar problembaserad inlärning studenternas informationsvanor och
biblioteksanvändning?, s 13
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resurser i högskoleutbildningen. Arbetsgruppens förslag presenterades i rapporten En kreativ
studiemiljö: Högskolebiblioteket som en pedagogisk resurs (SOU 1991:72). Förslagen kan
sammanfattas i följande tre punkter: Gör informationshantering till ett av målen för högskolans
utbildning. Gör högskolebiblioteket till en pedagogisk resurs. Rusta upp högskolebiblioteken.20 Ett
bättre utnyttjande av bibliotekens resurser skulle enligt arbetsgruppen, ge högskolans utbildning
bättre kvalitet genom att göra utbildningen mer varierad och stimulerande samt bredda lärarnas och
undervisningens pedagogiska redskap. Biblioteken kan spela en viktig roll som en pedagogisk
resurs i studenternas aktiva sökande och bearbetande av information, menar man. Ett större
utnyttjande av högskolebiblioteken "kan bidra till större självständighet och bredare orientering för
studenten". Härmed ges den färdigutbildade studenten en kunskap och färdighet att ”allsidigt och
kritiskt utnyttja vetenskaplig information”.21 På detta sätt skulle högskolebiblioteken kunna bli
centrum för lärande och fungera som en kreativ miljö för informationsinhämtning, inlärning och
personlig utveckling. En förutsättning för detta är dock att ett utvecklat samarbete mellan bibliotek,
lärare och institutioner etableras och att studenternas biblioteksundervisning integreras och anpassas
till den ordinarie utbildningen så att den sker i det sammanhang där färdigheterna ska tillämpas.
Lärarna måste få bättre kunskap om hur biblioteket kan användas och om de redskap som
biblioteket kan erbjuda studenterna.22

Det finns dock en hel del hinder som står i vägen för att synen på högskolebiblioteket som en
pedagogisk resurs helt igenom ska kunna realiseras i praktiken. Generellt verkar det i Sverige finnas
stora brister i samarbetet mellan högskolans lärare och biblioteket. Lärarna verkar inte i praktiken
inse vilken roll biblioteket kan spela som pedagogisk resurs i undervisning och inlärning på
grundutbildningsnivå. På lägre utbildningsnivåer verkar man också vara relativt ointresserad av att
förmedla biblioteks- och informationssökningskunskap till sina studenter. 1994 tillsatte regeringen
en utredning genom BIBSAM som en uppföljning till den av högskoleutredningen tillsatta
arbetsgruppens förslag från 1991. I slutrapporten Studenternas bibliotek: en analys av
högskolebibliotekens utveckling (1996) beskrivs hur förslagen från 1991 ännu inte förverkligats.
Fortfarande är det många universitet och högskolor som inte gjort informationshantering till ett av
målen för skolans utbildning. Bibliotek och informationsförsörjning saknas ofta i de flesta typer av
dokument inom högskolan, noterar man. Det saknas även ofta en organiserad formaliserad kontakt
mellan lärare och bibliotekarier i högskolans löpande verksamhet. Om utbildningen ska baseras på
studenternas aktiva kunskapssökande så måste dessa också få bättre kunskaper i hur man söker,
värderar och utnyttjar vetenskaplig information, menar utredningen. Användarundervisningen måste
ge studenter de redskap som behövs för att bedriva studier och forskning, för att få reda på vilket
material biblioteket har, hur man beställer material, hur litteratursökning och databassökning går
till. Användarundervisningen som anordnas i många bibliotek har dock relativt små effekter så
länge dessa inte ingår i en medveten pedagogisk struktur i utbildningen. Användarundervisningen
måste utvecklas och integreras i ordinarie utbildningsmoment och genomföras av lärare och
bibliotekarier i samarbete, menar utredningen. Idag överlämnar lärare ofta åt studenterna att skaffa
sin biblioteksintroduktion på egen hand.23 Amerikanska studier har också visat att ”information
literacy” ökar hos studenter som deltar i obligatoriska biblioteksundervisningsprogram utformade
genom samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal.24 Användarundervisningen blir på detta sätt
lidande av att den inte integreras i utbildningen och att bibliotekspersonalen ofta saknar pedagogisk
kompetens. Samtidigt saknar lärarna kunskaper om vilka resurser som finns på biblioteket och vad
biblioteket kan erbjuda i det pedagogiska arbetet. Högskoleutredningen föreslår att lärare ges bättre

                                                
20 ibid, s 8ff
21 ibid, s 8f
22 ibid, s 15
23 Hagerlid (1996) s 21
24 Brown, Cecelia M. (1999) “Information literacy of physical science graduate students in the information
age”, s 427
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internutbildning om vilka resurser biblioteket har samt hur man kan utnyttja bibliotek och andra
informationskällor i sitt pedagogiska arbete.25

Den pedagogiska förnyelsen kräver också större insatser från bibliotekens sida, menar BIBSAM-
utredningen. Stora universitetsbibliotek har tidigare främst fokuserat på sin uppgift som
forskningsbibliotek samt på sina samlingar av det svenska materialet. Att tillfredställa behoven för
studenter på grundutbildningsnivå har inte varit en central uppgift för de stora
universitetsbiblioteken. Detta håller nu på att förändras. Studenternas antal har kraftigt ökat under
1990-talet samtidigt som pedagogiken har förnyats. Studenterna går längre utbildningar och läser på
högre nivåer. Detta gör att studenter har blivit den dominerande användarkategorin på
högskolebiblioteken. Tidigare har studenter främst använt biblioteket som läsplats av kurslitteratur.
Nu måste biblioteken anpassa sig till en mer intensiv och varierad användning av
grundutbildningsstudenterna. Med den problemorienterade pedagogiken blir biblioteket en central
del av studentens studie- och inlärningsmiljö. En viktig uppgift för biblioteken blir att skapa en
stimulerande studiesocial miljö för grundutbildningsstudenterna. De större universitetsbiblioteken är
ofta uppbyggda för den redan initierade användaren. Information och självinstruerande material på
nybörjarnivå saknas ofta och gör det onödigt svårt för den ovane användaren. Bibliotekspersonalen
måste nu ta större hänsyn till ovana biblioteksanvändare samt utveckla sin pedagogiska kompetens
så att de på ett bättre sätt kan undervisa och handleda studenter i biblioteksanvändning och
informationssökning, samt ge kvalificerad individuell sökhjälp och råd om val av litteratur.
Biblioteken bör också agera mer utåtriktat och aktivt söka samarbete med institutionerna och
lärarna. 26 27

Ett viktigt psykologiskt hinder som står i vägen för att högskolebiblioteket ska kunna fungera som
en pedagogisk resurs för alla studenter är de känslomässiga barriärer i form av "library anxiety" som
undersöks i denna uppsats. ”Library anxiety” kan uppkomma hos nybörjarstudenter när man för
första gången ska göra informationssökningar på ett högskolebibliotek. Rädsla eller oro för att man
inte förstår sig på hur biblioteket fungerar och hur man söker litteratur och där av utlösta
mindervärdeskänslor är faktorer som allvarligt kan påverka studenters biblioteksanvändning och
informationssökningsbeteende och i förlängningen också deras ”information literacy”. I detta
sammanhang upplever jag det som mycket viktigt att undersöka fenomenet biblioteksrädsla och på
detta sätt kartlägga fenomenet. Alla människor åtnjuter en demokratisk rättighet att få tillgång till
den information man behöver. Om det föreligger psykologiska hinder för att kunna använda sig av
biblioteket som en pedagogisk resurs samt för att utveckla informationskompetens så måste dessa
hinder undersökas och i möjligaste mån undanröjas.

1.6 Studenters biblioteks- och informationssökningsvanor

I detta avsnitt presenteras ett antal användarundersökningar kring studenters attityder och
användning av högskolebiblioteken. Som beskrivits ovan har studentantalen vid de svenska
universiteten och högskolorna ökat dramatiskt under 1990-talet. Studenterna är idag den
dominerande användarkategorin vid högskolebiblioteken. På många universitet och högskolor har

                                                
25 Hagerlid (1996) s 19
26 ibid, s 10ff
27 ibid, s 27
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dock den problemorienterade undervisningen fortfarande inte slagit igenom, vilket leder till ett
fortsatt traditionellt biblioteksanvändande hos grundutbildningsstudenterna. I de flesta fall används
biblioteket som läsplats av kurslitteratur samt som social mötesplats. Först på fördjupningsnivå i
slutet av en utbildning när man får söka litteratur för självständiga arbeten, uppsatser eller
examensarbeten, blir biblioteket utnyttjat som en bredare resurs. Under de första terminerna sträcker
sig alltså studenternas biblioteksbehov oftast till att låna kurslitteratur, få en lugn arbetsmiljö för
inläsning av kurslitteratur samt en social mötesplats för samvaro med andra studenter. Längre fram i
utbildningen börjar studenterna söka litteratur mer självständigt på egen hand. Då måste studenten
lära sig sökningar i lokala kataloger och databaser. Först på högre nivåer verkar det idag finns behov
av att lära sig hur informationssökning går till samt hur man bearbetar det återvunna materialet. 28

I en av delstudierna i BIBSAM-utredningen, Tusen studenter om biblioteket: vanor, attityder och
krav (1995), kom man bl a fram till att flertalet studenter är relativt flitiga biblioteksbesökare.
Många uttrycker en önskan om mer stöd och hjälp och användarundervisning kring
informationssökning. 35 % av studenterna ansåg sig ha goda kunskaper i biblioteksanvändning,
medan 30 % ansåg sig ha dåliga kunskaper. Kännedomen om databaser utöver den datorbaserade
lokala katalogen var svag. 84 % av studenterna kände inte till någon lämplig databas över litteratur i
deras ämne. 90 % ansåg sig i behov av utbildning i cd-romdatabaser och Internet. De flesta har fått
någon typ av användarundervisning. Vissa hade dock glömt mycket av innehållet och man upplevde
sig inte vara motiverad för att ta till sig kursen. 40 % tyckte att användarundervisningens
uppläggning var dålig. Behov verkar finnas av fördjupning och komplettering av
användarundervisningen. Nybörjarstudenter önskar överblick och introduktion i
biblioteksanvändning och litteratursökning, man vill helt enkelt lära sig att hitta litteratur. Äldre
studenter vill ha mer specialdesignad och utbildningsrelaterad undervisning. 77 % av studenterna
upplevde att lärarna inte alls eller ganska litet stimulerar till biblioteksanvändning och
informationssökning. Många ville också att lärarna ska engagera sig mer i studenternas
biblioteksanvändning.29 30

En ofta refererad engelsk användarundersökning av studenters attityder till och användning av
universitetsbibliotek gjordes 1963 av den engelske biblioteksmannen Maurice B. Line. Han fann att
många grundutbildningsstudenter upplevde biblioteket som mycket svåranvänt och att många
saknade förståelse för hur biblioteket skulle användas. Få studenter frågade personalen om hjälp när
problem uppstod. Orsaker till undvikande av personalen var att man trodde att frågan var för enkel,
man trodde att personalen var upptagna med viktigare uppgifter och man trodde inte heller att man
skulle få någon hjälp genom personalen. De som hade studerat längst tid hade den mest positiva
inställningen till personalen, vilket betyder att ökad vana minskar motvilja mot att fråga personalen.
Line fann också att en väl fungerande användarundervisning bryter ner grundstudenternas barriärer
vid de första kontakterna med biblioteket och dess personal. Vid informationssökning ansågs
katalogerna vara det svåraste hjälpmedlet och Line menar att svårigheter med att förstå sig på hur
katalogerna fungerar ofta utgör det största hindret för att studenten ska kunna använda sig av
biblioteket på ett effektivt sätt. Vid informationssökning föredrog studenterna att gå runt och titta på
hyllorna, använda referenser i böcker samt råd och tips från lärare och vänner framför
ämneskatalogen.31

Niels Ole Pors utförde 1995 en undersökning av danska studenters användning och attityder till tre
universitetsbibliotek i Köpenhamn. Resultaten i denna betydligt senare utförda undersökning

                                                
28 En kreativ studiemiljö: högskolebiblioteket som en pedagogisk resurs (1991) s 19f
29 Höglund, L. m fl (1995) Tusen studenter om biblioteket : vanor, attityder och krav, s 13f
30 ibid, s 25ff
31 Line, Maurice B. (1963) Student attitudes to the university library : a survey at Southampton university",
s 108ff
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överensstämmer i flera fall med Lines resultat. I Pors undersökning var det många studenter som
upplevde problem i biblioteket. Man tyckte att det var svårt att hitta i biblioteket, att det var svårt att
söka litteratur och man tvekade ofta inför att fråga personalen om hjälp. Hylläsning och ”browsing”
var viktiga drag i studenternas informationssökning när man sökte litteratur i sitt ämne och många
studenter tyckte att det var irriterande att inte alla böcker fanns i öppna hyllsystem. Slutna samlingar
ger ingen direktkontakt med materialet vilket minskar tillgängligheten. Vid informationssökning
använde studenterna minsta motståndets lag, skriver Pors. Man sökte först i de informationskällor
som man kände till och som krävde minst ansträngning att arbeta med. Bara mycket högmotiverade
studenter använde mindre tillgängliga informationskanaler. Studenterna utförde både
ämnessökningar och författar/titelsökningar, de senare var dock vanligast. Man tyckte att det var
svårt att söka med sökord, men man värderade oftast utbytet av sökningarna som positiv.
Användarundervisningen utnyttjades i liten utsträckning samtidigt som 80 % av studenterna ansåg
sig vara i behov av vägledning vid informationssökning. Studenterna uppvisade positiva attityder
gentemot biblioteket om man hittat det man sökt, om man fått en studieplats och blivit vänligt
bemött av personalen. Missnöje mot biblioteket yttrades om man inte fått tag på önskad litteratur
och om man ansåg att man blivit dåligt bemött av personalen. Generellt verkade studenterna nöjda
med de datorbaserade hjälpmedlen, man ville dock ha utökade öppettider på biblioteket, fler
läsplatser och fler kurslitteraturexemplar. Några klagade också på väsk- och jackinlämningen.
Många tyckte att de kunde fått bättre vägledning som nybörjare, framförallt med datakatalogen.32

En amerikansk undersökning om studenters sökförmågor och attityder till biblioteket som utfördes
av Barbara Valentine 1993 bekräftar Pors resultat om studenters informationssökning. Hon fann att
studenter tenderar att söka den lättaste, minst smärtsamma vägen när man ska göra en självständig
uppgift. Ingen av studenterna använde någon organiserad sökstrategi när de sökte efter litteratur.
Man använde sig av många olika metoder, till synes slumpvis, och främst de som verkade gå
snabbast. Mycket få studenter kände till några databaser förutom den lokala katalogen. När man ska
söka information börjar man oftast med något man redan känner till, man bläddrar i redan kända
tidskrifter, man går till hyllan där böcker i ämnet finns, man slår i ett standard- eller uppslagsverk.
Detta gör man hellre än att utföra ämnessökningar. Många studenter vet inte hur biblioteket
fungerar och hur det ska användas. Många uppvisade också en motvilja mot att fråga sina lärare och
bibliotekspersonalen om hjälp. Detta för att man inte vågade, men också p g a missförstånd kring
bibliotekariens roll och uppgifter i biblioteket.33

Här presenteras också några undersökningar som utförts om humanistiska forskare och
forskarstudenters attityder till biblioteket och biblioteksanvändning. I flera undersökningar har man
funnit en motvilja hos humanistiska forskare mot bibliotek och bibliografiska hjälpmedel. Lars
Höglund och Olle Persson fann 1976 att yrkesverksamma akademiker överhuvudtaget uppvisade
klara brister i kunskap om och utnyttjande av hjälpmedel för informationssökning. Bibliotekets
informationsresurser och sökhjälpmedel för informationssökning användes mycket lite och få kände
till deras existens.34 I en undersökning från 1988 av humanistiska forskares biblioteks- och
informationssökningsvanor fann Harriet Lönnqvist att man sällan gjorde ämnessökningar eller
heltäckande informationssökningar. Man utgick sällan från ett nolläge utan man hade oftast en
referens, titel eller författare att gå vidare från. Kedjesökningar var den mest använda
informationsökningsmetoden vilket betyder att man vandrar från en referens till en annan genom
litteraturlistor i ämnesrelaterad litteratur. En annan metod för att söka information var att gå till

                                                
32 Pors, Niels Ole (1995) Studerende og biblioteker : en undersøgelse af studerendes biblioteksbenyttelse, s
22ff
33 Valentine, Barbara (1993) "Undergraduate research behaviour : using focus groups to generate theory", s
302ff
34 Höglund, Lars & Persson, Olle (1976) Informationssökning och biblioteksanvändning inom högre
utbildning, s 4



17

standardverk eller lexika, där man använde sig av litteraturhänvisningar och översiktsartiklar.
Bibliografiska hjälpmedel användes mycket lite och man uppvisade en låg bibliografisk
medvetenhet. Man saknade helt enkelt kunskaper i biblioteksorienterad informationssökning. Ingen
av forskarna väntade sig att få hjälp av en bibliotekarie när de sökte information om ett ämne och
man hade inget större förtroende för bibliotekspersonalen. Man trodde inte att de har nödvändiga
ämneskunskaper, och man ville inte störa dem. Flera klagomål över slutna samlingar framfördes
och önskemål fanns om öppna samlingar där man kunde tillämpa hyllsökning. Flera klagade också
på att det var svårt att använda katalogerna och att de gav för lite information om böckernas
innehåll.35 36 I litteraturgenomgången i sin avhandling från 2000, beskriver även Lars Seldén
forskarnas motstånd mot biblioteksservice vilket tar sig uttryck i ointresse för bibliografiska
hjälpmedel och bibliotekarier. Man undviker bibliotek, sekundärkällor och formell litteratursökning.
Man tror inte att bibliotekarier har något att bidra med vid informationssökning eftersom man inte
tror att de besitter någon ämneskunskap.37

Sammantaget visar ovan beskrivna attityd- och användarundersökningar en något dyster bild av
grundutbildningsstudenternas och forskarnas biblioteks- och informationssökningskunskaper. Man
tycker att det är svårt att använda sig av biblioteket och att söka litteratur och man saknar ofta
grundläggande kunskaper i informationssökning. Man går sedan vidare till forskarutbildning och
akademisk karriär utan dessa kunskaper. Under nuvarande omständigheter, när de flesta studenter
mest använder biblioteket för inläsning av kurslitteratur behöver man inte några avancerade
kunskaper i informationssökning. Om de nya pedagogiska teorierna och utbildningspolitiska
riktlinjer slår igenom på bredare front måste krafttag göras att förbättra studenternas kunskaper.
Man måste utforma användarundervisning som kan stimulera intresse och motivation för
biblioteksanvändning och informationssökning. Ett viktigt steg på vägen verkar vara att integrera
användarundervisningen med den reguljära undervisningen så att studenterna direkt får tillämpa
sina informationssökningskunskaper i sitt eget ämne.

1.7 Carolina Rediviva

Som utgångspunkt för denna undersökning har jag valt Carolina Rediviva, Uppsala universitets
huvudbibliotek för humaniora och teologi. Detta för att denna ärevördiga institution med sin
vördnadsbjudande ålder, storlek, mängd material (fem miljoner böcker) och sin gammaldags
akademiska atmosfär troligtvis är i stånd att väcka många olika känslor hos sina användare. Nedan
följer en kort presentation av biblioteket och dess rutiner.

Carolina Rediviva är en gammal byggnad, uppförd år 1841 (Uppsala universitetsbiblioteks historia
sträcker sig dock så långt tillbaka i tiden som till 1660-talet). Byggnaden består av 10 våningar och
står på toppen av en brant backe, Carolinabacken. Står man på dess trappa har man en vid utsikt
över Uppsala stad. När man gått in genom bibliotekets tunga trädörrar kommer man in i förhallen.
Där måste man hänga in sin jacka och väska i garderoben, pga stöldrisk, och vid ingången till
biblioteket står ofta en vakt som ser till att detta åtföljs. I katalogrummet nära ingången finns
förutom ett antal terminaler med bibliotekskatalogen Disa, Internetuppkopplingar och online-
databaser också en lånedisk och en informationsdisk. Här finns även utlånings- och
återlämningsautomater. Biblioteket rymmer flera läsesalar. Fem läsesalar är reserverade för forskare
med forskarkort samt uppsatsskrivande studenter med bordskort. En stor läsesal finns för studenter

                                                
35 Lönnqvist, Harriet (1988) Humanister söker information, s 63ff
36 Lönnqvist, Harriet (1993) ”Hur kan humanistiska forskares informationsbehov tillgodoses i utbildningen
av bibliotekarier och andra informationsspecialister?”, s 36f
37 Seldén, Lars (1999) Kapital och karriär : informationssökning i forskningens vardagspraktik, s 47ff
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och här har uppsatsskrivande studenter med bordskort företräde. Studenter får också sitta i de andra
salarna och läsa så länge ingen forskare eller uppsatsskrivande student vill ha platsen.

Bild 1.7   Carolina Rediviva

Förutom material inom humanistiska och teologiska forskningsområden finns också stora äldre
samlingar och specialsamlingar inom olika områden. I biblioteket finns nästan allt som någonsin
utgivits på svenska samt det viktigaste på utländska språk. Kurslitteratur finns som referenslitteratur
i humanistiska och religionsvetenskapliga ämnen. I Disa, bibliotekets datorkatalog, finns den
viktigaste och mest använda litteraturen registrerad. Biblioteket har också en öppen samling där de
mest använda svenska böckerna samt utländska böcker förvärvade från 1992 finns. De mesta av
materialet finns dock i slutna samlingar dit bara personalen har tillträde. Om man vill få tag på
material från dessa samlingar måste man beställa det via Disa genom sitt lånekort. Beställda böcker
kan sedan hämtas inom 24 timmar i ett speciellt utrymme i katalogrummet. Material som inte finns
registrerat i Disa måste beställas på ett speciellt sätt. Äldre material tryckt före 1851 samt dyrbara,
ömtåliga böcker läses i Specialläsesalen. De flesta böcker får lånas hem utom böcker tryckta före
1900, skönlitteratur på svenska samt tidskrifter och broschyrer; dessa kan läsas i läsesalarna.38

Biblioteket erbjuder användarundervisning som lärarna frivilligt beställer. Oftast äger dessa rum i
samband med en uppsatskurs på C- eller D-nivå, men ibland även på A-nivå. Biblioteket erbjuder
även rundvandringar för nya studenter i biblioteket i början på varje termin.

Sedan gammalt har det funnits en strikt och hierarkisk ordning bland personalen på biblioteket.
Ända fram till 1970-talet var för bibliotekarierna den enda godkända klädseln kjol och blus eller
klänning för kvinnor och kostym, vit skjorta och slips för män. Bibliotekarierna skulle tilltalas med
titlar och "ni" av biblioteksbesökare och andra anställda.39  Idag är denna formella strikthet borta
men samtidigt finns en högtidlig, gammaldags akademisk atmosfär kvar i biblioteket.

                                                
38 Carolina Rediviva informerar om lån och läsesalar, 2001-01-16
39 Lundqvist, Neita (1995) Mitt liv på Carolina 1954-1992, Uppsala universitetsbibliotek
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1.8 Uppsatsens disposition

I denna uppsats utgörs kapitel 2 av en teoretisk forskningsöversikt, kapitel 3 av en analys av
intervjumaterialet och kapitel 4 av en diskussion där teori och material förs samman.

Den teoretiska forskningsöversikten (kapitel två) är indelad i tre huvudavsnitt. Först presenteras
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning kring informations- och biblioteksanvändning.
Här beskrivs ett antal teoretiker som anlägger psykologiska perspektiv på den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen. I det andra avsnittet beskrivs psykologiska teorier kring
kognitioner, emotioner, oro, stress och ångest. Det sista avsnittet presenterar forskning och teorier
kring fenomenet ”library anxiety”.

Intervjumaterialet presenteras i ett analysmönster i kapitel 3. Här presenteras och indelas
informanterna i grupper och här redogörs för centrala aspekter i materialet. Kapitlet är indelat i två
delar där den första delen består av en uppdelning av informanternas berättande om ”library
anxiety” i kategorier och dimensioner. I den andra delen beskrivs material om kontexten kring
”library anxiety”.

I kapitel fyra diskuteras undersökningens empiriska material ur ett teoretiskt perspektiv och
frågeställningarna besvaras. I det första avsnittet jämförs undersökningens resultat med tidigare
undersökningar av ”library anxiety”. I det andra avsnittet försöker jag förklara ”library anxiety” ur
ett psykologiskt perspektiv. Det tredje avsnittet ger en sammanfattande modell av ”library anxiety”,
som den framkommit genom undersökningen. Slutligen ges rekommendationer till
högskolebiblioteken för hur man kan göra för att undvika att ”library anxiety” uppstår hos
användarna.

I kapitel fem ges en sammanfattning av uppsatsen och i kapitel sex finns uppsatsens
litteraturförteckning.
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Kapitel 2

2. Forskningsöversikt

I detta kapitel beskrivs den teoretiska ram som omger denna undersökning, dess biblioteks- och
informationsvetenskapliga samt beteendevetenskapligt psykologiska kontext. Kapitlet bildar den
teoretiska grund varpå delar av den senare diskussionen av det empiriska materialet kommer att
vila. Det utgörs av den teoretiska förförståelse som ligger bakom utformandet av uppsatsens
frågeställning, metodinriktning och intervjufrågor. Här finns också tidigare forskning och teori som
samlats efter insamlingen av den empiriska undersökningen som verkat användbar för tolkningen av
materialet. All diskussion och tillämpning av tidigare forskning och teori till denna undersökning
görs i det fjärde kapitlet, kallat Diskussion.

Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar. Den första delen presenterar den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen kring informations- och biblioteksanvändning (sk "user-
studies"). Här presenteras ett antal teoretiker som anlägger psykologiska perspektiv på den
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen, med såväl kognitiva, emotionella och
beteendemässiga aspekter. Kapitlets andra del kretsar kring renodlat psykologiska teorier kring
kognitioner och emotioner, oro, stress och ångest. Det sista avsnittet redogör för forskning och
teorier kring fenomenet ”library anxiety” och här kopplas biblioteks- och informationsvetenskapliga
teorier samman med psykologiska teorier kring oro, stress och ångest.

2.1 Användarstudier

Denna uppsats är en personcentrerad användarstudie som med psykologiska teorier försöker
beskriva och skapa teori kring studenters upplevelser, känslor och tankar kring sitt
universitetsbibliotek. I detta avsnitt presenteras kortfattat de senaste decenniernas syn på och
forskning kring användarstudier ("user-studies") inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningstraditionen. Dessa typer av studier undersöker hur människor
söker och använder information och bibliotek och man har bl a utvecklat kunskap om och modeller
över hur människors informationssökningsprocesser ser ut. Här presenteras ett antal forskare som
studerat användarbeteende och informationssökning ur ett psykologiskt perspektiv, med kognitiva,
emotionella eller beteendemässiga ansatser: Nicholas J Belkin, Robert Taylor, Brenda Dervin, Tom
Wilson, Sara Fine och Carol C. Kuhlthau. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.

Undersökningar med användarperspektiv kom igång på allvar under 1960-talet, upplevde en
blomstringsperiod under 1970-talet och kulminerade på 1980-talet. Under 1990-talet har det
producerats färre användarstudier inom disciplinen. Användarstudier inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen kan delas in i systemcentrerade och personcentrerade
studier, där den förstnämnda dominerade under de första decennierna medan den sistnämnda på
senare tid alltmer har vunnit terräng. 40

                                                
40 Seldén, Lars (1999) Kapital och karriär : Informationssökning i forskningens vardagspraktik, s 37
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2.1.1 Systemcentrerade och personcentrerade användarstudier

Traditionella användarstudier har länge varit systemcentrerade, man har studerat användarbeteende
och -attityder med syfte att skapa bättre och effektivare informationssystem. Majoriteten av alla
användarstudier som utförts inom biblioteks- och informationsvetenskapen genom tiderna har varit
systemcentrerade. Denna typ av undersökningar är ofta kvantitativa, man samlar statistiska data
kring hur en informationsservice används eller attityder till denna. Resultaten kan sedan användas
för att göra förändringar i informationssystemet eller på biblioteket. Denna typ av forskning kan
kallas tillämpad forskning eftersom den ofta är pragmatisk och specifik. Undersökningarna är ofta
institutionsspecifika och resultaten är ofta inte användbara utanför den institutionella kontexten där
den är utförd, menar kritikerna. Många systemfokuserade användarstudier kritiseras också för att
fokusera på deskriptiva resultat istället för teoriutveckling kring användarbeteende.41 42 43 44 I
konstruerandet av IR-system ("Information retrieval systems") har man ofta varit mer intresserad av
att matcha sökfrågor mot textrepresentationer än av att systemet ska motsvara användarnas behov.
Denna bibliografiska ansats grundas på visshet och klarhet medan användarnas problem och
informationsbehov kan sägas karaktäriseras av ovisshet och förvirring. På detta sätt kan man säga
att det finns ett stort glapp mellan de traditionella IR-systemens tillhandahållande av information
och användarnas naturliga sätt att söka information.45

De personcentrerade användarstudierna undersöker den individuelle användaren som engagerar sig
i informationssökning för att tillfredställa ett informationsbehov.46 Fokus ligger här på
teoriutveckling kring faktorer bakom användarbeteende och kan således kallas för grundforskning.47

Man vill skapa en djupare förståelse för olika typer av användarbeteende, hur informationsbehoven
ser ut, hur användare söker information och använder information och bibliotek, varför man beter
sig som man gör i informationssökningsprocessen och i biblioteksmiljön, m m. Ofta anläggs ett
psykologiskt perspektiv för att komplettera och fördjupa forskningen, och man studerar ofta
användarnas inre kognitiva processer. De personcentrerade användarstudierna kräver också oftast en
kvalitativ undersökningsmetod. Ofta använder man sig av individualiserade, etnografiska och
psykologiska undersökningsmetoder.48 Man vill genom kvalitativa explorativa metoder utveckla
begrepp och skapa en djupare förståelse för biblioteks- och informationsanvändare. Teorier kring
användarbeteende kan sedan tillämpas i den praktiska biblioteksverkligheten.49

Under 1980-talet har ett paradigmskifte ägt rum inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen från systemcentrerade till alltmer personcentrerade
användarstudier.50 Tre forskare anses ha initierat denna process relativt oberoende av varandra,
Nicholas J. Belkin, Brenda Dervin, och Tom Wilson. Gemensamt för dessa forskare (förutom att
man propagerar för personcentrerade användarundersökningar) är att man närmar sig problemen
kring informationsbehov och informationsanvändning ur ett kognitivt psykologiskt perspektiv.51 Det
kognitiva synsättet inom biblioteks- och informationsvetenskapen undersöker mentala processer och
strukturer hos informationssökare och –användare. Aspekter som studeras är bl a kort- och

                                                
41 Wilson, T. D. (1994) “Information needs and uses : fifty years of progress”, s 18ff
42 Valentine, Barbara (1993) “Undergraduate research behaviour : using focus groups to generate theory”,
s 300ff
43 Fine, Sara (1984) “Research and the psychology of information use”, s 467
44 Hewins, Elizabeth T. (1990) “Information need and use studies”, s 154f
45 Kuhlthau, Carol C. (1991) “Inside the search process”, s 361
46 Wilson (1994), s 16
47 Wilson, T. D. (1981) “On user studies and information needs”, s 7
48 Seldén (1999) s 45
49 Wilson (1981) s 7
50 Hewins (1990) s 146
51 Wilson (1994) s 30
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långtidsminnet, inlärningsstilar, personlighetstyper och motivation. Fokus ligger på hur människor
bearbetar information när de skapar eller mottar information.52 Belkin är en av de forskare som
främst förknippas med utvecklandet av det kognitiva synsättet. Det kognitiva synsättet har
kritiserats för enbart fokusera på individuella mentala processer vilket gör att man inte tar hänsyn
till det sociala sammanhang vari informationsbearbetningen äger rum. Man bortser från komplexa
sociala och emotionella processer som också påverkar informationsanvändandet.53 Dervin och
Wilson har i sina användarteorier kompletterat det kognitiva synsättet, i Dervins fall med
kommunikationsteorier och i Wilsons fall också med teorier hämtade från bl a fenomenologin och
sociologin.54 Wilson, Fine och Kuhlthau kompletterar även studierna kring användarbeteenden
genom att också ta hänsyn till den känslomässiga dimensionen i informationssökandet vilket leder
till ett mer komplext och holistiskt angreppssätt på informationsanvändaren. Nedan presenteras
ovan nämnda teoretiker.

2.1.2 Kognitiva kunskapsanomalier

1980 formulerade Nicholas J. Belkin, numera professor vid Rutgers university, sin berömda hypotes
kring ”anomalous state of knowledge”, eller ASK-hypotesen. Belkin har med detta skapat ett
kognitivt teoretiskt ramverk kring bakomliggande faktorer runt användares informationsbehov som
han också vill tillämpa i utvecklingen av mer användarcentrerade och därför mer effektiva IR-
system.

The ASK hypothesis is that an information need arises from a recognized anomaly in the user’s state of
knowledge concerning some topic or situation and that, in general, the user is unable to specify precisely what
is needed to resolve that anomaly. Thus for the purposes of IR, it is more suitable to attempt to describe that
ASK, than to ask the user to specify her/his need as a request to the system.55

Belkin menar att ett informationsbehov uppstår hos en person när hon, inför ett problem, upplever
ett glapp i sin kunskapsstatus, en anomali. Man förstår att man behöver ytterligare kunskap för att
fylla kunskapsglappet och lösa problemet. Ofta vet man dock inte exakt vad som fattas och det blir
därför svårt att sammanfatta behovet i en exakt frågeformulering till ett IR-system.56 Med andra ord,
man saknar kognitiva scheman för det man inte känner till och man kan därför inte beskriva det.
Dagens IR-system arbetar efter "best-match" principen där användarens informationsbehov
preciseras i en frågeformulering som sedan jämförs med dokumentrepresentationer. De
dokumentrepresentationer som ligger närmast frågerepresentationen återvinns. Dessa system
förutsätter att det är möjligt att exakt specificera sitt informationsbehov och att informationsbehovet
kan jämställas med dokumentrepresentationer. Användaren måste kunna specificera alla relevanta
aspekter och problem kring ämnet för att systemet ska fungera optimalt. Detta anser Belkin är
omöjligt, man kan inte formulera en exakt fråga ur ett otillräckligt kunskapstillstånd,
informationsbehovet måste ses som ett "anomalous state of knowledge". I en IR-situation bör den
drivande kraften vara användarens problem, menar Belkin. De blir det därför lämpligare att för
systemet beskriva sin kunskapsanomali än att försöka återge ett behov som man inte riktigt känner
till och därför har svårt att precisera. Belkin anser att IR-systemen måste konstrueras efter ASK-
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55 Belkin, N. J., Oddy, R. N., Brooks, H. M. (1982) “ASK for information retrieval : Part 1. Background
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56 Belkin m fl (1982) s 63
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hypotesen och återvinningsstrategierna ska lösas genom ASK-representationer eller
behovsrepresentationer.57

I sitt resonemang kring informationsbehov använder sig Belkin delvis av Robert Taylors klassiska
teorier, formulerade 1962, kring olika behovsnivåer och frågors utveckling vid
informationssökning. Att ställa frågor till ett informationssystem eller en bibliotekarie kan vara
mycket svårt, menar Taylor i dessa ofta citerade rader:

Without doubt, the negotiation of reference questions is one of the most complex acts of human
communication. In this act, one person tries to describe for another person not something he knows, but rather
something he does not know.58

Även Taylor använder sig av ett kognitivt perspektiv när han beskriver bakgrunden till
informationsbehov. Informationsbehov uppstår enligt Taylor när man har en ofullständig bild av
omvärlden vilket gör att man inte kan interagera på ett målmedvetet sätt med den. Användaren
kommer då till biblioteket för att komplettera sin bild av världen.59 Taylor menar att detta
informationsbehov genomgår flera stadier och i denna process utvecklas också frågorna. Genom
kvalitativa undersökningar har Taylor funnit fyra behovsnivåer i informationssökningsprocessen.
Visceral need är det egentliga, men det outtryckt” informationsbehovet som kan vara medvetet eller
omedvetet. Detta behov ändrar form vartefter information läggs till och blir alltmer klart formulerat.
Conscious need är den medvetna, mentala beskrivningen av behovet, som man dock ännu inte har
någon klar bild över. Beskrivningen kan på denna nivå vara mångtydig och oklar. Formalized need
är det formella, konkreta uttrycket av behovet. Nu har man fått en såpass klar bild av sitt behov att
man kan ställa en rationell fråga. Compromised need är den fråga som presenteras till
informationssystemet. Nu kan man omforma sitt behov och sin fråga och härmed anpassa det till
IR-systemets terminologi. I Taylors resonemang finns många beröringspunkter med Belkins ASK-
hypotes. Både Belkin och Taylor studerar kognitiva processer bakom informationsbehovets
uppkomst. Båda ser det ursprungliga informationsbehovet, det viscerala behovet, "the anomalous
state of knowledge” eller kunskapsglappet som det sanna behovet, svårt att uttrycka just för att man
inte vet vilken information man saknar. Senare försök till precisering och anpassning av detta behov
till IR-system kan göra att man lätt kommer ifrån eller missar viktiga aspekter av det ursprungliga
behovet. För Belkins del ledde denna slutsats till ett engagemang i design av mer
användarcentrerade IR-system där man inte måste kompromissa det ursprungliga
informationsbehovet och anpassa det till IR-systemet.

2.1.3 Informationssökning som ”sense-making”

Även Brenda Dervin, kommunikationsforskare vid Ohio State University, har gjort insatser för att
göra användarstudierna mer personcentrerade. Dervin menat att biblioteks- och
informationsvetenskapen bör studera användarnas psykologiska processer vid informationssökning
och biblioteksanvändning. 60 Fokus i Dervins forskning ligger på hur människor genom
kommunikativt handlande begripliggör världen omkring sig och hur information används i denna
process. Hon formulerade sin ”sense-making”-teori 1983. Dervins arbete kan ses som en
förlängning av Taylors forskning kring informationsbehov och frågeförmedling.61 “Sense-making”-
teorin definieras som:
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58 Taylor, Robert (1968) “Question-negotiation and information seeking in libraries”, s 180
59 Taylor (1968) s 180f
60 Fine (1984) s 446
61 Hewins (1990) s 146



24

... a label for a coherent set of concepts and methods used in a ... programmatic effort to study how people
construct sense of their worlds and, in particular, how they construct information needs and uses for
information in the process of sense-making... In the most general sense, sense-making ... is defined as
behaviour, both internal (i e cognitive) and external (i e procedural) which allows the individual to construct
and design his/her movement through time-space. Sense-making behaviour, thus, is communicating
behaviour.62

I samspel med sin omgivning skapar varje individ aktivt sin egen förståelse av omvärlden genom att
konstruera informationsbehov och använda informationen.63

2.1.4 En holistisk syn på informationsanvändaren

Tom Wilson, professor i informationsvetenskap vid Sheffield University i England, var en av de
första att propagera för personcentrerade användarstudier. Wilson menar att alltför mycket av
gångna tiders användarstudier centrerat kring användaren i förhållande till söksystemet med syfte att
genom undersökningar av användarbeteenden och informationsbehov förbättra söksystemen.
Informationssökning ska kunna studeras i sin egen rätt utan att relateras till systemdesign, anser
Wilson. 64 Istället ska användarstudierna vara personcentrerade och koncentrera sig, inte så mycket
på informationsbehov, vilka är mycket komplicerade att studera, utan på själva
informationssökningsbeteendet och informationsanskaffningen. För Wilson är det
informationsbehovens yttringar och beteenden vid informationssökning som är centrala
forskningsobjekt för biblioteks- och informationsvetenskapen, vilka framför allt bör studeras med
kvalitativa metoder.65 I sin banbrytande artikel ”On user studies and information needs” från 1981,
formulerades Wilsons programförklaring för personcentrerad användarforskning och hans syn på
vilka undersökningsområden som ska undersökas inom denna.

Wilson var en av de första som band samman kognitiva och känslomässiga aspekter i teorier kring
informationssökningsbeteendet. Han menar att informationsbehoven uppstår när man vill
tillfredställa, inte bara kognitiva utan också affektiva (psykologiska/emotionella) och fysiologiska
behov. Dessa tre behovskategorier är samrelaterade, menar Wilson, en typ av behov kan leda vidare
till ett annat.66 I Wilsons forskning ses användaren som en aktiv agent i
informationssökningsprocessen som söker information för att tillfredställa grundläggande
personliga kognitiva och emotionella behov. Den kognitiva synen på informationsbehovet räcker
inte menar Wilson, som här inspireras av fenomenologin. Den sociala kontext vari individen
befinner sig skapar också informationsbehov, främst affektiva behov. Behoven uppstår ur roller som
individen spelar i sitt sociala liv, arbetsrollen och andra viktiga livsroller. Wilson anser att
forskningen kring informationsbehov måste breddas och inkludera aspekter i miljön där arbetsrollen
utförs eftersom arbetsmiljön och dess klimat, sociokulturella och fysiska miljö påverkar
informationsbehoven. Den informationsvetenskapliga forskningen ska grundas i en mer holistisk
syn på informationsanvändaren i dennes kontext av arbete och socialt liv. Den ska undersöka vilken
roll information spelar i användarens vardagsliv och i hennes livsmiljö. På detta sätt blir
användarens sociala, individualpsykologiska och rent fysiska kontext och livssituation viktig för
studiet av informationssökningsbeteende.67
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2.1.5 Ett psykologiskt perspektiv på biblioteksanvändning

Även Sara Fine, professor vid Pittsburg University, vill anlägga ett psykologiskt perspektiv på den
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen, vilket hon beskriver i sin artikel ”Research
and the psychology of information use”, från 1984. Fine är dock, liksom Wilson, inte bara
intresserad av kognitiva psykologiska perspektiv, utan vill även inkludera emotionella och
beteendemässiga aspekter i forskningen kring användarbeteende. Även Fine hävdar att
användarstudierna genom tiderna hittills egentligen inte handlat om användarna. Man har studerat
användarna ur ett pragmatiskt systemorienterat perspektiv och man har varit mer intresserad av att
observera användarbeteende, inte att förklara det och skapa teorier kring hur användare interagerar
med biblioteket. Man har studerat att användare använder sig av biblioteket på olika sätt, inte hur
och varför. För att skapa teorier kring användarbeteende och förståelse kring användarnas
interaktion med information och biblioteket måste man enligt Fine använda sig av psykologiska
teorier. 68 Fine delar upp den psykologiska, beteendevetenskapliga forskningen i två ansatser. En del
av den forskningen vill, genom experiment och observation formulera lagar och principer bakom
mänskligt beteende genom att observera det, förklara det och förutse händelser där de kan uppstå
igen. En annan ansats är att börja med ett psykologiskt tillstånd, beskriva detta, upptäcka
bakomliggande faktorer och hur de interagerar samt förklara dess existens utifrån psykologisk
teoribildning.69 Psykologiska teorier kan i förlängningen också bli behjälpliga när man ska försöka
skapa en biblioteksmiljö där informationssökning, lärande och personlig utveckling kan äga rum,
menar Fine.70

Ur ett biblioteksperspektiv har den traditionella synen på information varit att man ser information
som ett mål i sig, man kommer till biblioteket för att hitta den information man behöver (eller för att
fylla sociala behov, etc). Fine menar att man i enlighet med den senaste informationsvetenskapliga
forskningen kring informationsbehov istället ska se information som ett medel eller ett verktyg till
att nå andra mål. Och detta behöver man ta till sig ute på biblioteken.71

...the whole focus of library service would shift if the answer were that people come to libraries to reduce
ambiguity, or to increase their ability to cope with a situation, or to make a decision, or to find something that
will lessen their anxiety. In other words, people come to libraries to solve problems, not to find information.72

På detta sätt blir bibliotekens mål att uppfylla psykologiska behov om man förutsätter att människor
har psykologiska behov av information för sin sociala överlevnad, för att vara produktiva och för sin
personliga utveckling.73 Här påminner Fines resonemang mycket om Wilsons ovan beskrivna. Fine
menar att man måste tillämpa dessa slutsatser på den praktiska biblioteksverkligheten. För att kunna
fylla dessa behov, menar Fine, måste man beakta processen varmed information överförs på
biblioteken, hur information paketeras och presenteras. Presentationen av information måste vara
sådan att den är möjlig för människor med olika bakgrund och förmågor att motta och använda. Här
spelar bibliotekarien som förmedlare eller intermediär en viktig roll, skriver Fine. För att
information effektivt ska kunna överföras från bibliotekarie till användare räcker det inte att
bibliotekarierollen innefattar god kommunikationsförmåga och goda kunskaper i
informationssökning, menar Fine: ”It must also manifest an understanding of the ways in which
people- with their variety of cognitive modes, psychological states, and sources from which they
recieve informational input - proceed in their attempt to fulfill needs and solve problems”.74
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Bibliotekarier måste vara medvetna om att olika användare har olika känslomässiga och kognitiva
dispositioner, man uppfyller sina informationsbehov på olika sätt, man lär på olika sätt och man
uppfattar information och bibliotek på olika sätt.

2.1.6 Informationssökning och lärande: en kognitiv process med känslomässiga
dimensioner

Carol C. Kuhlthau, forskare i pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers
University i USA, beskriver informationssökningsprocessen som en kognitiv lärandeprocess med
känslomässiga inslag där den lärande aktivt skapar sin egen kunskap. I sin forskning har hon i ett
antal kvalitativa studier undersökt hur gymnasieelever och collegestudenter söker information i
inlärningssituationer. Informationssökning kan enligt Kuhlthau ses som en process genom olika
faser där individen kognitivt bygger upp en bild av världen genom att ta till sig information och nya
intryck. När man bygger om sin bild av världen genomgår man vissa känslor under vissa faser. Ofta
uppstår känslor av oro, osäkerhet och förvirring när man ställs inför nya intryck och budskap som
inte stämmer med ens gamla kognitiva scheman.

Kuhlthaus teori kring informationssökningsprocessen är inspirerad av flera forskare, främst av
inlärningspsykologen George A. Kelly, men också av Belkin, Taylor och Dervin 75 Enligt Kellys
personal construct theory sker inlärning genom en serie psykologiska faser när människor bygger
på sin bild av världen genom att ta till sig ny information. Oro, ängslan och ovisshet blir här
oundvikliga känslor förknippade med inlärning. Ny information assimileras med gamla mentala
scheman i en serie faser som inleds med förvirring som kan öka när den nya informationen inte
stämmer överens med redan förvärvade begrepp. Förvirringen stegras och kan leda till oro och
tvivel. Den nya idén som inte passar med existerande begrepp kan upplevas som så hotfull att den
avvisas. Nästa fas är en vändpunkt i processen där den nya idén antingen avvisas eller förvandlas till
en hypotes. Hypotesen kan sedan prövas och utvärderas och sedan kanske inlemmas i
begreppssystemet.76

I sin bok Seeking meaning : a process approach to library and information services (1993)
beskriver Kuhlthau sin modell över informationssökningsprocessen i sex steg med känslomässiga,
kognitiva och beteendemässiga aspekter. I det inledande steget (task initiation) är uppgiften att
erkänna informationsbehovet och förbereda sig för att välja ämne. Fasen karaktäriseras av känslor
av oro och osäkerhet. Tankarna är vaga och ospecificerade. I det andra steget (topic selection) ska
man bestämma ämne. Även här upplevs ofta känslor av förvirring och ångest. När ämnet väl är valt
kan en känsla av optimism upplevas. Oron ökar om man inte väljer något ämne snabbt. Under det
tredje steget (prefocus exploration) ska man lära sig sitt ämne, man undersöker information för att
hitta ett fokus. Detta steg är svårt för de flesta, man upplever förvirring och frustration och man
tvivlar ofta över sin förmåga att slutföra uppgiften. Det fjärde steget (focus formulation) innebär
ofta en vändpunkt i sökprocessen, nu ska man hitta och formulera ett centralt fokus utifrån den
information man hittat. Denna fas följs av känslor av optimism och förtroende för sin egen förmåga.
Nu är tankarna fokuserade och specificerade. Nästa steg är insamling av relevant information för det
fokus man valt (information collection). Steget karaktäriseras av känslor av ökad tillit och intresse
för uppgiften. Under det sista steget avslutas informationssökningen (search closure). Man upplever
ofta en känsla av lättnad, man känner sig nöjd om allt har gått bra, besviken om man inte är nöjd.
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Under denna process genomgår användaren en kognitiv utveckling från det mångtydiga till det
specifika.77 78

I början av en informationssökningsprocess har man alltså enligt Kuhlthau vaga tankar om det man
söker och man vet inte riktigt vad man är ute efter. Detta kombinerat med ovana med
informationssystemet gör att ibland starka känslor av oro kan uppkomma. Problemet är, menar
Kuhlthau, att bibliotek och informationssystem är skapade för att besvara klart formulerade och
genomtänkta frågor. Detta kan dock inte förekomma vid lärandeprocessens början innan individen
färdigställt sin frågeformulering. Grundpremisserna i lärandeprocessen är ”osäkerhetsprincipen”,
menar Kuhlthau, som karaktäriseras av emotionella symptom av oro och avsaknad av självkänsla
vilket ofta förekommer i informationsprocessens början. Man har vaga, förvirrade tankar om ämnet
i fråga. Av detta följer att en individ som vill söka information i början av sin lärandeprocess får
problem att överföra sina delvis ofärdiga och vaga tankar till informationssystemets precisa och
exakta språk (jmf Belkins ASK-hypotes och Taylors nivåer av informationsbehov). Allteftersom
mer kunskap samlas om ämnet så fokuseras tankarna kring ämnet och blir klarare. Känslor av oro
och osäkerhet avtar, menar Kuhlthau, när frågeformuleringen är gjord. Nu kan man använda
informationssystemet konstruktivt, samla information och utvärdera denna.79

Kuhlthau sammanfattar här själv sitt viktigaste bidrag till den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen:

This research is unique in that it goes beyond the cognitive aspects of information seeking to examine the
feelings users commonly experience. As one participant noted, "Uncertainty is in the head but anxiety is in the
pit of the stomach." The whole experience of users affects their information use, their feelings as well as their
intellect, particularly in the exploration stage. By neglecting to address affective aspects, information
specialists are overlooking one of the main elements driving information use.80

2.1.7 Sammanfattning

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt, eller mångvetenskapligt ämne där
forskningen kan använda teorier från många skilda vetenskapstraditioner och discipliner, alltifrån
teknologi, samhällsvetenskap och humaniora. Användarstudier inom biblioteks- och
informationsvetenskapen har länge fokuserat på institutioner, IR-system och biblioteksanvändarnas
yttre beteende. Här har man ofta använt sig av informationsteknologi och sociologi som
hjälpvetenskaper. Det systemorienterade perspektivet har länge dominerat biblioteks- och
informationsvetenskapen. På senare tid har dock ett paradigmskifte ägt rum mot mer
personorienterade användarstudier. Här använder man ofta teorier från psykologin när man med
kvalitativa metoder studerat användaren, ur kognitiva, emotionella eller beteendemässiga
perspektiv. Syftet är här att skapa teorier kring användarnas informationsbehov,
informationssökningsbeteende och informationsanvändning. Internationellt är användarstudierna
starkt präglade av det kognitiva synsättet. Det kognitiva synsättet studerar hur människor skapar
förståelse för sin omvärld och vilken roll information spelar i denna process. Man studerar hur
informationsbehov uppstår och hur dessa utvecklas allteftersom information läggs till. Om man gör
en syntes av ovan presenterade kognitivt orienterade forskare kan man säga att individen aktivt
skapar sin förståelse av omvärlden genom kommunikation med denna (Dervins ”sense-making”
teori). Informationsbehov uppstår när individen har en ofullständig förståelse av omvärlden vilket
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gör att man inte kan agera på ett målmedvetet sätt (Taylor). När man står inför ett problem som inte
kan lösas med existerande kognitiva strukturer upplever individen ett glapp i sin kunskapsstatus, en
kunskapsanomali (Belkins ASK-hypotes). Man har svårt att beskriva detta informationsbehov i en
klar frågeformulering eftersom man inte vet vad som behövs för att fylla glappet, man har inga
mentala representationer för det man inte känner till (Belkin, Taylor). När man kommer till
biblioteket ska detta informationsbehov omvandlas, översättas och anpassas till en klar fråga till ett
IR-system. IR-systemen förutsätter att det är möjligt att specificera sitt informationsbehov.
Användaren måste kunna specificera alla relevanta aspekter och problem kring ämnet för att
systemet ska fungera optimalt. Detta är inte möjligt att göra eftersom man saknar mentala
representationer för det man söker efter. Dagens IR-system är helt enkelt inte uppbyggda och
anpassade efter mänskligt problemlösande.

Om man vill få ett mer holistiskt perspektiv på användaren räcker inte det kognitiva synsättet,
mänskligt beteende är mer sammansatt än så. För ett mer grundligt studium av aspekter kring
biblioteksanvändning och informationssökning måste det kognitiva perspektivet kompletteras med
emotionella perspektiv och studier av den sociala kontext vari användaren befinner sig. Kuhlthau
utgår från det kognitiva perspektivet men kompletterar detta med Kellys personal construct theory
och tillför på detta sätt den känslomässiga dimensionen till studiet av
informationssökningsprocessen. När man ska lära sig någonting nytt, ta till sig ny information och
bygga på sin förståelse av världen följer ofta känslor av förvirring, oro och ångest. Ny information
assimileras med gamla mentala representationer i en serie känslomässiga faser. I början av en
informationssökningsprocess har man vaga tankar om det man söker, man vet ofta inte vad man
letar efter. Detta kombinerat med ovana med bibliotek och informationssystem gör att starka känslor
av oro och ovisshet kan uppkomma.

Människor söker information, inte bara för att fylla kognitiva behov, Wilson menar att det också
finns personliga emotionella och fysiologiska behov som kan leda till informationsbehov. Man kan
ha sociala behov av information i sin livssituation, på detta sätt skapar den sociala kontexten vari
individen befinner sig också viktiga informationsbehov. Biblioteken fyller alltså både kognitiva,
emotionella och sociala behov. För att kunna fylla dessa behov måste man beakta processen varmed
information överförs på biblioteken. Presentationen av information måste ske så att människor med
olika bakgrund och förmågor kan motta och använda den. Bibliotekarien som medlare spelar här en
viktig roll, hon måste vara medveten om och lyhörd inför att olika användare har olika
känslomässiga och kognitiva dispositioner, man uppfyller sina informationsbehov på olika sätt, man
lär sig på olika sätt och man uppfattar bibliotek och information på olika sätt vilket påverkar
individens informationssökningsprocess (Fine). Den känslomässiga dimensionen och den sociala
kontext användaren befinner sig i och där informationssökningen äger rum blir, vid sidan av den
kognitiva, viktiga aspekter att ta hänsyn till i studiet av biblioteksanvändning och
informationssökning.

2.2 Psykologiska teorier kring kognitioner och emotioner, stress, oro
och ångest

I detta avsnitt presenteras teorier från den psykologiska forskningstraditionen som verkat relevanta
för uppsatsens frågeställning. Här redogörs bl a för skillnader mellan kognitiva och emotionella
processer, vad ångest och oro är samt hur man beskriver och tolkar upplevelser av ångest och oro i
den kognitiva psykologiska forskningstraditionen. Här presenteras också teorier kring
socialevaluativ ångest och prestationsångest. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.
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2.2.1 Kognitiva processer

Den kognitiva psykologin studerar och utvecklar teorier kring hur människan inhämtar och mentalt
bearbetar information, hur vi värderar, tolkar och svarar på information. Man studerar människans
informationsprocesser, perceptionsprocesser, tankeprocesser, minnesprocesser och språkliga
processer. Kognitiva processer rör således människans förmåga att inhämta, bearbeta, tolka och
använda information om omvärlden och oss själva. Hur vi mottar information från omvärlden beror
på existerande mentalt innehåll och mentala strukturer. Innehållet i de kognitiva processerna
varierar mellan olika personer och olika tidpunkter hos samma person beroende på en mängd
miljömässiga, situationella och personliga, intrapsykiska faktorer. Olika perceptioner väcker olika
minnen hos olika personer vilket också påverkar bearbetandet av intrycken.81

2.2.2 Emotionella processer

Inom psykologin brukar man traditionellt skilja mellan kognitiva processer och emotionella,
känslomässiga processer. Emotionella processer är individuellt färgade känsloreaktioner av
kognitionerna. Emotionella processer innehåller dock mera än det kognitiva innehållet, de
innehåller en känsloupplevelse och ett känslouttryck. Dessutom innehåller emotioner ofta
kroppsreaktioner som är kopplade till olika handlingar, t ex flyktbeteende vid rädsla.82 Kognitioner
är involverade i alla aspekter av vårt känsloliv. Tankar kan väcka känslor, de tolkar känslorna och
de påverkar hur vi uttrycker känslorna och hur vi agerar efter våra känslor. Ofta finns omedvetna
kognitiva värderingar bakom känslor och emotionella reaktioner väcks oftare av inre tankar än av
den yttre situationen. Ett emotionellt förlopp kan beskrivas på följande sätt: En viss situation väcker
en emotion, denna emotion färgar sedan den kognitiva tolkningen av situationen. Känslan följs
också av en fysiologisk kroppslig reaktion, vid rädsla kan man t ex få hjärtklappning, musklerna
spänns och man kallsvettas. Känslan kan också följas av ett känslouttryck, t ex gråt. Slutligen leder
känslan till en handling, t ex kan man vid rädsla springa iväg.83

2.2.3 Ångest och psykologisk stress

Ordet ångest, engelskans "anxiety", kommer från latinets angere som betyder att strypa.84 Ångest
kan beskrivas som en obehaglig emotionell upplevelse där man upplever känslor av oro, rädsla,
panik och hot.85 Begreppet ångest brukar traditionellt skiljas från begreppet rädsla som väcks vid ett
omedelbart, konkret hot. Ångest väcks istället ofta av förväntningar av att man ska drabbas av
negativa händelser som man inte kommer att kunna hantera och ofta saknas yttre konkreta hot. 86

Man kan också säga att ångest är att uppleva rädsla utan proportion till utlösande orsaker. Hotet
kommer inifrån och beror på intrapsykiska faktorer.87

Man kan skilja mellan två typer av ångest; ångest som en stabil egenskap eller disposition och
ångest som ett övergående tillstånd, en reaktion på en hotande situation.88
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Ångesten har fyra centrala komponenter. Den består av kognitiva upplevelser av oro; emotionella
subjektiva upplevelser av fara, katastrof och maktlöshet; kroppsliga symptom som ökad hjärtrytm,
muskelspänning, kallsvettningar m m; samt handlingar som flykt- och undvikandebeteenden.89 90

Ångesten påverkar individens kognitiva och sociala förmågor, subjektivt välbefinnande och
kroppslig hälsa.91

Ångest kan jämställas med psykologisk stress. En person som erfar psykologisk stress upplever att
miljön eller situationen hotar personens välbefinnande. I denna process finns den utlösande
händelsen, individens tolkning av denna samt hennes kognitiva, känslomässiga, kroppsliga och
beteendemässiga svar på denna. Variabler som påverkar upplevelsen är dels personliga egenskaper
och erfarenheter, stresstålighet m m, samt yttre miljöaspekter kring situationen som atmosfär,
socialt stöd, uppgiftens svårighet m m.92

Ångest och psykologisk stress kan hanteras på olika sätt. Antingen använder man sig av en
problemfokuserad strategi där man försöker hantera och ta itu med problemet och därmed komma
över ångesten eller så kan man välja en känslofokuserad strategi där man försöker reducera de
negativa känslorna genom att t ex undvika den ångestladdade situationen.93

I undersökningar har det visat sig att kvinnor uppvisar mer ångest och psykologisk stress än män.
Detta kan bero på att kvinnor i högre utsträckning vågar erkänna sin ångest och oro än vad män gör.
Det är mer socialt acceptabelt för kvinnor att uppleva och uttrycka ångest speciellt i akademiska
situationer och det ses ibland som omanligt att erkänna att man upplever ångest.94

2.2.4 Kognitiva teorier kring ångest, oro och stress

Inom den kognitiva psykologin brukar man tala om kognitiva eller anteciperande scheman. Dessa
utgörs av inre mentala representationer av omvärlden som hjälper oss att organisera, bearbeta, tolka
och använda information. De styr våra förväntningar om vad som ska hända och de ger oss en
beredskap för att inhämta en viss typ av information. Vad vi uppmärksammar i en situation beror på
vilka scheman vi har med oss från tidigare erfarenheter och vilka scheman som är aktiva för
stunden, beroende på situationsfaktorer. Dessa scheman, eller verklighetsrepresentationer styr alltså
hur vi uppfattar och tolkar det som händer i världen och med oss själva. 95 96 Perception blir på detta
sätt en interaktion mellan yttre information och inre kognitiva scheman. På grund av den enorma
mängd stimuli som finns runt omkring oss är vi alltid selektiva i vår informationsinhämtning. I en
situation väljer vi främst ut den information som stämmer med våra egna föreställningar och vi
tenderar att vara selektivt uppmärksamma på information som stämmer med våra scheman och som
bekräftar våra egna uppfattningar.97

Ibland utvecklar individer omedvetna negativa hotscheman som kan sätta igång ångest. Dessa
kognitiva scheman förvränger verklighetsuppfattningen och överdriver hot i miljön. Man får en
selektiv uppmärksamhet mot aspekter i miljön som kan ses som potentiella hot och man hänger upp
sig på negativa detaljer i ett händelseförlopp. Detta leder till en hypervaksamhet, en överdriven
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tendens att hitta hotsignaler i miljön. Man avspanar hela tiden omgivningen för att leta information
som kan ses som hotfulla samtidigt som man fixeras vid sin egen person. Man undervärderar sina
egna resurser att klara av situationen och man förväntar sig att det värsta ska hända. På detta sätt
fördjupas och upprätthålls ångesten. Ångesten blir föregripande och man tolkar allt i negativ
riktning. När ett schema med negativa irrationella tankar blir etablerat kan det lätt ta över rationella
tankeprocesser, försvåra tänkande och beslutsfattande och stjäla uppmärksamheten från den
egentliga uppgiften. Handlingsförmågan kan lamslås. Tvivel på den egna förmågan gör att man blir
försiktig i situationen. Ju mer man förväntar sig ett misslyckande desto sämre blir prestationen.
Detta leder till en självdestruktiv ond cirkel där ångesten trappas upp, som blir svår att ta sig ur. Den
egna självbilden verkar ha betydelse för om man väljer att fokusera på negativ eller positiv
information om sig själv. 98 99 100

Kognitiva teorier kring attributioner kan i förlängningen också vara användbara vid förklarandet av
dålig självkänsla, oro och ångest. Attributioner är de föreställningar vi har utvecklat om orsaker till
olika händelser. Hur vi attribuerar positiva och negativa händelser får direkta återverkningar på
våran självbild och självkänsla. I det normala attributionsmönstret som främjar en positiv självbild
(s k "selfserving bias") attribuerar vi framgång och positiva händelser till egenskaper hos oss själva
och vi attribuerar misslyckanden och motgångar till yttre situationsfaktorer. Personer med låg
självkänsla uppvisar motsatt mönster. Motgångar och misslyckanden ses som orsakade av
egenskaper hos en själv medan framgång och positiva händelser ses som orsakade av något utanför
en själv. Man brukar också tala om attributioner kring förmåga och ansträngning.
Prestationsinriktade individer ser misslyckanden som resultat av bristande ansträngning medan
personer med lägre prestationsbehov ser bristande förmåga som orsak till misslyckanden. Att skylla
ett misslyckande på tillfälligt beteende främjar självkänslan eftersom beteenden kan ändras, detta
kan leda till förbättrade ansträngningar i framtiden. Att attribuera misslyckanden till sin permanenta
karaktär skapar istället en låg självkänsla eftersom denna är svårare att förändra än sitt beteende.
Detta leder också ofta till att man lättare ger upp uppgiften.101

2.2.5 Prestationsångest och stress i evaluativa situationer

Forskningen kring stress och ångest i provsituationer (s k ”test anxiety”) har pågått under ett halvt
decennium och de modeller och teorier som utvecklats inom detta forskningsområde kan vara
användbara för tolkningen av "library anxiety". Många människor upplever stress, oro och ångest i
s k socialevaluativa situationer, d v s sociala situationer där man blir värderad eller tror att man
kommer att bli värderad. Man vill göra ett gott intryck men man tvivlar på att man kommer att
lyckas och man tror att detta kan ge skadliga konsekvenser för en. Man är rädd för att verka dålig
och sämre än andra. Människor som lider av ”test anxiety” upplever en provsituation som personligt
hotfull och man störs ideligen av orostankar. Man är orolig för att inte klara sig och ångesten kretsar
kring tankar om misslyckande. Skillnaden mellan en person med låg och hög ”test anxiety” är att
den förstnämnde väljer att i en stressituation rikta uppmärksamheten på uppgiften för att klara av
den, medan den sistnämnda istället riktar uppmärksamheten mot negativa självdestruktiva tankar.
Uppmärksamheten blir självfokuserad istället för uppgiftsfokuserad. Man är kognitivt upptagen med
negativa orostankar och grubbel kring misslyckanden. Man saknar självförtroende och man
förväntar sig negativa resultat. Denna stress påverkar resultaten och förmågan dämpas och hämmas.
Under ett prov reduceras kognitiva processer, man har svårt att förstå enkla instruktioner och man
har svårt att organisera och minnas information. De negativa orostankarna orsakar känslor av ångest
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som i sin tur leder till reducerad förmåga. 102 103 Denna socialevaluativa stress kan jämställas med
prestationsångest som innebär en oro för att värderas, prestera och eventuellt misslyckas. Oron stör
koncentrationen och tar av ens kognitiva resurser vilket resulterar i en sämre prestation. (I små
mängder kan dock ångest och oro leda till att koncentrationen på uppgiften ökar vilket förbättrar
prestationen.) 104

Den socialevaluativa ångesten kan delas upp i fyra komponenter; kognitioner, emotioner kroppsliga
reaktioner och beteenden. Den består av oroskognitioner och uppgiftsirrelevant tänkande.
Kognitionerna leder till emotionell spänning och kroppsliga reaktioner. Dessa leder till
uppskjutande-, undvikande- eller flyktbeteende. Att uppleva ångestkänslor är jobbigt för individen
och reduceras lättast genom flyktbeteenden. 105

Socialevaluativ ångest eller prestationsångest uppstår i en interaktion mellan den yttre situationen
och inre personliga egenskaper och erfarenheter. Situationsspecifika faktorer som en hotande fysisk
miljö eller atmosfär, avsaknad av socialt stöd, samt uppgiftens svårighet kan i sig själva skapa
ångest. Den yttre miljön interagerar i upplevelsen med personens egen stresstålighet, predisposition
för ångest, intellektuella kapacitet, samt vana vid situationen. Vissa individer har en predisposition
att reagera med oro och negativa påträngande tankar, spänning och ångest i evaluativa situationer.
Dessa situationer upplevs då som hotfulla. Om man upplever att situationens krav är större än vad
man klarar av då kan transaktionen mellan individ och miljö bli stressad och ångestväckande. Alla
komponenter i miljön som ökar möjligheten för misslyckande kan upplevas som hot. På detta sätt
blir det inte så mycket den fysiska miljön som subjektiva värderingar och tolkningar av miljön och
händelsen som skapar oron. Tolkningen av situationen påverkar emotioner och beteenden. Om
situationen ses som personligt hotfull då blir den det för den personen. Den utlösande händelsen
tolkas som svårhanterlig, man upplever sig själv vara otillräcklig för uppgiften, man fokuserar på
oönskade konsekvenser av detta och man är upptagen av negativa självdestruktiva tankar som tar
över tankar på uppgiften. Individen förväntar ett misslyckande och ett sätt att hantera ångesten är att
fly från situationen. Tolkningen av en situation beror på individens biologiska konstitution
(stresstålighet t ex) och på ens tidigare historia; tidiga barndomsupplevelser, socialisation och
tidigare erfarenheter av liknande situationer. 106 107 108

Det verkar finnas många olika personliga orsaker till ”test anxiety” visar litteraturen. Vissa
studenter saknar helt enkelt studiemotivation vilket leder till dåliga resultat vilket i sin tur ger oro
och ångest. Vissa studenter är ovana vid provsituationen vilket hos dessa väcker oro. Några är
perfektionister och ser misslyckande i provsituationen som ett personligt misslyckande medan andra
är oroliga för att genom provet inte verka tillräckligt intelligenta.109

Man kan motverka situationsspecifik ångest genom att skapa en fysisk och psykisk miljö där man
kan känna sig trygg och genom att ge lättbegriplig information. En annan viktig orosdämpande
åtgärd är att låta individen känna sig i kontroll över situationen, eftersom upplevelser av maktlöshet
ofta kan utlösa eller förstärka ångest.110
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2.2.6 Kognitiva konsekvenser av socialevaluativ ångest och stress

Ångest och oro kring den egna prestationen leder till minskad kognitiv förmåga och distraherar
individen från uppgiften. Detta kallas kognitiv uppmärksamhetsinferens. Uppmärksamheten dras
från uppgiften, man blir självfokuserad istället för att vara uppgiftsfokuserad och tankarna kretsar
kring tvivel av den egna förmågan, självkritik och negativ självvärdering. Oron för att man ska
misslyckas blir en extra kognitiv last att bära på som tar energi från andra tankar. Den kognitiva
kapaciteten minskar när individen blir upptagen av negativ självvärdering och egna distraherande
repetitiva tankar. Uppmärksamheten reduceras samtidigt som man blir mer mottaglig för
distraktioner från den yttre miljön. Arbetsminnet arbetar med begränsade resurser vilket leder till
försämrad effektivitet när information ska kodas och lagras. Språk- och läsförståelsen blir sämre, det
tar extra lång tid att förstå information. På detta sätt försvårar oro och ångest kodning, minne,
bearbetning och återvinning av information. 111 112 Detta kan skapa en ond cirkel där en evaluativ
situation skapar oro och självfokusering hos en individ, en kognitiv inferens som leder till att
uppmärksamheten på uppgiften minskar. Detta leder till sämre slutresultat vilket i sin tur ökar oron
och självfokuseringen kring evaluativa situationer i framtiden. 113

2.2.7 Sammanfattning

Inom den psykologiska forskningstraditionen brukar man skilja mellan kognitiva och emotionella
processer. Kognitiva processer rör människans förmåga att inhämta, tolka, bearbeta och svara på
information om omvärlden och sig själv. De rör processer kring perception,
informationsbearbetning, tankar, minne och språk. Hur vi mottar, bearbetar och svarar på
information beror på omständigheter kring situationen och personens tidigare erfarenheter och
biologiska konstitution. Emotionella processer är känsloreaktioner på kognitionerna. De innehåller
en känsloupplevelse, ett känslouttryck och ofta en kroppslig reaktion. Kognitioner kan väcka
känslor, de tolkar känslorna, de påverkar hur känslorna uttrycks och hur vi agerar efter känslorna.
Emotionella reaktioner väcks oftare av inre tankar än av den yttre situationen. Ångest är en
obehaglig subjektiv upplevelse av oro, hot, rädsla och panik. Den uppstår p g a att man tolkar en
situation som personligt hotfull. Till skillnad från rädsla uppstår ångest inte vid yttre konkreta hot
utan i situationer när man förväntar sig att något hemskt kommer att inträffa. Ångest består av
negativa oroskognitioner som sätter igång emotionella upplevelser av fara och hot, kroppsliga
symptom som ökad hjärtfrekvens och muskelspänning och handlingar som undvikande eller flykt.

Kognitiva scheman utgörs av inre mentala representationer av omvärlden och sig själv som hjälper
oss att tolka, bearbeta och använda information. Vad vi uppmärksammar i en situation bror på vilka
scheman vi har med oss från tidigare erfarenheter samt vilka scheman som är aktiva för stunden
beroende på den aktuella situationen. Ibland utvecklar individer negativa hotscheman som tolkar
stimuli i miljön i negativ riktning och som överdriver hot i miljön. Dessa omedvetna scheman kan
väcka ångest och oro. Man blir selektivt uppmärksam på stimuli i omgivningen som kan ses som
potentiella hot och man fokuserar på negativa detaljer i händelseförlopp. Samtidigt fixeras individen
vid sin egen person, hon undervärderar sina möjligheter att klara av situationen och tror att det
värsta ska hända.

Många personer lider av socialevaluativ ångest eller prestationsångest i situationer där man blir
värderad eller tror att man ska bli värderad. Man vill göra ett gott intryck samtidigt som man tror att
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man kommer att misslyckas med detta. Man är rädd för att verka dålig eller sämre än andra. Istället
för att rikta koncentrationen på uppgiften distraheras man av negativa självdestruktiva tankar. Man
blir självfokuserad istället för uppgiftsfokuserad vilket leder till att den kognitiva kapaciteten
minskar. Detta påverkar arbetsminnet, språk- och läsförståelsen samt läshastigheten.
Situationsspecifika faktorer i miljön interagerar på detta sätt med personens tidigare erfarenheter
och mottaglighet för oro och ångest. Orostankar ger upphov till emotionella spänningar och
upplevelser av hot. Dessa kan i sin tur sätta igång kroppsliga reaktioner som ökad hjärtrytm och
kallsvettningar. Slutligen leder emotionerna till handlingar. Ett sätt att slippa undan ångesten är att
tillgripa undvikande- eller flyktbeteende.

2.3 ”Library anxiety”

Forskningen kring ”library anxiety” (härmed förkortat LA) tillhör gruppen personcentrerade
användarstudier inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Inom denna forskning använder
man sig av teorier från psykologin för att förklara användarnas beteenden, känslor och tankar kring
bibliotek och informationssökning. Både det kognitiva, det känslomässiga och det sociala
perspektivet i biblioteksanvändningen blir viktiga beståndsdelar i analysen av fenomenet. I detta
avsnitt presenteras ett antal både kvalitativa och kvantitativa undersökningar kring olika aspekter av
LA. Här presenteras också olika forskares rekommendationer för att minska eller undvika att LA
uppstår. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.

Redan 1963 upptäckte den engelske biblioteksmannen Maurice B. Line, i en undersökning av
grundutbildningsstudenter vid Southampton University, att upp till 20 % av dessa upplevde att
universitetsbiblioteket var skrämmande i början. Studenterna tyckte att biblioteket var svåranvänt
och många vågade inte heller fråga personalen om hjälp eftersom de trodde att deras frågor var för
elementära eller att personalen var upptagna med viktigare uppgifter.114 Forskningen kring LA har
sitt ursprung och största utbredning i USA. Under 1980- och 90-talen har ett flertal artiklar i ämnet
publicerats i amerikanska biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter. Begreppet verkar
här också vara relativt allmänt känt i bibliotekariekretsar, t ex nämns LA på många
nordamerikanska universitetsbiblioteks hemsidor (se litteraturförteckningen). LA kopplas i
forskningslitteraturen enbart till universitets- och högskolebibliotek 115 och föremålen för
undersökningarna kan vara studenter på grundutbildningsnivå, forskarstudenter, eller forskare. LA
kan definieras som:

…an uncomfortable feeling or emotional disposision, experienced in a library setting, which has cognitive,
affective, physiological, and behavioural ramifications. It is characterized by ruminations, tension, fear,
feelings of uncertainty and helplessness, negative self-defeating thoughts, and mental disorganization, which
debilitate information literacy.116

Studenter som upplever LA kan uppvisa många olika symptom. I sökandet efter material i ett
bibliotek kan man missa att se eller misstolka skyltar och instruktioner 117, undvika att be om hjälp

                                                
114 Line, Maurice B. (1963) “Student Attitudes to the University Library : A survey at Southampton
university”, s 111f
115 Detta beror troligtvis på universitetsbibliotekens relativt stora storlek, komplicerade rutiner och ofta
dolda bokbestånd, som i jämförelse med de folkbibliotek som de flesta är vana vid att använda, i högre
utsträckning är i stånd att väcka olika typer av negativa känslor hos sina användare.
116 Jiao, Qun J. m fl (1996), “Library anxiety : characteristics of “at-risk” college students”, s 152
117 Keefer, Jane A. (1993) “The hungry rats syndrome : library anxiety, information literacy and the
academic reference process”, s 333-339



35

när man behöver 118 och ge upp sökningen så snart man stöter på problem 119. Ofta upplever man att
man är ensam om att inte veta hur man använder biblioteket vilket leder till skamkänslor och
undvikandebeteenden 120. LA kan ses som situationsspecifik eftersom symptomen bara uppträder när
studenten är i biblioteket eller planerar ett besök dit (dock finns det få undersökningar av LA som
också syftat till att undersöka undersökningsobjektens upplevelser av oro och ångest i andra
sammanhang utanför biblioteksmiljön).

2.3.1 Kvalitativa undersökningar av ”library anxiety”

Den som tillskrivs att först ha formulerat begreppet ”library anxiety” och i en studie upptäckt
förekomsten och utbredningen av fenomenet är Constance A. Mellon, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid East Carolina University. I artikeln Library anxiety: a grounded theory
and it’s development (1986) beskriver hon en kvalitativ undersökning av 6000 studenters känslor i
samband med att de för första gången använde sitt högskolebibliotek till en forskningsuppgift.
Studenterna fick skriva sökdagböcker där de beskrev sökprocessen och deras känslor gentemot
denna. Vid terminens slut fick studenterna, utifrån sina sökdagböcker, skriva en mindre uppsats om
vilka upplevelser och känslor det första mötet med biblioteket gav dem samt om detta förändrades
under teminens gång. Resultatet blev att 75-85 % av studenterna beskrev sina första upplevelser av
biblioteket och informationssökning i termer av rädsla, oro och ibland även ångest. Ord som “scary,
overpowering, lost, helpless, confused and fear of the unknown“ återkom i studenternas berättelser.
En student skrev: "Using the library is a scary prospect ... I know that nothing in here will hurt me
but it all seems so vast and overpowering". En annan student skrev: “When I first entered the
library, I was terrified. I didn’t know where anything was located or even who to ask for help”. 121

De flesta studenterna som berättade om biblioteksrädsla i undersökningen beskrev detta i termer av
att vara vilse (lost). En student skrev: "I was lost in the library for a very long time. It was like a big
maze to me and was easy to get lost in".122 Mellon fann att denna upplevelse ofta kunde härledas till
fyra grundorsaker: (1) bibliotekets storlek; (2) förvirring över var materialet fanns i biblioteket; (3)
osäkerhet över hur man skulle börja söka efter information; (4) osäkerhet över hur biblioteket
fungerar.123 Mellon fann också att studenterna i undersökningen upplevde att deras egen
bibliotekskunskap var mycket sämre än andras och någonting som borde döljas. Man beskrev det
som att det förutsattes att man redan skulle kunna använda biblioteket för informationssökning,
därför vågade man inte heller be bibliotekspersonalen eller sina lärare om hjälp eftersom den egna
okunskapen då skulle avslöjas. 124 En student berättar: "I was scared to ask questions. I didn’t want
to bother anyone. I also didn’t want them to think I was stupid".125

Beskrivningar som dessa ledde till att Mellon utvecklade teorin kring ”library anxiety”. Hon fann att
många studenter i undersökningen blev så oroliga när de skulle börja använda sitt
universitetsbibliotek att man inte kunde fokusera på sin uppgift på ett logiskt och systematiskt sätt.
Man gav ofta upp utan att ha nått den information man från början var ute efter vilket gjorde att man
inte heller lärde sig hur biblioteket fungerade. Mellon tyckte att dessa känslor och tankar kring
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biblioteksanvändandet påminde mycket om forskning kring ”test anxiety” och ”math anxiety” och
kom därför att börja använda begreppet ”library anxiety” för att beskriva studenternas
biblioteksrädsla.126

Den främsta orsaken till LA ligger, enligt Mellon, i glappet mellan studenternas kunskap om hur
bibliotek fungerar och hur informationssökning går till och vad deras lärare tror att de kan. Flera
undersökningar som Mellon hänvisar till visar att studenters kunskaper om bibliotek och
informationssökningsprocessen ofta är mycket små. Detta i kombination med lärarnas övertro på
studenternas bibliotekskunskaper kan leda till orealistiska prestationskrav hos vissa studenter som
kan ta sig uttryck i LA, menar Mellon.127

Andra kvalitativa undersökningar visar LA’s negativa effekter på mentala och kognitiva processer i
informationssökningsprocessen. Den rent fysiska lokaliseringsförmågan kan avta under stress och
oro när man ska lära sig ett nytt system. Det finns så många detaljer i den nya biblioteksmiljön, t ex
kartor, skyltar, hylluppställningar, koder, datasystem, index m m, som användaren måste kunna
uppmärksamma och tolka. Dessa detaljer kan bli överväldigande och kan lätt väcka oro och
ängslan.128 Den amerikanska bibliotekarien Jane Keefer drar paralleller till djurförsök där hungriga
stressade råttor på jakt efter mat får minskad kognitiv förmåga, man missar viktiga ledtrådar i
omgivningen vilka skulle ha gjort det lättare att nå sitt mål. På samma sätt uppvisar vissa
informationssökare i bibliotek liknande symptom. På grund av stress missar man viktiga skyltar,
feltolkar kartor och instruktioner, uppvisar oflexibelt tänkande och agiterat beteende. Ofta kan det
bara vara en liten feltolkad detalj som gör användaren orolig och uppjagad.129 En undersökning
utförd av den amerikanska referensbibliotekarien Barbara Valentine visar att många studenter ofta
vill få biblioteksbesöket undanstökat så fort som möjligt vilket gör att man inte tar sig tid till att
sätta sig in i hur biblioteket verkligen fungerar, vilket i sin tur kan leda till oro.130 Båda dessa
undersökningar visar studenters motvilja mot att be bibliotekspersonalen om hjälp, vilket ses som
ett stort misslyckande. Keefer hänvisar till undersökningar gjorda av Stuart Karabenick och John
Knapp som visar att de studenter som mest behöver hjälp i en lärosituation oftast är de som mest
sällan ber om hjälp.131 Man väljer hellre att vända sig till någon annan, t ex kurskamrater, vänner och
lärare.132 På detta sätt kan man säga att studenter som redan är nedslagna av komplicerade rutiner
och detaljer i biblioteksmiljön upplever det som ett ännu större hot mot självkänslan att be om hjälp
vilket ofta leder till att man går ut från biblioteket i oförrättat ärende.133
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129 ibid, s 336f
130 Valentine, Barbara (1993) “Undergraduate research behaviour : using focus groups to generate theory”,
s. 302
131 Karabenick, Stuart A. & Knapp, John R (1988) “Help seeking and the need for academic assistance”.
Journal of educational psychology 80, nr 3: s 406-408, referensen hämtad från Keefer (1994) s 337
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2.3.2 Kvantitativa undersökningar av "library anxiety"

De amerikanska forskarna Qun G. Jiao och Anthony L. Onwuegbuzie har under 1990-talet utfört ett
flertal kvantitativa undersökningar av studenters och forskarstuderandes upplevelser av LA ur olika
perspektiv. I alla sina undersökningar har man använts sig av the library anxiety scale (LAS), en
femgradig skala med 43 frågor konstruerad av Sharon L. Bostick, som är tänkt att mäta nivåer av
LA. 134 Denna skala har fem underskalor eller fem olika kategorier som LA kan uttryckas i, dessa är:
”barriers with staff” som kan uppstå när studenter upplever att bibliotekspersonalen är
avskräckande, otillgängliga eller för upptagna för att kunna svara på frågor. ”Affective barriers”
härstammar från studenters upplevelse av egen otillräcklighet i användandet av biblioteket, ofta tror
man sig också vara ensam om att inte veta hur biblioteket fungerar. ”Comfort with the library”
kommer från studenters upplevelser av hur välkomnande och tryggt alternativt ogästvänligt och
hotfullt biblioteket verkar vara. ”Knowledge of the library” betecknar studenternas kunskaper eller
vana vid biblioteket. Ovana med biblioteket kan leda till frustration, oro och undvikandebeteende.
”Mechanical barriers” kan uppstå när studenter ska använda sig av mekanisk biblioteksutrustning
som datorer, kopieringsmaskiner, mikrofilmsläsare o dyl. Höga värden på någon av dessa
undergrupper är tänkt att visa förekomst av LA inom detta område. 135

I det följande görs en kort sammanfattning av de kvantitativa resultat som de båda forskarna
kommit fram till genom åren, vilka kan vara användbara för denna uppsats frågeställning. De
demografiska variabler som man funnit påverka förekomsten av LA är bl a kön, ålder, antal
studieår, modersmål, antal användarutbildningstillfällen, antal biblioteksbesök och datorvana. Bland
annat är det fler män än kvinnor som upplever LA vilket tolkas som att kvinnor känner sig mer
hemma i den kvinnodominerade biblioteksmiljön än män. Det är fler studenter med annat
modersmål än engelska som upplever LA vilket tolkas som uttryck för kulturella skillnader,
kommunikationssvårigheter och ovana med det engelska språket. Att LA förekommer oftare hos de
nyblivna och yngre studenter än hos de mer erfarna och äldre tolkas som att den senare gruppen
hunnit med fler biblioteksbesök och användarutbildningar, vilket kan tänkas ge ångestdämpande
verkan.136 Studenter som sällan besöker biblioteket har också högre nivåer av LA än andra studenter.
Här pekar man på möjligheten att en ond cirkel uppstår: LA leder till undvikandebeteende vilket
leder till att man inte lär sig hur biblioteket fungerar vilket leder till ytterligare oro och
undvikandebeteende.137 Högpresterande studenter med goda betyg verkar också vara mer mottagliga
än andra för LA, främst ”barriers with staff” och ”discomfort with the library”, vilket här förklaras
med att man har höga krav på sig själva och vill inte visa ett misslyckande för någon annan.138 Man
har också funnit att studenter som gick till biblioteket för att göra datorbaserade
informationssökningar upplevde mycket högre nivåer av LA än studenter som hade andra mål med
sitt biblioteksbesök (som t ex studier).139 Användarundervisning verkar ha en dämpande effekt på
LA, speciellt beträffande kategorierna ”affective barriers”, ”comfort with the library” och
”knowledge of the library”. På detta sätt menar man att dessa kurser har en viss effekt inte bara på
användarnas kompetens i biblioteksanvändning utan att de även kan påverka studenternas
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135 Jiao, Qun G. & Onwuegbuzie, Anthony (2000) “I’ll go to the library later : the relationship between
academic procrastination and library anxiety”, s 47
136 Jiao & Onwuegbuzie (1996) s 157f
137 Jiao & Onwuegbuzie (1997) s 382
138 ibid, s 383
139 Jiao & Onwuegbuzie (1996) s 158



38

känslomässiga utveckling. Detta var dock inte fallet för de studenter som inte hade engelska som
modersmål, LA hos dessa minskade inte efter antalet användarutbildningar. 140

Studenter med lägre uthållighetsgrad verkar ha högre nivåer av LA än mer uthålliga studenter. När
en mindre uthållig person möter svårigheter i biblioteksanvändandet eller i
informationssökningsprocessen kan känslor av oro och stress samt negativa självkritiserande tankar
uppkomma vilket ökar deras LA. Dessa studenter ger lättare upp än mer uthålliga studenter vilket
gör att man inte hinner lära sig hur biblioteket eller informationssökningen fungerar vilket i sin tur
ökar studentens LA inför nästa biblioteksbesök. 141

Jiao och Onwuegbuzie har också upptäckt samband mellan perfektionism och LA. Forskarstudenter
som upplevde att omgivningen ställde höga krav på dem upplevde högre nivåer av LA än andra
forskarstudenter beträffande "affective barriers", "comfort with the library" och "mechanical
barriers". Detta förklaras med att individen tror att omgivningen har höga förväntningar på denne
och individen ser misstag eller okunskap inom ett område som ett personligt misslyckande. Man är
rädd för att ens okunskap ska avslöjas och att man ska bli negativt värderad, därför vågar man inte
heller fråga personalen om hjälp. När den perfektionistiska studenten stöter på problem i biblioteket
och i informationssökningsprocessen så upplevs biblioteket som ett hot och LA uppstår.142

I en egen undersökning 1997 upptäckte Onwuegbuzie att en aspekt av ”library anxiety” kan utgöras
av ”resource anxiety”. Denna yttrar sig i oro när man från sin informationssökning har valt ut en
artikel eller bok som sedan visar sig inte finnas i biblioteket. Detta kan också leda till frustration och
besvikelse hos studenten. Här finns också en oro vid beställningar av böcker t ex via fjärrlån, som
ofta handlar om att man inte ska hinna få materialet i tid.143

2.3.3 “Library anxiety” och “computer anxiety”

“Computer anxiety” skulle kunna utgöra en komponent av ”library anxiety”, t ex i form av de ovan
beskrivna mekaniska barriärerna, eftersom datoranvändning har blivit en nödvändighet för att kunna
använda dagens universitetsbibliotek. “Computer anxiety” kan definieras som “the fear and
apprehension felt by an individual when considering the implications of utilizing computer
technology, or when actually using computer technology”.144 Rädslan kretsar ofta kring själva
datorn, man är rädd för att förstöra datorn eller databasen och man är allmänt rädd för att göra
misstag. Man tror inte att man kan lära sig hur datorer fungerar och man vill inte visa sin okunskap
för andra. Man kan också vara rädd för att ens dåliga datorvana ska få negativa effekter i ens
framtida arbetsliv.145 Rädslan leder till undvikande av datorer och platser där datorer finns, extrem
försiktighet med datorer och negativa kommentarer om datorer.146 I den enda studie jag funnit som
behandlar relationen mellan "computer anxiety" och LA har man utgått från tidigare resultat som
visar att pojkar i högre utsträckning än flickor upplever LA och att flickor i högre grad än pojkar
upplever ”computer anxiety”. I undersökningen fann man
bl a att pojkars LA inte kompenserades av datoranvändning i biblioteket men den förvärrades inte
heller. För flickornas del mildrades deras ”computer anxiety” när datorerna placerades i en
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ickematematisk miljö, men samtidigt överfördes negativa tankar kring datoranvändning till
informationssökningsprocessen.147

2.3.4 Rekommendationer för att undvika eller minska ”library anxiety”

Detta avsnitt utgörs av en blandning av rekommendationer från olika forskare om hur man kan göra
för att undvika att LA uppstår och hur man kan dämpa den hos de redan drabbade. För att undvika
att LA uppstår kan man göra förändringar i biblioteksmiljön så att det första mötet med biblioteket
ger intrycket av att biblioteket är en inbjudande och trivsam plats. Det ska finnas tydlig och adekvat
skyltning och detaljerade instruktioner av rutiner.148 I möjligaste mån kan det vara bra att undvika
förvirrande biblioteksterminologi och negativa tonfall i skyltning, broschyrer och i samtal med
användare.149

Referensbibliotekarierna bör vara vänliga och tillmötesgående, samt uppmuntra och inbjuda till
frågor av alla typer. Det blir viktigt att personalen inte ger intryck av att frågorna är för enkla.
Bibliotekarien bör inte heller verka upptagen vilket då ger frågeställaren intrycket av att han stör.
Det är också viktigt att göra bibliotekariens roll klar för besökaren så att denne vet vilka frågor som
man kan ställa. Bibliotekarier bör vara insatta i att finns många typer av användare med olika
bakgrund, kognitiva förmågor och känslomässiga dispositioner. Man bör vara medveten om det
första intryckets avgörande betydelse samt försöka se biblioteket ur användarens synvinkel. Det kan
också vara lämpligt att dela ut artiklar eller informationsblad om LA till bibliotekspersonalen för att
skapa en medvetenhet om fenomenet.150 151

För att redan biblioteksoroliga studenter ska kunna ta till sig information om hur biblioteket
fungerar och hur man söker information så måste man först bli av med sin biblioteksrädsla. Flera
forskare menar att botemedlet för LA är att berätta om fenomenets utbreddhet och legitimitet samt
att ge studenter positiva erfarenheter som motverkar oron och rädslan.152 153 I flera undersökningar
har LA kunnat reduceras genom interaktion med en tillmötesgående bibliotekarie, t ex genom
användarundervisning eller rundvandring i biblioteket.154 Målet för användarundervisningen blir på
detta sätt inte bara att förmedla en mängd fakta om biblioteket och informationssökning, utan också
att försöka få studenter att se biblioteket som en resurs och personalen som varma, tillmötesgående
människor som verkligen vill hjälpa dem. Constance Mellon talar om
användarundervisningstillfället som ett ”warmth seminar” där man lär känna en trevlig och
tillmötesgående bibliotekarie som kan avdramatisera biblioteket som en läskig plats, berätta om LA
och dess utbreddhet, och därmed kanske mildra rädslan.155 En humoristisk framtoning, kanske i form
av anekdoter kring biblioteksanvändning i användarundervisningen kan också reducera ångest och
spänningar.156 Det kan också vara bra att studenter får chans att tillsammans diskutera och ta del av
andras upplevelser av LA under ett användarundervisningstillfälle eller på lektionstid.157 Carol
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Kuhlthau tycker att modellen över informationssökningsprocessen borde ingå i
användarundervisning så att användarna kan bli medvetna om sin egen utvecklingsprocess och
förstå de känslor som påverkar deras informationsanvändning. Om man känner till att vissa steg i
informationssökningsprocessen ofta åtföljs av känslor av oro och ängslan så är det lättare att hantera
dessa, menar Kuhlthau.158

Ett annat sätt att minska LA som flera forskare framhåller är att studenternas lärare medverkar vid
de första biblioteksbesöken och fungerar som medlare mellan studenterna, biblioteket och
bibliotekarierna. Överhuvudtaget är det viktigt med ett nära samarbete mellan biblioteket och
institutionerna så att man arbetar efter samma inlärningsmål. Lärarna bör inkorporera
biblioteksundervisning i sin undervisning och informera om informationssökning och
biblioteksresurser, t ex i samband med uppsatsskrivande. Det blir också viktigt att lärarna är
informerade om LA och hur den uttrycker sig samt att man är insatt i vilka resurser som finns i
biblioteket.159 160 161

2.3.5 Sammanfattning

Forskningen kring LA hör till gruppen personrelaterade användarstudier inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Man studerar bl a emotionella, kognitiva och beteendemässiga aspekter i
biblioteks- och informationsanvändandet. LA har enbart undersökts i högskole- och
universitetsbibliotekskontext och forskningsobjekten är studenter på grundutbildningsnivå,
forskarstudenter och forskare. LA kan definieras som en obehaglig upplevelse av oro och rädsla i
biblioteksmiljö som har kognitiva, känslomässiga, fysiologiska och beteendemässiga aspekter. Den
karaktäriseras av funderingar, spänningar, rädsla, känslor av ovisshet, hjälplöshet, negativa
självdestruktiva tankar och mental förvirring som hindrar utvecklandet av ”information literacy”.
Orsaker till LA kan vara bibliotekets storlek, förvirring över var materialet finns i biblioteket,
ovisshet över var man ska börja sin sökning efter information och osäkerhet kring hur biblioteket
fungerar. Ofta tror man att den egna kunskapen om biblioteket är sämre än andras vilket man vill
dölja. Man kan uppleva att det från bibliotekets och lärarnas sida förutsätts att man ska veta hur
biblioteket fungerar, trots att man är nybörjare vilket leder till att man inte vågar fråga personalen
eller lärarna om hjälp och därmed avslöja okunskapen. Att inte veta hur man använder biblioteket
kan leda till skamkänslor och undvikandebeteenden. Personalen kan upplevas som otillgängliga
eller så hotfulla att man inte vågar närma sig dem med frågor. Avsaknad av vana och kunskap om
bibliotek kan leda till frustration, oro och undvikandebeteende. Problem med bibliotekets tekniska
utrustning kan också leda till LA.

LA kan ha starka negativa effekter på kognitiva mentala processer. Användaren kan bli så orolig att
hon inte kan fokusera sig på sin uppgift, och man kanske ger upp när man stöter på problem innan
man nått det man sökte efter. Lokaliseringsförmågan kan minska när användaren under stress och
oro ska lära sig att hitta i biblioteket och försöka förstå hur man söker information. Man kan bli
överväldigad av alla instruktioner och skyltar, man kan feltolka eller missa viktiga skyltar och
instruktioner vilket ytterligare förstärker upplevelser av stress och oro.

Kvantitativa undersökningar har visat att fler män än kvinnor upplever LA, att fler studenter med
annat modersmål upplever LA samt att nyblivna och yngre studenter upplever LA i högre grad än
andra studenter. Man har funnit att studenter som sällan besöker biblioteket, högpresterande
studenter med höga betyg samt studenter som går till biblioteket för att göra datorbaserade
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informationssökningar upplever högre grad av LA än andra studenter. Studenter med
perfektionistiska drag som upplever att omgivningen ställer höga krav på dem upplever LA i högre
grad än andra. Användarundervisning kan ha en orosdämpande effekt hos studenter med LA. Det
kan också finnas ett samband mellan rädsla och oro inför att använda sig av datorer och LA.

Rekommendationer för att minska LA eller undvika att LA uppstår kan vara att skapa förändringar i
den yttre biblioteksmiljön så att biblioteket upplevs som en inbjudande och trivsam plats. Det ska
finnas omfattande och tydliga skyltningar och instruktioner. Bibliotekarierna bör vara
tillmötesgående och aktivt inbjuda till frågor. Bibliotekspersonalen bör känna till fenomenet LA och
hur det uttrycker sig, man bör beakta att användare har olika bakgrund och olika kognitiva och
känslomässiga dispositioner. Man bör också berätta för studenter om LA och om hur vanligt
fenomenet är, t ex vid en användarundervisning. Vid detta tillfälle kan man ge en motbild av
biblioteket som en hotfull, skrämmande plats t ex genom en vänlig och tillmötesgående
bibliotekarie. Genom ökat samarbete med lärare, genom att lärarna i högre grad informerar
studenterna om bibliotek och informationssökning, samt genom att dessa följer med studenterna till
biblioteket, t ex vid användarundervisningstillfället eller vid utförandet av biblioteksuppgifter, kan
dessa fungera som medlare mellan studenten och biblioteket. Detta för att undvika att de negativa
upplevelserna av biblioteket överhuvudtaget uppstår.
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Kapitel 3

3. Intervjuresultat presenterade i ett analysmönster

3.1 Inledning

I detta kapitel av uppsatsen presenteras intervjumaterialet i ett analysmönster. Jag redogör här för
centrala aspekter som jag funnit i intervjuerna som också knyter an till uppsatsens frågeställningar.
Kapitlet inleds med en gruppering av informanterna i fyra grupper efter deras upplevelser av
biblioteket, sedan görs fallbeskrivningar av fem studenter med LA. Efter detta följer ett avsnitt som
visar presentationens tillvägagångssätt och uppläggning. Kapitlets huvuddel utgörs av
resultatpresentationen som är uppdelad i två delar: i den första delen görs en beskrivning av
upplevelser kring LA i kategorier och dimensioner, den andra delen visar kontexten kring
upplevelser av LA m m. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I kapitel fyra kopplas sedan
intervjuresultaten från detta kapitel samman med tidigare presenterade teorier från kapitel två.

3.1.1 Presentation av informanterna

Delar av intervjumaterialet visade sig ha en annan karaktär än det övriga materialet och måste därför
användas på ett annat sätt. Några informanter har haft svårare än andra för att tala om känslor, andra
har helt enkelt inte upplevt några negativa känslor i samband med biblioteksbesök på Carolina
Rediviva. Jag har valt att dela upp de tjugo informanterna i fyra grupper efter deras upplevelser av
och reaktioner kring universitetsbiblioteket. Av de tjugo intervjuade studenterna i undersökningen
var det fem studenter som på ett utförligt sätt beskrev tankar, känslor och beteenden som är
karaktäristiska för LA, enligt tidigare forskning (se avsnitt 2.3). Dessa fem studenter presenteras i
detta avsnitt på ett utförligt sätt, de får pseudonymer och deras berättelser får fungera som
fallbeskrivningar. Det är dessa informanters berättelser som utgör undersökningens huvudsakliga
empiriska material och analysens ram. De andra informanternas berättelser är med som
kommentarer och som exempel på andra förhållningssätt och perspektiv.

Grupp två utgörs av informanter som på ett mycket kortfattat sätt beskriver upplevelser som kan
tolkas som LA. Denna grupp utgörs av fyra manliga studenter.

Grupp tre utgörs av de informanter som upplevt stor förvirring i början av sitt biblioteksanvändande
som inte direkt kan klassificeras som LA (fem kvinnor och två män). Förutom den stora
förvirringen beskriver man inga direkt negativa tankar eller känslor i anslutning till
biblioteksanvändandet och man frågar bibliotekspersonalen om problem uppstår.

Den fjärde gruppen utgörs av fyra informanter (två kvinnor och två män) som inte beskriver några
negativa upplevelser alls i samband med sina första besök på Carolina. Man hade inga större
problem i början med bibliotekets rutiner och man frågar personalen om problem uppstår.

I det följande görs kortfattade fallbeskrivningar av de fem centrala informanterna från den första
gruppen som alla beskrivit upplevelser av LA. Detta för att läsaren ska få en mer sammanhängande
bild av dessa informanter och deras bakgrund. Utförligare citat från intervjuerna tas sedan upp i den
tematiska presentationen av informantmaterialet. I några fall har jag tagit mig friheten att korrigera
talspråket i citaten en aning för att ordföljden inte ska bli svårbegriplig eller för att öka förståelsen.
Detta har dock inte påverat innebörden i citaten. Informanterna framträder under pseudonymer för
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att deras identiteter inte ska röjas. Jag har också ändrat lite i de biografiska uppgifterna för att
maskera deras identiteter ytterligare.

Camilla är 24 år och kommer från en mindre ort i Norrland. Hon läser till gymnasielärare och har
före intervjutillfället just färdigställt en B-uppsats. Camilla har studerat i nio terminer och har skrivit
flera akademiska uppsatser på B- och C-nivå. Som nybliven student upplevde hon stark
biblioteksrädsla under sina första besök på Carolina Rediviva. Hon använder ord som "jätteläskigt"
och "fruktansvärt" i samband med dessa besök. Första gången var hon bara inne och vände i
biblioteket. Hon upplevde att alla tittade på henne och hon vågade inte fråga personalen om hjälp
eftersom hon kände sig liten och dum. Efter detta besök undvek hon biblioteket en längre tid och
gick istället till mindre, mer överskådliga bibliotek när hon behövde litteratur. Dessa känslor och
tankar gick gradvis över sedan hon börjat använda Carolinas läsesalar för egna studier. På detta sätt
vande hon sig långsamt vid biblioteket. När hon sedan för sina studier var tvungen att börja använda
sig av Carolina för informationssökningar hade rädslorna försvunnit. Hon tror själv att dessa känslor
hörde ihop med hennes situation som nybliven student, ensam i Uppsala. Numera vågar hon fråga
personalen om hjälp när hon behöver. Hon har dock fortfarande svårt att hitta i biblioteket. Hon kan
fortfarande bli stressad när hon inte direkt hittar det hon söker i biblioteket. I samband med den
senaste uppsatsen deltog hon vid ett användarundervisningstillfälle som gav henne mycket, speciellt
beträffande datorbaserad informationssökning. Idag upplever hon sin förmåga att söka litteratur som
ganska god, hon tror inte att hon missar alltför mycket litteratur under sina sökningar.

Elin är 22 år och hon har studerat i fem terminer. Hon har i anslutning till intervjutillfället nyligen
skrivit en C-uppsats och hon har en B-uppsats bakom sig. Hon vill gärna läsa vidare och bli
forskare. Hennes första besök på biblioteket beskriver hon med ord som "skräck", "läskigt" och
"rädsla". Hon förstod inte alls hur biblioteket fungerade och hon upplevde starka känslor av
otillräcklighet, hon kände sig liten, dum och dålig. Hon upplevde att det var pinsamt att inte förstå
hur man använde biblioteket och i början frågade hon aldrig personalen om hjälp. Det var inte själva
informationssökningarna som var problematiska utan hur man sedan går tillväga när man hittat det
man vill ha i Disa (den datorbaserade katalogen). Hon har fortfarande problem med att hitta i
biblioteket och förstå sig på alla rutiner. Idag frågar hon dock bibliotekspersonalen om hon behöver
hjälp. Hon upplever sig ha blivit avsnäst av personalen vid ett par tillfällen för att hon inte förstått
biblioteksrutinerna. Det känns dock bättre nu eftersom hon upplever att det är allmänt accepterat att
tycka att det är svårt att använda Carolina. Fortfarande kan hon uppleva biblioteksbesöken som
läskiga och hon gör helst informationssökningar i Disa hemma via Internet. Hon har lärt sig
informationssökning på egen hand och hon tycker att hennes informationssökningsförmåga är
tillräcklig för hennes behov. Elin har deltagit vid ett användarundervisningstillfälle i samband med
den senaste uppsatsen vilket hon inte tyckte gav henne något. Istället för att lära sig
informationssökning tycker hon att man borde koncentrera sig på vad som finns i biblioteket och
hur man får tag på det.

Åsa är 24 år och kommer från en mindre ort i Dalarna. Hon har före intervjutillfället nyligen skrivit
färdigt sin B-uppsats och hon har flera uppsatser bakom sig på B-, C- och D-nivå. Åsa har studerat i
sju terminer och hon vill gärna läsa vidare och bli forskare. Hennes första besök på biblioteket
beskrevs som otroligt förvirrande, biblioteket upplevdes som hotfullt och läskigt. Hon förstod inte
alls hur biblioteket fungerade, var böckerna fanns och hur man skulle göra för att få tag på dem.
Hon frågade personalen när hon var tvungen men hon upplevde att hon störde och att personalen
uppträdde nedlåtande mot henne för att hon inte förstod och för att hon ställde dumma frågor. Hon
tycker att det förväntas av en att man ska förstå sig på biblioteket från början vilket skapade
mindervärdeskomplex hos henne. Hon har gradvis vant sig vid att vara i biblioteket genom att
använda läsesalarna och hon tycker numera att biblioteket är trevligt att vara i. Idag beskriver hon
biblioteket som sitt andra vardagsrum, hon studerar ofta här och träffar kompisar. Hon tycker att
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hon behärskar informationssökningsprocessen, i alla fall tillräckligt för sina behov. Hon har lärt sig
att söka själv samt genom att fråga personalen och kurskamrater. En användarundervisning var
också betydelsefull för hennes sökbeteende.

Karin är 26 år, hon har studerat i sju terminer och vill bli lärare. Hon har skrivit ett flertal uppsatser
tidigare och hon har före intervjutillfället nyligen avslutat en C-uppsats. Hon berättar att hon i
början kände sig överväldigad av biblioteket, hon upplevde det som enormt stort, som en djungel
svår att hitta i och hon undrade om hon någonsin skulle förstå sig på hur man använde det. Dessa
känslor kan fortfarande återkomma, hon överväldigas ibland fortfarande av biblioteket för att det är
så stort och för att det är så svårt att hitta litteratur i det. I början kände hon sig underlägsen och dum
när hon frågade personalen om hjälp. Hon upplevde det som att det förväntades att man skulle förstå
hur biblioteket fungerar som ny student. Efter att ha frågat ett par bibliotekarier om hjälp och dessa
visat förståelse för hennes nybörjarfrågor brukar hon återkomma till dessa säkra kort. Karin har
deltagit vid flera användarundervisningstillfällen och hon upplever sin
informationssökningskompetens vara god efter alla undervisningstillfällen. Hon har fått en tilltro till
att det finns svar på hennes frågor och därför känns det nu lättare att fråga personalen. Hon verkar
också ha en god kännedom om biblioteket och dess söksystem, Karin är en av få informanter som
använder sig av utländska databaser och index i sina sökningar.

Sofia är 25 år, hon har studerat i fyra terminer. Hon vill bli statsvetare eller psykolog och hon har
nyligen färdigställt sin C-uppsats (som var hennes första uppsats). Sofia har inte gått någon
användarundervisning på Carolina och hon tycker inte att hon har någon god kunskap om
biblioteket. Hon tycker att hon kan hantera Disa men att det är mycket svårt att veta vad som finns
på Carolina och hur man hittar det, vilket gör att hon ibland struntar i att gå dit överhuvudtaget. Vid
sitt första besök på biblioteket skulle hon leta efter kurslitteratur men gav snart upp eftersom hon
inte kunde hitta avdelningen för kursböcker på biblioteket. Detta besök kändes "jobbigt" och hon
var "mycket förvirrad". Hon upplevde ett motstånd redan vid ingången, hon beskriver det som ett
antal hinder som måste passeras innan man ens kommer in i biblioteket, först uppför en lång backe,
de tunga portarna, den komplicerade jack- och väskinlämningen. När man väl kommer in i
biblioteket vet man sedan inte vart man ska ta vägen. Motståndet dämpades en aning efter att hon
flera månader senare började använda sig av läsesalarna för egna studier och hon kom gradvis att
vänja sig vid biblioteket. Många av dessa känslor fanns dock fortfarande kvar vid intervjutillfället, t
ex beskrivs biblioteket fortfarande som "stort och skräckinjagande". Hon beskriver att hon tycker att
det är mycket svårt att hitta litteratur i biblioteket och att hon skulle behöva lägga ner ett stort arbete
på att förstå sig på biblioteket men att hon inte orkar lägga ner den tiden själv. Hon skulle gärna
vilja gå på någon typ av användarundervisning där man fick lära sig hur man söker litteratur, vilken
typ av litteratur som finns och hur man hittar på biblioteket.

Fyra informanter, alla av manligt kön, har också gett antydningar till att ha upplevt negativa känslor
och tankar i början av sitt användande av Carolina. Detta vill man inte gå djupare in på i
intervjuerna utan man berör bara ämnet som hastigast. (På grund av detta har dessa informanters
berättelser inte framställts som individuella fall med pseudonymer.) En av dessa informanter
beskriver t ex sina första besök som "oerhört förvirrande". Han säger: "första dagen var det lite
skrämmande men sen har det bara rullat på (...) och nu känner jag mig ganska hemmastadd här". En
annan informant berättar om hur han upplevde biblioteket under sitt första besök: "Så då blev jag
lite chockad, eller inte chockad, men lite överväldigad." Han berättar också om en incident när han
frågade personalen om hjälp där han kände sig dum och osäker. Han kommenterar händelsen med
att den inte gett honom men för livet, samtidigt har han inte frågat personalen om hjälp någon gång
efter denna händelse.
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3.1.2 Uppläggning och tillvägagångssätt

En svårighet med kvalitativ forskning är att resultaten kan vara mångtydiga, olika forskare kan
utifrån samma material komma fram till olika tolkningar, analyser och resultat. På detta sätt blir
kvalitativa undersökningar ofta högst subjektiva skapelser av den enskilde forskaren. Jag ser det
dock som positivt att mänskligt beteende belyses utifrån många olika synvinklar och perspektiv,
vilket skapar mångfald och dynamik inom forskningen. Jag har försökt att förstå fenomenet "library
anxiety" genom att ta reda på vilka element det karaktäriseras av och hur dessa element fungerar
tillsammans i en helhetsupplevelse av biblioteket. Genom att stryka för undersökningen ointressanta
data i de utskrivna intervjuerna och ordna in kvarvarande material i olika teman har jag försökt
analysera upplevelser, tankar och känslor kring LA. Mitt val av kategorier och dimensioner för
analys härrör dels från uppsatsens syfte och frågeställningar, dels från informanternas berättelser om
oro och rädsla i intervjuerna, dels min egen förförståelse från tidigare redovisad psykologisk
forskning om oro och ångest samt LA. På detta sätt växte analysmönstret fram successivt under
undersökningsprocessen, vid inläsningen av tidigare forskning samt vid genomläsningar av de
utskrivna intervjuerna.

3.1.2.1 Kategorier och dimensioner av LA

Den första delen av resultatpresentationen i detta kapitel utgörs av en uppdelning av vad främst den
första gruppen informanters LA riktas mot i sex kategorier. En och samma informant kan uppleva
oro och rädsla kring flera av dessa kategorier samtidig. I de flesta fall samverkar de olika
kategorierna och påverkar varandra till en helhetsupplevelse av LA. Dessa sex kategorier delas
sedan in i tre dimensioner. Beträffande kategorierna har jag gjort en egen uppdelning som påminner
en del om Jiao och Onwuegbuzies fem kategorier för hur LA kan uttryckas (se avsnitt 2.3.2). Jag
har använt fyra av dessa kategorier men formulerat om dessa en aning samt lagt till två kategorier.
"Barriers against staff" kallar jag Bibliotekspersonalen, "Comfort with the library" kallar jag
Upplevelser av biblioteksmiljön, "Knowledge of the library" kallar jag Vana och kunskap om
biblioteket, ”Mechanical barriers” kallar jag Tekniska problem. Jag har lagt till två mindre
kategorier, Andra studenter i biblioteket och den mindre kategorin Övrigt. I den sistnämnda ryms bl
a "resource anxiety" som beskrivs av Onwuegbuzie (1997). "Affective barriers" har jag inte med i
denna uppdelning eftersom den emotionella aspekten i min analys är en dimension av kategorierna.

De sex kategorierna har alltså flera dimensioner, oftast en emotionell dimension, en kognitiv
dimension och en beteendedimension. Jag har på detta sätt valt att dela upp informanternas
upplevelser kring biblioteket i kognitiva reaktioner; d v s vad man tänker, emotionella reaktioner;
vad man känner, samt beteenden; vad man gör som en reaktion på sina kognitioner och emotioner.
Inspirationen till uppdelningen i dessa tre dimensioner fick jag vid skrivandet av teoriavsnittet 2.2 (s
28ff). Uppdelningen är inte okomplicerad eftersom det alltid finns kognitivt innehåll i emotionella
känsloreaktioner, och vice versa, det finns ofta en känslomässig dimension i kognitionerna. Jag gör
ändå denna uppdelning här för att tydligare åskådliggöra informanternas upplevelser kring
biblioteket.
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Tabell 3.1.2  Analytisk uppdelning av fenomenet ” library anxiety” i kategorier och
dimensioner

               Dimensioner

Kategorier
Kognitioner Emotioner Beteenden

Upplevelser av
biblioteksmiljön

Vana och kunskap
om biblioteket

 Bibliotekspersonalen

Tekniska problem

Andra studenter

Övrigt

Sammanfattningsvis kan man säga att biblioteksrädslan riktas mot olika kategorier, t ex personalen,
biblioteksmiljön, den egna okunskapen om biblioteksrutinerna o s v som i sin tur kan delas upp i tre
dimensioner, kognitioner och emotioner som leder till vissa beteenden. Jag vill här undersöka vad
som väcker negativa upplever i biblioteket, vad man känner och tänker kring detta samt vilka
beteenden som dessa känslor och tankar resulterar i. Troligtvis samverkar olika kategorier till en
helhetsupplevelse av LA. Jag kommer inte att här försöka studera huruvida den kognitiva eller den
emotionella komponenten i LA kommer först och genererar den andra. Jag konstaterar bara att dessa
komponenter finns och att den emotionella och kognitiva komponenten påverkar
beteendekomponenten.

3.1.2.2 Kontextperspektiv

I denna del av presentationen sätts informanternas berättelser om LA, upplevelser kring biblioteket
och informationssökning in i ett kontextperspektiv. Här vill jag undersöka faktorer kring hur LA
uppstår, hur LA upphör, vilken relation LA har till användarundervisning och informationssökning.
Jag vill veta om användarundervisning kan påverka LA och om LA påverkar informationssökning.
Genom att sätta in LA i en kontext av personlig och studiesocial livssituation och genom att beakta
andra viktiga omgivande faktorer hoppas jag kunna belysa LA ytterligare.

Hur uppkommer LA?
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I detta avsnitt vill jag veta i vilken livssituation informanterna befann sig när LA uppstod?

Hur upphör LA?
Här vill jag veta vilka faktorer som bidrar till att LA upphör och hur processen ser ut när LA går
över.

Relation till användarundervisning
Jag vill veta om användarundervisning har någon inversiv effekt på LA. Har informanter som inte
deltagit i någon användarundervisning hög LA? Kan användarundervisning dämpa LA eller kan den
rent av öka den? Jag är också allmänt intresserad av att veta vad man tycker om den
användarundervisning man fått på biblioteket och vad man generellt vill få ut av ett sådant tillfälle.

Relation till informationssökning
Här vill jag veta om upplevelser kring informationssökning på biblioteket har ett samband med LA.
Har LA-informanterna problem med informationssökning? Kan negativa upplevelser kring
informationssökning leda till LA? Jag är också här allmänt intresserad av att få reda på hur
informanternas informationssökningsbeteende och informationsanskaffningsbeteende ser ut.

3.1.2.3 Klagomål och positiv kritik av biblioteket

I detta avsnitt presenteras kortfattat klagomål samt positiva synpunkter på biblioteket för att ge en
mer sammansatt helhetsbild av hur samtliga informanter ser på biblioteket.

3.2 Kategorier och dimensioner av "library anxiety"

3.2.1 Upplevelser av biblioteksmiljön

Upplevelser av biblioteksmiljön verkar spela en viktig roll vid uppkomst av LA. Flera informanter
beskriver den anrika byggnaden, biblioteks storlek och mängd av våningar, korridorer och salar och
den stora mängden material som finns i biblioteket som en central källa till oro, rädsla och
förvirring. Svårigheter i att hitta i biblioteket upplevs som ett stort problem som ofta väcker oro.

Kognitioner
Vanliga kognitiva reaktioner hos informanter i den första gruppen (LA-informanterna) på
bibliotekets storlek och den okända biblioteksmiljön verkar vara att man upplever sig själv som
underlägsen, liten och dum.

Karin: ... ofta känner man sig lite underlägsen när man kommer in i detta enorma bygge..

Camilla: Jag kände mig så liten, Carolina var så stort.

Elin: ... man känner sig bara liten och dålig.

Åsa: ... vi bara stod här och kände oss små och fåniga.

Att man tycker att biblioteket är jättestort och man själv är jätteliten uppfattas dock inte alltid som
något negativt. En informant från den tredje gruppen berättar hur bibliotekets storlek och regler
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visserligen gjorde att hon kände sig jätteliten men hon upplevde samtidigt att hon nu studerade på
riktigt och att hon var inlemmad i den akademiska världen vilket kändes bra.

Emotioner
När informanterna från den första gruppen berättar om sina känslor kring sitt första möte med
biblioteket återkommer ord som "läskigt", "skräckinjagande", "fruktansvärt", "otäckt". Många
beskrev just bibliotekets storlek som en källa till rädsla. Man kan bli "överväldigad" och känna sig
"bortkommen".

Camilla: Jag tyckte att det var jätteläskigt (skratt). Fruktansvärt! (...) jag tyckte att det var jättestort, jag visste
inte var nånting var.

Sofia: Det är stort och skräckinjagande (skratt) (...) man får väl respekt för såna här stora hus tycker jag. Jag
har det i alla fall. Plus att det står på en kulle.

Elin: Skräck, rädsla, det är ju jätteläskigt ju.

Åsa: Allting var så hotfullt och läskigt...

Karin berättar att hon blev överväldigad av bibliotekets storlek som ny student, och att hon
upplevde biblioteket som en djungel, svår att hitta i. Dessa känslor kan fortfarande dyka upp hos
henne trots att hon använt sig av biblioteket i flera år:

Så känner jag lite fortfarande faktiskt inför Carolina, just att det är så enormt stort och att det finns så
jättemycket material och man vet att allting man söker borde finnas här men man vet inte riktigt var. Så
känner jag fortfarande fastän jag fått jättemycket introduktion och så där. Det är fortfarande en djungel och så
tror jag att det alltid kommer att vara (...) Även om man får det förklarat för sig tio gånger så tycker jag, man
överväldigas fortfarande av att det är så där stort.

Vissa har upplevt obehag i läsesalarna, Åsa berättar:

Att sitta i läsesalen var ju också otäckt, bara att liksom vara där inne, liksom tyst och konstigt och en massa
studenter som man inte känner och så visste man ju inte riktigt vart man skulle sitta. (...) Jag tyckte att det var
obehagligt att bara sitta där, även fast jag i och för sig visste hur man skulle göra efter ett tag. Jag kunde
liksom inte slappna av och sitta där och studera på ett meningsfullt sätt, (...) då kändes det bara konstigt och
svårt.

Även om man inte beskriver några negativa känslor i samband med biblioteksbesöken är ordet
stort det vanligaste när informanter från de tre andra grupperna beskriver det första intrycket
man fick av biblioteket:

Det var stort, det var mycket olika rum. Det kändes ödsligt också och kallt.

Det var stort och tyst

Det är ju lite stort och imponerande

Första intrycket var väl att här skulle man kunna gå bort sig (...) trappa upp och trappa ner, korridorer hit och
dit.

Läsesalen var jättestor och det kom C-kursstudenter och jagade bort en från bordet.

... jobbigt att det är så stort, att det är så stora salar och så mycket folk
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Beteenden
Informanternas negativa känslor och tankar kring biblioteket och sig själv i relation till det påverkar
deras beteende. Flera informanter i den första gruppen som upplever LA kring biblioteksmiljön vid
sitt första eller sina första besök berättar hur de mest var inne och vände i biblioteket. Man går
snabbt runt i lokalerna, fylls av negativa känslor vilket gör att man inte kan fokusera sig på att hitta
det man söker. Ofta hittar man inte heller det man söker vid det första besöket och går ut i oförrättat
ärende. Tre informanter från den första gruppen undvek sedan att återkomma efter sitt första
ångestväckande besök på biblioteket. Camilla valde istället mindre institutionsbibliotek där böcker
och tidskrifter finns i öppna hyllor och där rummen är mer överskådliga. För att slippa gå till
biblioteket kan man också välja att köpa den litteratur man behöver, detta gjorde Sofia. Elin
undviker att göra informationssökningar på biblioteket för att hon blir stressad i biblioteksmiljön,
hon söker i Disa hemifrån sin egen dator. Åsa undvek att låna böcker som man inte fick låna hem
eftersom hon tyckte att det var otäckt att sitta i läsesalarna. Hon valde istället böcker som man fick
låna hem eller som man kunde kopiera.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att biblioteksmiljön är en viktig komponent av LA. Det faktum
att biblioteksbyggnaden är gammal, mycket stor och innehåller många rum, salar och korridorer,
samt stora mängder material skapar negativa tankar och känslor hos vissa informanter. Vid de första
besöken kan man uppleva rädsla och oro, miljön kan upplevas som hotfull och skräckinjagande.
Man kan överväldigas av biblioteksmiljön, man kan känna sig underlägsen, bortkommen, liten och
dålig och man undrar hur man någonsin ska kunna hitta i material i biblioteket. Många går också ut
ur biblioteket i oförrättat ärende. Efter denna upplevelse undviker många biblioteket. Man skaffar
sig litteratur på annat sätt och återvänder inte förrän man absolut måste, ofta i anslutning till en
större uppsats.

3.2.2 Vana och kunskap om biblioteket och dess rutiner

Alla informanter i den första gruppen beskrev stor förvirring i början kring bibliotekets regler och
rutiner samt kring hur man hittar i biblioteket, vilket skapat känslor av biblioteksoro. Man beskrev
att det var väldigt svårt att komma in i systemet och förstå sig på hur allting fungerade, var allting
fanns och hur man ska göra för att få tag på det. Åsa berättar: "Det var otroligt förvirrande, första
terminerna som jag var här förstod jag ingenting". Denna allmänna förvirring i början beskrevs av
de flesta informanter i undersökningen, även de som inte beskrev upplevelser av LA. Ett av de
första hindren man som ny besökare på biblioteket måste lära sig bemästra är jack- och
väskinlämningen vilken många (sex informanter) beskrev som besvärlig. Här ges två exempel:

Jo vi var här och skulle låna en bok och det var jätteförvirrande och jag visste inte alls. (...) Och jag hade
aldrig varit här innan så allt var väldigt förvirrat med den här jackinlämningen och allting. Och sen gick vi
runt lite förvirrat och tittade bland hyllorna utan att förstå vart vi skulle.

Sofia: För det första så var jag inte van vid att man måste lämna in jackan, och väskan och så där och det var
ju lite förvirrande (skratt), för jag blev stoppad i dörren. För det är ju en procedur i sig. Så då var det också ett
slags motstånd. Först att ta sig in, att gå in genom dom här stora portarna. Och sen kommer man in i hallen
och så vet man inte riktigt hur man ska bete sig för att lämna in sin jacka, då kändes det också jobbigt. Och
sen när man gjort det så kommer man in, och då vet man inte var man ska ta vägen."

Förvirring över biblioteksrutiner och var saker och ting finns i biblioteket verkar vara en av de
vanligaste reaktionerna bland informanterna. Åsa berättar: "... i början var det så förvirrande bara att
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vara här och veta vad dom olika salarna var för nånting och hur man skulle använda biblioteket
överhuvudtaget."

Man vet ofta inte vilken litteratur som finns på biblioteket och var man kan hitta den. Sofia berättar:

Jag kände mig jätteförvirrad. Jag hade ingen aning (...) första gången var det nog mest för att kolla efter
kurslitteratur. Och så kommer man in där i informationen och ... det verkade helt hopplöst tyckte jag. För då
fick jag en karta och så (...). Jag tycker att det är jättesvårt att få en övergripande bild av hur det ser ut här och
hitta litteratur, det är jättesvårt.

Ofta kan man ha relativt lätt att hitta relevant litteratur i Disa (bibliotekets datakatalog) men
svårigheter uppstår när man ska försöka hitta den fysiska boken eller tidskriften i biblioteket, Elin
berättar:

... när man sitter där och söker i Disa så förstår man ju inte, när det kommer till det här sista steget vart man
vill hämta boken, man fattar ju inte ens hur det går till, hur man ska hämta sin bok.

Det verkar finnas en stor förvirring bland informanterna över vilken typ av litteratur som finns i den
öppna samlingen och vilken litteratur som måste beställas fram från de slutna magasinen. Man är
van vid bibliotek där alla böcker finns i öppna hyllor och att man kan gå och hämta de böcker man
vill ha själv. När man nu måste beställa fram litteratur från slutna magasin uppstår stor förvirring.
Man vet inte hur man ska gå till väga för att få fram den litteratur man önskar och vilken typ av
litteratur som finns i öppna samlingar respektive slutna magasin. Andra regler som väcker förvirring
är att en stor del av bibliotekets samlingar inte får lånas hem. Här verkar det vara svårt att veta
vilken litteratur som är till hemlån respektive läsesalslån.

Camilla tycker att det är mycket svårt att hitta den fysiska boken i biblioteket och att veta vilka
böcker man får låna hem och vilka som är för läsesalslån. Ofta grips hon av stress i biblioteket,
vilket gör att hon inte kan koncentrera sig och se och ta in den information som finns på anslag och
skyltar omkring henne:

Och sen när jag skulle ner i källaren och låna några böcker då så visste jag att den här bibliotekarien som hade
guidat oss hade sagt att nån’stans här nere så fanns det böcker som man inte fick låna utan man var tvungen
att sitta här och läsa. Men jag kom inte ihåg var det var, så jag tog mina böcker och så skulle jag låna dom i
maskinen; Nej den här får du inte låna, maskinen bara pep och pep. Jag tänkte, Nej men vad är det, det måste
vara fel på maskinen! Jag gick upp hit, nej det gick inte heller. Till slut gick jag och frågade i informationen;
Nej men det här får du inte låna, det tillhör läsesalen! Jaha. Jag såg inga skyltar där. Man kom ner där då står
det Öppen samling och då gick jag dit, men då var det ju där man inte fick låna.

Åsa har haft problem med att förstå var man ska sitta med sina läsesalslån:

Men det står inte var man ska sitta med läsesalslitteratur, det tyckte jag var förvirrande i början. Så det var
inte självklart att man skulle hitta någon läsesal och sitta där och vilka bord man får sitta vid, jättekonstigt var
det. (...) Man får inte den informationen när man beställer litteratur.

Här kan bibliotekets system med skilda läsesalar för studenter och forskare samt olika bord i
läsesalen för studenter där vissa bord kan vara bokade av uppsatsskrivande studenter, skapa problem
hos nybörjaren. Det kan finnas en rädsla för att sätta sig i fel sal eller vid fel bord och härigenom
avslöja sina okunskaper kring bibliotekets regler.

Två informanter tyckte att det var svårt att förstå sig på Disa i början. De flesta informanter
upplevde dock att Disa var svår att använda inledningsvis men att detta ofta gick över
förhållandevis snabbt. Åsa beskriver hur Disa var otroligt förvirrande i början men att det gick
snabbt att lära sig är man väl börjat använda systemet. I undersökningen verkar också datorer och
Disa vara det man har minst problem med.
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Kognitioner
De flesta av informanterna som intervjuats (sexton stycken) beskriver någon typ av förvirring i
början av deras biblioteksanvändande och svårigheter i att förstå sig på hur biblioteket fungerade.
Det är dock bara tre informanter i den första gruppen som uppvisar negativa, självdestruktiva tankar
i samband med att man inte vet hur man hittar i biblioteket och hur man använder det. Ofta tycker
man att alla andra verkar kunna bemästra biblioteket och att man är ensam om att inte förstå vilket
gör att man känner sig liten och dum. Man skuldbelägger sig själv för att man inte har någon vana
vid biblioteket. Camilla berättar:

Jag bara rantade runt i dom här läsesalarna och såg allmänt dum ut och tänkte, Nej Gud hur ska jag kunna
hitta någonting här? Och folk bara stirrade på en och då tänkte jag, nej nu går jag ut. Jag kände mig så liten,
Carolina var så stort.

Elin tyckte också att alla andra i biblioteket verkade så kompetenta och att de visste precis hur man
använde biblioteket i motsats till henne själv, vilket väckte negativa tankar kring den egna förmågan
och tankar om egen otillräcklighet.

Första gången man kommer hit som en A-student då känner man sig bara så liten och dålig och att man inte
förstår nån’ting och alla andra bara svischar fram mot ett mål. Dom vet liksom vart dom är på väg och vart
allting finns och så. Man känner sig bara liten och dum, förstår inte ens hur man ska hänga in sin jacka.

Åsa berättar att hon i början kände det som att det förväntades av henne att hon skulle behärska
bibliotekets rutiner och regler på en gång:

Det var liksom ingen som berättade för en hur man skulle göra, utan det förväntades bara, alla andra verkade
förstå precis hur allting fungerade (skratt). Bara en sån sak som att man ska hänga av sig kläderna så där
innan, det var ju inte självklart. (...) Det kändes som om det förväntades att man skulle kunna allting.

Jag tycker att det känns slutet på något vis mot en som inte vet hur det fungerar (...) det är väl lite den här
känslan man får av Uppsala universitet överhuvudtaget (...) man ska inte vara så folklig, göra det så enkelt. På
något vis ska studenterna veta saker redan när dom kommer hit. Ha lite koll på den akademiska världen. Man
ska inte komma från en oakademisk bakgrund och inte veta någonting.

Åsa ser Carolina som en arena där man måste kunna vissa kulturella koder för att obesvärat kunna
röra sig där. Eftersom hon inte kunde dessa koder i början upplevde hon stor förvirring, oroskänslor
och mindervärdeskomplex.

Emotioner
Av de sexton informanter som beskriver förvirring i början av deras biblioteksanvändande och
svårigheter i att förstå sig på hur allting fungerade var det bara informanterna i den första och andra
gruppen som beskriver negativa känslor i anslutning till denna förvirring. Sofia berättar att hon
upplever ett stort motstånd mot att använda sig av biblioteket. Biblioteket känns "ogenomträngligt"
p g a hennes begränsade kunskaper i hur man använder det. Hon beskriver också att det känns
"jobbigt" och "hopplöst" att försöka förstå sig på hur biblioteket fungerar. Åsa har också hört talas
om att många varit rädda för att använda sig av biblioteket, just för att man inte förstår hur det
fungerar: "... det verkar som att många som kommer som nya studenter hit tycker att det är
fruktansvärt att vara här i början innan man förstår hur det funkar." Emotionerna verkar här vara en
konsekvens av de negativa tankar som uppstår när man inte förstår hur biblioteket fungerar.

Beteenden
Informanternas förvirring kring bibliotekets regler och rutiner påverkar deras beteende. Informanter
som upplevde LA kring vana och kunskap om biblioteket vid sitt första eller sina första besök
berättar hur de mest var inne och vände i biblioteket. Ofta hittar man inte det man söker vid det
första besöket och man går ut i oförrättat ärende. Tre informanter ur den första gruppen undvek
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också att komma tillbaka efter sitt första förvirrade besök på biblioteket. Camilla valde istället
mindre institutionsbibliotek där böcker och tidskrifter finns i öppna hyllor och där rummen är mer
överskådliga. Sofia berättar att hon inte orkat ta sig tid för att förstå sig på biblioteket och dess
rutiner, p g a detta ger hon ofta upp innan hon hittar det hon söker i biblioteket, eller undviker att gå
dit överhuvudtaget och går istället till andra bibliotek eller köper den litteratur hon behöver i
bokhandeln. Åsa undvek att använda sig av böcker som man inte fick låna hem eftersom hon tyckte
att det var otäckt att sitta i läsesalarna, främst för att hon inte visste var man fick sitta. Hon valde
istället böcker som man fick låna hem eller som man kunde kopiera.

Två informanter från den första gruppen beskriver hur de väl inne i biblioteket fick bråttom och
hade svårt att koncentrera sig och ta till sig information från skyltar, anslag och anvisningar.
Camilla berättar:

Och sen så blir jag stressad för allt ska ske direkt och jag skulle haft böckerna i går, och hittar jag inte det jag
ska ha då blir jag frustrerad. Istället för: Ta det lugnt nu, dom står här, leta lugnt och sansat.

Åsa upplevde att det inte fanns tillräckligt med information och skyltar i biblioteket, med tillägget:
"Men det kanske bara är jag som inte ser dom".

Det allmänna tillståndet av förvirring i början kan leda till olika beteendemönster för informanter
från olika grupper i undersökningen. Informanter från den fjärde gruppen hanterar sin okunskap om
biblioteket och hur det fungerar på ett mer avslappnat sätt. En informant berättar:

Det tar inte så hemskt lång tid att lära sig var saker finns. Just det tycker jag inte är speciellt frustrerande, för
det är jag ganska van vid att man måste ta lite tid och försöka förstå hur det fungerar. Det finns ju plakat lite
här och var så man hittar och sökverktygen är inte svårare än att man lär sig dom på några minuter.

En annan informant från samma grupp berättar: "...om man ger det lite tid liksom, för många blir ju
sura om man inte får det man vill ha på första försöket. Men om man försöker liksom och ger det
några chanser så brukar det lösa sig." Genom att gå lugnt och metodiskt tillväga, genom att ta till sig
information från skyltar och broschyrer utan att stressa kan man snart förstå sig på hur biblioteket
fungerar utan negativa känslor och tankar som resultat.

Sammanfattning
Nästan alla informanter i undersökningen beskriver upplevelser av förvirring när de till en början
skulle lära sig att använda biblioteket. Man vet inte vilken typ av material som finns i biblioteket,
var materialet finns och hur man gör för att få tag på det. Jack- och väskinlämningen kan upplevas
som förvirrande, vilka böcker som finns i öppna respektive slutna samlingar samt vilka böcker som
man får låna hem och inte. Dessa inledande upplevelser av förvirring kan hos några informanter
leda till negativa tankar och känslor. Informanterna kan uppleva negativa, självdestruktiva tankar i
samband med att man inte hittar i biblioteket eller vet hur man använder det. Man kan uppleva det
som om alla andra bemästrar biblioteket och att man är ensam om att inte förstå hur det fungerar.
Detta gör att man känner sig underlägsen, liten och dum. På detta sätt skuldbelägger informanterna
sig själv för att man inte har någon vana vid biblioteket. Det kan kännas svårt, jobbigt och hopplöst
att använda sig av biblioteket. Dessa tankar och känslor kan leda till att man undviker att gå till
biblioteket. Man kanske går till andra bibliotek eller köper sin litteratur i bokhandeln. Känslorna
och tankarna verkar också leda till att den kognitiva förmågan försämras, man stressar runt i
biblioteket och missar viktiga skyltar och anslag. Detta gör att man inte heller lär sig hur biblioteket
fungerar.
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3.2.3 Bibliotekspersonalen

Kognitioner
Fyra informanter från den första gruppen berättade att de undvek att fråga bibliotekspersonalen om
hjälp i början. Fyra informanter från olika grupper berättar att de upplevde det som att det
förväntades av en att man som nybliven student ska kunna hitta i biblioteket och förstå rutinerna.
Kunskap om hur biblioteket ska användas ses nästan som något medfött som man är ensam om att
sakna. Karin berättar: "... ofta känner man sig underlägsen när man kommer in i detta enorma
bygge, man tror på något sätt att det ingår att man ska kunna, men det kan man ju absolut inte". Åsa
har upplevt samma sak: "Det var liksom ingen som berättade för en hur man skulle göra, utan det
förväntades bara".

Eftersom informanterna tror att alla andra förstår sig på biblioteket uppfattas den egna okunskapen
man har som nybörjare som något negativt, något som är ens eget fel. Det blir därför pinsamt att
visa sin okunskap, man tror att ens frågor är för enkla och att man gör sig dum om man frågar.
Camilla svarar på frågan om hon brukade be personalen om hjälp i början: "Nej det var så pinsamt,
jag kände mig så liten och var Carolina så stort". Elin berättar:  "... det är ju liksom pinsamt också,
att inte fatta, det är dåligt på nå’t sätt."

Man kan uppleva att personalen uppträder nedlåtande när man ställer nybörjarfrågor. I början kände
Åsa det som att personalen inte hade någon förståelse för att det kan vara svårt att använda
biblioteket som nybörjare:

... då i alla fall kändes det som att dom var nedlåtande mot en för att man inte kunde nånting och för att man
inte förstod nånting. (...) Att man ställde dumma frågor om hur man söker saker. Det kanske berodde på att
jag hade den där känslan i början av att allt var så otäckt. Nu är det ganska sällan som jag har nån kontakt med
dom överhuvudtaget. Så det kanske känns annorlunda nu när man har en annan inställning själv.

Hon önskar att personalen vore mer hänsynstagande och förstående för nya studenter och deras
situation.

Flera informanter berättar att man upplevt att man kommer och stör personalen med sina frågor.

Tre informanter från olika grupper berättar om någon incident med personalen som starkt påverkat
deras intryck av personalen och biblioteket. Elin berättar hur hon känt sig avsnäst vid ett tillfälle för
att hon inte förstått sig på den gamla handskrivna katalogen. Vid ett annat tillfälle, första gången
hon skulle göra en handskriftsbeställning, fick hon skriva om en blankett tre gånger innan den blev
godkänd av bibliotekarien vilket kändes "läskigt", beskriver Elin.

En informant från den andra gruppen berättar hur han vid sitt första besök på Carolina kände sig
dum när han frågat personalen om hjälp:

Då blev jag lite betraktad som ett ufo när man inte visste var mikrofilmerna stod och så där. Det kändes lite
grann som om dom tittade på en och tänkte: Pucko. (...) Det var första gången jag var här på egen hand. (...)
men jag vet inte, det kanske bara var jag som kände mig lite osäker och så där.

En annan informant från den andra gruppen som använder sig av läsesalarna för egna studier har
ofta haft problem med att hitta uppslags- och ordböcker i biblioteket. På frågan om han brukar fråga
personalen om hjälp vid dessa tillfällen svarar han: " Nej, jag brukar ge upp och ta det när jag
kommer hem istället. (...) Sen kanske man känner sig lite dum om man inte hittar en sån enkel grej
också, som att det borde man göra."



54

Fastän man inte berättar om egna upplevelser av LA kan man ändå dra sig för att fråga personalen.
Flera informanter berättar att de vill klara sig själva och att man inte vill fråga personalen om hjälp
p g a detta. En mycket ambitiös student berättar hur hon i början undvek att fråga personalen om
hjälp eftersom hon tyckte att det var pinsamt. Hon var rädd för att hennes frågor var för elementära
och hon ville inte visa sin okunskap för personalen: "... jag insåg då att det här är kanske ganska
enkla grejer men eftersom det är nytt för mig så blir det ändå konstigt. Men i Carolinavärlden så är
det här saker som är självklara." En annan student berättar hur hon aldrig undvikit att fråga
personalen om hjälp men att hon ändå dragit sig för att fråga tills hon varit helt säker på att hon inte
kan klara av problemet själv: "...man har väl suttit och slitit sitt hår så där kanske en kvart tjugo
minuter själv först så att man är säker på att man är helt borta och sen har man frågat då". En
ambitiös student från den fjärde gruppen har genom den omfattande skyltning som finns på
biblioteket fått intrycket av att det inte är önskvärt att fråga personalen om praktiska frågor: "Jag har
i alla fall utvecklat känslan av att här är man liksom på nåt sätt ensam (...) alltså man ska vara så
pass självständig att man klarar sig själv, att man försöker inte gå till personalen förrän nånting
oväntat händer." Han har bara frågat om hjälp en gång när det uppstått problem. Samtidigt säger han
att han skulle behöva hjälp med att göra ämnessökningar. Dessa studenters beskrivningar kan tolkas
som en önskan att inte störa personalen eller att man inte vill visa sin okunskap för personalen i
onödan.

Om man istället erkänner för personalen att man är nybörjare och att man inte vet hur man gör så får
man adekvat hjälp, en informant från den tredje gruppen berättar:

Det var väl först när jag frågade om nån bok och då förstod jag inte riktigt vad han menade och då verkade
han bli lite irriterad så jag sa det till honom att det är första gången jag är här och jag fattar ingenting, och då
var det ju inga problem, då fick jag jättemycket hjälp.

En informant från grupp fyra berättar: "...man säger att jag har inte gjort det här förut så att därför
skulle jag behöva lite hjälp. Men det är ingenting som känns konstigt."

Emotioner
Som vi sett ovan verkar de emotioner som hänger ihop med undvikande av bibliotekspersonalen
vara att man känner sig osäker, dålig, liten och dum. Man tycker att det känns pinsamt och läskigt
att visa att man inte kan hitta i biblioteket och förstå dess rutiner. Dessa känslor hänger troligtvis
intimt samman med den känslomässiga upplevelsen av biblioteksmiljön som alla informanter i den
första gruppen upplevt som skrämmande och hotfull samt tolkningen av dem själva i denna miljö
som små, underlägsna och inkompetenta. Upplevelsen av att det från bibliotekets sida förväntas av
de nyblivna studenterna att man direkt ska förstå hur biblioteket fungerar bidrar också till negativa
känslor och mindervärdeskomplex.

Beteenden
Konsekvenserna kring dessa negativa tankar och känslor kring bibliotekspersonalen blir att
informanterna undviker att fråga personalen om hjälp i början när man som allra mest behöver den.
När informanterna inte frågar personalen om saker man inte förstår i biblioteket så får man ju heller
inte veta hur man gör. I den första gruppen var det fyra informanter som helt eller delvis undvek att
ta kontakt med personalen i början. I de andra grupperna var det fyra informanter som av olika skäl
undvikit att ta kontakt med personalen. Efter en tid blir dock behoven så stora att man måste ta
kontakt med personalen, men detta kan ske efter ett visst urval. Elin berättar att hon efter en tid lärt
sig att känna igen de "sura" bibliotekarierna och de "trevliga". Hon säger: "Efter ett tag lär man sig
att känna igen vilka som man ska fråga och vilka som man ska låta bli". Karin berättar att hon
brukar fråga de i personalen som hon redan har frågat och som då visat förståelse för att hon inte
kan.
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För att undvika pinsamma situationer och känslor av underlägsenhet kan man också välja att fråga
kompisar och kurskamrater om hjälp med sökningar och om hur man får fram material i biblioteket.
Elin vågade inte be personalen om hjälp i början utan föredrog att fråga kompisar. Åsa berättar
också hur hon hellre frågade sina kurskamrater om hjälp i början: "Ibland var man ju tvungen att
göra det också [fråga personalen] men man frågade ju hellre sina kursare om hjälp." Sammanlagt
var det fyra informanter i undersökningen som hellre frågade kompisar än personalen om hjälp med
problem i biblioteket. Förutom dessa var det ytterligare tre informanter som fått mycket hjälp av
kompisar beträffande sökningar och rutiner kring lån m m.

Sammanfattning
Fyra informanter från den första gruppen berättade att de undvikit att fråga personalen om hjälp i
början när de som allra mest behövde den. Flera berättar att man upplevde att det förväntades från
bibliotekets sida att man som nybliven student ska kunna hitta i biblioteket och förstå rutinerna.
Eftersom de tror att alla andra i biblioteket vet hur biblioteket fungerar upplevs den egna
okunskapen som något negativt, något som är deras eget fel. Det blir därför pinsamt att visa denna
okunskap, man tror att ens frågor är för enkla och att man gör sig dum om man frågar.
Informanterna kan uppleva att personalen uppträder nedlåtande när man ställer nybörjarfrågor och
de kan uppleva att de kommer och stör. Även informanter som inte berättar om LA kan dra sig för
att fråga personalen för att man inte vill störa. Mycket ambitiösa informanter verkar också undvika
att fråga personalen då de är rädda för att frågorna är för elementära. För att undvika pinsamma
situationer och känslor av underlägsenhet frågar man istället kompisar och kurskamrater om hjälp.
Man kan också välja att fråga de i personalen som ser vänliga ut eller som man vet har varit
förstående och trevliga tidigare.

3.2.4 Andra studenter i biblioteket

Tre informanter i den första gruppen berättar att de satte upplevelsen av andra biblioteksbesökares
bibliotekskompetens i relation till sin egen. De upplevde att alla andra studenter i biblioteket visste
hur man använde det till skillnad från dem själva. De uppfattar sig vara ensamma om att inte förstå
sig på hur allt fungerar vilket gör att de känner sig små och dumma. Elin upplevde det som att alla
andra i biblioteket visste precis hur man använde biblioteket i motsats till henne själv, vilket väckte
negativa tankar kring den egna förmågan och tankar om egen otillräcklighet.

Första gången man kommer hit som en A-student då känner man sig vara så liten och dålig och att man inte
förstår nån’ting och alla andra bara svischar fram mot ett mål. Dom vet liksom vart dom är på väg och vart
allting finns och så. Man känner sig bara liten och dum, förstår inte ens hur man ska hänga in sin jacka.

Camilla berättar hur hon upplevde det som om alla stirrade på henne när hon gick igenom
biblioteket för första gången. Hon kände sig utpekad och ensam om att inte förstå hur biblioteket
fungerade. Åsa berättar också: "... alla andra verkade förstå precis hur allting fungerade (skratt)". De
egna känslorna av otillräcklighet gör att alla andra i biblioteksmiljön framstår som vana och
kompetenta biblioteksanvändare vilket ytterligare verkar förstärka de egna känslorna och tankarna
av otillräcklighet .

För informanter som inte berättar om upplevelser av LA eller som kommit över dessa negativa
känslor fyller andra studenter i biblioteket viktiga sociala behov, detta berättar fem kvinnliga
informanter. Att gå till biblioteket för att studera kan bli viktigt ur en social synvinkel. Man träffar
kompisar, man lär känna kompisars kompisar och man "raggar". Detta är framförallt viktigt för de
informanter som använder sig av läsesalarna för studier. En informant berättar: "Det är som ett
socialt forum lite grann Carolina. Jag har många kompisar som raggar här på Carolina (skratt)." En
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annan informant säger: "...det här biblioteket fyller en social funktion. Man går hit och så träffar
man kompisar och så lär man alltid känna nya personer. (...) Det är ganska mycket flirt som går på,
folk kollar in varann". För studenter med få föreläsningar och därmed få tillfällen att träffa andra
studenter kan biblioteket också fylla en viktig social funktion, en informant berättar: "För nu när
man pluggar så blir man väldigt instängd och jag skulle inte kunna tänka mig att sitta hemma för då
blir man verkligen jätteisolerad."

3.2.5 Övrigt som kan väcka negativa emotioner och kognitioner

Två av informanterna i den första gruppen berättar att det är mycket besvärligt när de böcker man
verkligen behöver är utlånade eller förkomna. Ofta har man så lite tid på sig när man skriver en B-
eller C-uppsats att man inte hinner ställa sig i kö och vänta på böckerna. Elin berättar hur en kris
kan uppstå när hon har beställt en bok som sedan inte går att få tag på, boken kan vara förkommen
och går därför inte att fjärrlåna: "... det blir en jobbig situation för en själv, man hamnar i en sorts
kris för att man inte får tag på materialet." Även Åsa berättar om negativa känslor och frustration
när böcker som hon vill ha är förkomna eller när populära böcker är utlånade och har lång kötid.
En annan faktor kring biblioteksanvändningen som kan väcka negativa känslor är kravbreven som
biblioteken skickar ut till låntagarna. Elin tycker att kravbreven har en hotfull ton: " ... man får ju
alltid dom här läskiga kraven, det känns som om man ska få en polisanmälan på sig eller nånting om
man inte lämnar tillbaka sina böcker".

3.3 Kontextperspektiv

3.3.1 När uppkommer LA?

I informanternas berättelser framkommer att LA oftast uppkommer när de är nyblivna studenter.
Två informanter från den första gruppen berättade att de kommer från mindre orter och mötet med
den nya studentstaden i allmänhet och universitetsbiblioteket i synnerhet gör att de känner sig små,
vilsna och bortkomna. Camilla upplevde stark biblioteksrädsla under sin första studietermin. Hon
beskriver sitt första möte med biblioteket så här:

Kom hit när jag var nitton år och jag tyckte att det var jättestort, jag visste inte var nånting var. Jag skulle söka
litteratur till ett muntligt framförande och det gick inte så bra så jag gick bara härifrån och fick tillträde till
[institutionsbiblioteket] så jag hittade vad jag skulle ha där. Jag kommer från ett väldigt litet ställe. Och sen att
komma hit, Uppsala är väl inte å jättestort men ändå så var det en stad liksom. Och så alldeles ensam,
ensammast i hela världen (skratt). Och sen hade man hört talas om Carolina Rediviva, det där stora
biblioteket. (...)  Det var väl den där litenheten innan jag hade blivit varm i kläderna i stan och skolan och
alltihop.

Åsa kommer också från en mindre ort och de bibliotek som hon kände till innan var betydligt
mindre och mer överskådliga än Carolina. Åsa tror att biblioteksrädsla lätt kan uppstå när man är ny
student eftersom allt annat också är nytt och ovant, vilket skapar en extra känslighet:

Men jag tror att det har med livssituationen att göra, att det är så väldigt mycket nytt, och väldigt mycket svårt
liksom, när man börjar studera på universitet eller högskola. Så det måste vara därför som det är extra otäckt
antar jag.

Elin förknippar också sina rädslor för biblioteket med hennes situation som nybliven student: "Men
det är ju läskigt överhuvudtaget. Det är en stor grej att börja på universitetet, det är så mycket på en
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gång". Men "Carolina är nog det läskigaste av allt i hela Uppsala". Efter att ha gått en inledande
rundvandring på biblioteket som nybliven student tog det lång tid innan hon återvände, både för att
hon inte behövde men också för att hon inte vågade. För vissa dröjde det länge innan de ens vågade
sig in i biblioteket, t ex för Sofia.

För flera informanter tog det också lång tid innan man återvände till biblioteket efter första besöket
både därför att de inte vågade men också eftersom de helt enkelt inte behövde använda sig av
biblioteket vid början av sina studier. Elin behövde inte använda sig av biblioteket förrän under
hennes fjärde studietermin och det var då som hennes rädslor kring biblioteksanvändning egentligen
uppstod.

Flera studenter hade också hört talas om Carolina av kurskamrater och vänner, bl a om hur stort det
var innan de själva besökt biblioteket. Elin berättar hur Carolina Rediviva länge varit en
mytomspunnen institution för henne som hon hört talas om redan som högstadieelev. En informant
från den andra gruppen beskriver Carolina som en mytisk institution som det vilar en hel del
historia över vilket skapar respekt hos den nya besökaren.

Jag tar här också upp informanter från den fjärde gruppen som inte uttryckte några negativa känslor
inför biblioteket och försöker se vad det är i deras kontext som gör dessa mindre mottagliga för
negativa emotioner och kognitioner kring biblioteksmiljön, bibliotekspersonalen o s v. Två av dessa
informanter berättar att de har bott på studieorten under hela sitt liv. Att vara född och uppvuxen i
universitetsstaden avdramatiserar troligtvis upplevelsen av Carolina. En av dessa informanter
berättar att hon gått till biblioteket med sin pappa första gången under gymnasietiden och att det var
han som visade henne runt i biblioteket och lärde henne att hitta material. När hon sedan själv
började studera vid universitetet gick hon till biblioteket med sin syster som lärde henne att använda
Disa. Hon berättar:

För det var hon som började gå hit och sen så blev det ganska naturligt att jag också gick hit. Som en
inskolning. För annars kanske den här miljön kan vara ganska läskig. Vissa tycker ju det, att det står en vakt
där ute liksom (...) det är otroligt strikt och så där.

En annan informant i denna grupp berättar också att hon gått till biblioteket med kompisar vilket
verkar ha en avdramatiserande effekt och att hon också frågat kompisar om hjälp när hon stött på
problem.

Sammanfattningsvis kan man säga att LA oftast uppkommer när man är nybliven student och när
man gör sitt första besök på biblioteket. Ingen av informanterna i den första gruppen var uppvuxen i
universitetsstaden. Två av informanterna kom från mindre orter och var vana vid betydligt mindre
bibliotek. Allt det nya och ovana i universitetsstaden verkar också skapa en extra känslighet och en
allmän känsla av att vara en osäker och lite underlägsen nybörjare. Denna känsla tar man med sig in
i universitetsbiblioteket, den största universitetsbyggnaden i staden. Flera hade också hört talas om
Carolina tidigare genom skolan eller vänner och kurskamrater och fått en respektfull inställning till
biblioteket. Efter sitt första oro- och ångestväckande besök undvek de flesta att återkomma till
biblioteket förrän man var tvungen, oftast i anslutning till en större uppsats. Att vara född och
uppvuxen i universitetsstaden verkar ha en motverkande effekt på LA, liksom att ha besökt
biblioteket med släktingar eller vänner första gången.
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3.3.2 Hur går LA över?

De flesta informanterna i den första gruppen berättade att de kommit över sin LA och att detta
framförallt skedde genom en gradvis tillvänjningsprocess genom att vistas i lokalerna, i de flesta fall
genom att till en början låta bli informationssökning och lån och i stället använda läsesalarna för
egna studier av medhavd kurslitteratur. Man kan komma över sin biblioteksrädsla genom att gå på
användarundervisningar eller genom att lära känna några i bibliotekspersonalen. Ibland kan dock
rädslan dyka upp igen när man stöter på problem i biblioteket.

Camilla berättar att hennes LA var stark under hennes första studietermin, därefter började hon
studera i läsesalarna. Efter ett tag började hon trivas i lokalerna och kände sig en tid senare "som
hemma". Någon termin senare var man till en studieuppgift tvungen att göra bibliotekssökningar
och nu vågade Camilla prova på egna informationssökningar på biblioteket: "Jag hade ju kommit
över det där att det var stort och läskigt, så jag tänkte att jag måste prova". Hon beskriver att hon
försökte läsa sökmanualerna vid datorerna och lära sig själv. Under denna tid frågade hon ofta
personalen om hjälp. Camilla berättar att hon dock fortfarande har problem med att hitta i
biblioteket.

Sofia berättar hur hon efter sitt första förvirrade besök inte återkom till biblioteket förrän en termin
senare, då i sällskap av en kompis. Hon började använda sig av läsesalarna för egna studier och kom
gradvis att vänja sig vid lokalerna. Hon beskriver: "När man väl har vant sig vid lokalerna och så, så
tycker jag att det är en trevlig stämning". Hon har ännu inte använt sig av biblioteket för
informationssökning efter sina första känsloladdade försök och hon kan ibland fortfarande tycka att
biblioteket är "stort och skräckinjagande".

Elin berättar hur de värsta rädslorna kring biblioteket gick över när hon lyckades gå ner i den öppna
samlingen, hitta en bok och låna den själv, vilket kändes mycket bra. Hon tycker dock fortfarande
att det är kan vara läskigt att använda sig av biblioteket:

... dom dagar det går bra, när man själv svischar fram sådär från mål till mål och plockar fram saker, då får
man en sorts känsla av att jag har knäckt koden, jag är en del av akademikervärlden (skratt). Men sen dom
dagar när det går dåligt och man inte får tag på det man vill och man inte förstår då är det hemskt fortfarande.

Genom att prata med kompisar och kurskamrater har hon fått en mer nyanserad bild av sin egen
okunskap och hon har förstått att hon inte är ensam om att inte veta hur man använder biblioteket:

Jag tycker att det känns som om man har lyckats lite grann så är man ganska duktig. Från början kändes det
pinsamt att man inte förstod, att man inte fattade. Lite grann är det ju fortfarande så, men samtidigt så inser
man att det ju är likadant för alla, ingen förstår riktigt hur det går till och ingen har väl koll på allting. För
även om jag fortfarande inte förstår så hemskt mycket mer (...) så känns det mycket bättre just för att man
förstår att det är allmänt accepterat att det är svårt. Ingen fattar riktigt hur det går till.

Elin har också genom samtal med kompisar förstått att det är många som delar hennes
biblioteksrädsla, som inte förstår sig på biblioteket och som inte vågar sig in i lokalerna. Hon
beskriver sina kunskaper om Carolina som en "stegvis initiation", hon har gradvis lärt sig hur
biblioteket fungerar allteftersom efterfrågan och problem har dykt upp. Men: "Jag känner
fortfarande inte att jag har koll riktigt på hur saker och ting funkar, utan man knäcker en kod då och
då och fattar: jaha SÅ är det". Nu tycker hon att hon vet hur man får tag på böckerna, hon klarar av
att beställa böcker och hitta böcker i den öppen samlingen.

Åsa berättar hur hon med tiden började känna sig alltmer säker i sin livssituation som student vilket
gjorde att de värsta osäkerhetskänslorna avtog. Den sociala situationen verkar ha spelat en stor roll
för Åsa. Hon lärde sig göra informationssökningar på biblioteket tillsammans med en kurskamrat.
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Hon hade också börjat lära känna en del studenter i staden och dessa kände hon nu igen inne på
biblioteket vilket avdramatiserade upplevelsen av biblioteksmiljön. Med tiden började hon också
behärska de "kulturella koderna" som användes i biblioteket. När hon började vara på biblioteket i
större utsträckning förstod hon mer och mer hur allting fungerade, det blev alltmer avslappnat och
självklart att gå dit:

Jag gick tillsammans med en kursare som var lika förvirrad och ny som jag. Och så satt vi här och provade
och så, så det gav sig liksom. Sen när det började vara mer människor som man kände här, när man hade bott
i Uppsala ett tag och kände lite fler, man hade lite gamla kursare som man kunde hälsa på, då kändes det lite
tryggare (skratt). (...) Det är väl så att när man börjar kunna saker så känns det mycket trevligare, roligare.

Numera ser hon biblioteket som sitt andra vardagsrum, där hon studerar, söker litteratur och träffar
kompisar. Läsesalarna som hon hade så svårt med i början har hon gradvis vant sig vid och nu sitter
hon hellre där än hemma när hon ska studera.

Karin berättar hur hon genom flera användarundervisningstillfällen och genom att ha frågat några i
personalen om hjälp som hon känner igen och som hon vet är förstående för nybörjare, har kommit
över sina underlägsenhetskänslor inför personalen:

... man känner sig inte allför dum när man frågar. Och så just det här jätteviktiga att man har träffat ett par tre
fyra stycken i personalen några gånger. Och när man frågar nästa gång så kanske det är dom man frågar igen.
Man känner igen några, man vet att man har kontakt på något sätt och det gör det mycket lättare. Man har hört
dom prata och dom har visat förståelse för att man inte kan själv. (...) Så det är ganska skönt att veta att man
får fråga, att det är svårt.

En enkel rundvandring med en trevlig bibliotekarie kan bota biblioteksrädsla, det ger en informants
berättelse från den andra gruppen bevis för. Som ny student deltog han i en rundvandring för
nyblivna studenter på biblioteket. Före detta tillfälle hade han varit rädd för biblioteket och han hade
inte vågat att sätta sig ner vid datorerna inne på biblioteket.

Jag har för mig att vi samlades halva klassen i kapprummet och så följde vi med en snäll tant som visade hur
vi skulle göra (...) Och man kände sig verkligen som om man gick i första klass när man gick där i gåsmarsch
efter den där tanten och tittade sig storögt omkring.

Efter detta besök var han inte längre rädd för att besöka biblioteket: "... nu var man ju inte brydd för
att komma hit och göra sina ärenden, sen man fått den här rundvandringen så var det mycket
lättare". Han berättar att det kändes som: " ... att småprata lite med tandläkaren innan han rycker ut
tänderna". I och med rundvandringen fick han förtroende för bibliotekspersonalen och förstod att
man fick ställa alla typer av frågor.

Flera studenter i grupp tre beskriver också hur deras förvirring över hur biblioteket fungerar minskar
i och med att man använder läsesalarna för studier vilket verkar leda till att man vänjer sig vid
lokalerna och känner sig mer hemma i biblioteket.

Sammanfattningsvis kan man säga att LA i de flesta fall i undersökningen verkar avta när man
känner sig säkrare i sin livssituation som student. Man har bott ett tag i universitetsstaden, man har
studerat en tid och fått ett nytt socialt kontaktnät, vilket generellt verkar minska
osäkerhetskänslorna. LA verkar gå över genom en gradvis tillvänjningsprocess i biblioteket, i de
flesta fall genom att för ett tag undvika informationssökning och lån och istället använda sig av
bibliotekets läsesalar för egna studier. Detta verkar göra att man avdramatiserar och vänjer sig vid
lokalerna och att man känner sig mer hemma i biblioteket. Det vidgade sociala kontaktnätet gör att
man känner igen studenter i biblioteket vilket skapar trygghetskänslor. Att gå till biblioteket med en
kompis och tillsammans försöka ta reda på hur biblioteket fungerar kan också ha en
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avdramatiserande effekt. Att samtala med andra studenter som också upplever svårigheter med att
använda biblioteket gör att man inte längre känner sig ensam om att inte förstå. Genom att våga
fråga bibliotekspersonalen om hjälp och härigenom märka att personalen visar förståelse för att man
är ny i biblioteket kan också minska rädslan liksom att man genom en användarundervisning får
kontakt med en bibliotekarie. När de värsta känslorna av osäkerhet och rädsla har lagt sig är man
också mer mottaglig för information om hur biblioteket fungerar och man kan på ett helt annat sätt
lära sig att använda det. För några av informanterna kan dock de negativa känslorna dyka upp igen
när problem uppstår i biblioteket.

3.3.3 Relation till användarundervisning

Vid Uppsala universitet knyts användarundervisningen på Carolina oftast till en uppsatskurs på B-
eller C-nivå, ibland även på A-nivå. Det är institutionerna som får ta initiativet och beställa
användarundervisning på biblioteket för sina studenter. Ofta ges också frivilliga rundvandringar på
biblioteket för nyblivna studenter varje termin. I beaktandet av LA och den inledande förvirringen
kring biblioteket som de flesta informanter gett uttryck för kan det tyckas att
användarundervisningen kommer allför sent eftersom LA och den värsta förvirringen kring
biblioteket oftast verkar uppstå under studentens första termin (på A-nivå). Rundvandringen är det
långt ifrån alla som deltar i.

Tre av informanterna i den första gruppen deltog i användarundervisning långt efter att deras LA
upphört. För två av informanterna, en ur den första gruppen och en ur den andra, verkar det som om
användarundervisningstillfällena bidragit till att minska deras LA. Det var bara en person i den
första gruppen som inte deltagit i användarundervisning alls och hon verkar också vara den som
hade minst kunskap om vad som finns på biblioteket och hur det fungerar. Ur
informationssökningssynpunkt verkar dock användarundervisningstillfällena på B- och C-nivå
komma lägligt eftersom man då kanske för första gången på ett självständigt sätt måste söka
litteratur till en uppsats. Många har då också grundläggande kunskaper i hur biblioteksdatasystemet
fungerar och är då mottagliga för information kring lite mer avancerade biblioteksfunktioner som
utländska databaser m m. Fyra informanter gav också uttryck för att man genom
användarundervisningen fick förankra och fördjupa sina redan förvärvade kunskaper.

Ur LA-synvinkel kom det obligatoriska användarundervisningstillfället i anslutning till den senaste
uppsatsen för sent för Camilla eftersom hon redan blivit av med det värsta av sin LA före detta
tillfälle. Hon hade erbjudits ett antal användarundervisningstillfällen på flera kurser men hade inte
gått på någon av dessa. Användarundervisningen gjorde dock att hon kunde fördjupa sina eget
förvärvade kunskaper. Efter detta tillfälle förändrades hennes sätt att söka vid datorn: "Nu tycker jag
att jag vet hur man gör ... (...) [Före detta] ... satt jag väl mest där och visste inte vad jag gjorde men
jag lyckades få fram saker ändå. Nu vet jag mer hur och varför".

Även för Elin verkade användarundervisningen i anslutning till hennes senaste uppsats komma för
sent då hennes värsta LA redan gått över före undervisningstillfället. Hon tycker inte heller att detta
gav henne något. Det hon kan har hon lärt sig själv, menar hon. Hon tyckte att
användarundervisningen koncentrerade sig för mycket på informationssökning som hon tyckte att
hon redan behärskade. Istället borde man få lära sig hur man hittar i biblioteket, var allting finns och
hur man gör för att få fram det. Hon hade hellre velat ha detta tillfälle på B-kursen istället för inför
C-uppsatsen eftersom det var då som hon själv fick göra det stora jobbet med att lära sig hur
biblioteket fungerade. Nu kom det för sent, tyckte Elin.
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Åsa har deltagit vid flera användarundervisningstillfällen. Dessa ägde rum efter att hennes värsta
biblioteksrädslor hade försvunnit. Det senaste tillfället som knöts till uppsatskursen var mycket
givande för henne, nu kunde hon bygga på sina eget förvärvade sökkunskaper och hon var mottaglig
för information eftersom hon redan kunde grunderna. Samtidigt tycker hon att det kan vara
problematiskt med denna typ av kurs eftersom det är lätt att låta bli att lyssna när det blir för mycket
information. Hon tror att hon efter det senaste undervisningstillfället har blivit mer effektiv i sitt sätt
att söka.

Sofia hade inte deltagit i någon typ av användarundervisning vilket skulle kunna förklara hennes
stora förvirring och okunskap kring biblioteket. Hon tycker att hon verkligen skulle ha behövt ett
sådant tillfälle för att: "... lära sig hur man söker på Disa, och sen vilken sorts litteratur som finns
här, tidskrifter och tidningar och sånt, så att man vet vad man kan hitta här, det är jätteviktigt".

Karin har deltagit vid flera användarundervisningstillfällen vilket verkar ha gett henne en god
kunskap om informationssökning och om var saker och ting finns i biblioteket och hur man får tag
på materialet. Hon tycker att hon pga all biblioteksundervisning hon deltagit i fått en känsla av att
svaren på hennes frågor alltid finns, vilket ger henne större tillförsikt: "Man vet att det borde gå på
något sätt och man känner sig inte alltför dum när man frågar." Trots mycket biblioteksundervisning
kan hon dock fortfarande ha svårt att hitta material i biblioteket och hon kan fortfarande
överväldigas av bibliotekets storlek.

En informant i den andra gruppen verkar ha blivit av med sin inledande biblioteksrädsla genom en
rundvandring i biblioteket beledsagad av en "snäll tant". Detta tillfälle gav honom förtroende för
bibliotekspersonalen, han förstod att man fick ställa alla typer av frågor och han vågade komma
tillbaka och använda sig av biblioteket på egen hand.

Flera informanter kommer med förslag på hur användarundervisningstillfällena skulle kunna bli mer
effektiva. Camilla tycker att någon lärare eller forskare från institutionen skulle varit med vid
användarundervisningstillfället för att ge en ämnesvinkling på undervisningen:

Jag tycker faktiskt att någon av lärarna kunde varit med för att dom är ju här mer än vad vi är. Dom vet ju var
saker som är specifikt för ämnet i fråga finns. Och nu var det liksom: Ja är det något ni undrar över? Ja allt
liksom. Istället för att säga: Vill ni ha litteraturvetenskap så finns det där. Skönlitteratur finns där. Istället för
att ranta runt allting här och inte ta in hälften av vad dom säger.

En informant från den tredje gruppen har liknande önskemål:

Kanske att det skulle vara bra om man gick ner med nå’n forskare eller nå’n från institutionen som är mer
inne i vårt ämne och vad man verkligen behöver här. Han kan säga: Dom här problemen har jag stött på och
dom här tycker jag är bra.

Åsa tycker att man som nybliven student vid Uppsala universitet borde få en broschyr som på ett
tydligt och pedagogiskt sätt beskriver hur man gör när man ska använda sig av Carolina, vilka
böcker man får låna respektive inte låna och var någonstans i biblioteket man får sitta. Samtidigt
tror hon att det kan vara svårt att ta till sig denna typ av information som ny student.

Flera studenter har uppskattat det kompendium med overheadstenciler man fick med sig från
användarundervisningen som man sedan kunde använda för egna sökningar. Detta kompendium får
fungera som ställföreträdande minne eftersom det annars lätt händer att all information som
förmedlas vid ett användarundervisningstillfälle går in genom ena örat och ut genom det andra.

Karin tycker att det är mycket viktigt med användarundervisningar och att det borde finnas en
obligatorisk kurs för alla nybörjarstudenter i informationssökning:
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... det krävs så mycket undervisning, så många repetitioner för att allt ska fastna, det här med trunkering och
såna här booleska operatorer, jag kommer fortfarande inte ihåg exakt hur man gör och jag måste ofta fråga en
bibliotekarie även om jag hankar mig fram hjälpligt, fastän det finns manualer. Det skulle liksom behövas en
fem eller tiopoängskurs i informationssökning om man ska studera överhuvudtaget för att man ska få in det
ordentligt.

En informant från den andra gruppen tycker att det borde ingå informationssökning och
informationsinhämtning i den metodkurs man går inför B-uppsatsen. Detta skulle enligt honom
troligtvis spara mycket tid och oro.

Sammanfattningsvis kan man inte genom denna undersökning se om användarundervisning har
någon dämpande effekt på LA eftersom den i de flesta fall ägde rum efter att LA upphört. Tre av
studenterna i den första gruppen deltog i användarundervisning efter att deras LA i stort sett
upphört. I två fall verkade dock användarundervisning haft en orosdämpande effekt på
informanterna. Den informant i den första gruppen som inte deltagit i någon undervisning alls har
fortfarande stora problem med att förstå sig på hur biblioteket fungerar. Användarundervisning har i
undersökningen visat sig ha en god effekt på informationssökning i de flesta fall, de som redan kan
lite om informationssökning kan bygga på och fördjupa sina kunskaper. För en informant har dock
informationssökningen blivit svårare efter undervisningen. Flera tycker att det istället för
generaliserad gruppundervisning är mer effektivt med individuell situationsspecifik undervisning
där man själv frågar personalen om hjälp när problem uppstår. Några ville att undervisningen ska
fokusera mer på komplicerade sökfunktioner medan andra ville lära sig mer om var saker och ting
finns i biblioteket och hur man får tag på det. Flera informanter ville ha
användarundervisningstillfället tidigare under utbildningen, senast inför B-uppsatsen när många för
första gången började använda sig av biblioteket på allvar. Några föreslog att lärare eller forskare
från institutionen borde vara med vid undervisningen för att göra den mer ämnesspecifik. Andra
tyckte att användarundervisning och informationssökning skulle vara ett obligatoriskt kursmoment i
undervisningen på institutionerna.

3.3.4 Relation till informationssökning

De flesta informanterna i den första gruppen beskriver att de haft stora problem med
informationssökning som nybörjare i biblioteket men att man sedan, efter att deras LA avtagit,
genom självständigt sökande och användarundervisningar lärt sig hur man gör och lagom till den
senaste uppsatsen i stort sett behärskar informationssökningsprocessen, åtminstone tillräckligt för de
egna behoven.

Sofia var den enda informanten i den första gruppen som haft problem med informationssökning till
sin senaste uppsats. Hon har haft svårigheter med att söka i Disa och hon tycker inte att hon hittat
något relevant material genom sina sökningar. Hon har också haft problem med att hitta de fysiska
böckerna och tidskrifterna i biblioteket. Hon tycker inte att hon har någon god
informationssökningskompetens. För Sofia har detta klart hindrat hennes informationsförsörjning
till hennes senaste uppsats. Hennes problem vid informationssökning kan också delvis förklaras
med att hon inte skrivit någon uppsats tidigare och att hon därmed inte använt sig av biblioteket före
detta, hon har inte heller deltagit i någon användarundervisning till skillnad från de andra i denna
grupp. Kanske har också hennes LA bidragit till problem med informationssökning. Sofia använde
sig av Disa och Artikelsök. De andra informanterna i den första gruppen tyckte att de kunde hantera
Disa och att de kunde hitta relevant information. Man kan dock fortfarande ha svårigheter att hitta
materialet man söker i biblioteket.
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Camilla har lärt sig informationssökning genom att själv prova sig fram vid datorerna. Hon har
använt sig av instruktionsmanualer och hon har frågat personalen om problem uppstått. Inför den
senaste uppsatsen deltog hon i ett användarundervisningstillfälle vilket byggde ut hennes kunskaper
och nu tycker hon att hon har en god informationssökningskompetens. Hon tycker att hon vet hur
man gör, och att hon inte missar alltför mycket litteratur. Hon söker både på kända författare och
titlar samt ämnessökningar vilket hon tycker sig få mest relevant litteratur från. Hon använder sig av
Disa, Libris och Artikelsök. Numera vågar Camilla fråga personalen om hjälp och frågorna handlar
mest om praktiska problem som hylluppställningar, koder m m.

Elin säger att hon har lärt sig informationssökning själv. Hon tycker att hon har en tillräckligt god
informationssökningsförmåga och det känns som att hon får tag på det hon behöver. Hon använder
sig bara av Disa. Oftast söker hon på ämnen i början av en sökning, sedan när hon hittat några
relevanta böcker tittar hon i litteraturlistor för att hitta relevanta referenser som hon sedan söker
vidare på. Hon vågar numera fråga personalen om hjälp och frågar då om praktiska saker.

Åsa har inte haft några direkta problem med bibliotekets datorer och söksystem. I början upplevde
hon att det var svårt att söka i Disa, men detta gick snart över. Hon hade större problem med att veta
var man får sitta i biblioteket och vilka böcker man får låna hem o s v. Hon har lärt sig att söka
själv, samt genom frågor till personal och kurskamrater. Hon använder sig av Disa, Libris och
Artikelsök. I början av sina informationssökningar gjorde hon mest ämnessökningar. Hon provade
sig fram med olika ord som hon själv kom på. Hon brukade också utgå från centrala böcker som
handledare föreslår, slår i litteraturlistor och söker referenser utifrån dessa i flera led. Åsa tycker inte
att hon har någon speciell sökmetod utan att sökningarna ofta blir slumpartade. Hon önskar att hon
hade mer kontroll över sökprocessen och att hon behärskade sökverktygen i högre utsträckning.

Karin upplever sig ha god informationssökningskompetens. Hon klarar sig mycket själv i
biblioteket utan att behöva fråga om hjälp. Hon har lärt sig att söka själv, samt genom frågor till
personal och flera användarundervisningar. Förutom Disa och Libris använder sig Karin av flera
arkiv på biblioteket och flera specialdatabaser som finns på bibliotekets hemsida som hon fick reda
på under sin senaste biblioteksundervisning. Ibland går hon till en viss hylla där hon vet att det finns
litteratur i hennes ämne.

Några informanter kan ha stora problem med informationssökningen utan att därför beskriva några
direkt negativa känslor mot biblioteket eller personalen. Tre informanter från grupperna två och tre
beskriver stora svårigheter med informationssökningen till sin senaste uppsats. En informant från
den andra gruppen har haft stora problem med att söka information och hitta material till sin senaste
C-uppsats (den är inte heller färdigställd ännu). Han tycker att det är svårt att söka litteratur och han
tror att han har missat mycket, just för att han har gått fel vägar i sökprocessen. Han har inte heller
fått någon direkt hjälp av sin handledare med relevanta litteraturtips. Oftast brukar han söka på
kända författare och titlar som han hittat i litteraturlistor i för ämnet relevanta böcker. Han anser sig
själv vara dålig på ämnessökningar och på att hitta i biblioteket. Han har deltagit vid ett
användarundervisningstillfälle men glömde bort det mesta. En informant från den tredje gruppen
har också haft stora problem med informationssökning på biblioteket, han tycker att det är svårt att
söka i Disa och han tror att han missar mycket. Detta verkar dock inte resultera i några negativa
upplevelser av biblioteket.

God informationssökningsförmåga verkar å andra sidan inte direkt minska oron inför att missa
relevant litteratur. Två informanter från grupp tre och fyra beskriver informationssökningsprocessen
som att man letar efter en nål i en höstack eftersom det finns så mycket av allting i biblioteket, och
man oroar sig ofta för att man missat något väldigt viktigt. Dessa informanter verkar ha mycket god
informationssökningskompetens. Förutom Disa använder sig dessa av den handskrivna katalogen,
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Libris, Internet och flera utländska databaser i sitt informationssökande. En av dessa informanter
berättar:

Det är väl alltid att man känner att det finns mer än vad man hittar men det är ju också problemet
med att, får man upp tvåhundra sökträffar så kan man inte ta med allt. Man kan inte kolla upp allt
utan man måste försöka se vad som är viktigt och det är väl det som man övar sig i. Man känner sig
väl alltid lite som att man är ute och famlar i nåt stort.

Generellt använder informanterna sig i mycket begränsad utsträckning av bibliotekets sökresurser.
Av de tjugo informanterna var det 18 som använde Disa. Tio informanter använde Libris, sju
använde Artikelsök och bara fyra använde sig av andra elektroniska databaser. Två informanter tror
inte heller att det finns fler sökmöjligheter på biblioteket än Disa, Artikelsök och Libris. Fem
informanter använde sig av Internet för sina sökningar, fyra använde den handskrivna katalogen och
en använde sig av ett handskrivet arkiv på biblioteket. Flera beskriver sin
informationssökningskompetens som god samtidigt som man kanske bara använder sig av Disa.
Dock kan man säga att är deras informationssökningskompetens är tillräckligt god för deras behov,
eftersom de skriver B- och C-uppsatser och inte är i alltför stort behov av primärmaterial och
omfattande forskningsöversikter.

Ett vanligt sökförfarande är att utgå från en känd, central bok i ämnet och söka sig igenom
litteraturlistor eller forskningsöversikter för att hitta nya referenser. Sju informanter berättar att de
brukar söka litteratur på detta sätt. Man söker sedan i bibliotekskatalogen efter dessa kända
författare eller titlar, tittar i dessa litteraturlistor efter nya referenser och går vidare på detta sätt.
Fjorton informanter anger att de söker på kända författare och titlar och tretton informanter berättar
att de söker på ämnen. Ofta har man haft problem när man ska göra ämnessökningar. Man tycker att
det är svårt att hitta termer för sitt sökämne och man har missat centrala verk. Ingen har konsulterat
någon tesaurus eller liknande lista över ämnesord. Det var bara en informant som berättade att
hennes handledare hade gett henne konkreta informationssökningstips.

Gemensamt för de flesta informanterna var att man sällan bad bibliotekarier om hjälp med själva
sökprocessen. När man frågade personalen om hjälp rörde det sig alltid om praktiska problem som
vilka kommandon man ska använda, vad vissa koder betyder, hur man hittar i biblioteket och hur
lånerutinerna går till. Ingen vände sig till personalen för att få hjälp med att hitta lämpliga ämnesord
eller för att få tips om andra sökvägar och databaser. När det gällde sökningarna frågade man oftare
kompisar och kurskamrater om hjälp.

Beträffande informationssökning kan man sammanfattningsvis säga att de flesta informanter i den
första gruppen redan blivit av med sin LA och att man genom självständigt sökande, genom frågor
till personalen och flera användarundervisningstillfällen lärt sig grunderna i informationssökning.
Det blir därför svårt att uttala sig om LA’s relation till informationssökning. De flesta har flera
uppsatser bakom sig och har lagom till den senaste uppsatsen övat upp en tillräckligt god
informationssökningskompetens. En informant i första gruppen hade dock problem med
informationssökning till den senaste uppsatsen. Hon skrev sin första uppsats och har inte heller
deltagit i någon användarundervisning på biblioteket. För denne informant kanske LA spelade en
viss roll i hennes problem med informationssökning. Tre informanter från de andra grupperna har
haft problem med att hitta information till den senaste uppsatsen. Man har inte fått tillräckliga
litteraturtips från sin handledare, man tycker att det är svårt och krångligt att söka och man är rädd
för att man missar mycket relevant litteratur. Även informanter med mycket god
informationssökningskompetens kan uttrycka en oro inför att man ska missa viktig litteratur i det
enorma utbud som finns. De flesta informanter använde sig i mycket liten utsträckning av
bibliotekets sökresurser. Mest använde man sig av Disa, Libris och Artikelsök. Bara fyra
informanter använde sig av specialdatabaser. Kedjesökningar är vanliga bland informanterna.
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Sökningar på kända titlar och författare är ungefär lika vanliga som ämnessökningar. Dock har
många haft problem med att hitta lämpliga ämnesord. Frågorna till personalen är främst av praktisk,
problemlösande natur, man frågar sällan om hjälp med sina sökningar.

3.4 Klagomål och positiv kritik kring biblioteket

Presentationen av intervjumaterialet avslutas med några korta negativa och positiva kommentarer
kring biblioteket. Här samlas kommentarer från alla deltagare i intervjuundersökningen vilket ger en
mer nyanserad bild över hur man kan uppleva biblioteket, dess miljö och personal. Vissa
kommentarer delas av flera informanter.

3.4.1 Klagomål på biblioteket

Icke närvarande personal vid informationsdisken och för långa köer vid denna vilket gör att man
ibland inte orkar vänta och struntar i att fråga.
Opedagogisk personal
Besserwisserattityd hos personalen
Bristfällig information till nybörjare om lokaler, läsesalar, rutiner m m.
Britsfällig skyltning om hur man beställer och lånar böcker.
Svårt att hitta i biblioteket
För få läsplatser i läsesalarna
Kallt i läsesalarna
Alltför begränsade öppettider
Frustrerande med förkomna böcker och att populära böcker alltid är utlånade
Att det tar lång tid att få beställda böcker som är ute på forskarlån
Att man inte får fjärrlåna böcker som finns i katalogen men som är förkomna
Att man inte kan beställa fjärrlån via telefon
Att man inte får låna hem vissa böcker och tidskrifter

3.4.2 Positiva synpunkter på biblioteket

Trevligt bemötande av personalen
Tillmötesgående personal
Hjälpsam personal
Pedagogisk personal
Bra skyltning i biblioteket
Trevlig stämning i läsesalarna
Bra att man kan söka i Disa över Internet hemifrån
Att "allting" finns på biblioteket
Att man kan söka efter "allting" via biblioteket
Fascinerande att få tillgång till i stort sett vad som helst
Roligt att få vistas i denna anrika, akademiska byggnad
Viktig social mötesplats för studenter
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3.5 Sammanfattning

På grund av olikheter i karaktär på de intervjuade informanternas utsagor har informanterna indelats
i fyra grupper. Några har talat öppet om LA, vissa har beskrivit LA i dolda ordalag medan andra
inte alls verkar ha upplevt negativa känslor och tankar i samband med biblioteksbesök. Av de tjugo
informanterna var det fem stycken som på ett utförligt sätt beskrev tankar, känslor och beteenden
karaktäristiskt för LA. Dessa informanter utgör undersökningens huvudsakliga materialbas. De
andra informanternas berättelser är med som kommentarer och exempel på andra perspektiv. Den
andra gruppen informanter utgörs av fyra informanter som beskrivit upplevelser av LA i mer
förtäckta ordalag. I grupp tre fanns sju informanter som upplevt stor förvirring i början av sitt
biblioteksanvändande som dock inte kan tolkas som LA. I den sista gruppen fanns fyra informanter
som inte alls beskrivit några negativa upplevelser i samband med biblioteksbesök på Carolina.

En del av intervjumaterialet delas in i ett analysmönster som utgörs av kategorier och dimensioner
av LA. De fem kategorier som LA riktas mot i materialet är: Upplevelser av biblioteksmiljön, Vana
och kunskap om biblioteket, Bibliotekspersonalen, Andra studenter i biblioteket och Övrigt. Dessa
kategorier har i analysmönstret tre dimensioner, en kognitiv dimension, en emotionell dimension
och en beteendedimension.

Upplevelser av biblioteksmiljön spelar i materialet en viktig roll i upplevelser av LA. Flera beskrev
den gamla byggnaden, bibliotekets storlek och mängd av våningar, korridorer och salar och den
stora mängden material som finns i biblioteket som en central källa till oro och förvirring. Negativa
självdestruktiva tankar som reaktioner på den okända biblioteksmiljön och bibliotekets storlek kan
vara att man känner sig underlägsen, liten och dum. Emotionella reaktioner på biblioteksmiljön kan
vara att man upplever rädsla. Biblioteket ses som skräckinjagande, otäckt och läskigt. Man blir
överväldigad av bibliotekets storlek och man känner sig liten och bortkommen. Karaktäristiska
beteenden som svar på reaktioner kring biblioteksmiljön kan vara att man snabbt går runt i
lokalerna, fylls av negativa känslor som ofta leder till att man ger upp och går ut i oförrättat ärende.
I flera fall ledde de negativa reaktionerna till att man skaffade litteratur på andra sätt och man
återkom inte till biblioteket förrän man var absolut tvungen.

Vana och kunskap om biblioteket är en annan viktig kategori i upplevelser kring LA. Nästan alla
informanter i undersökningen beskriver stor förvirring i början kring hur man hittar i biblioteket och
kring bibliotekets regler och rutiner. Speciellt besvärligt verkar det vara att förstå sig på jack- och
väskinlämningen, vilken typ av litteratur som finns i biblioteket och var man kan hitta dem. Det kan
vara svårt att veta vilka böcker som finns i öppna hyllor respektive slutna magasin samt vilka
böcker man får låna hem eller ej. Denna förvirring kan för några av de intervjuade leda till negativa
kognitioner kring att man är ensam om att inte förstå sig på hur biblioteket fungerar, man
skuldbelägger sig själv och man känner sig otillräcklig, liten och dum. Emotionellt kan det upplevas
som fruktansvärt, jobbigt och hopplöst att försöka förstå sig på hur biblioteket fungerar.
Karaktäristiska beteenden kring denna kategori är att man i ett uppstressat tillstånd springer runt i
lokalerna utan att ta sig tid till att förstå sig på hur allt fungerar. Man ger lätt upp och flyr från
biblioteket. Ofta skaffar man sig litteratur från annat håll istället.

Bibliotekspersonalen kan väcka negativa kognitioner hos vissa informanter. Flera berättar att de
upplevde det som att det från lärarnas och bibliotekspersonalens sida förväntades att man skulle
förstå sig på hur biblioteket fungerar redan från början. De känner sig ensamma om att inte förstå
sig på hur biblioteket fungerar och man skuldbelägger sig själv för detta. Det blir därför pinsamt att
avslöja sin okunskap för bibliotekspersonalen. Flera berättar också hur man upplevt att personalen
uppträtt nedlåtande när man ställt nybörjarfrågor och några har känt att de har stört personalen med
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sina frågor. Negativa emotioner kring bibliotekspersonalen kan vara att det känns läskigt och
pinsamt att ställa frågor. Karaktäristiska beteenden för denna kategori är att man helt enkelt
undviker att fråga personalen om hjälp. Om man måste väljer man att fråga de i personalen som ser
vänligast ut eller så frågar man vänner och kurskamrater istället.

Andra studenter i biblioteket är en kategori som även genomsyrar de andra kategorierna. Flera
informanter jämför sin egen förmåga att använda biblioteket med andra studenter i biblioteket.
Tankarna kretsar kring egen upplevd otillräcklighet och oförmåga, kring hur alla andra verkar veta
hur man gör och att man är ensam om att inte förstå sig på biblioteket. Man känner sig liten, dum
och underlägsen. Gradvis kan dock de andra studenterna i biblioteket bli viktiga ur en positiv social
synvinkel samtidigt som den egna biblioteksrädslan avtar.

Övrigt som kan väcka negativa tankar och känslor är när de böcker man verkligen behöver för sina
studier är utlånade eller förkomna. Detta kan väcka orostankar och kriskänslor kring hur man t ex
ska hinna med sitt uppsatsarbete. Annat som kan väcka negativa känslor är de krav som skickas
hem till låntagare. Dessa kan upplevas som läskiga och hotfulla i tonen vilket gör att man återigen
känner sig liten och underlägsen.

Förutom att vissa informanter inledningsvis haft problem med informationssökning i Disa så har
ingen av informanterna berättat om svårigheter med att hantera bibliotekets tekniska utrustning som
datorer, kopieringsapparater, mikrofilm m m. Därför finns inte heller LA kring teknisk utrustning
med som analytisk kategori.

Den andra delen av intervjumaterialet speglar LA ur ett kontextperspektiv. Här presenteras material
kring informanternas sociala livs- och studiesituation vilket blir belysande i diskussionen kring när
LA uppstår och går över. Informanternas erfarenheter av användarundervisning och
informationssökning kan också vara viktiga för diskussionen av kontexten kring LA.

LA uppkommer oftast när man är nybliven student och man gör sitt första besök på biblioteket eller
sina första försök att hitta material där. Några informanter kommer från mindre orter och är vana
med betydligt mindre bibliotek. Man är ny i universitetsstaden vilket verkar skapa en extra
känslighet och en allmän upplevelse av att vara en osäker, underlägsen nybörjare. Denna upplevelse
tar man med sig in i universitetsbiblioteket, den största universitetsbyggnaden i staden. Flera har
också hört talas om biblioteket tidigare och fått en respektfull inställning till det. Efter de första
ångestladdade besöken undvek flera att återkomma till biblioteket förrän man var absolut tvungen,
ofta i anslutning till en större uppsats. Att vara född och uppvuxen i universitetsstaden samt att
besöka biblioteket med släktingar eller vänner första gången verkar ha en orosdämpande effekt.

LA verkar avta när man känner sig säkrare i sin livssituation som student. Informanterna har bott en
tid i universitetsstaden, man har studerat en tid och fått ett nytt socialt nätverk vilket verkar dämpa
oroskänslorna. LA verkar främst gå över genom en gradvis tillvänjningsprocess i biblioteket oftast
genom att man undviker informationssökning och istället använder sig av bibliotekets läsesalar för
egna studier. Detta verkar avdramatisera upplevelsen av biblioteket, man vänjer sig vid lokalerna
och känner sig gradvis hemma i biblioteket. Det vidgade sociala kontaktnätet gör att man känner
igen studenter i biblioteket vilket skapar trygghetskänslor. Att gå till biblioteket med en kompis och
tillsammans försöka förstå hur biblioteket fungerar verkar ha en avdramatiserande effekt liksom att
samtala med andra studenter som haft liknande upplevelser. När man väl vågar fråga personalen
kanske man märker att de är vänliga och tillmötesgående. När den värsta rädslan och
osäkerhetskänslorna lagt sig är man mer mottaglig för information om hur biblioteket fungerar och
man kan lära sig att använda det. Dock kan negativa känslor fortfarande dyka upp då och då.
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Med detta intervjumaterial kan man inte se om användarundervisning har haft någon dämpande
effekt på LA eftersom den oftast har ägt rum efter att LA har upphört. I två fall verkar
användarundervisning dock ha haft en viss orosdämpande effekt på informanterna. En informant
som inte deltagit i användarundervisning har fortfarande negativa upplevelser av biblioteket. Enligt
flera informanter har användarundervisning dock haft en god effekt på deras
informationssökningsförmåga.

Beträffande informationssökning kan man inte med detta material se om informanternas LA
påverkat deras informationssökningsförmåga eftersom LA hos de flesta redan upphört. De flesta
informanter som uppvisat LA berättar att de haft stora problem med informationssökning som
nybörjare i biblioteket men att man, efter att deras LA avtagit, lärt sig hur man gör och att de lagom
till den senaste uppsatsen någorlunda behärskar informationssökningsprocessen. Bara en informant
med LA berättar att hon haft stora problem med att hitta material till sin senaste uppsats. Detta kan
tolkas som att hennes LA orsakat problem med informationssökning eller att problem med
informationssökningen genererat LA. Orsakssambanden är här dock omöjliga att fastställa.
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Kapitel 4

4. Diskussion

I detta kapitel diskuteras undersökningens empiriska resultat ur ett teoretiskt perspektiv. Här förs
uppsatsens teoretiska del samman med dess empiriska resultatdel och uppsatsens frågeställningar
besvaras. I kapitlets första avsnitt kopplas undersökningsresultaten kring LA samman med tidigare
forskning kring fenomenet. Jag försöker se om tidigare forskning kan tillämpas på undersökningens
resultat och om någonting nytt framkommit genom denna undersökning. I det andra avsnittet
försöker jag förklara LA ur ett psykologiskt perspektiv både med hjälp av de biblioteks- och
informationsvetenskapliga teorier och de psykologiska teorier som presenteras i avsnitt 2.1 och 2.2.
I avsnittets sista del presenteras den modell över LA som framkommer genom denna undersökning.
Denna teoretiska modell fungerar som en övergripande sammanfattning över de slutsatser som kan
dras genom undersökningen. I det sista avsnittet följer praktiska rekommendationer för hur
biblioteken kan undvika att LA hos studenter överhuvudtaget uppstår.

4.1 "Library anxiety"

4.1.1 Förekomst

Uppsatsens mest grundläggande frågeställning ställer frågan huruvida "library anxiety" finns hos
studenter som använder sig av Carolina Rediviva som informationsresurs i sitt uppsatsarbete.
Resultaten visar att LA finns hos minst fem av undersökningens tjugo informanter. Denna slutsats
gör jag efter att ha utvecklat en egen definition av LA (efter studium av tidigare forskning och det
empiriska materialet).

I den tidigare forskningen kring LA verkar man göra en ganska bred definition av begreppet där det
ibland räcker med upplevelser av förvirring i biblioteket för att upplevelserna ska karaktäriseras som
LA. I Mellons undersökning från 1986 fann man t ex att 75-85 % av studenterna i varje klass
upplevde LA i anslutning till sina första besök i biblioteket. Mellons definition av LA är mycket
bred, i begreppet ingår förutom upplevelser av oro och rädsla även allmänna upplevelser av
förvirring och vilsenhet i biblioteket.162 Jag menar att för att upplevelserna ska karaktäriseras som
LA måste denna vilsenhet och förvirring leda till negativa tankar kring den egna förmågan att
använda biblioteket, negativa känslor som oro och rädsla i biblioteket och undvikande av biblioteket
eller bibliotekspersonalen. Förvirring och vilsenhet upplever de flesta människor när man
konfronteras med en ny miljö eller situation. Jiao och Onwuegbuzies definition av LA är smalare
och tar upp såväl kognitiva, känslomässiga som beteendemässiga komponenter av
biblioteksupplevelsen (se avsnitt 2.3). På grund av detta påminner den mycket om min definition.
Enligt min mening är LA en biblioteksspecifik upplevelse uppbyggd av tre komponenter där de två
första berör själva upplevelsen av LA och där den sistnämnda är ett beteendemässigt resultat av de
båda förstnämnda komponenterna. För att man ska sägas ha LA måste minst någon av de två
förstnämnda komponenterna vara uppfyllda.

- Negativa emotionella upplevelser och kognitioner kring biblioteket,
informationssökning och bibliotekspersonalen av karaktären oro, rädsla, ångest.

                                                
162 Mellon (1986) s 162
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- Negativa tankar kring den egna förmågan att använda biblioteket, skam för den
upplevda oförmågan och mental förvirring i utförandet av biblioteksrelaterade
uppgifter.
- Beteenden som resulterar i undvikande av biblioteksbesök, informationssökning
och bibliotekspersonalen.

Informanterna i materialet har indelats i olika grupper efter deras berättelser om sina upplevelser av
biblioteket. Fem informanter uppvisade klara indikationer på LA enligt ovanstående definition. Man
upplevde negativa känslor av karaktären rädsla och oro i biblioteksmiljön. Man hade negativa
tankar kring den egna förmågan att använda sig av biblioteket, man skämdes för sin oförmåga och
man upplevde mental förvirring när man skulle utföra uppgifter i biblioteket. Till följd av detta
undvek man bibliotekspersonal eller biblioteksbesök. Ytterligare fyra informanter berättade
kortfattat om upplevelser som kan tolkas som LA vilket, pga svarens kortfattade karaktär, blir svåra
att använda i analysen. Sju informanter upplevde stor förvirring och vilsenhet i början av sitt
biblioteksanvändande. Denna grupp berättar dock inte om negativa känslor och tankar som en följd
av detta vilket gör att jag inte karaktäriserar dessa upplevelser som LA. Fyra informanter berättar
överhuvudtaget inte alls om några negativa upplevelser, känslor eller tankar om biblioteket. Man
hade inga större problem med bibliotekets rutiner i början och man frågar alltid personalen om hjälp
när man behöver. Således är det bara fyra personer av tjugo som haft ett problemfritt första möte
med universitetsbiblioteket. (Om man skulle använt en bredare definition av LA, liknande Mellons,
som inkluderar allmän förvirring i början av biblioteksanvändandet skulle man kunna säga att
sexton av undersökningens tjugo informanter upplevt LA vilket också överensstämmer med
Mellons resultat 75-80%.)

Enligt Jiao och Onwuegbuzies kvantitativa undersökningar är det fler män än kvinnor som upplever
LA. Detta förklaras med att kvinnor antagligen känner sig mer hemma i den kvinnodominerade
biblioteksmiljön än män (se avsnitt 2.3.2). Föreliggande undersökning uppvisar dock motsatta
resultat. Här är det bara kvinnor som i klarspråk anger upplevelser av LA, medan ett flertal av
männens berättelser är mer kortfattade och svårtolkade. I flera fall kunde man ana att det bakom
männens beskrivningar fanns en hel del känslor som dock inte berördes direkt under intervjuerna.
Bakgrunden till detta kan man bara spekulera kring, kanske upplevde dessa manliga informanter
starka negativa känslor under sina första besök på Carolina, något som man kanske glömt bort eller
inte ville prata om, eller så var det verkligen bara mycket korta övergående upplevelser inte värda
att beskriva ytterligare. Man kan tänka sig att man i enlighet med vår kulturs könsrollsmönster inte
är van vid, eller vill tala utförligt om sina känslor och sin rädsla. Det kanske inte passar med ens
mansbild att berätta om personliga nederlag och misslyckanden, känslor och rädsla. Ännu svårare är
det kanske att berätta om dessa ting i ett personligt möte med en intervjuare. På grund av detta
kanske det krävs en annan undersökningsmetod för att få män att berätta om sina känslor. Jiao och
Onwuegbuzie använde sig av anonyma enkätformulär i sina undersökningar. Genom dessa kan män
beskriva sina upplevelser utan att personligen behöva tappa ansiktet inför en intervjuare. Man kan
också förklara resultaten med att kvinnor helt enkelt upplever LA i högre grad än män. Kvinnor i
vår kultur kanske är mer benägna att se förvirring och okunskap i nya situationer som resultat av
egna tillkortakommanden snarare än som naturliga fenomen, vilket leder till att man skuldbelägger
sig själv och inte vågar fråga andra om hjälp. Att vara kvinna i en av hävd mansdominerad
akademisk miljö kan också innebära mindervärdeskomplex eller höga krav på den egna
prestationsförmågan. (Kvinnor kanske också i högre grad än män anlägger ett attributionsmönster
som förklarar sina nederlag med brister i den personliga karaktären; att man inte vet hur biblioteket
fungerar leder till att man anklagar sig själv för att vara underlägsen andra biblioteksbesökare.)
Teorin om att den kvinnodominerade biblioteksmiljön skulle göra det lättare för kvinnor att finna
sig till rätta i biblioteket stämmer således inte överens med denna undersöknings empiriska
material.
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4.1.2. Kategorier och dimensioner av LA

Ett centralt led i uppsatsens frågeställning är vad LA riktas mot och hur LA uttrycks. Dessa frågor
har jag försökt besvara genom att konstruera ett analysmönster med kategorier och dimensioner vari
materialet infogats. Valet av kategorierna är gjort efter närläsning av informanternas berättelser
kring vad deras LA riktas mot. Analysen bygger alltså främst på de fem informanter i den första
gruppen som uttalat beskrivit upplevelser av oro och rädsla gentemot biblioteket. Kategorierna är
delvis inspirerade av Jiao och Onwuegbuzies fem kategorier (barriers against the staff, comfort with
the library, knowledge of the library, affective barriers, mechanical barriers). Tre av dessa
kategorier var användbara mot mitt material och har använts med omformuleringar. Två nya mindre
kategorier utarbetades. Materialet delas upp i kategorierna: upplevelser av biblioteksmiljön, vana
och kunskap om biblioteket, bibliotekspersonalen, tekniska problem, andra studenter i biblioteket,
övrigt. Eftersom uppsatsen anlägger ett psykologiskt perspektiv verkade det vara relevant att dela
upp kategorierna för vad LA riktas mot i dimensioner över hur LA kan uttryckas; emotionellt,
kognitivt och beteendemässigt, d v s vad informanterna känner, tänker och gör som en konsekvens
av känslor och tankar, i biblioteket. Uppdelningen är dock inte oproblematisk eftersom kognitioner
och emotioner går in i varandra och ofta är svåra att separera. Flera av mina uppdelningar kan
troligtvis diskuteras och en annan person hade antagligen gjort andra val än vad jag gjort i denna
uppsats.

Med detta analysmönster har jag försökt att förstå fenomenet "library anxiety" genom att ta reda på
vilka element det karaktäriseras av och hur dessa element fungerar tillsammans i en
helhetsupplevelse av biblioteket. En och samma informant kan uppleva oro och rädsla kring flera
kategorier samtidigt. I de flesta fall samverkar de olika kategorierna och dess dimensioner och
påverkar varandra till en helhetsupplevelse av LA. Valet av kategorier och dimensioner för analys
härrör dels från uppsatsens syfte och frågställningar, dels från informanternas berättelser om oro och
rädsla i intervjuerna, dels min egen förförståelse från tidigare redovisad psykologisk forskning kring
oro och ångest samt LA. (Ytterligare motiveringar för val av analysmönster ges i avsnitt 3.1.2)

Kategorin upplevelser av biblioteksmiljön överensstämmer här med Jiao och Qnwuegbuzies
kategori "comfort with the library", d v s hur tryggt och välkomnande alternativt hotfullt och
ogästvänligt studenten upplever att biblioteket är. Biblioteket är en viktig del av studenternas studie-
och arbetsmiljö, och bör vara en trivsam och trygg miljö, inte en miljö som väcker upplevelser av
rädsla och hot. Biblioteksmiljön verkar i undersökningen spela en stor roll för uppkomst av LA och
ses härmed som en viktig kategori för vad LA riktas mot, alternativt vad LA genereras av. Det
faktum att biblioteksbyggnaden är gammal, mycket stor och innehåller många rum, salar och
korridorer, samt stora mängder material skapar negativa tankar och känslor hos vissa informanter.
Vanliga kognitiva reaktioner vid de första besöken hos informanter i den första gruppen på
bibliotekets storlek och den anrika, okända miljön var att man får negativa självdestruktiva tankar
om sig själv som underlägsen, liten och dum. Man undrar hur man någonsin ska kunna hitta
material i biblioteket. Emotionella reaktioner på biblioteksmiljön kan vara att man upplever rädsla.
Biblioteket ses som skräckinjagande, hotfullt, otäckt och läskigt. Man blir överväldigad av
bibliotekets storlek och mängd av salar, korridorer och rum och man känner sig liten, vilsen och
bortkommen. (Även för studenter som inte berättat om upplevelser som kan karaktäriseras som LA
är det just bibliotekets storlek som utgör det första intrycket av biblioteket.) Karaktäristiska
beteenden som svar på upplevelser av biblioteksmiljön kan vara att man snabbt går runt i lokalerna,
fylls av negativa känslor och tankar som leder till att man ger upp och går ut i oförrättat ärende.
Efter denna första upplevelse undviker flera att återkomma till biblioteket. I flera fall skaffar man
istället litteratur på andra sätt och man återkommer inte till biblioteket förrän man absolut måste,
ofta i anslutning till en uppsatskurs.
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Dessa resultat överensstämmer också med Mellons undersökningar. Studenter i Mellons
undersökning från 1986 beskriver sitt högskolebibliotek med ord som "scary", "vast" och
"overpowering". En av grundorsakerna till biblioteksrädslan och upplevelser av att vara vilse i
biblioteket är just bibliotekets storlek, enligt Mellon.163

Vana och kunskap om biblioteket är en annan central kategori i upplevelser kring LA. Denna
kategori överensstämmer med Jiao och Onwuegbuzies kategori "knowledge of the library", där man
funnit att ovana med biblioteket kan leda till frustration, oro och undvikandebeteende hos vissa
studenter.164  Även Mellon fann att några av grundorsakerna för upplevelser av LA var just
förvirring över var materialet fanns i biblioteket och osäkerhet över hur biblioteket fungerar.165

Nästan alla informanter i denna undersökning beskrev upplevelser av förvirring i början av sitt
biblioteksanvändande kring hur man hittar i biblioteket och kring bibliotekets regler och rutiner.
Många berättar att det varit svårt att komma in i systemet och förstå sig på hur biblioteket fungerar,
var allting finns och hur man gör för att få tag på det som man vill ha. Speciellt svårt verkar det vara
att förstå sig på jack- och väskinlämningen vid entrén, vilken typ av litteratur som finns i biblioteket
och var man hittar det man söker. Det kan vara svårt att veta vilka böcker man får låna hem samt
hur man gör för att beställa fram litteratur ur magasinen. Man kan också vara orolig för att man ska
sätta sig i fel läsesal eller vid fel bord och härigenom avslöja sin okunnighet om bibliotekets regler.
Dessa inledande upplevelser av förvirring kan hos några informanter leda till negativa tankar och
känslor. Några får negativa självdestruktiva kognitioner i samband med att man inte hittar i
biblioteket eller vet hur man använder det. Man kan uppleva sig vara ensam om att inte förstå hur
biblioteket fungerar och man känner sig otillräcklig, liten och dum. Flera informanter berättar att de
kände det som om det förväntades av dem att de redan som nybörjare skulle veta hur biblioteket
fungerar, var litteraturen fanns och hur man skulle göra för att få tag på den. Eftersom man inte har
denna kunskap medfödd så kan man uppleva sig som okunnig, dum och ovärdig att vistas i
akademiska sammanhang. På detta sätt skuldbelägger man sig själv för att man inte har någon vana
vid biblioteket. Emotionellt kan det kännas hopplöst och jobbigt att förstå sig på hur biblioteket
fungerar. Karaktäristiska beteenden är att man i uppstressat tillstånd jagar runt i lokalerna utan att ta
sig tid till att förstå hur biblioteket fungerar. Man ger lätt upp och flyr från biblioteket. Ofta
undviker man sedan att återvända till biblioteket under en längre tid.

I materialet finns belägg för att den kognitiva förmågan hos vissa LA-informanter tillfälligtvis
försämras i den skrämmande biblioteksmiljön. Man har bråttom, man är uppjagad och orolig vilket
gör att man inte kan koncentrera sig och se och ta in den information som ges i biblioteket. Man
stressar runt i biblioteket och missar viktiga skyltar och anslag vilket gör att man heller inte lär sig
hur biblioteket fungerar. Flera undersökningar av LA som gjorts genom åren fokuserar just på
denna aspekt. Mellon fann att biblioteksoro kan leda till att man inte kan fokusera på sin uppgift på
ett logiskt och systematiskt sätt, man ger lätt upp utan att lära sig hur biblioteket fungerar.166 Även
andra undersökningar visar LA’s negativa effekter på mentala, kognitiva processer. Alla detaljer i
den nya biblioteksmiljön kan bli överväldigande och väcka oro och rädsla. Oron och rädslan kan i
sin tur leda till försämrad perceptionsförmåga och lokaliseringsförmåga. Stress och brådska i
biblioteket gör att man inte har tid att sätta sig in i hur biblioteket fungerar vilket väcker ytterligare
oro.167 168 Detta kan leda till en ond cirkel: negativa känslor och oro kring biblioteket leder till stress

                                                
163 Mellon (1986) s 162f
164 Jiao & Onwuegbuzie (2000) s 47
165 Mellon (1986) s 162f
166 ibid, s 163
167 Keefer (1994) s 334ff
168 Valentine (1993) s 302
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vilket försämrar den kognitiva perceptions- och inlärningsförmågan och hindrar att man tar till sig
information om hur biblioteket fungerar, vilket i sin tur ger upphov till ytterligare negativa känslor
som kanske ytterligare minskar den kognitiva förmågan. Materialet visar också att om man däremot
hanterar sin förvirring och okunskap över hur biblioteket fungerar med lugn och tillförsikt kan man
ganska snart förstå sig på hur biblioteket fungerar utan negativa tankar och känslor i släptåg.

Mellon menar att den främsta orsaken till LA ligger i glappet mellan studenternas kunskap om
biblioteket och informationssökning och vad deras lärare tror att de kan. Hon refererar till flera
undersökningar som visar att studenters kunskap om bibliotek och informationssökningsprocessen
ofta är mycket små vilket kontrasteras mot lärarns övertro på studenternas bibliotekskunskaper.
Detta kan leda till orealistiska prestationskrav hos vissa studenter som kan ta sig utryck i LA, menar
Mellon.169 I mitt material upplevde flera informanter att det förväntades av dem att de skulle
behärska bibliotekets rutiner och regler på en gång vilket troligtvis också leder till
mindervärdeskomplex och negativa tankar kring den egna förmågan.

Bibliotekspersonalen
Flera informanter upplevde att det förutsattes att de redan skulle kunna använda biblioteket som
nybörjarstudenter. Kognitivt tror man att alla andra vet hur biblioteket fungerar vilket gör att den
egna okunnigheten upplevs som något negativt. Därför blir det pinsamt att avslöja sin okunskap,
man tror att ens frågor är för enkla och att man gör sig dum om man frågar. Därför undviker man
också att fråga bibliotekspersonalen eller sina lärare om hjälp eftersom den egna okunskapen då
skulle avslöjas. Man kan uppleva det som om personalen uppträder nedlåtande när man ställer
nybörjarfrågor eller att man stör eller verkar dum med sina nybörjarfrågor. De emotioner som
hänger samman med undvikandet av bibliotekspersonalen verkar vara att man känner sig osäker,
dålig, liten och dum. Det känns pinsamt och läskigt att visa att man inte kan hitta i biblioteket och
förstå sig på dess rutiner. Dessa känslor hänger troligtvis samman med den känslomässiga
upplevelsen av biblioteksmiljön som alla LA-informanter upplevt som skrämmande och hotfull
samt tolkningen av dem själva i denna miljö som underlägsna och inkompetenta. Upplevelsen av att
det från lärarnas och bibliotekariernas sida förväntas av de nyblivna studenterna att man ska förstå
hur biblioteket fungerar bidrar troligtvis också till skuldkänslor och mindervärdeskomplex. De
beteendemässiga konsekvenserna av dessa negativa tankar och känslor kring bibliotekspersonalen
blir att man undviker att be personalen om hjälp i början när man som allra mest behöver den. Vissa
väljer att istället fråga sina kompisar eller kurskamrater om hjälp. Andra väljer att fråga de bland
bibliotekspersonalen som ser vänliga ut, som verkar trevliga eller som man vet visat förståelse för
att man är nybörjare.

LA-studenters undvikande av bibliotekspersonalen är ett centralt tema både i Mellons och Jiao och
Onwuegbuzies undersökningar. Överhuvudtaget verkar det hos studenter finnas en generell motvilja
mot att be om hjälp eftersom det kan ses som ett personligt misslyckande och ett hot mot
självkänslan.170 Undersökningar har visat att de som mest behöver hjälp i en lärosituation är de som
mest sällan brukar be om den. För dessa studenter verkar det vara lättare att vända sig till
kurskamrater och vänner än till lärare och annan personal.171 I Jiao & Onwuegbuzies undersökningar
upplever LA-studenterna bibliotekspersonalen som avskräckande, otillgängliga och för upptagna för
kunna besvara deras frågor. Detta upplevdes främst hos högpresterande studenter med goda betyg
och med höga krav på sig själva. Perfektionistiska studenter tror att omgivningen förväntar sig att
man ska vara duktig på allt man gör och man ser misstag eller okunskap som personliga
misslyckanden. Man är rädd för att ens misstag och okunskap ska avslöjas och att man ska bli
negativt värderad. På grund av detta vågar man inte be personalen om hjälp. När man stöter på

                                                
169 Collins (1987) s 73 ff
170 Keefer (1994) s 334ff
171 Karabenik & Knapp (1988) s 406ff
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problem i biblioteket och i informationssökningsprocessen så upplevs biblioteket som hot mot
studenten och LA uppstår.172

Kopplingen mellan perfektionism och LA finns också i denna undersöknings material. Flera
informanter upplevde att omgivningen ställer höga krav på dem och okunskap från deras sida ses
som ett personligt misslyckande. Man är rädd för att okunnigheten ska värderas negativt, därför
vågar man inte fråga personalen. Flera av LA-studenterna var också ambitiösa studenter med siktet
inställt på forskarutbildningen. Även studenter utan klar LA berättar att man undviker att fråga
personalen, man vill inte störa personalen i onödan eller så tycker man att det är pinsamt att fråga
om hjälp eftersom ens okunnighet då avslöjas. Detta verkade också främst gälla studenter med höga
krav på sig själva och med höga studieambitioner.

Att andra studenter i biblioteket spelar en viss roll i upplevelsen av LA tas visserligen upp i
förbigående i undersökningar av Mellon och Jiao & Onwuegbuzie. Jag har valt att göra upplevelsen
av andra studenter till en egen kategori för att göra denna mer tydlig i den sammansatta upplevelsen
av LA. I materialet sätter flera LA-studenter upplevelsen av andra studenters bibliotekskompetens i
relation till sin egen upplevda inkompetens. Man upplever att alla andra i biblioteket verkar hitta i
biblioteket och behärska dess regler och rutiner. Man kan uppleva sig vara iakttagen av de andra
studenterna och man kan emotionellt vara rädd för att bli avslöjad av dessa som en inkompetent
biblioteksanvändare. Man kan känna sig liten och dum. Negativa tankar kring den egna oförmågan
verkar leda till att alla andra i biblioteket framstår som vana och kompetenta användare vilket
ytterligare verkar förstärka de egna känslorna och tankarna av otillräcklighet. Gradvis kan dock de
andra studenterna i biblioteket bli viktiga ur social synpunkt samtidigt som den egna
biblioteksrädslan avtar.

Övrigt som kan väcka negativa känslor och tankar kring biblioteket är de upplevelser av frustration,
stress och oro som kan uppkomma när material som man verkligen behöver till sina studier är
utlånade med lång kötid eller förkomna och således inte går att få tag på inom rimlig tid. Detta
ligger nära den "resource anxiety" som Onwuegbuzie beskriver som en komponent av LA.
Upplevelser av frustration, besvikelse och stress kan enligt dessa uppkomma när man från sin
informationssökning valt ut en artikel eller bok som sen inte går att få tag på.173 En annan faktor som
skapar negativa upplevelser av biblioteket kan vara de kravbrev som sänds ut till låntagare, vilka
kan upplevas ha en hotfull ton. I materialet är det bara LA-studenter som berättar om ovanstående
problem vilket ytterligare verkar spä på deras föreställningar om biblioteket som en krånglig, hotfull
och ogästvänlig institution.

Negativa upplevelser orsakade av tekniska problem kring bibliotekets utrustning som datorer,
kopieringsapparater eller mikrofilmsläsare verkar inte i denna undersökning ha spelat någon roll för
uppkomsten av LA. Detta var överraskade resultat då man kunde anta motsatsen eftersom
biblioteksservicen i hög grad automatiserats under de senaste åren med datorbaserade
bibliotekskataloger, bibliografiska databaser, utlånings- och återlämningsautomater m m. I Jiao och
Onwuegbuzies undersökningar finns "mechanical barriers" som en viktig komponent av LA.174

"Computer anxiety" som beskrivs i teoridelen (avsnitt 2.3.3) fanns inte heller med i informanternas
berättelser. Kanske kan detta förklaras med att dagens studenter i högre grad är uppväxta med
datorer och annan teknisk utrustning och att man därför inte ser dessa som negativa hinder i
biblioteksmiljön.

                                                
172 Jiao & Onwuegbuzie (1998-b) s 368f
173 Onwuegbuzie (1997) s 6
174 Jiao & Onwuegbuzie (2000) s 47
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Sammanfattningsvis kan man säga att denna undersöknings resultat i mycket överensstämmer med
tidigare undersökningar kring LA. Vad LA riktas mot och hur biblioteksrädslan upplevs och
uttrycks av studenter i denna studie bekräftar i stort sett tidigare forskning. En betydande andel av
studenterna har upplevt förvirring i anslutning till sina första biblioteksbesök, några beskriver
biblioteksmiljön som skrämmande, läskig och hotfull. Man upplever biblioteket som alltför stort,
rutinerna som alltför komplicerade och de egna kunskaperna i biblioteksanvändning och
informationssökning som otillräckliga. Alla andra i biblioteksmiljön verkar veta hur man använder
biblioteket. Man skäms över sin okunnighet vilket leder till undvikandebeteenden, man undviker att
fråga personalen om hjälp och man kan undvika att återvända till biblioteket fastän behov finns. LA
verkar också ha negativa effekter på mentala processer, man blir orolig och kan inte koncentrera sig
på sin uppgift och man ger ofta upp när man stöter på problem.

I LA-upplevelsen finns alltså ett intrikat nät av emotionella, kognitiva och beteendemässiga
faktorer. Rädsla, negativa självdestruktiva tankar, skamkänslor, mental förvirring och
undvikandebeteenden vävs samman i en totalupplevelse av LA. I detta komplex är det svårt att se
vad som genererar vad. De olika kategorierna av LA och deras dimensioner samverkar troligtvis
med varandra så att de tillsammans ger en helhetsupplevelse av LA som ser olika ut för olika
informanter. Man kan tänka sig att vissa kategorier av LA genererar andra. Negativa känslor och
upplevelser kring biblioteksmiljön kanske påverkar de andra kategorierna, t ex hur man uppfattar
personalen och hur mottaglig man är för att lära sig hur biblioteket fungerar. Negativa tankar och
känslor kring den egna oförmågan att använda biblioteket kan leda till rädsla för personalen och
biblioteksbyggnaden i sig. Orsakssambanden är dock svåra att fastställa med existerande material.

4.1.3 När uppkommer ”library anxiety”?

För att ta reda på när och hur LA uppkommer måste man sätta in LA i en kontext av personlig och
studiesocial livssituation. Ett centralt teoretiskt antagande kring LA är att upplevelserna oftast
uppkommer när man är nybliven student och man ska besöka högskolebiblioteket för första gången
för att göra sina första informationssökningar (t ex i Mellons undersökning). I Jiao och
Onwuegbuzies kvantitativa studier förekommer LA oftare bland nyblivna och yngre studenter än
hos mer erfarna och äldre. Den senare gruppen har hunnit med fler biblioteksbesök och deltagit i
fler användarundervisningstillfällen än den första gruppen, vilket tänks ha en ångestdämpande
verkan. Ju fler biblioteksbesök och användarundervisningstillfällen desto mindre LA verkar
mönstret vara. För nyblivna biblioteksovana studenter kan en ond cirkel uppstå där man undviker
biblioteket för att man inte vet hur det fungerar. Dessa undvikandebeteenden leder till att man inte
lär sig hur biblioteket fungerar vilket ökar oroskänslorna inför nästa besök.175 Jiao och Onwuegbuzie
har också funnit att studenter som kommer till biblioteket för att göra datorbaserade
informationssökningar upplever högre nivåer av LA än studenter som har andra syften med sitt
biblioteksbesök, t ex studier, läsning av tidskrifter eller fotokopiering.176

Dessa tidigare undersökningsresultat stämmer väl överens med denna undersökning. Det är när man
är ny, biblioteksovan student som LA oftast uppkommer. Eftersom jag var intresserad av kontexten
kring upplevelser av LA ställdes frågor kring studenternas livssituation. På grund av detta framkom
kvalitativa resultat som ger nya och fördjupade förklaringar till hur och när LA kan uppkomma.
Flera informanter associerade sin biblioteksrädsla med sin situation som nybliven student i Uppsala.
Ingen av studenterna som upplevt LA var uppvuxen i universitetsstaden. Några kom från minde
orter och var vana med betydligt mindre, mer överskådliga och lättanvända bibliotek. Mötet med

                                                
175 Jiao & Onwuegbuzie (1996) s 157
176 ibid, s 158
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den nya studentstaden i allmänhet och universitetsbiblioteket i synnerhet gör att man lätt känner sig
liten, vilsen och bortkommen. Eftersom så mycket annat i livssituationen känns ovant och nytt och
man känner sig allmänt osäker tar man med sig denna känsla in i universitetsbiblioteket, den största
akademiska byggnaden i staden. Universitetsbiblioteket blir för vissa symbolen för det akademiska
livet. Att inte förstå hur biblioteket fungerar kan jämställas med att man är inkompetent att anträda
den akademiska banan. Flera hade också hört talas om Carolina genom kurskamrater och vänner (bl
a om bibliotekets storlek och historia) innan de själva besökt biblioteket och fått en respektfull
inställning till biblioteket. Denna allmänna upplevelse av att vara en osäker nybörjare i en anrik och
respektingivande miljö verkar vara en viktig grogrund för LA.

LA kan alltså uppstå under den första studieterminen eller senare beroende på när behovet av
biblioteket uppkommer. Många gör ett första besök på biblioteket tidigt under studietiden men blir
avskräckta och återkommer inte förrän man verkligen måste. LA kan hos vissa uppkomma först
efter ett antal terminer när man i anslutning till en större uppsats måste använda sig av biblioteket
för litteratursökningar m m.

Jag har inte i den tidigare forskningslitteraturen funnit teorier kring faktorer som kan motverka
uppkomst av LA. Genom att undersöka utsagor från de informanter som inte berättar om negativa
känslor kring biblioteket har jag försökt se vad det är i deras kontext som gör dessa mindre
mottagliga för negativa biblioteksrelaterade upplevelser. Att vara uppväxt i studentstaden verkar ha
en orosdämpande effekt. Man har oftast besökt biblioteket tidigare i andra syften och biblioteket är
ett välkänt inslag i ens hemstadsmiljö. Biblioteket blir på detta sätt inte okänd mark när man börjar
studera. Att besöka biblioteket för första gången tillsammans med vänner eller nära släktingar
verkar också ha en avdramatiserande effekt. Man kan få en visning och introduktion av en redan
insatt person eller upptäcka biblioteket tillsammans med någon annan. Detta verkar mildra
upplevelser av mindervärdeskomplex och utsatthet i biblioteket.

4.1.4 Hur går LA över?

I tidigare forskning kring LA ägnas ingen större uppmärksamhet åt vilka faktorer som bidrar till att
LA upphör och hur processen ser ut när LA går över. Eftersom LA verkar uppstå när man är ny,
biblioteksovan student har man också märkt att LA avtar efter ett antal års studier när man besökt
biblioteket ett antal gånger. Oron verkar avta när man vant sig vid miljön och lärt sig hur biblioteket
fungerar. Detta stämmer också i stort sett med mitt material. Jag ville dock gå djupare och
undersöka kvalitativt hur själva processen gick till och vilka faktorer som ledde till att oron
upphörde. Således framkom nya kvalitativa resultat.

Informanterna i undersökningen skrev alla en B- eller C-uppsats och man har redan studerat under
ett antal terminer. Några hade använt biblioteket för första gången till sin senaste uppsats, andra
hade redan skrivit flera uppsatser på B-, C- och D-nivå och var vana biblioteksanvändare. För de
flesta informanter hade deras LA vid intervjuernas genomförande i stort sett upphört. Detta skedde i
de flesta fall genom en gradvis tillvänjningsprocess genom att vistas i bibliotekslokalerna. Ofta var
man avskräckt från att göra informationssökningar och låna böcker eftersom man inte visste hur
man gjorde. Istället använde man bibliotekets läsesalar för kurslitteraturläsning vilket gjorde att man
successivt vande sig vid lokalerna. När man känner sig mer hemma i biblioteket vågar man senare
prova på informationssökningar, låna böcker, fråga personalen m m. Ett annat sätt att komma över
sin biblioteksrädsla kan vara att delta i användarundervisningar och att man lär känna eller känna
igen någon eller några i personalen som man vet är vänliga och tillmötesgående. Man vet att det är
tillåtet att fråga personalen om hjälp och att man inte behöver känna sig bortgjord för det.
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En viktig faktor i processen kring LA’ upphörande verkar vara att den sociala livssituationen har
stabiliserats och att man känner sig säkrare i sin livssituation som student. Man har vant sig vid
studentlivet och den nya staden och allmänna oroskänslor har dämpats. Efter ett tag har man fått ett
större socialt nätverk, man känner igen vissa studenter i biblioteket, man får vänner som man
pluggar och fikar tillsammans med på biblioteket. Man har också genom samtal med andra
studenter förstått att man inte är ensam om att tycka att biblioteket är svåranvänt. Att gå till
biblioteket med en kompis och tillsammans försöka förstå hur biblioteket fungerar kan också ha en
avdramatiserande effekt. Genom denna gradvisa tillvänjningsprocess av bibliotekslokalerna och det
vidgade sociala nätverket har man fått mer kunskap om biblioteket och dess rutiner samt en mer
nyanserad bild sina egna tillkortakommanden. Man har förstått att andra också tycker att det är svårt
att använda sig av biblioteket, att man får fråga personalen om hjälp och att det är accepterat att inte
kunna allt om biblioteket. När den värsta rädslan oron har lagt sig blir man också mottaglig för
information och man kan lära sig hur biblioteket fungerar. Ibland kan dock negativa känslor och
tankar dyka upp igen när man stöter på problem i biblioteket.

4.1.5 Relationen mellan LA och användarundervisning

I tidigare undersökningar kring LA har man funnit att deltagande i användarundervisning verkar
kunna motverka LA. Bland andra Jiao och Onwuegbuzie fann att användarundervisning kan ha en
dämpande effekt på LA. Deltagande i användarundervisningar kan påverka studenters känslor så att
biblioteket upplevs som mindre hotfullt och ogästvänligt samtidigt som kunskaperna om biblioteket
ökar.177 Denna relation ville jag undersöka djupare. Detta visade sig dock bli svårt att göra med
föreliggande material. För några informanter verkar deltagandet i användarundervisning verkligen
haft en dämpande effekt på deras LA. Man har fått förtroende för personalen och man har förstått att
man får ställa alla typer av frågor till dem. Man har också fått mer kunskap om bibliotekets rutiner
och informationssökning, hur man hittar i biblioteket och hur man får tag på material. För de flesta
informanter ägde dock användarundervisningstillfället rum så pass sent att man redan hunnit bli av
med sin LA. Detta eftersom LA oftast uppstår under de första studieterminerna och
användarundervisningen kommer först i anslutning till en uppsatskurs på C- eller D-nivå.
Användarundervisningen har helt enkelt kommit för sent för att den ska ha haft någon motverkande
effekt på LA. Ur informationssökningssynpunkt verkar dock användarundervisningen komma
lägligt, man har just börjat planera sin uppsats och man har börjat söka information. Man verkar
vara mer mottaglig för information om informationssökning och mer avancerade
biblioteksfunktioner och man vill förankra och fördjupa sina redan förvärvade kunskaper. Några
klagade dock över att användarundervisningen mest handlat om informationssökning och inte om
hur biblioteket fungerar och hur man hittar i det.

Det finns alltså hos uppsatsskrivande studenter behov av elementär guidning i biblioteket och
visning av hur biblioteket fungerar. Det verkar finnas ett stort medvetet behov hos informanterna
om ytterligare kunskap kring biblioteket och informationssökning samtidigt som engagemanget för
stunden ofta verkar vara lågt. Långt ifrån alla kommer till användarundervisningstillfällena och de
som väl kommer verkar ha svårt att ta till sig den information som ges. Det är svårt att få
studenterna att delta i användarundervisning samtidigt som man erkänner att man behöver mer
undervisning.

                                                
177 Jiao & Onwuegbuzie (1996) s 383
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4.1.6 Relationen mellan LA och informationssökning

Tidigare kvantitativ forskning har visat att studenter som går till biblioteket för att göra
datorbaserade informationssökningar upplever högre nivåer av LA än studenter som har andra mål
med sina biblioteksbesök.178 Jag ville närmare undersöka relationen mellan informationssökning och
LA för att se om det fanns några samband mellan LA och problem med informationssökning. Det
visade sig även detta vara svårt att undersöka med detta material. Många har haft problem med
informationssökning i biblioteket som nya användare. De som upplevt stark LA har inte riktigt
kunnat ta till sig hur informationssökning går till förrän deras LA avtagit. Till den senaste uppsatsen
hade dock de flesta helt blivit av med sin LA och man har inte heller haft några större problem med
informationssökning. Generellt verkar det bland informanterna vara ett större problem att förstå sig
på bibliotekets rutiner, var materialet finns och hur man får tag på det än att lära sig hur
informationssökning går till. På detta sätt kan man inte säga att det hos informanterna finns ett
samband mellan problem med informationssökning och LA. Å andra sidan har de studenter som
upplevt LA undvikit informationssökning fram till att deras LA avtagit. Först när LA har minskat så
kan man på ett lugnare sätt sätta sig ner och försöka förstå sig på hur man söker information vid
datorerna. För en informant kan hennes LA fått negativa konsekvenser för hennes
informationssökningsförmåga, hon upplevde stora problem med informationssökningen till sin
senaste uppsats, hon skrev sin första uppsats och hade inte deltagit i någon användarundervisning.
Man kan också uppleva stora problem med informationssökning utan att man därför beskrivit några
negativa känslor, eller LA mot biblioteket eller personalen. Man tycker att det är svårt och krångligt
att söka information och man tycker inte att man fått tillräckligt med litteraturtips från sin
handledare. Flera informanter är oroliga för att man missar relevant information i sina
informationssökningar pga det massiva utbudet, både de som är ovana med informationssökning
och de som verkar ha god informationssökningskompetens.

Att lära sig den lokala bibliotekskatalogen Disa verkar inte ha inneburit några större problem för de
flesta informanterna, i övrigt använder man sig i mycket liten utsträckning av bibliotekets
sökresurser. Flera beskriver sin informationskompetens som god samtidigt som man kanske bara
använder sig av Disa. Dock kan man säga att deras informationssökningskompetens är tillräckligt
god för deras behov eftersom man skriver B- och C-uppsatser och därför inte är i alltför stort behov
av primärmaterial och omfattande forskningsöversikter. Grunderna till informationssökning har man
lärt sig själv genom självständigt sökande och genom frågor till personal, samt genom
användarundervisningar. I undersökningen framkom att informanterna mycket sällan frågar
personalen om hjälp med informationssökningar förutom frågor av rent praktisk art om
sökkommandon och vad vissa koder betyder. Ingen av informanterna vände sig till personalen för
att få generell vägledning i sitt sökande, tips över databaser eller sökord. Orsakerna till detta verkar
vara olika. Det verkar helt enkelt inte slagit de flesta att man kunnat fråga bibliotekarier om hjälp
med detta. En del har inte trott att personalen besuttit nödvändig ämneskompetens, andra har inte
velat störa personalen med längre, mer komplicerade frågor. Man kanske inte heller har velat bjuda
in en bibliotekarie till sin högst personliga informationssökningsprocess.

Sammanfattningsvis kan man säga att Jiao och Onwuegbuzies undersökningsresultat i viss mån
uppfylls i denna undersökning. Det finns starka samband mellan datorbaserad informationssökning
och LA, personer med hög LA har in i det längsta undvikit informationssökning och det är först när
deras LA avtagit som man är mottaglig för information om hur informationssökning går till. Innan
dess har man spenderat tiden i läsesalar och gradvis vant sig vid biblioteksmiljön.  Å andra sidan
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berättade flera informanter att det är mycket svårare att förstå sig på bibliotekets regler och rutiner,
hur man lånar böcker, var materialet finns, hur man hittar det, i vilka läsesalar man får sitta
m m, än att förstå sig på informationssökning i biblioteket.

4.2 Mot ett bibliotekspsykologiskt forskningsperspektiv

Denna undersökning hör till gruppen användarstudier inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningstraditionen. Undersökningen är personorienterad för att den
försöker att skapa en djupare förståelse för biblioteksanvändare, här individuella
biblioteksbesökares upplevelser, tankar och känslor kring sitt bibliotek. I detta sammanhang vill jag
föra fram ett nytt namn på uppsatsens ämnesområde som mig veterligen inte tidigare använts som
term i den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen, nämligen bibliotekspsykologi.
Biblioteks- och informationsvetenskap har traditionellt varit ett tvärvetenskapligt forskningsfält där
man sedan länge har använt teorier och metoder från andra vetenskapsgrenar däribland psykologin.
Trots detta har jag inte stött på termen bibliotekspsykologi i mer formella sammanhang.

Bibliotekspsykologins uppgift blir här att med psykologiska teorier och metoder studera
biblioteksanvändares upplevelser och beteenden i en kontext av bibliotek och informationssökning.
I denna undersökning används psykologiska teorier för att försöka beskriva och skapa teori kring
studenters upplevelser, känslor och tankar kring sitt universitetsbibliotek. Jag vill beskriva
användarbeteende, förstå det och försöka förklara dess orsaker. Ett psykologiskt perspektiv behövs
enligt min mening för att man ska kunna studera bakgrunden till användarbeteende och
uppmärksamma individuella upplevelser bakom den anonyma kategorin biblioteksanvändare.
Genom att använda psykologiska teorier kan man skapa nya teorier kring användarbeteende samt
skapa en förståelse för hur och varför användare beter sig som man gör i biblioteks- och
informationssökningssituationer. Detta för att man i förlängningen ska kunna skapa
användaranpassade biblioteksinstitutioner där man har individuella användares behov och förmågor
i centrum för verksamheten.

Det kognitiva psykologiska perspektivet, som studerar hur människor inhämtar, tolkar, bearbetar
och svarar på information, är centralt i undersökningen där informanternas beskrivningar av sina
individuella kognitiva processer undersöks. Ett grundläggande antagande i den moderna kognitiva
psykologin är att människor i samspel med miljön mentalt begripliggör, skapar eller konstruerar sig
själva och sin omvärld. Människan är ingen passiv mottagare av information från omvärlden utan
hon skapar aktivt sin egen förståelse av sig själv och omvärlden genom en komplex process. När
människor begripliggör världen omkring sig, skapar hon sin egen kunskap om den genom att ta till
sig ny information och nya intryck. När människor möter en situation som hon inte känner igen eller
har någon kunskap om finns ett glapp i hennes kunskapsstatus, det finns inga kognitiva strukturer
eller scheman som motsvarar det okända fenomenet i yttervärlden.

Nicholas Belkin är en informationsvetenskaplig forskare som använt sig av och utgått från det
kognitiva psykologiska perspektivet i sina användarundersökningar som vi redan sett (avsnitt 2.1.2)
Hans teorier kring kunskapsanomalier är tillämpliga i denna undersökning. Belkin menar att ett
informationsbehov uppstår hos en person när hon upplever ett glapp i sin kunskapsstatus, ofta vet
man inte exakt vad som behövs för att fylla detta kunskapshål. Denna process kan beskrivas i termer
från den kognitiva psykologin där en person med vissa kognitiva scheman inte kan förutse vilken
typ av information som kan behövas för att fylla kunskapsglappet eftersom man inte har några
existerande kognitiva scheman för detta. LA-informanterna i undersökningen kom till
universitetsbiblioteket utan att riktigt veta vad de sökte efter eller hur de skulle göra för att få tag på
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detta som de inte visste vad det var. Det fanns inte bara ett glapp i deras kunskapsstatus angående de
informationsbehov de kommit till biblioteket för att lösa, det fanns också ett glapp i deras kunskap
om hur biblioteket fungerar och man verkar sakna kognitiva strukturer överhuvudtaget för hur
universitetsbibliotek generellt fungerar. På detta sätt blir det inte bara svårt att formulera en
sökfråga till ett söksystem, man vet inte heller hur man ska gå tillväga för att sedan hitta materialet
man söker eller hur man ska fråga bibliotekspersonalen om hur biblioteket fungerar. Man kan här
bara instämma i Taylors citat om referenssituationens komplexitet som återgivits på sid. 26.
Informanterna i undersökningen hade inte bara svårigheter att förstå sig på hur biblioteket fungerade
och svårigheter att hitta något de inte riktigt känner till i en helt okänd miljö, de hade också svårt för
att förmedla detta till bibliotekspersonalen. De har helt enkelt en ofullständig bild av biblioteket
vilket gör att man inte kan använda sig av det på ett målmedvetet sätt.

4.2.1 Ett helhetsperspektiv på biblioteksanvändaren

Det kognitiva perspektivet i personcentrerade användarstudier har kritiserats för att inte
uppmärksamma emotionella och sociala processer som också påverkar biblioteks- och
informationsanvändandet. Emotionella och kognitiva processer följs ofta åt och är svåra att
separera, därför har jag valt att komplettera det kognitiva perspektivet med emotionella dimensioner
samtidigt som jag också i viss utsträckning tagit hänsyn till informanternas sociala sammanhang.
Detta har jag inspirerats till av Tom Wilson som var en av de första inom biblioteks- och
informationsvetenskapen som band samman kognitiva och känslomässiga aspekter i teorier kring
informationssökningsbeteende. Dessutom menar Wilson att man i användarundersökningar måste ta
hänsyn till den sociala kontext vari individen befinner sig. Man måste se användaren ur ett mer
holistiskt perspektiv där man även tar hänsyn till individernas sociala, individualpsykologiska och
rent fysiska kontext menar Wilson. I denna undersökning har det varit viktigt för mig att inte bara
undersöka informanternas tankar kring deras biblioteksanvändande. Jag har också velat studera
deras känslomässiga intryck och upplevelser av biblioteket. Kontextperspektivet och informanternas
livssituation har också varit en viktig aspekt undersökningen. Det psykologiska perspektivet
inkluderar enligt min mening ett helhetsperspektiv på människan där kognitiva, emotionella och
beteendemässiga, såväl som sociala aspekter blir viktiga för förståelsen av individers tankar, känslor
och upplevelser. Det känslomässiga perspektivet ligger som ett grundläggande fundament för hela
denna undersökning. (Det var ju genom att ta hänsyn till användarnas känslomässiga upplevelser av
sitt bibliotek som man först upptäckte fenomenet ”library anxiety”) Det sociala kontextperspektivet
har jag försökt att tillämpa i undersökningen av och diskussionen om hur LA uppstår, hur det
gradvis går över och vilka faktorer som också påverkar eller påverkas av LA. Genom att ta hänsyn
till informanternas sociala kontext framkom resultat som kanske annars inte skulle
uppmärksammats.

Carol Kuhlthau är, som vi tidigare sett, en forskare som kombinerat kognitiva och emotionella
perspektiv i sina teorier kring inlärning och informationssökning. Hennes teorier blir mycket
intressanta i denna uppsats eftersom hon menar att biblioteksoro inte bara kan ses som avsaknad av
vana med bibliotek, dess källor och system hos nybörjare, utan att denna oro helt enkelt är en viktig
del i lärandeprocessen. Detta då grunden för informationsproblemets uppkomst ligger just i
förvirring och osäkerhet. I denna uppsats utökas betydelsen av lärandeprocessen till
lärandeprocessen kring biblioteket, hur man hittar i det, dess rutiner och regler m m.

Med utgångspunkt i Kellys personal construct theory menar Kuhlthau att inlärning sker genom en
serie psykologiska faser när människan successivt bygger upp sin bild av världen genom att ta till
sig ny information. Denna kognitiva process har starka emotiva drag. Oro, ängslan och ovisshet är
oundvikliga känslor när ny information ska assimileras med gamla mentala strukturer. Förvirring
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och oro uppstår när ny information inte stämmer överens med redan förvärvade begrepp.
Förvirringen kan stegras och leda till oro och tvivel när den nya informationsbiten inte passar med
ens existerande begrepp. Nästa fas innebär en vändpunkt i processen där ny information antingen
avvisas eller inlemmas i begreppssystemet. Inlärning blir på detta sätt en kognitiv process med
starka emotionella dimensioner. På detta sätt kompletterar Kuhlthaus teorier Belkins rent kognitiva
beskrivning av kunskapsanomalier genom att tillföra en känslomässig dimension. I denna uppsats
har jag också försökt att ta hänsyn till både den kognitiva såväl som den emotiva dimensionen i
informanternas berättelser om hur de successivt lärt sig hur biblioteket fungerar och hur det ska
användas. Informanternas inledande okunskap om biblioteket och processen att lära sig hur
biblioteket fungerar har åtföljts av starka känslor även hos dem som inte upplevt LA. De flesta
informanter upplevde förvirring inför den främmande biblioteksmiljön. Hos vissa ledde denna
förvirring till känslor av oro, ängslan och rädsla.

Intressant för denna uppsats är Kuhlthaus (och Belkins) tes om att verkligt lärande bara kan ske om
man är öppen för att förändra sina kognitiva scheman och ta till sig ny information. Här kan
skillnader ses mellan de informanter som är öppna för att lära sig hur biblioteket fungerar och LA-
informanterna. Fast man är förvirrad i den okända miljön söker de "öppna informanterna" dämpa sin
förvirring genom att komplettera sina kognitiva strukturer med ny information. Detta kan ske
genom att söka svar på sina frågor genom att läsa anslag och manualer eller att fråga personalen.
Genom att ny information assimileras i de gamla strukturerna lär man sig fort hur biblioteket
fungerar och oron dämpas, vilket gör att man kan använda biblioteket på ett konstruktivt sätt. LA-
informanterna verkar å andra sidan inte alls vara öppna för att låta sina kognitiva strukturer
förändras. Istället tar de negativa känslorna överhanden vilket verkar hindra eller helt omöjliggöra
assimilering av ny information och lärande. Rädslan och oron hindrar informationsinhämtningen
och lärandet om den nya miljön. Först när rädslan och oron dämpas, oftast genom en
tillvänjningsprocess genom att gradvis vänja sig vid lokalerna, kan även LA-informanterna ta till sig
ny information om biblioteket och vidga sina kognitiva strukturer.

4.2.2 ”Library anxiety” som resultat av psykologiska strukturer

Begreppet ”library anxiety” rymmer redan per definition en känslomässig dimension. Som vi redan
har sett i avsnitt 2.2.2 kan det engelska ordet ”anxiety”, eller oro/ångest på svenska, beskrivas som
en obehaglig emotionell upplevelse där man upplever oro, rädsla eller panik. Hotet är ofta inte
konkret utan kommer inifrån och väcks av förväntningar att man ska drabbas av negativa händelser.
Utifrån situationen utvecklar individen kognitivt negativa hotscheman som kan utlösa ångest. Dessa
scheman förvränger verkligheten och överdriver hot i miljön. Detta kan i sin tur leda till handlingar
som flykt- och undvikandebeteenden. När informanterna i undersökningen kommer till biblioteket
för första gången som nyblivna studenter känner de flesta sig vilsna, bortkomna och förvirrade. Hos
en del informanter leder dessa upplevelser till att man uppfattar situationen som personligt hotfull.
Man tror inte att man kommer att klara av att hitta i och använda biblioteket vilket leder till känslor
av oro och ångest. Framför allt är man rädd för att deras okunskaper om biblioteket ska avslöjas av
bibliotekspersonalen och andra biblioteksanvändare. Man tror att det förväntas att man redan ska
veta hur man använder biblioteket och ett avslöjande av motsatsen kan upplevas som mycket
hotfullt. Händelser i biblioteket tolkas sedan så att de överensstämmer med individens negativa
förväntningar och kognitiva hotscheman och misslyckandet blir ett faktum. Ofta flyr man från
biblioteket med outrättat ärende och man undviker sedan att återkomma till den miljö som
genererade oron.

Som tidigare angetts i avsnitt 2.2.2 brukar man inom den kognitiva psykologin förklara
ångestupplevelser med begreppet anteciperande scheman. Våra kognitiva scheman som tolkar
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skeenden i omvärlden styr våra förväntningar om vad som ska hända och de ger oss beredskap för
att inhämta en viss typ av information. Detta betyder att människor med olika kognitiva scheman
kan uppfatta samma händelse eller situation på mycket olika sätt. Vi uppfattar yttre information på
ett selektivt sätt vilket leder till att vi främst uppmärksammar det som stämmer med våra egna
föreställningar och uppfattningar om verkligheten och oss själva. Detta förklarar de olikheter i
upplevelser av biblioteket som finns hos de olika informanterna. För vissa informanter leder den
första förvirringen i bibliotekssituationen till att man aktivt och målmedvetet försöker förstå
bibliotekets regler och rutiner, medan det hos andra leder till fördjupade upplevelser av oro och
personligt hot. De hotscheman som vissa informanter i undersökningen utvecklar i biblioteksmiljön
anteciperar misslyckanden vilket väcker oro. Man föregriper skeenden och förväntar sig att man inte
kommer att kunna hantera dem. Man tror t ex inte att man någonsin kommer att kunna hitta den bok
man söker i biblioteket, förstå bibliotekets rutiner eller veta i vilken läsesal man får sitta. Detta leder
också till en selektiv uppmärksamhet. Man uppmärksammar aspekter i situationen som kan tolkas
som potentiella hot och man hänger upp sig på negativa detaljer i miljön som stämmer överens med
uppfattningen om att man inte kommer att kunna hantera situationen. Alla moment i
bibliotekssituationen som kan skapa förvirring verkar kunna generera oro och upplevas som ett
personligt hot. T ex jack- och väskinlämningen i bibliotekets entré, beställning av böcker från
magasin, svårigheten att hitta i biblioteket och att veta hur man gör för att få tag på den bok man vill
ha. Samtidigt som man avspanar omgivningen efter potentiella hotsignaler fokuseras
uppmärksamheten på den egna personen. Negativa självdestruktiva tankar uppstår och man
undervärderar den egna förmågan att hantera situationen. T ex anteciperar flera informanter att
bibliotekarien kommer att se ner på dem för att man inte vet hur man använder biblioteket. Vid
mötet med bibliotekarien är man selektivt uppmärksam på de detaljer som stämmer överens med
denna uppfattning, vilket leder till att man uppfattar att bibliotekarien uppträder snäsigt och ser ner
på informanten. Andra studenter som saknar dessa negativa kognitiva scheman kanske skulle
uppfatta situationen helt annorlunda eller åtminstone inte se situationen som personligt hotfull eller
som ett misslyckande. De negativa kognitiva strukturerna kan också göra så att handlingsförmågan
lamslås. Flera informanter vågade inte fråga personalen om hjälp fast behov fanns just för att de
anteciperade ett misslyckande.

Informanterna i undersökningen uppvisar också olika attributionsmönster. Som angivits i avsnitt
2.2.4 kan attributioner av händelser få direkta avspeglingar i individens självbild och självkänsla.
Flera informanter uppvisade det attributionsmönster som främjar en positiv självbild. Man
attribuerar negativa händelser till något utanför sig själv, d v s miljöfaktorer. Förvirring och
oförmåga att hitta i biblioteket attribueras till orsaker i miljön. Man kan mena att biblioteket har
alltför krångliga rutiner, för mycket material, att det är för stort och svårt att hitta i. I materialet
fanns också exempel på attributionsmönster som främjar en negativ självbild, framför allt hos LA-
studenterna. Man ser motgångar och misslyckanden som orsakade av bristande personliga
egenskaper. T ex ser man sina svårigheter att hitta i biblioteket och förstå sig på dess rutiner som
orsakade av bristande förmåga och otillräcklighet. Eftersom det är svårare att ändra på personliga
egenskaper än på miljöfaktorer är det också lätt att man ger upp uppgiften, vilket flera LA-
informanter verkat göra.

En annan orsak till att vissa individer ger upp fortare än andra kan vara ett utslag av individens
uthållighetsgrad. Jiao och Onwuegbuzie har i sina undersökningar funnit att studenter med lägre
uthållighetsgrad hade högre nivåer av LA. När man möter svårigheter i biblioteksanvändandet kan
stress, oro och negativa tankar uppkomma, vilket ökar LA. Man ger upp snabbare när man stöter på
svårigheter och problem än mer uthålliga individer. På detta sätt lär man sig aldrig hur biblioteket
fungerar vilket i sin tur ökar graden av LA inför nästa biblioteksbesök. Studenter med högre
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uthållighetsgrad tar mer tid på sig att sätta sig in i hur biblioteket fungerar.179 Av naturliga skäl har
jag inte kunnat testa informanternas uthållighetsgrad i denna undersökning.

Informanterna uppvisar också olika sätt att hantera förvirring och psykologisk stress. Vissa
informanter väljer en problemfokuserad strategi där man försöker hantera situationen och ta itu med
problemet och därigenom komma över den inledande förvirringen (informanter i den tredje och
fjärde gruppen). Man går direkt till en bibliotekarie om problem uppstår eller så försöker man lugnt
och metodiskt ta reda på bibliotekets rutiner genom att läsa anslag, manualer och broschyrer. Andra
informanter uppvisar en känslofokuserad strategi (LA-informanterna i den första gruppen). Man
försöker reducera de negativa känslorna genom att t ex undvika den ångestladdade situationen. Man
frågar inte bibliotekarierna om hjälp och man skyndar sig ut ur biblioteksbyggnaden med outrättat
ärende

4.2.3 ”Library anxiety” som prestationsångest eller socialevaluativ stress

I avsnitt 2.2.5 beskrivs begreppen prestationsångest och socialevaluativ stress. Prestationsångest
innebär en oro inför att prestera, att värderas och att eventuellt misslyckas. Socialevaluativ stress
uppkommer i sociala situationer där man blir eller tror att man kommer att bli värderad. Detta kan
hos vissa individer ge upphov till stress, oro, ångest och upplevelser av personligt hot. Man vill göra
ett gott intryck men man tvivlar på att man kommer att lyckas och man är rädd för att verka dålig
och sämre än andra. Ett exempel på en situation som kan generera socialevaluativ stress och
prestationsångest är en provsituation och "test anxiety" är ett redan välutforskat ämnesområde inom
psykologin. LA kan enligt min mening också ses som ett resultat av socialevaluativ stress där
individen upplever prestationsångest och en rädsla för att värderas och misslyckas. De informanter i
undersökningen som upplevde LA var rädda för att bli negativt värderade pga sina bristande
erfarenheter och kunskaper i biblioteksanvändning. Eftersom man upplevde att det från personalens
sida förväntades att man skulle förstå sig på biblioteket redan som nybörjare blir man rädd för att
göra fel och sedan bli negativt värderad. Den egna okunskapen kring biblioteket sätts också i
relation till andra biblioteksanvändare i biblioteket vilka man upplever som kompetenta och insatta i
bibliotekets mysterier. Detta kan leda till en oro som blir så stor att uppmärksamheten blir
självfokuserad istället för uppgiftsfokuserad och man blir kognitivt upptagen av negativa
självdestruktiva tankar. Man upplever sig vara otillräcklig för uppgiften, man fokuserar på oönskade
konsekvenser och förväntar sig ett misslyckande. Man känner sig dålig och dum, underlägsen och
otillräcklig. Oron stör koncentrationen och tar av de kognitiva resurserna vilket försämrar
individens prestation i biblioteket. Ett sätt att ta sig ur denna ångestväckande situation är att fly,
vilket flera informanter också gjorde. Man var bara inne och vände i biblioteket eller så sprang man
genom lokalerna och snabbt ut igen. Väl utanför reduceras stressen men minnet av den lever kvar
vilket leder till att man undviker att återkomma till den socialevaluativa situation som
biblioteksbesöket innebar för informanten.

Fastän man inte lider av LA kan informanterna dra sig för att fråga bibliotekspersonalen om hjälp,
vilket kan tyda på mildare grader av prestationsångest. Man kan vara rädd för att frågorna man
ställer till personalen är för enkla och att situationen ska bli pinsam. Man vill inte visa sina bristande
bibliotekskunskaper för personalen vilket gör att man ofta inte heller får svar på sina frågor.

Som vi redan har sett kan socialevaluativ stress eller prestationsångest delas upp i fyra
komponenter: kognitioner, emotioner, kroppsliga reaktioner och beteenden. (Eftersom ingen
informant tog upp kroppsliga reaktioner i intervjuerna beskrivs inte dessa.) Flera informanter
beskrev negativa känslor av rädsla, ovisshet och hjälplöshet samt negativa uppgiftsirrelevanta tankar

                                                
179 Jiao & Onwuebuzie (1998-a) s 243
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kring den egna förmågan, oro och mental förvirring i bibliotekssituationen. Kognitionerna och
emotionerna kan leda till flykt-, uppskjutande- , eller undvikandebeteenden som ett sätt att reducera
den ohanterliga ångesten.

Prestationsångest och socialevaluativ stress kan få negativa konsekvenser för individens prestation i
biblioteket. Ett kognitivt schema med negativa irrationella tankar tar lätt över rationella
tankeprocesser vilket gör att tänkandet och beslutsfattandet försvåras och uppmärksamheten kring
den egenliga uppgiften i biblioteket skingras. Starka emotioner av ångest och oro kring den egna
prestationen leder också till minskad kognitiv förmåga och distraherar individen från uppgiften.
Som vi sett i teorikapitlet, avsnitt 2.2.6 kallas detta kognitiv uppmärksamhetsinferens.
Uppmärksamheten dras från själva uppgiften och man blir självfokuserad istället för
uppgiftsfokuserad. Tankarna kretsar kring tvivel kring egna förmågan, självkritisk negativ
självvärdering och oro för misslyckande. Detta blir en extra kognitiv last, vilket tar energi från
andra tankar. Den kognitiva kapaciteten minskar och uppmärksamheten reduceras samtidigt som
man blir mer mottaglig för distraktioner från den yttre miljön. Arbetsminnet försämras och blir
mindre effektivt, språk och läsförståelsen blir sämre och det tar extra lång tid att förstå information.
Oro och ångest försvårar kodning, bearbetning och återvinning av information. Detta är extra tydligt
hos några informanter. De negativa känslorna och tankarna leder till att man inte kan koncentrera
sig och ta till sig den information som faktiskt finns i biblioteket för att kunna lösa de uppgifter de
kom till biblioteket för. Man blir stressad och får bråttom vilket verkar försvåra
informationsinhämtning från skyltar, anslag och manualer. Tvivel kring den egna förmågan gör
också individen försiktig. Ju mer man förväntar sig ett misslyckande desto sämre verkar också
prestationen bli. I förlängningen kan detta leda till en ond cirkel. Den upplevda socialevaluativa
situationen skapar oro, ångest och självfokusering. Detta ger upphov till en kognitiv inferens som
leder till att uppmärksamheten på själva uppgiften reduceras. Detta leder i sin tur till en sämre
prestation vilket kan öka rädslan, oro och självfokuseringen i framtida bibliotekssituationer. Den
onda cirkeln som börjar med oro, rädsla och undvikandebeteenden leder till att man inte lär sig hur
biblioteket fungerar vilket leder till ytterligare oro, rädsla och undvikandebeteenden.

4.2.4 Förslag till en teoretisk modell över ”library anxiety”

Enligt Sara Fine kan en ansats inom biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier vara
att utgå från ett psykologiskt tillstånd, att beskriva detta, upptäcka bakomliggande faktorer och hur
de interagerar med varandra samt att försöka förklara det med psykologiska teorier.180 Denna
undersöknings syfte har varit just detta. Föreliggande avsnitt fungerar som en sammanfattning av
diskussionen med ett förslag till en modell över ”library anxiety” som framkommit genom denna
undersökning.

”Library anxiety” är ett övergående tillstånd, en reaktion på en för individen hotande situation eller
miljö. LA-informanterna beskriver rädslan och ångesten som situationsspecifik, den rör bara
universitetsbiblioteket. När man ska försöka ge en helhetsbild av LA måste man enligt min mening
ta hänsyn till såväl miljömässiga som sociala och psykologiska faktorer. Hur individer mottar och
tolkar information i en situation beror på existerande mentalt innehåll vilket betyder att olika
personer reagerar olika på samma typ av situation eller händelser beroende på tidigare erfarenheter,
individuella psykologiska processer och personlighetstyp. Det som påverkar totalupplevelsen av oro
och ångest i bibliotekssituationen verkar vara en blandning av personliga egenskaper och
erfarenheter, stresstålighet samt yttre miljöaspekter kring situationen som uppgiftens svårighet, den
yttre miljön och dess atmosfär, avsaknad av socialt stöd m m. Således kan modellen för LA delas in
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i två huvudsakliga fält där det ena fältet utgörs av den yttre miljön och de yttre omständigheterna,
och där det andra fältet utgörs av personens tidigare erfarenheter och individualpsykologiska
konstitution.

De yttre miljömässiga faktorer som kan påverka uppkomsten av LA har i denna undersökning
visat sig vara:

Biblioteksmiljön: Både informanter med och utan LA upplevde att biblioteket var mycket stort och
svårt att hitta i. Den gamla byggnaden och den gammaldags akademiska atmosfären skrämde några.
Biblioteket beskrevs också som imponerande, tyst, ödsligt och otryggt.

Bibliotekets rutiner och regler är en annan viktig yttre faktor som många i undersökningen funnit
krångliga och förvirrande. Exempel ges som jack- och väskinlämningen vid entrén, förvirring över
hur materialet i biblioteket är uppställt och hur man gör för att få tag på det man vill ha. Man vet
inte vilken typ av böcker som finns i öppna respektive slutna samlingar samt vilka böcker man får
låna hem och inte.

Innehåll, utformning och placering av skyltar, anslag och manualer kan också påverka upplevelsen
av biblioteket. Om biblioteket är utrustat med adekvata, informativa och lättförståeliga skyltar,
anslag och broschyrer kan troligtvis användarnas förvirring minskas. Flera informanter upplevde att
det saknades skyltar och information över regler och rutiner i biblioteket.

Till de yttre faktorerna hör också sociala omständigheter som personalens bemötande och
studentens sociala livssituation. Personalens bemötande är i många fall avgörande för hur
användaren uppfattar sitt biblioteksbesök. Det är viktigt att bibliotekspersonalen är vänlig
pedagogisk och uppsökande. När personalen upplevs som upptagen eller nedlåtande uppkommer
oro hos vissa informanter. En annan yttre faktor kan vara att man saknar socialt stöd i den
främmande situationen. Är man en nyinflyttad student i staden utan socialt kontaktnät och om man
gör sina första biblioteksbesök ensam verkar riskerna öka för att LA ska uppkomma. Informanter
som gjort sina första besök på universitetsbiblioteket med vänner verkar uppleva mindre oro liksom
om man är uppvuxen i universitetsstaden och sett biblioteket i stadsbilden under sin uppväxt.

Personliga inre psykologiska faktorer som påverkar uppkomsten av LA är svårare att undersöka
och utgörs här mest av psykologisk teoribildning som beskrivits i avsnitt 2.2.

Personliga erfarenheter är en viktig psykologisk faktor. Ovana vid och okunskap om hur
universitetsbibliotek vanligtvis fungerar och hur rutinerna kan se ut ökar förvirringen och oron. Om
man vet hur ett universitetsbibliotek fungerar är det nog inte så svårt att tillägna sig regler och
rutiner i ett annat.

Andra inre faktorer som kan påverka uppkomsten av LA är personliga egenskaper, tidigare
erfarenheter, genetiska förutsättningar och personlig kapacitet. Olika individer tillägnar sig olika
kognitiva strukturer som man tolkar och begripliggör världen med. Dessa olika kognitiva strukturer
leder också till olika typer av attributionsmönster i givna situationer. Olika människor kan uppleva
orsaker till händelser på mycket annorlunda sätt. Man kan tolka negativa händelser som orsakade av
en själv eller orsakade av yttre omständigheter vilket leder till en helt annorlunda självbild. Olika
människor är också uppmärksamma på olika saker i den yttre miljön och i situationer beroende på
existerande mentala strukturer. Vissa individers kognitiva strukturer registrerar hot i omgivningar
som andra inte skulle notera. Vissa individer är mer känsliga än andra och mindre stresståliga vilket
kan leda till en benägenhet att reagera med stress, oro och ångest i situationer som andra skulle
uppleva som neutrala. Vissa är mer känsliga för socialevaluativ stress och prestationsångest än
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andra. Vissa individer är perfektionister som ser misslyckanden som personliga nederlag. Olika
individer har också olika intellektuell kapacitet och olika uthållningsgrad vilket påverkar sättet att
lösa uppgifter på.

Oro och ångest uppstår i en interaktion mellan den yttre situationen och inre personliga egenskaper
och erfarenheter. Situationsspecifika faktorer som en hotande fysisk miljö eller atmosfär, avsaknad
av socialt stöd samt uppgiftens svårighet kan i sig själv skapa ångest, vilket kan ses som naturligt.
Den yttre miljön interagerar i upplevelsen med individens erfarenheter och inre psykologiska
konstitution. Vissa individer tenderar att reagera med oro och negativa tankar, spänning och ångest i
situationer där man upplever att man blir värderad. Dessa situationer upplevs då som hotfulla.
Situationens krav upplevs som större än vad man klarar av och interaktionen med biblioteket blir
stressad och ångestladdad. Alla komponenter i miljön som ökar möjligheten till misslyckande
upplevs hotfulla.

Genom att det yttre och det inre fältet i en given händelse interagerar med varandra uppstår som sagt
subjektiva upplevelser hos individen. Dessa upplevelser kan hos vissa informanter karaktäriseras
som
LA. I denna undersökning definieras LA som en biblioteksspecifik upplevelse uppbyggd av
negativa emotionella upplevelser och kognitioner kring biblioteket, informationssökningsprocessen
och bibliotekspersonalen av karaktären oro, rädsla, ångest; negativa tankar kring den egna förmågan
att använda biblioteket, skam för den upplevda oförmågan och mental förvirring i utförandet av
biblioteksrelaterade uppgifter; beteenden som resulterar i undvikande av biblioteksbesök,
informationssökning och bibliotekspersonalen. Minst en av de båda förstnämnda komponenterna
måste föreligga om man ska kunna sägas uppleva LA. I undersökningen har informanternas LA
tagit sig olika kognitiva och emotionella uttryck.

De emotionella uttrycken kan vara rädsla, oro och diffusa upplevelser av hot. Man känner sig
bortkommen och osäker. Biblioteket upplevs som skräckinjagande, hotfullt, otäckt och läskigt.

Bland de kognitiva uttrycken finns främst negativa självdestruktiva tankar. Man ser sig själv som
underlägsen, liten, dålig och dum. Man upplever en mental förvirring kring bibliotekets regler och
rutiner. Man är orolig för att göra fel, man får mindervärdeskomplex och man känner sig
otillräcklig. Man tror att alla andra i biblioteket vet hur man använder biblioteket och man upplever
att det förväntas av dem att man som nybörjare ska förstå hur biblioteket ska användas. Att inte
förstå hur biblioteket fungerar upplevs som pinsamt och genererar skuldkänslor. Det blir otäckt att
visa och avslöja sina okunskaper inför bibliotekspersonal och andra biblioteksanvändare.

Dessa uttryck får också vissa beteendemässiga konsekvenser. Ovanstående emotioner och
kognitioner leder lätt till stress. Man går snabbt runt i lokalerna och fylls av negativa tankar och
känslor. Man tar sig inte tid till att försöka förstå hur biblioteket fungerar genom att läsa de skyltar,
anslag och broschyrer som finns. Genom stressen och den negativa självfokuseringen försämras de
kognitiva förmågorna, man får bråttom, kan inte fokusera sig på sin uppgift och ta till sig
information vilket gör att man missar viktiga ledtrådar till hur biblioteket ska användas. På grund av
stressen kan man missa att upptäcka information, eller så kan man feltolka den. Man är så att säga
inte vid sina sinnens fulla bruk. Negativa känslor av karaktären oro och ångest leder ofta till
undvikande- och flyktbeteende. Rädsla och negativa tankar leder till att man undviker att fråga
personalen om hjälp fast man behöver, vilket gör att man inte heller lär sig hur biblioteket fungerar.
Fyllda av negativa tankar och känslor ger man ofta upp under de första biblioteksbesöken, man flyr
det obehagliga och går ut ur biblioteket i oförrättat ärende. Man undviker också att återkomma till
biblioteket så länge det är möjligt, fast man har behov av det. Man kanske väljer att gå till mindre,
mer överskådliga bibliotek eller så kanske man väljer att köpa den litteratur man behöver. I värsta
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fall kanske man helt struntar i sitt informationsbehov vilket i förlängningen motverkar ens
”information literacy”.

I materialet verkar LA gå över genom en gradvis tillvänjningsprocess. Man vänjer sig först vid
lokalerna genom att till en början avstå från informationssökning och lån och bara använda
läsesalarna för egna studier. På detta sätt kan individens kognitiva strukturer successivt vidgas och
bit för bit omfatta det okända biblioteket. Genom denna lärandeprocess kan man sakta ta till sig ny
information om biblioteket utan att bli överväldigad av en massa ny information som man inte har
kognitiva begrepp för. Också den sociala sfären kring informanterna vidgas efterhand. Man blir mer
hemtam i den nya studentstaden och allt är inte nytt längre. Man blir säkrare i sin sociala situation
som student, vilket minskar individens allmänna osäkerhet. Det sociala kontaktnätet har också
vidgats vilket kan leda till att man träffar på vänner och kurskamrater i biblioteket vilket
avdramatiserar miljön och gör att man inte känner sig lika utsatt längre. Stabiliseringen i den sociala
livssituationen verkar på detta sätt göra att man inte är lika utsatt för negativa känslor och tankar
kring biblioteket. Undantag verkar dock finnas bland studenter med perfektionistiska drag.

I Upsala Nya Tidning 011012 presenterades en undersökning utförd av Studenthälsan i Uppsala där
man funnit att varannan Uppsalastudent känner sig pressad i sin studiesituation. Många är stressade
och nedstämda, ofta med fysiska besvär som nack- och axelont, huvudvärk och magont. Orsakerna
till besvären kan återfinnas i studenternas studiemiljö där hög studietakt, höga krav och tidspress
verkar vara de främsta faktorerna. Det är jobbigt att vara student, den studiesociala situationen kan
vara mycket påfrestande för många. Studenternas studiemiljö är viktig för deras välbefinnande, inte
bara den studiemiljö som återfinns ute på institutionerna, i föreläsningssalar och i seminarierum.
Universitetsbiblioteket är också en studiemiljö bland andra som vi i denna undersökning har sett
kan väcka stress, oro och rädsla hos studenter, känslor som man på biblioteken måste ta på allvar
och försöka förhindra att de överhuvudtaget uppkommer.

Denna undersökning har utförts under en kort tid med ett litet antal informanter. De informanter
som upplevt LA hade i de flesta fall kommit över detta vid intervjuernas genomförande. För ett
framtida forskningsarbete kring LA skulle det vara intressant att följa ett större antal studenter från
A till C-nivå för att undersöka hur deras upplevelser av biblioteket förändras under tiden. Hur de
olika kategorierna upplevs förändras troligtvis över tid liksom vilka kategorier som är viktiga under
olika perioder. Det skulle också vara intressant att studera samverkan och orsakssamband mellan
kategorierna för en analys om vad som genererar vad.

En annan ansats som kan vidareutvecklas i ett större arbete är det bibliotekspsykologiska
perspektivet, där termen bibliotekspsykologi, dess innehåll och tillämplighet i biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning diskuteras.

4.3 Rekommendationer till universitets- och högskolebibliotek

Förutom föresatsen att beskriva och skapa teori kring ”library anxiety” har denna undersökning
syftet att vara praktiskt tillämpbar i biblioteksverkligheten, dels genom att uppmärksamma och
synliggöra fenomenet och dels genom att ge rekommendationer för hur man kan undvika dessa
upplevelser. Kunskapen om LA kan sedan användas för att skapa en miljö där
informationsinhämtning, lärande och personlig utveckling kan äga rum. Vad kan då universitets-
och högskolebiblioteken rent konkret göra för att undvika att LA uppstår eller minska den hos redan
drabbade studenter?
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Varje bibliotek har en unik miljö som kan generera rädsla. För att undvika att situationsspecifik
ångest uppkommer bör man ute på biblioteken sträva efter att skapa en yttre miljö där alla kan
känna sig trygga och välkomnade. Jiao och Onwuegbuzie menar att det första intrycket av
biblioteket borde vara att biblioteket är en inbjudande och trivsam plats. En inbjudande atmosfär
borde kunna skapas med t ex väggfärger, konst och skyltning. Denna undersökning har visat att
biblioteksanvändare kan vara så uppjagade och stressade att man har svårt att ta till sig den
information man behöver. Information på skyltar, anslag och manualer i biblioteket måste vara
tydlig och lättbegriplig och finnas på centrala platser. För den biblioteksovane borde alla bibliotek
utforma läsvänliga och tilltalande nybörjarbroschyrer som lockar till läsning. Det är viktigt att
undvika svårbegriplig, förvirrande biblioteksterminologi i instruktioner, manualer och på skyltar.
Bibliotekets lånerutiner måste utformas med användarens behov i centrum. Om man är osäker på
sina användares behov och önskemål kan dessa undersökas genom användarundersökningar. I alla
beslut som ytterst påverkar användaren i biblioteket måste man försöka se biblioteket utifrån
användarens synvinkel och försöka låta användarens behov stå i centrum. Forskning kring
fenomenet "dental anxiety" har visat att en viktig orosdämpande åtgärd är att låta individen känna
att hon är i kontroll över situationen, detta då upplevelser av maktlöshet ofta kan utlösa eller
förstärka ångest. Att låta biblioteksanvändaren känna sig i kontroll över bibliotekssituationen är ett
sätt att undvika LA. Det är när man känner sig hjälplös, liten och dum som oron accelererar har
denna undersökning visat.

Om man tar hänsyn till det faktum att användare inte är en homogen grupp utan individer med högst
olika behov, förmågor och känslomässiga dispositioner kan man kanske utveckla en biblioteksmiljö
som passar alla möjliga typer av besökare. För att kunna genomföra detta måste man, enligt Sara
Fines rekommendationer, beakta processen varmed information överförs på biblioteket, hur
information paketeras och presenteras. Presentationen av informationen måste vara sådan att den är
möjlig för människor med olika bakgrund och förmågor att motta och använda. Det räcker inte att
en bibliotekarie har goda kunskaper i informationssökning och god kommunikationsförmåga, hon
måste också ha en insikt i att olika användare har olika känslomässiga och kognitiva dispositioner
och social bakgrund, man uppfyller sina informationsbehov på olika sätt, man lär sig på olika sätt
och man uppfattar information och bibliotek på olika sätt.

Referensbibliotekarier bör dessutom vara vänliga och tillmötesgående samt uppmuntra och inbjuda
till frågor. Man bör inte passivt invänta frågor utan aktivt uppsöka användare som verkar ha stött på
problem, detta eftersom många användare undviker att ställa frågor då man ser detta som ett
misslyckande. Både i teori- och i analyskapitlet har vi också sett hur viktigt det är att bibliotekarien
inte ger intryck av att användaren ställer för enkla frågor eller att hon stör. Det kan också vara
lämpligt att sprida information om LA till personalen på sitt bibliotek för att uppmärksamma och
sprida kunskap om fenomenet. Kunskap om LA kan också spridas till biblioteksanvändare, t ex
genom att nämna fenomenets utbreddhet i nybörjarbroschyrer eller på hemsidor. I USA, där LA är
betydligt mer känt än i Sverige finns fenomenet beskrivet på många universitetsbiblioteks hemsidor.
Här ges ofta inte bara en beskrivning av LA utan också råd för hur studenter själva kan minska sin
egen biblioteksrädsla (se litteraturförteckningen för exempel på websiter).

För att studenter som redan utvecklat LA ska kunna ta till sig information om hur biblioteket
fungerar och hur man söker information måste man först bli av med sin rädsla. I undersökningen
blev de flesta av med sin LA genom att gradvis vänja sig vid lokalerna och till en början vänta med
informationssökning och lån och bara använda sig av bibliotekets läsesalar för egna studier. Detta
verkar dock ta ganska lång tid. Som vi tidigare sett menar flera forskare att botemedlet för LA är att
berätta om fenomenets utbreddhet och legitimitet samt att ge studenter positiva erfarenheter som
kan motverka rädslan. I tidigare undersökningar och i några fall även i denna har LA minskat hos
individer genom användarundervisning eller rundvandring i biblioteket. Orsaken till detta kan vara
att man tillägnat sig kunskaper om hur biblioteket fungerar som minskar oron och avdramatiserar
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det första intrycket av biblioteket. I litteraturen har vi också sett att man genom
användarundervisningstillfället har en chans att genom interaktion med en vänlig och
tillmötesgående bibliotekarie avdramatisera biblioteket och övertyga användaren att biblioteket och
bibliotekarierna är till för att hjälpa dem. Användarundervisning är ett lämpligt tillfälle att berätta
för studenter om LA, hur vanligt det är och hur man kommer över det. I
användarundervisningstillfället kan det också vara lämpligt att informera om hur lärandeprocessen
generellt ser ut med dess kognitiva och emotionella steg tidigare beskrivna av Kuhlthau. Om
studenter känner till att vissa steg i informationssökningsprocessen ofta åtföljs av känslor av oro och
ängslan så kan det vara lättare att hantera dessa.181

Jag föreslår att universitets- och högskolebiblioteken utformar obligatoriska rundvandringar för
nybörjarstudenter och A-studenter. På denna nivå kan man visa hur man hittar i biblioteket och hur
bibliotekets rutiner fungerar, hur man gör för att hitta, låna och beställa litteratur. Bibliotekarien
som utför rundvandringen bör vara utåtriktad, positiv och vänlig. Rundvandringen kan även
innehålla en obligatorisk inlämningsuppgift eller praktiska övningar. Med sig hem bör också alla
studenter få lättillgängligt informationsmaterial med kartor, information om hur biblioteket
fungerar, samt information om LA. Inför B- eller C-uppsatsen kan det senare vara lämpligt med en
obligatorisk kurs i informationssökning relaterad till det egna studieämnet. Under detta tillfälle ges
kunskaper i hur informationssökning går till, hur man söker i databaser och vilka databaser som kan
vara lämpliga för ens ämne. Plats bör finnas för studenters egna sökningar med vägledning av en
kunnig bibliotekarie. Även under denna kurs bör man informera om LA och olika känslor
förbundna med stegen i informationssökningsprocessen. Ett kompendium kan utformas med en
sammanfattning av kursen som studenten senare kan använda under sökningar på egen hand i
biblioteket. Ett annat alternativ vore att i den vetenskaplig grundkurs som Högskoleutredningen
föreslår 1992, med vetenskapshistoria, vetenskapsteori och metodundervisning, komplettera med en
kurs i informationsökning och biblioteksanvändning.

Användarundervisningstillfällena bör vara obligatoriska och ingå i den ordinarie utbildningen
(vilket också flera informanter föreslår) eftersom det ofta verkar vara svårt att motivera studenter att
delta frivilligt. Först när man ska använda biblioteket på egen hand inser man kanske att man borde
ha deltagit men att det nu är för sent. Det är också viktigt att användarundervisningstillfällena
kommer rätt i tiden. Om det kommer för tidigt är studenterna inte intresserade och öppna för
information, man kanske inte har bestämt sig vad man ska skriva om och informationen som ges
berör inte. Om tillfället kommer för sent har man kanske redan varit tvungen att söka information på
biblioteket på egen hand utan några förkunskaper vilket vi sett i denna undersökning kan leda till
oro och LA. Mycket onödig förvirring och oro kan besparas studenterna om
användarundervisningstillfällena kommer rätt i tiden. Flera informanter har uttalat sig positivt om
de kursmaterial, med exempel på ämnesdatabaser och sökmanualer man fick med sig hem och
senare kunde använda på egen hand i biblioteket.

En förutsättning för att användarundervisning ska fungera är att den utformas i nära samarbete med
lärarna ute på institutionerna. Flera informanter i undersökningen hade önskat att någon från deras
institution deltagit i undervisningen för att göra den mer ämnesinriktad och således mer konkret för
studenterna. Studenternas lärare bör följa med till biblioteket vid detta tillfälle och fungera som en
länk mellan studenterna och biblioteket. Som vi tidigare har sett i teorigenomgången är det också
viktigt med ett nära samarbete mellan biblioteket och institutionerna så att man arbetar efter samma
inlärningsmål. Den ämnesinriktade undervisningen kan planeras av lärare och bibliotekarien
tillsammans för bästa resultat. Lärarna ute på institutionerna bör också inkorporera
informationssökning och biblioteksundervisning i sin ordinarie undervisning i samband med
studenternas skriftliga uppgifter och uppsatsskrivande. Lärarna borde vara insatta i hur biblioteket

                                                
181 Kuhlthau (191) s 370
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fungerar och vilka resurser som biblioteket har om någon student skulle föredra att fråga sin lärare
framför bibliotekspersonalen. Lärarna borde också vara informerade om fenomenet LA. Flera lärare
verkar ha en övertro på sina studenters informationssökningförmågor vilket kanske beror på att man
glömt sina egna första stapplande steg in i det akademiska biblioteket.
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Kapitel 5

5. Sammanfattning

Denna uppsats beskriver en undersökning av psykologiska aspekter kring studenters upplevelser av
sitt universitetsbibliotek och informationssökningsprocessen. I fokus för uppsatsen står fenomenet
”library anxiety”, en form av rädsla och oro inför universitetsbiblioteket och
informationssökningsprocessen med kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga aspekter.

Under de senaste åren har det västerländska samhället beskrivits som ett kunskapssamhälle där
utvecklandet av ”information literacy” (förmågan att hitta och kritiskt värdera information och
sedan använda den för lärande, beslutsfattande och problemlösning) är central. Utbildningssystemet
har fått en viktig uppgift i utvecklandet av ”information literacy” och förmågor inför det livslånga
lärandet. Både utbildningspolitik och pedagogisk forskning präglas idag av en medvetenhet om
kunskapssamhällets krav och en utbildningssyn där individens självständiga, aktiva lärande står i
centrum. I detta utbildningsklimat kan högskolebiblioteken spela en viktig roll som pedagogisk
resurs. Olika användarundersökningar har dock visat att många studenter tycker att det är svårt att
använda sig av högskolebiblioteket och man har ofta bristfälliga kunskaper i informationssökning.
Fenomenet LA kan också vara ett hinder för att högskolebiblioteken ska kunna fungera som en
pedagogisk resurs för alla studenter. Studenters studiesociala situation har varit föremål för många
studier. LA är en i Sverige hittills outforskad aspekt av studenters livssituation. Fenomenet har i
andra länder visat sig vara ett psykologiskt hinder som kan hindra studenter från att uppfylla sina
informationsbehov. I värsta fall kan LA allvarligt påverka studenternas studieresultat och i
förlängningen deras ”information literacy”.

Undersökningens syfte har varit att undersöka ett antal studenters upplevelser, tankar och känslor
kring sitt universitetsbibliotek och sina informationssökningar i samband med att man skrev en
vetenskaplig uppsats. Frågeställningarna var: Finns ”library anxiety” hos svenska
högskolestudenter? Hur kan ”library anxiety” se ut hos svenska högskolestudenter? Hur uttrycker
sig ”library anxiety” och vad riktas den mot? Hur och när uppstår respektive upphör ”library
anxiety”? Vilken relation har ”library anxiety” till användarundervisning och informationssökning?

Som utgångspunkt för undersökningen valdes Uppsala universitets huvudbibliotek för humaniora
och teologi, Carolina Rediviva, som genom sin ålder, storlek och relativt komplicerade rutiner kan
ses som sinnebilden för ett gammaldags universitetsbibliotek, förmöget att väcka många olika typer
av känslor hos sina användare. Undersökningen är utförd genom kvalitativa semistrukturerade
forskningsintervjuer med studenter som nyligen har färdigställt eller precis skulle färdigställa en B-
eller C-uppsats och som i anslutning till uppsatsarbetet använt sig av Carolina Rediviva som
informationsresurs. Min utgångspunkt var att man vid skrivandet av dessa uppsatser troligtvis på
allvar hade använt sig av bibliotekets informationsresurser, kanske för första gången. Informanterna
var totalt tjugo, varav åtta män och tolv kvinnor. Metoden är delvis teoriverifierande eftersom en
viktig aspekt av syftet var att undersöka huruvida den tidigare forskningen av studenters LA kunde
vara giltiga i en svensk kontext. Samtidigt är syftet teorigenererande eftersom jag inte bara ville
verifiera en teori utan också analysera materialet utifrån sig själv och kanske skapa ny teori.

Uppsatsen undersöker alltså psykologiska aspekter i biblioteksbesöket och informationssökandet.
På detta sätt sammanförs två vetenskapliga traditioner, den biblioteks- och
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informationsvetenskapliga forskningstraditionen och den psykologiska forskningstraditionen till ett
ämne som i uppsatsen kallas bibliotekspsykologi. Undersökningen kan hänföras till gruppen
personcentrerade användarstudier. Denna typ av undersökningar studerar individuella användare för
att skapa djupare förståelse för olika typer av användarbeteende, informationsbehov, hur användare
söker information och använder information och bibliotek, varför man beter sig som man gör i
biblioteksmiljön m m. Ofta anläggs ett psykologiskt perspektiv för att komplettera forskningen och
man försöker ofta studera användarnas kognitiva processer. Kvalitativa undersökningsmetoder är
vanligast inom denna forskningsgren. Flera forskare har också utvidgat det kognitiva synsättet
genom att komplettera undersökningar med studier av emotionella aspekter och studier av den
sociala kontext vari användaren befinner sig, vilket leder till ett mer komplext och holistiskt
angreppssätt på informations- och biblioteksanvändaren. Genom att använda teorier från den
psykologiska forskningstraditionen kan man få en djupare förståelse för användarbeteende och
skapa en helhetsbild av användaren där kognitiva, emotionella, beteendemässiga och sociala
aspekter blir viktiga för förståelsen av dessas upplevelser och beteenden.

Resultatpresentationen är uppdelad i två delar. Det empiriska materialet presenteras delvis i ett
analysmönster vari informanternas utsagor kring upplevelserna i biblioteket infogats. Detta mönster
består av en analytisk indelning i kategorier, som utgörs av vad informanternas LA riktas mot.
Kategorierna delas sedan in i tre dimensioner: kognitioner, emotioner och beteenden. Målet med
denna uppdelning var att lättare få en överblick över vad som väcker negativa upplevelser i
biblioteket, vad man tänker och känner kring detta och vilka beteenden dessa tankar och känslor
leder till. Den andra delen av resultatpresentationen visar kontexten kring upplevelser av LA. Här
har material om hur LA uppstår, hur det går över, vilken relation LA har till användarundervisning,
informationssökning och uppsatsskrivande fogats in.

Resultatet blev att minst fem av undersökningens tjugo informanter berättade om upplevelser som i
stort överensstämmer med tidigare undersökningar kring LA. Denna slutsats görs efter utvecklandet
av en definition av LA. I denna uppsats definieras LA som en biblioteksspecifik upplevelse
uppbyggd av tre komponenter där de två första berör själva upplevelsen av LA och där den
sistnämnda är ett beteendemässigt resultat av de båda förstnämnda komponenterna. För att en
student ska sägas ha LA måste minst någon av de två förstnämnda komponenterna vara uppfyllda.
- Negativa emotionella upplevelser och tankar kring biblioteket, informationssökning och
bibliotekspersonalen av karaktären oro, rädsla, ångest.
- Negativa tankar kring den egna förmågan att använda biblioteket, skam för den upplevda
oförmågan och mental förvirring i utförandet av biblioteksrelaterade uppgifter.
- Beteenden som resulterar i undvikande av biblioteksbesök, informationssökning eller
bibliotekspersonalen.

Informanterna delas sedan in i grupper efter deras berättelser om deras upplevelser. Fem
informanter visade klara indikationer på LA enligt ovanstående definition, samtliga var kvinnor.
Ytterligare fyra informanter berättade om upplevelser som kan tolkas som LA, samtliga var män.
Svaren är dock relativt korta och därför svåra att använda i analysen. Sju informanter upplevde stor
förvirring och vilsenhet i början av sina biblioteksbesök. Man berättar dock inte om negativa
känslor och tankar kring detta vilket gör att deras upplevelser inte karaktäriseras som LA. Fyra
informanter berättar överhuvudtaget inte om några negativa upplevelser, känslor och tankar kring
biblioteket.

LA-informanternas LA riktas mot fem kategorier: biblioteksmiljön, vana och kunskap om
biblioteket, bibliotekspersonalen, andra studenter i biblioteket och övrigt. Nedan beskrivs de tre
mest centrala kategorierna. Biblioteksmiljön verkar spela en stor roll för uppkomst av LA. Att
biblioteksbyggnaden är gammal, mycket stor och innehåller många rum, salar och korridorer, samt
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stora mängder material skapar negativa tankar och känslor hos vissa. Kognitiva reaktioner vid de
första besöken på bibliotekets storlek och den anrika, okända miljön är att man får negativa
självdestruktiva tankar om sig själv som underlägsen, liten och dum. Emotionella reaktioner kan
vara rädsla och biblioteket kan upplevas som hotfullt, otäckt och läskigt. Karaktäristiska beteenden
är att man snabbt går runt i lokalerna, uppfylls av negativa tankar och känslor vilket leder till att
man ger upp och går i oförrättat ärende. Vana och kunskap om biblioteket är en annan viktig
kategori i upplevelsen av LA. Nästan alla informanter upplevde förvirring i början av sitt
biblioteksanvändande. Hos vissa leder denna förvirring till negativa självdestruktiva tankar i
samband med att man inte hittar i biblioteket eller vet hur man ska använda det. Man kan uppleva
sig vara ensam om att inte veta hur biblioteket ska användas och man känner sig otillräcklig, liten
och dum. Emotionellt kan det kännas jobbigt och hopplöst när man inte förstår sig på hur
biblioteket fungerar. I det stressade och uppjagade tillståndet kan den kognitiva förmågan tillfälligt
försämras vilket leder till ytterligare svårigheter i att ta till sig information om hur biblioteket
fungerar. I övrigt överensstämmer beteendena med föregående kategori. Bibliotekspersonalen är
en annan kategori som LA kan riktas mot. Flera informanter upplevde att det förutsattes att de redan
skulle kunna använda biblioteket som nybörjare. Kognitivt tror man att alla andra vet hur man
använder biblioteket vilket gör att den egna okunnigheten upplevs som negativ och ångestskapande.
Man undviker att fråga personalen om hjälp för att inte avslöja sina okunskaper. Man kan känna sig
osäker, liten och dum när man inte vet hur man använder biblioteket. Beteendemässigt innebär detta
att man låter bli att fråga personalen om hjälp fastän man skulle behöva det. Resultaten kring dessa
kategorier överensstämmer i stort med tidigare internationell forskning kring LA.

Genom denna undersökning har nya resultat framkommit i diskussionen kring hur LA uppkommer
och hur den går över. LA verkar uppkomma när man är nybliven student och man gör sina första
besök och informationssökningar på biblioteket. Ingen som upplevt LA kom från universitetsstaden
och några informanter kom från betydligt mindre orter än Uppsala. Den nya studentstaden och den
nya studiesituationen verkar göra att man lätt känner sig liten, vilsen och bortkommen. Den
allmänna uppfattningen om sig själv som en osäker nybörjare tar man med sig in i
universitetsbiblioteket, den största akademiska byggnaden i staden, vilket verkar göra vissa
informanter extra mottagliga för stress, oro och rädsla. LA kan gå över genom en gradvis
tillvänjningsprocess. Genom att undvika att låna böcker och söka information och till en början bara
använda biblioteket för studier av medhavd kurslitteratur vänjer man sig successivt vid lokalerna.
När man sedan känner sig mer hemma i biblioteket vågar man sig på informationssökningar och
boklån. Genom att delta i användarundervisning har man kanske lärt sig lite mer om hur biblioteket
fungerar och att personalen är till för att hjälpa. Den sociala livssituationen har också stabiliserats
och man känner sig säkrare i sin roll som student.

LA kan beskrivas som socialevaluativ stress eller prestationsångest, vilket hos vissa uppkommer i
sociala situationer när man tror att man kommer att bli värderad, här av bibliotekspersonalen och
andra studenter i biblioteket, och att man kommer att misslyckas. Detta kan hos vissa ge upphov till
oro, ångest samt upplevelser av hot.

LA ses i denna uppsats som en blandning av yttre situationella faktorer som t ex biblioteksmiljön,
bibliotekets regler och rutiner och personalens bemötande; och inre personliga faktorer som
personlig erfarenhet, kapacitet, stresstålighet, känslighet m m. LA uppstår i en interaktion mellan
dessa yttre och inre faktorer. En känslig person kan på detta sätt uppleva en anrik och komplicerad
biblioteksmiljö som ångestväckande.

Undersökningsarbetet har drivits av två centrala föresatser: att skapa en förståelse för
biblioteksanvändares känslomässiga upplevelser av sitt universitetsbibliotek och att
undersökningens resultat ska kunna leda till praktiskt tillämpbara rekommendationer till
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bibliotekarier på högskolebiblioteken om hur man kan skapa en biblioteksmiljö för alla typer av
användare. I slutet av uppsatsen redogörs för praktiska rekommendationer för hur man kan undvika
att LA överhuvudtaget uppstår hos biblioteksanvändare.
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Bilaga A

Mall till brev som skickades till informanterna efter att vi kommit överens om tid per telefon.

Hej!

Skickar härmed ett brev där jag berättar lite grann om intervjun, samt ett frågeformulär med några
bakgrundsfrågor som du kan fylla i före intervjun om du har tid.

Den inspelade intervjun kommer att användas som empiriskt underlag i en magisteruppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, där jag studerar på distans.
Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras under pseudonym i
uppsatsen. Det är bara jag som vet att just du deltar i undersökningen.

Själva intervjun är tänkt som ett öppet samtal mellan dig och mig. Det som jag huvudsakligen hade
tänkt att intervjun ska kretsa kring är dina personliga upplevelser och känslor kring ditt
användande av Carolina Rediviva i samband med ditt uppsatsskrivande. Jag är bland annat
intresserad av att få en djupare inblick i studenters ibland negativa känslor och upplevelser kring sitt
universitetsbibliotek och kring informationssökningsprocessen. Jag vill ta reda på hur man upplever
sin egen förmåga att använda biblioteket och de datorbaserade bibliotekskatalogerna och
databaserna. Genom att undersöka användarnas upplevelser av sitt bibliotek så kan man också få
kunskap som kan bidra till att förändra biblioteksmiljön, rutinerna och bemötandet till det bättre.

Vi ses på Carolina, i förhallen vid garderoben xdagen den x:e,  kl x.
Tack för att du tar dig tid och vill medverka i undersökningen!

Med vänlig hälsning!

Cecilia Herdenstam
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Bilaga B

Detta frågeformulär för bakgrundsfrågor medföljde brevet till informanterna

Bibliotekshögskolan i Borås

Bakgrundsuppgifter

Detta frågeformulär är en del av en undersökning kring studenters relation till sitt
universitetsbibliotek (Carolina Rediviva) i samband med att man skriver en B- eller C-uppsats.
Undersökningen kommer att användas för en magisteruppsats i Biblioteks- och
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Frågeformulären kommer att behandlas
helt konfidentiellt.

1. Kön: kvinna man 

2. Ålder: _____

3. Modersmål:    svenska          annat        nämligen:_________________

3. Hur många terminer har du läst vid universitet eller högskola? ________

4. Hur många poäng har du hittills tagit? __________

5. Har Du skrivit flera akademiska uppsatser under Din studietid?

   Nej    Ja          om ja, på vilken nivå (B, C, D-nivå) och i vilka ämnen?

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

6. Har Du deltagit på rundvandring eller användarundervisning på Carolina?

    Användarundervisning    Rundvandring   Inget 

7. Hur skulle Du karaktärisera din datorvana?

    Mycket god God  Ganska god Inte så god 
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8. Hur skulle Du karaktärisera Din vana vid datorbaserad informationssökning i
biblioteksdatabaser?

    Mycket god God Ganska god Inte så god 

9. Hur ofta brukar Du besöka Carolina?

  Flera gånger i veckan  
   Någon gång i veckan  
   Flera gånger i månaden  
   Någon gång i månaden  
   Någon gång per termin  

10. Vad gör Du oftast när Du besöker Carolina? (fyll gärna i flera alternativ)

  Studerar 
   Använder databaserade bibliotekskataloger och databaser 
   Lånar böcker  
   Lämnar tillbaka böcker  
   Söker och samlar information till uppsats eller annat arbete  
   Använder kopieringsapparat  
   Läser tidskrifter  
   Träffar kompisar
   Annat:________________________________________________________
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Bilaga C

Intervjuguide

Denna intervjuguide användes under intervjuerna just som guide. Frågorna ställdes inte i denna
ordning eller med just dessa formuleringar. Oftast föll det sig naturligt att ställa vissa frågor när
ämnet sammanföll med informanternas berättande. Ibland besvarades frågorna av informanterna
själva utan att jag behövde ställa dom. Vissa frågor ställdes aldrig då de verkade ointressanta för
den aktuelle informanten. Under de första fyra intervjuerna var antalet frågor betydligt färre vilket
ledde till kortare intervjuer. Efter mer djupgående litteraturstudium kom jag fram till ytterligare
frågor vilket fördjupade samtalen och gjorde dem längre och intressantare

Inledning
Den här uppsatsen är inte beställd av Carolina, vi sitter här därför att jag jobbar här ibland som
timanställd. Men jag är helt frikopplad från Carolina och man får säga vad man vill om Carolina.
Man är intresserad av undersökningen här och man kommer säkert att läsa den färdiga uppsatsen.
Det är sällsynt med undersökningar som försöker ta reda på användarnas upplevelser och känslor
inför sitt bibliotek. Kanske kan undersökningen bidra till att förändra bemötande och rutiner här
nere så att de blir mer användarvänliga.
Presentera mig. Vad har du för bakgrund?
Prata om brevet, har du några frågor om brevet?
Uppsatsen som jag skriver handlar om studenters känslomässiga relation till sitt
universitetsbibliotek i samband med att man skriver sin B- eller C-uppsats. Jag är intresserad av hur
ditt uppsatsarbete gick och jag är intresserad dina personliga upplevelser och känslor som uppstått
hos dig när du använt dig av Carolina. Jag vill veta hur du har upplevt själva biblioteket, personalen,
biblioteksrutinerna, informationssökningen och din egen förmåga att använda biblioteket.
Praktiska aspekter kring intervjun: Hur lång tid har vi på oss? Intervjun kan ta upp till 1 timme.
Jag har tystnadsplikt, det är bara jag som vet att just du deltar i undersökningen. Banden och
utskrifterna kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.
Vill du fråga något innan vi börjar?

Frågor
Hur har det gått med uppsatsarbetet, kan du berätta? Vad skriver du om?
Hur valde du ämnet? Vilka överväganden gör du när du väljer ämne?
Hur gör du när du ska sätta dig in i ett ämne, hur lär du dig ditt ämne?
Var du helt klar över uppsatsens frågeformulering eller fokus när du började söka information på
Carolina? Om inte, komplicerade detta din informationssökning?
Upplevde du någon oro innan du formulerade klart precis vad du skulle göra med uppsatsen?
Brukar du ändra fokus allteftersom du lär dig mer om ämnet genom litteratursökning?
Hur kände du i början av uppsatsarbetet?
Olika problem eller kriser som dykt upp i uppsatsarbetet? Hur har dessa lösts?
Vilken är den svåraste delen i uppsatsen?
Hur känner du när du får reda på att en uppsats ska göras?
Berätta om hur du gör när du samlar och organiserar information till din uppsats?
Om man ser uppsatsarbetet som en linjär process som börjar med att man får reda på uppgiften och
slutar när man är klar, kan du beskriva olika stadier i den processen? Kan du rita en tidslinje över
uppsatsprocessen med viktiga steg? Känslor som hör ihop med dessa stadier?
Upplever du att lärare/handledare stimulerar till informationssökning och biblioteksanvändning?
Hjälper de dig till speciella databaser eller källor t ex?
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Har du gått någon användarundervisning, hur gick den till, har den hjälpt dig?
Hur tycker du att användarundervisning borde vara utformad? När borde den äga rum?
Tycker du att undervisningen borde bygga mer på litteratursökning och självständig
problemformulering?
Tycker du att det är svårt att hitta den information du söker?
Tycker du att det är svårt att översätta ditt informationsbehov till databasernas exakta språk?
Hur avgör du om litteraturen är relevant när du söker litteratur?
Hur vet du när en litteratursökning är slutförd?
Använder du någon databas med litteratur speciellt för ditt ämne?
Hur upplever du din egen förmåga att söka information?
Brukar du be bibliotekspersonalen om hjälp? Vad brukar du fråga om? Hur blir du bemött?
Kan personalen bli mer hjälpsamma?
Har du någon gång undvikit att fråga personalen om hjälp fastän du behövde?
Har du någon gång undvikit att gå till Carolina fast du behövde?
Hur skulle du beskriva din egen förmåga att använda biblioteket nu? I början?
Hur skulle du beskriva din egen kunskap om biblioteket och informationssökning, nu? I början?
Vilken är din generella uppfattning om biblioteket? Har du någon gång varit missnöjd med
biblioteket?

Kommer du ihåg, kan du berätta hur det var när du första gången besökte Carolina?

Vad ska du bli? Tror du att informationssökning och bibliotek blir viktigt för dig i ditt yrke i
framtiden?


