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ABSTRACT 

 

Denna uppsats undersöker informationssökningsprocessen hos en grupp utvalda ungdomar på 

Örnsköldsviks stadsbibliotek. Syftet har varit att undersöka och förstå unga biblioteksbesökares 

information seeking behavior i ett annorlunda bokuppställningssystem. Örnsköldsviks stadsbibliotek 

valde, efter KB:s beslut om  nedläggning av SAB 2008, ett relativt nytt sätt att placera och ställa upp 

sina böcker på. Det nya systemet kallas Rainbow  och det guidar besökaren genom tydliga 

ämneskategorier, klartext och färger. Med Carol. C. Kuhlthaus ISP- modell i sex steg som stöd, 

vilken beskriver tankar, känslor och ageranden under en informationssökningsprocess, undersöks hur 

de unga besökarna tog sig an sin informationssökning på Örnsköldsviks bibliotek. Genom intervjuer 

och observationer av de unga biblioteksanvändarna, samt ytterligare intervjuer med bibliotekets 

bibliotekarier, har material och information insamlats och analyserats kring hur ungdomarnas 

informationssökningsprocesser gått till. Resultaten från undersökningen visade att de intentioner som 

informationssökaren initialt bär med sig i sökprocessen påverkar sökresultatet. Det visade sig också 

att känslor, tankar och ageranden, som respondenterna förväntades att uppleva, till viss del skilde sig 

från de upplevelser som Kuhlthaus respondenter beskrivit vid sina informationssökningar, och vilka 

har legat till grund för ISP- modellen. I och med att studien behandlar folkbibliotek och 

ungdomarnas fritid var respondenterna på Örnsköldsviks bibliotek inte heller lika medvetna, något 

som tycktes tydligt redan från start, om sin egen sökproces som Kuhlthaus respondenter varit. Men 

denna undersöknings respondenter uppgav dock att bokuppställningen i sig fungerade bra för dem att 

söka information i.  
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1 INLEDNING  

  

Många bibliotek kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att ställas inför ett beslut om hur de 

ska hantera nedläggningen av Sveriges klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB). På vissa 

bibliotek har man skapat egna system som ska efterfölja SAB; som Rainbow-uppställningssystem på 

Örnsköldsviks stadsbibliotek som vann Formatdagarnas innovationspris 2015 med motiveringen 

”[Med Rainbow][...]guidas besökaren med hjälp av tydliga ämneskategorier, klartext och färger ner 

till underavdelningar som hjälper dem att enkelt hitta i bokbestånden.” (Landstinget Västmanland, 

2015). Beslutet om SAB:s nedläggning kom från Kungliga biblioteket (KB) redan 2008 (KB 1a. 

2008-11-21) och sedan 2011 har många folk- och skolbibliotek bytt från SAB till det internationella 

Dewey decimalklassifikation (DDK). Dock använder också många bibliotek i Sverige fortfarande 

SAB (KB 1b 2014).  

        Ungdomar är en viktig grupp att se till gentemot de tjänster och den tillgänglighet biblioteken 

erbjuder, då de är en prioriterad grupp enligt den nya bibliotekslagen § 8. De är även bibliotekens 

framtida användare (Regeringskansliet 2013). Uppställningsförändringen är grunden till min 

huvudsakliga undersökning av ungdomars informationssökningsbeteende. Jag fokuserar på hur vi 

kan förstå ungdomars information seeking behavior (informationssökningsbeteende) och hur 

sökprocessen såg ut för sex intervjuade ungdomar på just Örnsköldsviks stadsbibliotek, men även i 

viss mån i relation till nämnda uppställningsförändring. Jag har tagit stöd i Carol Collier Kuhlthaus 

Information Search Process (ISP) modell vilken beskriver en informationssökningsprocess i sex steg 

där fokus ligger på känsla (the affective), tanke (the cognitive) och agerande (the physical). När jag 

analyserade ungdomarnas intervjusvar om hur de letar upp information låg mitt fokus på den 

subjektiva upplevelsen om hur sökningen gått till. I min undersökning är informationen som 

eftersöks skönlitterära böcker.  

        Från Örnsköldsviks stadsbibliotek uppkom frågan om det gick att ta reda på hur de unga 

biblioteksbesökarna upplever den nya genreindelningen, som kallas Rainbow och som ska ersätta 

SAB. När ett bibliotek förändrar sitt uppställningssystem är det viktigt att se till så att användarna 

förstår och kan använda sig av den nya strukturen. Folkbibliotekets uppgift är att stimulera till 

läsning och främja barn- och ungdomars språkutveckling och besökare kan påverkas av 

uppställningen, som helst ska locka till läsning och till förståelse i hur man hittar på biblioteket. 

Bibliotekarierna har med Rainbow försökt att förtydliga och förenkla sökandet av litteratur (och 

annan media). 

          Bibliotekarierna har arbetat fram bokuppställningssystemet Rainbow och det skiljer sig från 

många andra biblioteks sätt att placera böckerna på. Jag beskriver hur Örnsköldsviks stadsbiblioteks 
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bibliotekarier har tänkt kring applicerandet av uppställningssystemet, samt beskriver även hur 

processen kring verkställandet gick till. Under min studietid vid Biblioteks- och 

informationsvetenskapliga programmet i Umeå introducerades vi studenter till det sedan länge 

befintliga klassifikationssystemet SAB och även DDK (Dewey decimalsystemet). Däremot har ingen 

specifik fokus legat på bibliotek som har tagit bokuppställning och temakategorisering i egna händer. 

Detta är dock ett relevant och intressant område i och med att när äldre system, som SAB, nu läggs 

ned så kan svenska bibliotek få möjligheten att utveckla nya typer av system, vilket förstås kan ha en 

påverkan på biblioteksanvändaren.         

 

1.1 Syfte  

 

Jag ska analysera hur vi kan förstå unga användares information seeking behavior, i ett relativt 

annorlunda bokuppställningssystem. Kuhlthaus Information Search Process model är en inspiration i 

min undersökning då hennes modell används för att ta reda på hur sökprocesser går till. Skillnaden i 

min undersökning jämfört med Kuhlthaus är att den sökprocess som sker i mitt fall är betydligt 

kortare och inte heller kopplad till en externt pålagd uppgift. Jag kommer att titta på hur ungdomar 

söker efter skönlitterär ungdomslitteratur i en specifik bokuppställningskontext. I min undersökning 

har jag arbetat med följande frågeställningar:  

1. Hur kan man förstå ungdomarnas sökbeteende utifrån Kuhlthaus modell om information 

seeking behavior?  

2. Hur påverkar den nya uppställningen ungdomarnas information seeking behavior? 
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2 BAKGRUND  

För att introducera läsaren till en av aspekterna i ämnet för denna uppsats och en del i vad som 

föranlett denna undersökning följer en introduktion till vad som legat till grund för uppkomsten och 

verkställandet av uppställningssystemet Rainbow på Örnsköldsviks stadsbibliotek. Biblioteket och 

uppställningen nominerades till Axiells Nytänkarpris 2015 och vann också nyligen med 

motiveringen: ”På Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik guidas besökaren med hjälp av tydliga 

ämneskategorier, klartext och färger ner till underavdelningar som hjälper dem att enkelt hitta i 

bokbestånden” (Landstinget Västmanland, 2015). Med Rainbow använder sig biblioteket av 

färgkodning istället för bokstavskombinationer för uppställning av böcker och annan media. På 

ungdomsavdelningen har bibliotekarierna även där indelat litteraturen i olika genrer för att underlätta 

i sökandet. På ungdomsavdelningen på biblioteket används ordet genre i uppdelningen av böckerna. 

Det är alltså inte bara de klassiska genrerna som används, vilka man som läsare kan vara van vid 

(exempelvis Krim, Romantik eller Poesi). En del av dessa genrer är skapade av fokusgrupper med 

biblioteksanvändare och av bibliotekarierna för att passa in på den litteratur som erbjuds på 

ungdomsavdelningen. I hyllorna med ungdomslitteratur kan läsaren hitta allt från svåra och tunga 

ämnen att söka tröst från till romaner om kärlek mellan levande och levande döda, som vampyrer.   

         Nationalencyklopedins beskrivning av en genre är de litterära ”naturformerna” lyrik, epik och 

dramatik. Dessa kan då närmast uppfattas som en typ av grundbilder för vad en genre är (Hallberg, 

2015). Så är alltså inte fallet här med hur termen används vid Örnsköldsviks stadsbiblioteks 

Rainbow-uppställning. Exempel på genrer vid ungdomsavdelningen på Örnsköldsviks bibliotek är 

till exempel Vänskap och Pararomance. Jag kommer i min text att benämna dessa uppdelningar som 

genrer utifrån hur begreppet används på biblioteket och av bibliotekarierna. Genrerna och 

bokuppställningen relateras till varandra i texten, då de är sammankopplade. Det diskuteras inte 

uttryckligen i texten hur eller varför dessa genrer fått de benämningar de har fått. 

         Informationen som följer har samlats in från intervjuerna med bibliotekarierna vid 

Örnsköldsviks stadsbibliotek. Bibliotekariernas subjektiva upplevelser kring processen återges: hur 

processen gick till; vilka idéer arbetet bygger på; varifrån inspirationen kom och hur hyll- och 

bokuppställningen sedan verkställdes. Vidare kommer en del litteratur kring alternativ 

hylluppställning att här kopplas till Rainbow. Olssons och Olssons (2002:12) uppfattning om att detta 

område är relativt outforskat stöds av Mills som även menar att det är synd i och med att 

biblioteksindex är det som besökarna faktiskt först möts av i ett bibliotek (2004:544-545). 

       

 



 

7 

 

2.1 Rainbow-processen, vuxenavdelningen 

 

2008 beslutade KB (Kungliga biblioteket) i Stockholm att man övergår från det svenska 

klassifikationssystemet SAB (KB 1a 2008) till det internationellt spridda Dewey 

decimalklassifikationssystemet (DDK). Själva övergången till DDK skulle dock dröja några år, 

meddelade man, eftersom delar av DDK skulle behöva översättas. Men i och med detta avslutades då 

utvecklings- och uppdateringsarbetet av SAB. Bibliotekarierna i Örnsköldsvik, och även på många 

andra bibliotek i Sverige, var inte tvungna att välja DDK men de behövde besluta om vilket system 

de då istället skulle använda på biblioteket. Vid en kurs om Deweysystemet i Härnösand upplevde 

bibliotekarierna från Örnsköldsvik att DDK inte skulle passa att använda i biblioteket efter 

nedläggningen av SAB, och det uppmärksammades att ett bibliotek i Åre hade ett nytt sätt att ta sig 

an förändringen på. Örnsköldsviks bibliotekarier besökte Åres bibliotek. Besöket styrde in tankarna 

på att den bokuppställning med färgindelning som Åre använde sig av var något som skulle kunna 

fungera. Det bestämdes därefter att avdelningarna på Örnsköldsviks stadsbibliotek skulle delas upp i 

olika färger. 

          På Örnsköldsviks stadsbibliotek valde bibliotekarierna alltså att arbeta med 

bokuppställningssystemet Rainbow. Målet var att vidareutveckla ett nytt sätt att ställa upp böckerna i 

bokhyllorna på, vilket idag också så gott som helt verkställts, och man har velat främja orienteringen 

och litteratursökandet för användaren på biblioteket (Int:1. 2015). Bibliotekspersonalen hade redan 

sedan tidigare påbörjat ett arbete, då de fortfarande arbetade med SAB, med att dela upp 

bibliografierna i avdelningar och märka dem med en klartextetikett för böckernas respektive 

ämnesområde, som Krim eller Politik.  Vissa avdelningar som upplevdes som viktiga hade också 

brutits ut, som exempelvis Ätstörningar. Därför var personalen redan inriktad på ett arbete med 

`klartexter´ (en etikett med aktuell genre sätts på bokryggen) (Int:1. 2015-11-03).  

          Att komma igång med det hela var en ganska stor process, men enligt bibliotekarierna var det 

en öppen stämning bland personalen och alla var medvetna om att SAB skulle bort. Bibliotekarierna 

började med att mäta de ännu kvarvarande SAB-avdelningarna. Exempelvis: ”Hur stor är Qdfa?” 

(Int:1 2015) och utifrån detta gjordes placeringen av de nya avdelningarna och hyllorna, så att allt 

skulle rymmas och få sin bestämda plats. Det fanns en fysisk begränsning i lokalen och hyllorna fick 

flyttas om ett par gånger innan rätt placeringar hittades (Int: 3 2015). Det beslutades om vilka nya 

huvudavdelningar man skulle ha och även vilka underavdelningar från SAB som kunde konverteras 

till Rainbow och placeras in under de nya huvudavdelningarna. Bibliotekarierna såg även över 

namnen för SAB:s avdelningar samt vilka böcker dessa innehöll och utifrån det bestämdes det vad 

man skulle kalla dem i det nya systemet; det var viktigt med enkla namn. Vissa tidigare avdelningar 
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passade först inte in någonstans men under arbetets gång lyckades man att lösa det problemet och 

placera ut även dem.  

         I intervjuerna nämns det att det under processen kom på tal bland bibliotekarierna att det först 

inte var helt självklart att böckerna skulle ställas upp efter ämnesindelning (Int:2 2015). Personalen 

såg både fördelar och nackdelar med det; kanske kunde besökaren tappa det spontana valet av bok 

om man indelade litteraturen i olika områden? Chansen att snubbla över en ny typ av bok blir kanske 

inte lika stor? Om man dessutom delar in böcker i olika ämnesområden kan det upplevas som att 

man styr besökaren mer.  

         Samtidigt hade indikationer från besökarna visat att det ibland var svårt för unga, och även för 

andra grupper, lägger respondenten till, att faktiskt veta vad det är man söker. En fördel för en 

persons sökprocess, med en bokuppställning som Rainbow, är att om man som besökare vet vad man 

vill ha inom ett speciellt ämnesområde så kan det vara lättare att urskilja det ämnet genom specifika 

ämnesindelningar. Till skillnad från med SAB:s bokstavskombinationer där olika ämnesområden har 

egna bokstavskoder, vilka nödvändigtvis inte är tydliga med vilket område en speciell bokstavskod 

representerar. En intervjurespondent sa: ”[om man] […] ska se rent SAB [...] säger ju [det] 

ingenting” (Int: 3 2015). Möjligheten till browsing (när man går runt, tittar och letar lite överallt efter 

böcker bland hyllorna) är lika möjlig med Rainbow som med SAB. 

        Bibliotekarierna märkte också under arbetets gång att låntagarna faktiskt verkade hitta bland de 

nya hyllorna trots att tydliga skyltar initialt saknades. En bibliotekarie berättar för mig att: ”Visst var 

det lite rörigt”, men att låntagarna verkade ta sig fram på ett bra sätt i alla fall (Int:1:2 2015).   

         Det var endast hyllplaceringen som ändrades och ingenting i katalogposterna. I och med att 

varje bok också fick en genomgång så gallrades ett stort antal böcker bort. Bokens ålder samt hur 

många gånger den lånats ut togs i beaktande i beslutet om den skulle sparas. Jag frågade en 

respondent om alla böcker passade in och fick sin bestämda plats. En del visade sig vara ”jättesvåra” 

(Int:1 2015) i och med att de hypotetiskt sett skulle kunna placeras på tre olika ställen på grund av att 

de behandlade fler än ett ämne. Därför var samarbete och samtal kollegor emellan till hjälp i arbetet 

och bibliotekarierna funderade gemensamt över var en låntagare faktiskt skulle kunna hitta en 

specifik bok bäst. På min fråga huruvida frågorna från besökarna, om var de kunde hitta en speciell 

bok, var fler till antalet när SAB användes på biblioteket får jag svaret att det idag upplevs som att 

besökarna känner en mycket mindre osäkerhet jämfört med tidigare. ”Då var det en större osäkerhet 

[...] [och] fler frågor om var man kan hitta den typen av böcker `om jag är intresserad av det här eller 

det här´[...]”. ”Och [...] i katalogen [...] [...] gäller det ju att hitta rätt sökbegrepp [...] för att träffa 

rätt.” (Int:2 2015).  Arbetet att ställa i ordning fackavdelningen på vuxenavdelningen tog drygt ett år 

att utföra och påbörjades hösten 2012, och varenda bok har kontrollerats och placerats ut. Några 

utbrytningar gjordes även där; exempelvis Långserier, Kåserier och Noveller, där speciellt den 
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sistnämnda tidigare var en svår litteraturtyp att lokalisera bland all annan litteratur (Int:1 2015).  

         

2.2 Rainbow-processen, barn- och ungdomsavdelningen  

 

Just färg- och genreindelningarna på Örnsköldsviks bibliotek är alltså vad som skiljer detta biblioteks 

hylluppställning från många andra bibliotek. På ungdomsavdelningen har alla ungdomsböcker en gul 

etikett, för att särskilja dessa från litteratur som liknar dem men som hör hemma på 

vuxenavdelningen. Arbetet kring Rainbow-processen och genreindelningen för barn- och 

ungdomsavdelningen går igen från ovan nämnda beskrivningar men på dessa avdelningar 

fokuserades det lite extra på att skapa ytterligare genrer att placera böckerna in under. 

Bibliotekarierna tog, till skillnad från vid arbetet med vuxenavdelningen, hjälp av en fokusgrupp 

(mer om detta i punkt 2.4). När det gällde barn- och ungdomsdelen såg bibliotekarierna ofta hur 

föräldrar eller förskolor ville ta upp olika teman, som exempelvis döden, med sina barn och då har 

det varit behändigt att ha indelningen av litteraturen efter genrer. En respondent berättar att de 

professionella (bibliotekarierna) anser att de själva också ska ha kunskap om böckerna, en 

medvetenhet om vad de handlar om, så att de kan tipsa och rekommendera böcker och ämnen som är 

bra för ändamålet. Det har alla bibliotekarier som jag intervjuat varit tydliga med; att det är viktigt att 

sådan kunskap finns kvar hos personalen. Bibliotekariernas tankar kring detta har inte varit att de ska 

kunna peka och låta besökarna hitta en viss bok själva – men, om besökaren så vill så finns den 

möjligheten. För biblioteket och personalen bör förstås även ta hänsyn till den besökare som inte vill, 

törs eller kan fråga om det den söker efter. 

         Sedan tidigare fanns bland annat genrerna Svårt & Sånt, Kärlek, Spänning och Historiskt. ”De 

som inte fanns i en genre är de som går in under Vänskap eller Feel good idag” (Int:3 2015). 

Bibliotekarierna ville speciellt utmärka populär litteratur som man upplevde försvann i den stora 

massan av andra böcker, samt försöka passa in alla böcker under en passande genre. Man valde att 

följa uppställningen från vuxenavdelningen vid ungdomsavdelningens faktaböcker och sådant som 

hörde samman ämnesmässigt valde man att föra ihop. Därför står inte genrerna i biblioteket i 

bokstavsordning (exempelvis står Kärlek inte bredvid Klassiker). Nu har bibliotekarierna istället valt 

att föra ihop till exempel Klassiker med Historiska (Int:3 2015). Ämnen som kan associeras till 

varandra får därmed en starkare koppling till varandra. Denna typ av tänk använde man även på 

barnavdelningen.         

         Bibliotekarierna som jag pratade med är alla eniga i sina svar kring hur de tycker att arbetet 

med färg- och genreindelningen har varit. Alla berättar om positiva känslor och att de som 

bibliotekarier fick en väldigt bra överblick över det bokbestånd som fanns i och med att de hanterade 
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varenda bok i biblioteket. En bibliotekarie berättar om hur de nästan fick en så gott som perfekt 

katalog efter genomgången (Int:1 2015).  

         När skolklasser varit på besök har bibliotekarierna också sett att eleverna haft lätt att hitta och 

ta sig fram bland samlingarna. När nu arbetet med uppställningen till största delen är färdigställt så 

funderar personalen på att utföra en analys, där man kontrollerar utlåningssiffrorna flertalet år 

tillbaka, för att se hur samlingarna används och om användandet har förändrats sedan SAB försvann 

(Int:3 2015).  

           

2.3 Genrer och uppställning 

 

Många biblioteksbesökare, även de vana besökarna, skulle nog hålla med om att uppställningen av 

böcker och annan media är en viktig del för att kunna ta sig fram och hitta det man söker efter i ett 

bibliotek. Utifrån svaret från en ung besökare vid en av intervjuerna utförd på Örnsköldsviks 

bibliotek fick jag veta att denne helst inte frågade bibliotekarierna om hjälp i boksökandet. Svaret på 

min fråga ”varför inte?” var överraskande. Han bad inte om hjälp på grund av att han ”inte ville 

störa” bibliotekarierna (Kille 17 2015). En fin tanke måhända dock är det trots allt därför 

bibliotekarien finns och är ute i biblioteket, det är en viktig del av servicen till låntagarna. 

        Vi stannar till och funderar kring dessa besökare som inte vill störa bibliotekarien: kanske är det 

inte på grund av att de inte törs fråga en anställd utan snarare kanske att de själva upplever sig så 

pass hemtama att de själva hittar fram till det de vill ha? Oavsett vad svaret är så blir uppställningen 

av böcker och annan media viktig i situationer med låntagare som inte vill störa bibliotekarien. Med 

en bra bokuppställning i hyllorna kan denne då hitta sin litteratur själv.     

         Rubin skriver att sättet som biblioteket ställer upp sina samlingar på spelar en stor roll i 

möjligheten för användaren att hitta fram till den önskade och eftersökta informationen, oberoende 

av vilken form informationen som eftersöks har. Vill man därefter också `browsa´ (för definition av 

browsing se s. 9) bland material som är relaterat till det man eftersökt är uppställningen viktig i att 

den förenklar och möjliggör detta. Rubin menar också att en bokuppställning bör tydliggöra för 

besökaren att biblioteket haft i åtanke de olika ämnena, formaten och de olika typer av 

användningsområden som finns (Rubin 2010:131). Det kan även vara bra att fundera i en 

bokuppställningsprocess över biblioteksbesökarnas olika känslor, sätt att tänka och agera på, vilket  

spelar in i en söksprocess. I kapitel tre går det att läsa om Kuhlthaus Information Search Process. 

Rubin menar dock även att ett bibliotek teoretiskt sett faktiskt skulle kunna placera materialet 

(litteratur och information oavsett form) huller om buller i hyllorna men ha korrekt klassifikation på 

böckerna. Det skulle kunna bidra till en spännande tur i biblioteket, där besökaren verkligen kan 
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snubbla över vad som helst. Är syftet dock att hitta något specifikt skulle detta sätt inte vara effektivt 

överhuvudtaget. De flesta bibliotek ställer upp de ämnesområden som hör samman tillsammans i 

hyllorna, antingen märkta med bokstäver, nummer eller inom läroämnesområden - ofta hierarkiskt 

grupperade från bredare till snävare ämnen och efter författarens efternamn. Besökaren skulle annars 

alltid behöva vänta sig ett äventyrligt biblioteksbesök och sällan veta i förväg vilken bok han eller 

hon skulle få med sig hem. 

         Biblioteket kan även ställa upp böcker utan att använda det ”hierarkiska ledet” (Rubin 2010: 

132). Ett exempel på detta uppkom i en av intervjuerna kring arbetet med Rainbow-uppställningen. 

Bibliotekarierna har kopplat litteratur till varandra genom att man ”[...]plocka[t] in faktaböcker om 

hästar och ställ[t] dem vid kapitelböckerna om hästar[...]” (Int:3 2015). Läsaren erbjuds då relaterat 

material nära det material denne först eftersökt. Enligt Rubin är det ett bra sätt att placera böcker på 

”i och med att användare av ett ämne ofta använder även det andra” (2010:132). 

         Många klassifikationssystem, exempelvis DDK, används både för ämnessök i katalogen och för 

bokuppställning. Här anas en svårighet. Ett bokorganiseringssystem som är optimalt för 

bibliotekskatalogen är inte säkert optimalt för bokuppställningen på hyllorna och vice versa. Detta 

kan variera bibliotek emellan. Beroende på hur litteraturen är uppställd kan det främja browsing (s.9) 

för bibliotekets besökare (Hjørland, u.å), vilket också hypotetiskt sett i sin tur kan främja ökade utlån 

och öppna upp för nya intresseområden inom litteratur för den enskilde individen.  

          Som jag kort beskrev tidigare nämns bokuppställning sällan i litteraturen när det kommer till 

information seeking behavior, eller inom information retrieval för den delen, då många verkar 

uppleva att detta har en dålig och till och med svag koppling till ovan nämnda inriktningar (Mills 

2004:544-545). Mills skriver dock att det är synd att det är så för trots allt är det biblioteksindex för 

litteratur, media och övrigt material som den största delen av besökarna träffar på först vid ett 

biblioteksbesök. För en besökare som inte vet vad den eftersöker finns dessutom en stor mängd 

information/ litteratur i biblioteket. Oavsett kunskap i sökning ska besökare kunna förvänta sig att få 

tydlig skyltning för det ämnesområde man söker eller står framför i hyllan (Rubin 2010:132). 

Bokuppställningen är en viktig del av bibliotekets service och tjänster till användaren (Mills 

2004:544-545).  

 

2.4 Fokusgrupp 

 

För att bibliotekarierna skulle få perspektivet `nerifrån och upp´ av hur användarna uppfattar och 

skulle vilja att genreuppställningen såg ut på biblioteket användes fokusgrupper. Ett urval gjordes av 

de människor som utgör en grupp besökare, nämligen de unga biblioteksbesökarna. Bibliotekarien 
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nämner att fokusgruppen uppnådde en bra blandning av människor där både ”nysvenskar” och 

”svenskfödda” deltog. Åldersspannet var också bra. Den yngsta var 13 år och den äldsta strax över 

20 år. Könsfördelningen blev dock sned då inga killar ville vara med i fokusgruppen, vilket 

bibliotekarien uttrycker som synd men att det är svårt att göra någonting åt: ”De flesta av våra 

låntagare är ju kvinnor” (Int:3 2015). Denna situation kan även till viss del relateras till min 

undersökning då majoriteten av mina tillfrågade respondenter är kvinnor. 

         Under arbetet med ungdomsavdelningen tog bibliotekarierna alltså hjälp av en fokusgrupp 

bestående av ungdomar för att arbeta fram nya genrer till uppställningen av ungdomslitteraturen 

(Int:2 2015). Bibliotekarien som intervjuades med fokus på ungdomsavdelningen och genrerna 

startade upp arbetet med en fokusgrupp genom att använda de kanaler och nätverk som byggts upp 

gentemot lärare och skolor (Int:3 2015). Det sattes även upp anslag och hon använde sig av 

Facebook för att nå ut till ungdomarna. Det hade känts självklart att använda en fokusgrupp i arbetet, 

berättar hon, då det är ungdomar som ska använda sig av avdelningen. ”[Det är] uttalat i Kultur- och 

fritidsnämnden att man ska ägna särskilt fokus mot barn och unga och gärna använda 

fokusgrupper[...] så det var självklart att fråga [dem]” (Int:3 2015). 

        Det var viktigt i detta arbete, vilket även nämns av ungdomsbibliotekarien ansvarig för arbetet 

med fokusgruppen, att ta till vara på den kunskap som ungdomarna har om sitt eget användande av 

avdelningarna på biblioteket. Hur de unga upplever avdelningarna, hur genrerna kan förändras och 

vidareutvecklas. Bibliotekarierna tog hjälp från gräsrotsnivå och kunde på så sätt förankra 

förändringen på ett sätt som man anade skulle kunna förstås av de människor som skulle använda sig 

av systemet i framtiden; i detta fall ungdomarna själva.  

        Deltagandet i fokusgruppen var förstås frivilligt och sex personer visade sig vara intresserade. 

Kontakten bestod av mejlkorrespondens utan fysiska träffar. Bibliotekarien berättar att ungdomarna 

rörde sig i biblioteket och hade koll på vad som hände under tiden ändå. Under denna tid fick 

ungdomarna alltså tycka till om vad de nya genrerna för att beskriva viss litteratur skulle heta (Int:3 

2015). Ett exempel är att en tidigare genre på barn- och ungdomsavdelningen hette Kuslig, vilket de 

inte ville behålla på ungdomsavdelningen. De upplevde att Skräck var bättre då det kunde vara mer 

lockande för den äldre publiken. Fokusgruppen valde även att byta ut Idrott mot Sport. Fokus i 

arbetet med fokusgruppen var att få fram benämningar som inte lämnade besökare med känsla av 

”det här fattar inte jag, eller, det här är helt fel” (Int:3 2015). Bibliotekarien berättar att det har varit 

viktigt att skapa genrer så nära ungdomarnas eget uttryckssätt som möjligt. I och med att många 

skolklasser kommer till biblioteket för bokprat och dylikt såg man då tydligt vad eleverna behövde 

ha extra hjälp med när det gällde att hitta rätt bland böckerna – detta blev en viktig pusselbit i arbetet 

med genrerna med fokusgruppen. När jag frågar vad som varit viktigt i arbetet får jag svaret 

”Lyhördhet” (Int: 3 2015). Jag förstår att det handlar om att biblioteket ska möta gruppen med ord 
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och benämningar på `deras språk´.  

         Nya genrer skapades med hjälp av fokusgruppen och man upptäcker att några genrer inte var 

helt självklara förrän de förklarades, som Pararomance (en förkortning av engelskans paranormal 

romance), ”där kärlekshistorian har en stor betydelse för en berättelse med övernaturliga inslag” 

(Int:3 2015). En respondent berättar att man på biblioteket märkt att det varit viktigt att placera 

böcker efter uttalade ämnesområden i och med att många frågar efter roliga böcker, spännande 

böcker eller böcker om kärlek.      

        Vissa genrer fungerar inte optimalt ännu. Genren Svårt & Sånt, ”avdelningen som rymmer 

många och stora känslor, alla utom [de] positiva känslorna egentligen” (Int:3 2015), upplevs av 

bibliotekarien att den borde förändras. Kanske är det en avdelning som kommer att vidareutvecklas i 

framtiden. Fokusgrupper är något som bibliotekarien gärna skulle vilja arbeta med mer för att i 

framtiden få in ungdomarnas röster i biblioteket ytterligare, just med tanke på att ämnen och böckers 

popularitet förändras – det gör också att genrerna i sig nästan blir som något levande bland 

bokhyllorna. Avdelningarna växer och förändras tillsammans med ungdomarna som ska utnyttja 

dem. ”[N]u så är det dystopierna som går som tåget [...]men det har ju varit [så] bara de senaste åren. 

[...] [Z]ombieapokalypsen. Zombien är ju den nya vampyren sådär. Så det kommer väl någonting 

annat sen” (Int:3 2015).  
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3 INFORMATION SEEKING BEHAVIOR  

 

Kuhlthau skriver att det ofta är de bibliografiska frågorna som traditionellt lagt grunden för 

biblioteks- och informationsyrket, men användarens perspektiv på informationssökning har visat sig 

vara ett viktig del inom informationsområdet (Kuhlthau 2004:2). Information behavior eller 

informationsbeteende är en underdisciplin i biblioteks- och informationsvetenskapen och beskrivs i 

Bawden & Robinson som de olika sätt som människor interagerar med information på sitt eget 

speciella sätt, samt hur de utifrån detta söker och använder sig av informationen.  

 

 

Forskning inom området görs på skilda sätt för att förstå människors förhållande till information 

(Bates 2010, och Wilson 2000, se Bawden & Robinson 2012:188-190). Information behavior utgår 

från en persons världsuppfattning och kan relateras till information seeking med vilket man menar 

det målmedvetna och avsiktliga sätt som man letar efter information på för att lösa ett problem; som 

önskningen att finna specifik litteratur. Som sökare utför man sökhandlingen för att på något sätt öka 

sin förståelse för något (Bawden & Robinson 2012:188). Begreppet information behavior går därför 

till stor del hand i hand med information use och information need (Ibid 2012:188-189). 

         Sökandet och insamlandet av information är en komplicerad process där sökandet kan variera 

mellan olika åldrar, utbildningsnivå, intellekt och disciplin (Rubin 2010:274-278). Vilken miljö och 

vilka informationskällor man har tillgång till påverkar förstås också. I sin forskning fann Chen och 

Hernon att den största anledningen för individer att söka efter information var av personliga skäl. 

Man letade efter den information som man behövde för att lösa problem som kunde uppstå i 

vardagen, vilka exempelvis kunde handla om jobbrelaterade frågor eller om utbildning (1982, i 

Rubin 2010:275). Kunskaper om vilken typ av information människor söker efter är viktiga för 

biblioteken, för att kunna bygga upp sina samlingar och tjänster på ett bra sätt (Rubin 2010:276).  

         Dervin utvecklade sense-making som ett teoretiskt perspektiv på informationssökning och 

informationsanvändning och det kan förklaras som: en användare med avsaknad (a gap) om någon 

typ av kunskap (Dervin 1983, 1999, i Kuhlthau 2004:3-4). Denna person kommer då att söka efter 

information för att fylla den saknaden (the gap) av information för att skapa förståelse (make sense) 

för det specifika problemet. Perspektivet Sense-making har öppnat upp för nya kunskaper om hur och 

varför människor söker information och hur de använder den. Vad man sedan söker efter varierar 

”All people are individuals and will seek and use information in different ways… 

[information gathering] is an integral part of our personalities, and we all do it 

differently. There is no such thing as a homogenous body of information users” 

(Maurice Line (1998, 223 via Bawden & Robinson 2012, 187)). 
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från person till person och från tillfälle till tillfälle. Men kunskaperna om hur och varför människor 

söker information har i sin tur givit mer kunskap och teoretiska ramverk till bibliotekarier och 

forskare. För att kunna anpassa bibliotekens sätt att erbjuda information så måste vi veta mer om 

individens perspektiv på informationssökning (Ibid 2004:3-5). Ju bättre vi förstår en person desto 

bättre kan vi se hur vi kan hjälpa den personen i dennes informationssökning (Rubin 2010:276).  

        Forskningen har sedan öppnat upp för området information behavior. Sökstrategier kan variera 

beroende på sökfrågan och individens behov. Kuhlthau beskriver processen i sex steg och trycker på 

det betydande personliga agerandet i informationssökning. Kuhlthau menar att hennes modell ISP, 

som behandlas i nästa avsnitt, kan hjälpa bibliotekarier och andra informationsarbetare att se hur en 

informationsanvändare söker (1991, i Rubin 2010:278). Bibliotekets funktion är att bistå och serva 

dess besökare och användare. För att kunna erbjuda användbara servicetjänster i vår 

informationsmiljö, där förändringar och utveckling kan ske väldigt snabbt, är det viktigt att 

bibliotekarier och de som forskar inom informationsvetenskap är uppmärksamma och medvetna på 

hur och varför folk använder sig av information (Rubin 2010:271).  

 

3.1 The information Search Process  

 

Det vi kan förstå utifrån föregående avsnitt är att individens subjektiva upplevelseprocess i 

framskaffandet och användandet av information är en viktig faktor som det bör läggas fokus på på 

biblioteken, speciellt i och med att informationsökning är en primär sak som vi människor utför så 

gott som dagligen. Människor söker information för att bredda sina kunskaper och förståelsen för 

omvärlden. I biblioteket upptar informationssökning en relativt stor plats och om användarnas 

informationsprocess inte matchar sätten som informationen i biblioteken presenteras på kan förstås 

problem uppstå (Kuhlthau 2004:13). Wilson menade att bibliotek och informationssystem skulle 

anpassas till hur människor använder information  (i sina dagliga liv) och att det var mycket viktigt 

att utveckling skulle baseras på en förståelse för det individuella informationsinsamlingsbeteendet 

(1977, i Kuhlthau 2004:2). 

         Trots att det behövs mer forskning om informationssökningsbeteende har Kuhlthau skapat en 

större förståelse för hur användarnas upplevelser av informationssökning kan förstås. De 

kunskaperna kan en bibliotekarie dra nytta av i många sammanhang och situationer. När vi tittar på 

en individs subjektiva perspektiv på informationssökning blir vi uppmärksamma på att detta är en 

aktiv och högst personlig process. För att bygga upp kunskap från information matchas den nya 

informationen med vad man redan vet vilket utökar ens kunskap och individens ögon öppnas upp för 
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nya perspektiv. Litteraturen erbjuder övertygande bevis om att informationssökning är en 

intellektuell process. 

         För att kunna gå vidare med arbetet kring information seeking har det krävts teorier som kan ge 

oss mönster att följa informationsbeteenden med. Till detta område lånades först teorier från bland 

annat psykologi och historia, av bland andra John Dewey och George Kelly, och där fann forskare 

passande teorier om hur människor hanterar en läroprocess (Kuhlthau 2004:13-23). Detta gav då en 

ram för hur man kunde betrakta informationssökningsbeteende hos biblioteksanvändare.  

        Kuhlthaus egen forskning inom området samt utvecklingen av hennes ISP- modell har bidragit 

stort till kunskaperna om individers informationssökning och hur det tycks fungera. Hon arbetade 

fram ISP- modellen bland annat ur en undersökning gjord på studenter. Modellen beskriver 

förändringar i tanke, känsla och agerande under en sökprocess under ett specifikt arbete (Kuhlthau 

2006). För att validera modellen ytterligare använde Kuhlthau sedan samma modell för att undersöka 

sökbeteendet hos biblioteksbesökare med en skoluppgift att lösa. Modellen skiljer sig från andra 

informationssökningsmodeller i och med att den beskriver den avancerade och komplicerade 

processen av uppbyggnad (constructing) av information snarare än att se på processen som endast ett 

sätt att insamla information på. 

       ISP- modellen utmanade det traditionella sättet att se på bibliotekarieyrket som ett sätt att lösa en 

användares informationsbehov genom att hjälpa till att lokalisera nödvändiga ”källor”. Man såg 

alltså inte tidigare att det var ett arbete där bibliotekarien tolkar uppgifter som användaren 

konfronteras av under sökprocessen. En sökprocess där användaren söker efter mening och kunskap 

snarare än bara för att hitta och samla in information (Kuhlthau 2006).  

 

3.2 Information seeking process model (ISP) 

 

Informationssökarnas ”subjektiva värld” är alla konstruerade olika och involverar tanke, känsla och 

agerande, allt i en dynamisk process i lärandet (Kuhlthau 2004:14). Personers 

informationssökningsprocess studerades av Kuhlthau med fokus på hur de under den tiden kände, 

tänkte och agerade i detta. I fokus var studenter i färd att söka information för att färdigställa en 

uppgift. Trots tydliga instruktioner och vetskapen om möjlighet till hjälp fanns vissa utmärkande 

känslor hos de flesta i starten av uppgiften. Studenterna upplevde sig förvirrade, osäkra och 

stressade, till och med ointresserade och frustrerade på situationen. Oavsett vad ämnet för uppgiften 

var eller på vilken nivå deras kunskaper låg upptäckte Kuhlthau att alla studenter upplevde 

svårigheter. Alla dessa upplevelser kan förstås vara hindrande i en läroprocess. Med hjälp av de 
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mönster som Kuhlthau kunde urskilja i sökprocessen började hon arbeta fram en modell med stöd 

från psykologin om hur inlärningsprocesser såg ut (2004:30). 

        Kuhlthau frågade sig då om studenternas upplevelser var något som en sökare kunde förvänta 

sig från att hantera en ny uppgift: att dessa känslor, tankar och ageranden `följde på köpet´. Ur detta 

kom funderingarna och perspektivet att informationssökning är en process om uppbyggnad 

(konstruktion) och då följer alla rörliga och föränderliga komplikationer. Kuhlthau använde denna 

insikt i sin forskning kring informationssökningsbeteende och hon skriver att man med denna metod 

nu ska kunna se och ta reda på mer om en biblioteksanvändares informationssökningsprocess (Ibid 

2004:30).   

        Samtidigt kan denna modell också lära oss alla hur informationssökning upplevs för många 

människor, att det är en lärandeprocess att ta till sig information. Vid undersökningstillfällena skrev 

studenterna journaler om hur de upplevde känslor, tankar och ageranden under sökprocessen. De 

skrev även korta utlåtanden i olika skeenden av den. Det visade sig att studenternas tankar 

förändrades kontinuerligt. Mönster började efter detta att urskilja sig tydligare och även om 

hastigheten studenterna utförde uppgiften i varierade mellan individer, så var vissa aspekter i 

upplevelserna och i följden som handlingarna utfördes i desamma. Kuhlthau (2004:39-40) 

identifierade sex steg utifrån studenternas beskrivningar av sina upplevelser.  

1: Inledningen av uppgiften – oro, osäkerhet vid mottagande av uppgift. 

2: Ämne väljs – en viss känsla av trygghet och optimism infinner sig. 

3: Undersöka informationsmöjligheter och hitta fokus för uppgiften – känsla av förvirring, många 

ville inte fortsätta med uppgiften.  

4: Formulering av fokus –Här förändrades känslorna för vissa. Uppgiften kändes mer hanterlig och 

inte lika skrämmande. En svag känsla av optimism infann sig. Det blev lättare att ta sig vidare i 

informationssökningen när en grund fanns att stå på och utgå ifrån. 

5: I steg fem skedde insamlingen av information. Studenterna beskrev känslor av att ha en tydlig 

riktning och självförtroende. 

6: Sökprocessen avslutades och skrivfasen påbörjades. Själva avslutandet av 

informationsökningsprocessen verkade skilja sig åt studenterna emellan men genomgående var att de 

upplevde att de redan sett den information de hittade efter nya sökningar eller att de upplevde att de 

helt enkelt letat tillräckligt.  

         De sex stegen i modellen inbegrips inom dessa tre olika sfärer:  

1: The affective (känslorna)   

2: The cognitive (tankarna)    

3: The physical (agerandet) 
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(Modell av Information Search Process (ISP), Kuhlthau 2004:82) 

 

Det tydligaste från Kuhlthaus studie har varit att de tankar, känslor och ageranden som studenterna i 

studien upplevt, och som går att följa i illustrationen ovan, är en del av informationssökning som en 

process. Sökaren bygger upp sina kunskaper och sina känslor från vaga och förvirrade till tydliga och 

trygga, och oavsett kunskapsnivå så upplever många sin informationssökning på liknande sätt och 

med liknande känslor (Kuhlthau 2004:51-52).  

 

3.3 Oro och osäkerhet i informationssökning 

 

En person går in i sökningen med sitt personliga `bagage´; som tidigare erfarenheter, tidigare 

kunskap och även bakgrund vilka alla påverkar sökprocessen. Motivet för informationssökningen 

påverkar också sökprocessen vilket i sin tur påverkar utgången och effekten av sökningen. Sökaren 

skapar sin sökning utifrån sin egen person och världsbild. Därför skiljer sig sökprocesserna åt mellan 

personer och varje sökning blir subjektiv och unik (Kuhlthau 2004:7-8). Det visar sig alltså att 

tankar, känslor och ageranden går från otydliga till tydliga samt att man går från att känna oro till 

säkerhet (Kuhlthau 2004:38-41).      

         Användarens konstruktiva process då denne bygger upp informationsförrådet (sökprocessen) 

och utökar samt lägger det till den information denne redan innehar, karaktäriseras av oro och 

osäkerhet (Kuhlthau 2004:8). Många studier visar på detta och det kan ha att göra med att sökaren 

först inte är bekant med de nya källorna, dock är detta något man kan förvänta sig när man ger sig in 

i en ny sökprocess. Principle of uncertainty (osäkerhetsprincipen) har också framarbetats för att visa 

på de många tankeassociationer som görs i en människas huvud under en sökprocess (Kuhlthau 

2004:89). Osäkerhetsprincipen byggs upp av sex stycken corollaries som teoretiskt och ingående 

beskriver hur användarnas känslor förändras och med stöd av dessa corollaries kan vi urskilja på 

vilken känslomässig nivå sökaren befinner sig (Ibid 2004:89). Osäkerhetsprincipen är definitivt 
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något som bibliotekarier skulle kunna ha nytta av att känna till i arbetet med att hjälpa besökare med 

informationssökning till olika typer av uppgifter.  

 

3.4 Shelagh K. Genuis’ granskning 

 
Kuhlthaus studier riktar sig mot studenters informationssökning vid en på dem pålagd uppgift, eller 

de biblioteksanvändare som informationssöker efter just information på biblioteken. På grund av 

detta skiljer sig min studie av ISP-modellens användning mot hur den ursprungligen använts. Jag har 

inte stött på någon forskning av Kuhlthau där hon riktar sig mot den biblioteksanvändare som söker 

skönlitteratur och därför blev det också intressant att studera om det gick att utgå från modellen trots 

det. Jag har undersökt om det gjorts ytterligare forskning med liknande vinkling av användandet av 

ISP-modellen som jag har gjort, men det tycks saknas.  

Genuis visade sig dock ha gjort en granskning av fem av Kuhlthaus tidiga studier. De fem 

studierna var de som låg till grunden för Kuhlthaus ISP-modell. Syftet med Genuis granskning var 

att summera den empiriska grunden för ISP-modellen och  utöka förståelsen av målmedveten 

informationssökning samt att presentera modellen. Kuhlthaus kvalitativa och kvantitativa material 

granskades. I de fem studierna deltog 588 deltagare under fyra års tid; studenter i olika åldrar samt 

folk- och skolbiblioteksbesökare med egna informationssökninguppgifter att utföra på biblioteket.  

Genuis bekräftar Kuhlthaus ISP-modell och beskriver de sex stegen av känslor, tankar och ageranden 

för en informationssökare under en sökprocess. Genuis fokuserar på studenterna i studierna men 

nämner kort även biblioteksbesökarna vilket då kan relateras till min undersökning. 

Biblioteksbesökarnas sökprocesser gick att likna vid studenternas men sökprocesserna beskrevs inte 

mer ingående än så (2007:80-82). Biblioteksanvändarnas sökprocess tycks alltså inte lika tydlig som 

studenternas och de är därför en grupp som det var intressant att titta närmare på utifrån ISP-

modellen och med inriktning litteratursök. Genuis artikel är intressant och jag relaterar den till min 

undersökning och den får därför styrka mina resultat.     

  

3.5 Reflektioner     

 

Kuhlthaus Information Search Process modell har varit ett stöd att följa under 

undersökningsprocessen. Det har dock varit svårt att helt följa modellen med min 

undersökningsdesign då sökprocesserna som jag har studerat inte har pågått under lika lång tid som 

under Kuhlthaus undersökningar. Mina respondenter har heller inte fått eller behövt ha lika lång tid 
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på sig eller varit förberedda på att vara medvetna om sitt eget sökbeteende under sin sökprocess 

(Kuhlthau 2004). Därför kan eventuellt känslor, tankar och ageranden visa sig att inte vara lika 

tydligt starka för mina respondenter som för studenterna i Kuhltaus studie. Respondenternas syften 

för informationssökningen har heller inte varit desamma. Mina respondenter har inte blivit tilldelade 

ett ämne att söka information om, som i Kuhlthaus studie, utan respondenterna har själva valt 

inriktning av information (här: skönlitterär bok). Styrkan med att tillämpa teorin har dock bland 

annat varit att ISP-modellen givit en riktning åt mitt tolkningsarbete. 
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4 METOD  

 

Jag använde mig av kvalitativ metod i denna undersökning då det genererar insikter kring individens 

subjektiva uppfattning och aspekter av mänsklig kunskap och beteende (Powell & Connaway i 

Powell 2006:111). Det har gjort det möjligt att ta fram information så att jag som utfört 

undersökningen kan förstå informanternas uppfattning och upplevelsedimension (Dalen 2007:11). 

Enligt Dalen bör forskaren ha en god insikt och kunskap om det tema som ska studeras, så pass att 

forskaren kan välja ut ”enheter som tillsammans avspeglar olika dimensioner av det aktuella temat” 

(2007:51). Två intervjutyper har utförts; en med inriktning på bakgrunden av Rainbow (med 

bibliotekarierna) och den andra typen med fokus på sökbeteende (med besökarna).  

           Det finns förstås begränsningar med kvalitativ metod som exempelvis: begränsad möjlighet 

att inhämta objektivt informationsmaterial och begränsad möjlighet att bedöma resultaten utan att de 

färgas av egna perspektiv (Weiss 1998:85-86 i Powell 2006: 11). Trots detta är denna metod bäst 

lämpad för min undersökning där den subjektiva uppfattningen från de unga besökarna och 

bibliotekarierna är viktigast i relation till den typ av teori av Kuhlthau som ska användas. 

 

4.1 Intervjuer med bibliotekarier  

 

Dalen skriver i sin bok Intervju som metod att det överordnade målet för kvalitativ forskning är att 

”nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i […] personers sociala verklighet” 

(2007:11) och jag har haft det i åtanke under de intervjuer jag gjort för informationsinsamlingen. Jag 

var intresserad av att veta bakgrunden till uppkomsten och verkställandet av Rainbow, hur arbetet 

och tillvägagångssättet gått till, hur arbetet inriktat på själva ungdomsavdelningens genreindelning 

gjordes samt hur besökarnas reaktioner varit. Innan jag tog kontakt med besökarna på 

ungdomsavdelningen var det viktigt att ta reda på hur den allmänna upplevelsen för personalen varit 

kring besökarnas sökmöjligheter.  

         Bibliotekarierna jag valde ut till mina intervjuer har både haft inflytande och ansvar vid 

utvecklandet och arbetet med Rainbow och i och med deras kunskaper om arbetet med genrerna och 

bokuppställningen så kunde jag ha stor nytta av dem i min undersökning. Tre intervjuer bokades in 

med tre bibliotekarier. Bibliotekarierna valdes ut utifrån respektive bibliotekaries speciella 

kunskapsområde från arbetet med Rainbow-processen.  

         Efter de tre intervjuerna upplevde jag att informationsmängden var så pass stor och täckande att 

informationsinsamlingen avslutades. Vid intervjuerna användes diktafon. Intervjuerna 
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transkriberades och datan användes för att beskriva bakgrunden till processen och arbetet med 

verkställandet av Rainbow-systemet. Instruktionerna till respondenterna inför intervjun var få; 

intervjuernas syfte var att ge just information och vara ett avslappnat samtal mellan kunnig och novis 

(jag själv). Jag bad respondenten att se mig som någon utan tidigare kunskap om Rainbow och utgå 

från det när de besvarade mina frågor. Bibliotekariernas kunskaper om ungdomarnas upplevelser, 

tankar, känslor och ageranden kring hur de söker sig fram i bokuppställningen på 

ungdomsavdelningen var viktiga. Därför kom bibliotekariernas kunskap om detta väl till pass inför 

intervjuerna med besökarna på ungdomsavdelningen.        

        Mina intervjuguider med cirka 21 intervjufrågor skilde sig åt intervjuerna emellan på grund av 

bibliotekariernas olika specialkunskaper. Frågorna utvecklades under och efter intervjutillfällena 

men fokus låg först och främst på att nå bibliotekariernas subjektiva upplevelser om arbetet med 

Rainbow, besökarnas reaktioner kring det samt hur ungdomarna tycktes ha tagit till sig 

uppställningen. Vissa frågor behövde tydliggöras för att passa syftet, och frågorna preciserades kring 

hur bibliotekarierna upplevde ungdomars sökbeteende. Jag var från början mycket inriktad på 

genrerna och besökarnas uppfattning av dem, men jag behövde fokusera på området om sökbeteende 

i de två efterföljande intervjuerna för att få ytterligare svar på mina funderingar. Efter att ha 

diskuterat med min handledare omarbetades och utvecklades frågorna till de två sista intervjuerna. 

De fokuserade därmed ytterligare på informationssökning. Svaren jag fick från den första 

bibliotekarieintervjun var bra då fokus för intervjun var bakgrunden för Rainbow-processen. 

Bibliotekarierna intervjuades en i taget i cirka fyrtiofem minuter till en timme. Intervjufrågorna finns 

att läsa i bilagorna. Referenser till bibliotekarierna görs i löpande text utifrån detta mönster: intervju 

nr. 1 (Int:1), intervju nr. 2 (Int:2) och intervju nr. 3 (Int:3). Detta görs för att skilja dem åt. 

Bibliotekarie 1 – Intervju om bakgrunden till Rainbow på Örnsköldsviks stadsbibliotek 

Bibliotekarie 2 – Intervju om Rainbow på barn- och ungdomsavdelningen. 

Bibliotekarie 3 – Intervju om Rainbow och genrearbetet på barn- och ungdomsavdelningen, samt om 

arbetet med fokusgruppen.    

 

4.2 Intervjuer med biblioteksbesökare   

 

För att samla in data kring ungdomars sökbeteende önskade jag 4-6 respondenter att intervjua.  

Utvalda respondenter för undersökningen är besökare på ungdomsavdelningen och jag ville välja ut 

besökare i åldrarna 13- 18 år. Jag har endast samlat in data från de besökare som fann och valde ut en 

bok att ta med sig från hyllorna. Den grupp av besökare som inte togs med i studien var de som fanns 

i biblioteket med intentionen att hitta en bok men som inte fick med sig någon bok hem. Unga 
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besökare som befann sig i biblioteket som inte fullföljde sökningen på det vis jag önskade för mina 

resultat, finns därför inte med i resultaten. 

        Jag ville se ungdomarnas sökprocess och därefter gå fram och fråga dem hur sökningen hade 

gått. Jag valde att sätta mig vid ett bord i mitten av ungdomsavdelningen, där jag hade uppsikt över 

de ungdomar som kom och gick samt hur de gick omkring och letade böcker bland hyllorna. Min 

förhoppning var att besökaren i fråga sedan skulle ha valt en bok och då kunde jag gå fram och ställa 

mina frågor när personens sökning var utförd. Efter intervjun frågade jag efter deras ålder för att få 

veta att de var i den önskade åldern mellan 13-18 år. Fyra av totalt sex intervjuade besökare satte sig 

ner i biblioteket för att läsa efter att de hade valt ut sin bok, då passade det bra att be om att få ställa 

mina frågor. En person vandrade omkring på ungdomsavdelningen tillsammans med sin förälder och 

vid ett annat tillfälle gick en person omkring ensam. När dessa två respondenter lämnade 

ungdomsavdelningen, på väg mot utlåningsdisken, passade jag på att ställa mina frågor. 

          Förberedelsen inför intervjuerna var att observera hur besökarna hanterade själva sökandet 

efter en skönlitterär bok. Fyra tjejer och två killar fick besvara frågorna vilka finns att läsa i bifogad 

bilaga. Besökarna som intervjuades på bibliotekets ungdomsavdelning om sina sökprocesser, också 

de anonyma, kommer att refereras till i uppsatsen som; 

Tjej 16 (år)  Kille 17 (år) 

Tjej 14 (år)  Kille 13 (år) 

Tjej 13a (år)  Tjej 13b (år) 

 

          Majoriteten av respondenterna var kvinnor, men deltagande från både kvinnor och män ökade 

bredden på mitt material och gav den förhoppningsvis en mer nyanserad bild av sökbeteende. Det var 

dock svårt att uppnå lika många deltagare av varje kön. Som en av bibliotekarierna sa under en av 

intervjuerna: ”De flesta av våra låntagare är ju kvinnor” (INT:3 2015). Mina tankar kring detta var: 

Är det generellt färre manliga besökare på ungdomsavdelningen? Pågick min intervjuperiod under en 

tid då det råkade vara färre antal killar på besök i biblioteket? Det finns dock ingen information för 

att besvara dessa frågor. Jag har valt att se alla respondenter som just informanter, oavsett kön, som 

kan delge viktig information kring informationssökning. 

         Deltagandet för alla inblandade respondenterna var förstås frivilligt. Respondenternas svar 

antecknades och utöver de frågor som respondenten ombads att fundera över vid intervjutillfället 

gavs inga instruktioner i förväg. Av tolv frågor fanns fem stycken attack-frågor som var tänkta att 

snabbt ge mig information om respondenten hade bråttom. Dessa kallar jag attack- frågor för att de 

var formulerade för att ge mig en bild av sökningen om det inte fanns möjlighet att få djupare svar. 

Jag bad först personen att berätta vilken bok personen hittat. När vi pratat om boken tog jag upp 

frågor som ”var det den boken du var ute efter när du kom [till biblioteket]?” (bilaga 3) samt om 
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personen fick hjälp att hitta boken, om det tog lång tid att hitta den och om personen hittat något 

annat av intresse när hon/ han letade bland hyllorna. Det viktiga för mig var att få reda på hur 

sökningen hade gått till och hur personens upplevelse av sökningen hade varit. 

         Resterande sju frågor benämner jag som funderande frågor. Dessa var tänkta att ställas om 

respondenten hade mer tid till förfogande. Av totalt sex tillfrågade besökare hade fyra stycken 

möjlighet att även svara på de funderande frågorna. Det är förstås en nackdel att inte alla 

respondenter hade möjlighet att besvara de funderande frågorna i och med att det förstås påverkar 

resultatet. Frågorna gällde om de var vana biblioteksbesökare, om de läser för nöjes skull och om de 

kunde ge lite mer ingående information kring hur de brukar leta efter böcker på biblioteket. Frågor 

ställdes även om deras upplevelser av genrerna som finns på avdelningen. 

         

4.3 Etik 

 

Gentemot informanterna är det viktigt att se till de etiska aspekterna av vetenskaplig verksamhet. 

Inget av det insamlade materialet innehåller utelämnande eller känsligt innehåll och eventuella citat 

samt svaren på frågorna har jag fått tillstånd för att använda i denna uppsats. Inga namn kommer att 

nämnas, varken på de deltagande bibliotekarierna eller på de utvalda besökarna på 

ungdomsavdelningen. Vid intervjuerna framgick det för respondenten att informationen de lämnat 

enbart används i forskningssyfte och att i synnerhet biblioteksbesökaren är anonym. Respondenterna 

har godkänt att jag får använda mig av deras givna svar. Deltagarna fick veta att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan (Dalen 2007:21). Allt insamlat intervjumaterial från besökarna har 

sparats hos undertecknad utan namn på respondenterna. 

           

4.4 Analys och kodning  

 

Enligt Hjerms och Lindgrens beskrivning av grundad teori (2010:88-90) har jag behandlat och kodat 

datamaterialet, därefter tematiserat detta vilket kom att fungera som utgångspunkt för de analyser jag 

gjort. Med grounded theory (grundad teori) ”the constant comparative method” sker jämförelser 

kontinuerligt i och med att forskaren hela tiden söker efter likheter och skillnader inom det insamlade 

datamaterialet. På så sätt får man fram nyanser och skillnader (Dalen 2007:50). Jag har analyserat 

datamaterialet för att urskilja koder och kategorier som ska tydliggöra för mig hur informanternas 

sökbeteenden ser ut och hur de söker efter litteratur på ungdomsavdelningen, samt om känslor, 

tankar och ageranden som respondenterna kan ha upplevt under sökprocessen kan urskiljas, utifrån 



 

25 

 

Kuhlthaus ISP-modell. Jag har även tittat på hur bibliotekarierna upplever att besökarna tar sig fram 

och söker i samlingarna efter införandet av Rainbow. Den röda tråden i datamaterialet har varit att 

jag velat förstå ungdomarnas sökbeteenden och hur användarna har tagit sig fram i uppställningen 

relaterat till de eventuella känslor, tankar och ageranden som kan ha uppstått under sökprocessen. 

         Angående intervjuerna så utvecklas de ofta på så vis att planerade intervjufrågor inte alltid 

ställs i den ordning man planerat att ställa dem (Hjerm & Lindgren 2010:108). Detta har betytt att när 

respondenterna har talat fritt så kan vissa av de frågor jag väntat på att ställa längre fram i intervjun 

behandlats tidigare eller på nytt inom en annan intervjufråga. Där har jag sorterat bland alla svar jag 

fått och de svar som hör samman tematiskt har därför fått samma kod. Bibliotekariernas intervjusvar 

har varit till väldig nytta då jag fått deras åsikter av hur besökarnas uppfattningar varit kring 

Rainbow-uppställningen. I huvudsak har dock respondenternas svar legat till grund för resultatdelen.  
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5 ANALYS OCH REDOVISNING AV RESULTAT  

 

Efter genomgång av insamlad intervjudata upptäcktes först en tendens till två grupper av 

informationssökare hos de sex ungdomarna som deltog i studien. Det framkom att fyra av de 

intervjuade tycktes mer målmedvetna i sina sökbeteenden än resterande två. De två grupperna kom 

att kallas de målmedvetna respektive de icke- målmedvetna. 

         Människor är dock komplexa. Det går självklart inte att beskriva besökarna som enbart det ena 

eller det andra. Allt beror på intention och syfte med sökningen vid ett specifikt tillfälle. I andra 

sammanhang kan samma individ vara mer eller mindre målmedveten. Det visade sig under processen 

att två av mina respondenter, tillhörande var sin grupp, hade likheter med varandra. 

         Skillnaden på individers olika syften för en sökning kan bero på vilket ämne de ska hitta 

information inom (Rubin 2010:275). Intention gör skillnad för sökprocessen och om syftet är att hitta 

en skönlitterär bok på engelska till en skoluppgift så kan sökprocessen se annorlunda ut än om syftet 

är att hitta en bok att läsa för nöjes skull. Olikheter i intention kan dessutom förändra sättet som 

användaren använder biblioteket på (Ibid 2010:276) och på grund av intentionsaspekterna kan en 

sökprocess också ta olika lång tid. Ju mer vi vet om en individ desto bättre kan vi (bibliotekarier och 

informationsarbetare) hjälpa dem med deras sökningar, enligt Rubin (2010:276).  

          Från intervjumaterialet blev det tydligt att respondenterna hade olika syften med sitt 

biblioteksbesök och sin bok-/ informationsjakt, men man kunde även se likheter dem emellan. Som 

beskrivet i kapitel tre drivs sökningen av syftet att individen vill veta något (kunskap saknas). 

Ungdomar, likt vuxna, söker ständigt efter sätt att definiera och vidga sina begreppsuppfattningar 

(Kuhlthau 1994:58). Även om unga människor kan ha en unik referensram som grundar sig i deras 

personliga begreppsuppfattningar (här kan Kuhlthau mena med tanke på deras unga ålder), så ska en 

ung informationssökare ändå kunna överväga olika ämnen, värdera resultat och välja information 

som passar deras syfte vid informationssökning (Ibid 1994:58). Ibland vet sökaren exakt vad hon/ 

han söker efter, eller så är sökaren öppen för förslag (Rubin 2010:275). Vilja och nyfikenhet att ta till 

sig något nytt kan alltså också bygga på lösare grunder än att man med säkerhet vet vad man vill 

veta. Kanske är individen medveten om den egna filterbubblan, som man kan befinna sig i i sin 

informationssökning, och söker istället kunskap inom något helt nytt. Här skulle därför eventuellt 

browsing kunna uppges som ett syfte, vilket kan vara en mer avslappnad handling. Man kan 

`browsa´ för att hitta information om ämnen som man upplever inte är ordentligt definierade, när 

informationsbehovet är ganska brett eller när man söker inspiration om nya ämnen. Man kan tillåta 

slumpen att spela en roll helt enkelt. (Bawden & Robinson 2012:150-151) 
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5.1 Grupp 1: De målmedvetna 

      

 Gemensamt för biblioteksbesökarna och informationssökarna i denna grupp var att tre stycken (Tjej 

16, Tjej 13a och Tjej 13b) var väldigt säkra på vad de ville ha och därför snabbt kunde hämta de 

böcker de hade planerat att låna. En fjärde person, Kille 13, placerades initialt i denna grupp men 

hans sökbeteende kommer istället att redovisas i den tredje grupp som tillkom efter ytterligare 

genomgång av materialet. Jag kommer att illustrera sökningar från denna grupp med olika exempel, 

samt göra kopplingar till Kuhlthaus ISP-modell. Det gör jag för att visa att trots att det finns vissa 

skillnader i deras sökbeteende dem emellan, så faller sig sökprocessen mer lika varandra i denna 

grupp än i sökprocessen inom de icke målmedvetnas grupp.  

        Tjej 16 gick omkring på ungdomsavdelningen med en utvald bok i handen och tittade i hyllorna 

i sällskap med en förälder. Hon gick sedan mot lånedisken. Boken hon hämtat, Insurgent, är en 

uppföljare och tillhör en bokserie som också legat till grund för en filmserie i tre delar. Tjej 16 hade 

beställt boken och visste därför från början vad hon var ute efter. Dock bör det tilläggas att denna 

person egentligen utfört sin sökningsprocess innan hon klev in på biblioteket. Browsandet efter att 

hon hämtat sin beställda bok resulterade inte i några fler böcker. Oftast var det också så hennes 

sökningar gick till, berättade hon. Det var genom att inspireras av något utifrån och därefter besöka 

biblioteket för att hämta boken/ ämnet hon intresserat sig för och bokat upp sig på.  

        Då hon inte valde någon ytterligare bok ser jag uthämtningen av den beställda boken som ett 

automatiskt stopp i sökprocessen (Kuhlthaus 6:e steg). Hon omnämns i resultaten som målmedveten, 

men sökprocessen når egentligen inte upp till de kriterier som jag ursprungligen hade tänkt mig på 

grund av att hon redan hade utfört sin sökprocess hemma vid datorn. Den sökprocessen har vi förstås 

inga kunskaper om hur den gick till och ingen vetskap om hur tankar eller känslor upplevdes inför 

och under sökningen, det är heller inte relevant för detta ändamål. Tjej 16 utförde inte heller någon 

ny komplett sökning väl på biblioteket efter att hon hämtat ut sin förbeställda bok. Hennes 

intervjusvar får belysa en viss problematik med informationssökning som visar på att det är svårt att 

vara på det klara med exakt när en sökprocess av självutvald litteratur startar. Vilket är en motsats till 

hur det var för Kuhlthaus studenter som alla samtidigt blev tilldelade en uppgift att lösa.  

        Tjej 13a hämtade sin bok i hyllan då hon visste vad hon ville ha. Hon hade börjat läsa bokserien 

”Väktarens hemlighet” efter att hon funnit dem intressanta från informationstexterna på baksidan av 

böckerna. Hon hade haft smakråd med sig som hjälpte henne att bestämma sig för om hon skulle 

börja läsa den. Hon tyckte sedan att de var så bra att hon ville läsa dem flera. Tjej 13a ville inte ha 

tips utan visste vad hon vill fortsätta läsa, och därför kikade hon inte runt bland hyllorna heller. ”Jag 

behöver inga tips, jag har ett hum om vad jag vill läsa” (2015). Tjej 13a var uttryckte inga känslor 
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om osäkerhet eller förvirring vid denna sökning utifrån sina svar. Men hon uttryckte att hon vid ett 

tidigare sök hade tagit med sig en vän då hon känt förvirring och osäkerhet kring valet. Denna gång 

var hon dock lugn och målmedveten, vilket också kunde tänkas ha givit en viss optimism (steg 2) för 

sökningen och en känsla av riktning i sökningen (steg  5) (Kuhlthau 2004:82).  

        Tjej 13b är en van biblioteksbesökare som ofta hänger i en speciell mysig fåtölj som finns på 

avdelningen, medan hon väntar på hämtning av sin mamma. Hon höll på att läsa en Mangaserie som 

fanns på biblioteket, så hon visste exakt vad hon ville ha. Hon tog helt enkelt nästkommande två 

böcker från dem hon läst vid förra besöket. ”[böckerna] går fort att läsa, jag hinner alltid läsa ut dem 

[innan min skjuts kommer]” (2015). Detta visade på ett lugn under sökningen och att förvirring eller 

osäkerhet inte präglade Tjej 13b:s sökning alls (Kuhlthau 2004:82). Både tjej 13a och 13b fick 

koderna `målinriktad´ under mitt kodningsarbete.  

        Av de målmedvetna informationssökarna önskade ingen av dem tips från bibliotekarien under 

sina sökningar. Men de berättade att de inte var främmande för att vid andra tillfällen få tips om 

liknande till det de tidigare läst. Ett exempel på det var att Tjej 13a en gång frågade en bibliotekarie 

om boktips efter att bibliotekarien hållit ett bokprat med Tjej 13a:s skolklass. Alla respondenter i 

denna grupp var intresserade av att läsa fantasy och berättade att de gärna fortsättningsvis ville läsa 

böcker inom den genren.  

         Självklart kan ett intresseområde förändras på grund av förändrade intressen, ålder eller 

förbättrade sökmetoder, då man blir en skickligare informationssökare desto äldre man blir. 

Informationssökning är en process (Rubin 2010:279). Kuhlthau skriver dessutom i sin bok 

Informationssökningsprocessen att en aspekt som också påverkar intresset för olika ämnen är ”att det 

baseras på tidigare erfarenheter” (1994:61). En människa lär sig saker genom att bygga på sådant 

(konstruktion) som vi vet sedan tidigare (Kuhlthau 1994:61, 2004:30) och därför är det förstås 

naturligt att dessa ungdomar också kommer att hålla sig vid sina favoritämnen, kanske i flera år 

framåt.  

         Alla tre besökare i denna grupp hade trots allt ett bestämt syfte för att gå till biblioteket och 

genomgående var att alla hade önskningar om att sökningen skulle gå fort, inte hade lust att browsa 

bland böckerna och visste till största del vad de var ute efter. Genomgående var också att de av mig 

upplevdes som lugna och trygga under hela sin sökprocess. 

 

5.2 Grupp 2: De icke-målmedvetna 

 

Som kontrast till grupp 1 beskrivs här hur sökprocessen sett ut för de icke-målmedvetna. Denna 

grupp av respondenter utgjordes ursprungligen av en av de totalt sex tillfrågade; Kille 17. 
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Tjej 14 i nästkommande grupp kopplas dock också till denna grupp i och med att Tjej 14 är svår att 

placera i endast en av grupperna. Med benämningen icke-målmedveten menas att gruppen till större 

del haft syftet att gå till biblioteket för att se vad biblioteket har att erbjuda. Kille 17 och Tjej 14 har 

gemensamt att de haft gott om tid och dessutom har tagit sig tid när de tittat efter intressanta ämnen. I 

huvudsak är det tid och inte ett målmedvetet sökande, och eventuellt slumpen, som utgör stora delar 

av vilken bok som hittas för denna typ av informationssökare. 

           Kille 17 besöker biblioteket ofta, flera gånger i veckan. Han är elev på ett gymnasium nära 

biblioteket. Han vandrade runt på ungdomsavdelningen, drog i olika böcker och tog till slut med sig 

en bok och satte sig vid ett ledigt bord. Han sökte inte efter något speciellt, berättade han, och han 

hade inga planer på att påbörja läsning av någon ny bok. Han säger att han tog den utvalda boken 

Cirkeln av en slump. Han hade läst boken tidigare och brukar gå till biblioteket för att läsa olika 

stycken ur tidigare lästa böcker. För honom var det viktigt att ta tid på sig i letandet. Han berättar att 

han har en favoritgenre, Urban fantasy, och han hittar ofta mycket intressant litteratur på biblioteket. 

Det här är en van biblioteksbesökare: ”[Jag] vet var det mesta står och var jag kan hitta det” (Kille 17 

2015) och därför ber han inte bibliotekarierna om hjälp då han inte vill störa dem. Detta kan visa på 

att Kille 17 redan från början befinner sig på steg 2 i ISP-modellen, han tycks inte uppleva känslor av 

osäkerhet när han söker efter information, utan snarare positivitet (steg 2) i och med att han är trygg 

och inte ber bibliotekarierna om hjälp (Kuhlthau 2004:82). Han är väldigt hemtam på biblioteket och 

vet hur han ska hitta det han söker, det inger en trygghet. 

         Kille 17 i de icke- målmedvetnas grupp beskriver att han vill ha gott om tid och syftet med 

sökningen var att gå till biblioteket och se vad det hade att erbjuda. Han var bekväm i sökprocessen 

och uttryckte inga upplevelser om obehag som därefter gått över till klarhet, som hos Kuhlthaus 

studenter. Denna grupp tar istället tid på sig att utföra sökningen, och kommer på så sätt till steg 4 

(clarity) och steg 5 (Sense of direction) (Kuhlthau 2004:82) oavsett om målet för sökningen är 

otydligt. Det beteendet går inte igen hos den första gruppen där sökningarna går betydligt snabbare. 

 

5.3 Grupp 3: De medvetet omedvetna 

Denna grupp med två respondenter var båda två initialt placerade i var sin grupp av de ovan nämda, 

men efter viss eftertanke tycktes de bestå av en egen grupp. Vad som skiljer dem åt är syftet och det 

som gör dem lika varandra är sökbeteendet. I och med att syftet påverkar sökprocessen (Rubin 2010: 

275, Kuhlthau 2004:7-8) så är det svårt att ta bort den aspekt som gäller varför de faktiskt ens 

befinner sig på biblioteket. Trots att de initialt hamnade i var sin grupp bör de ges en egen 

tillhörighet, med en person med koppling till grupp 1, de målmedvetna, och den andra med en 

koppling till grupp 2, de icke-målmedvetna.  
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          Kille 13 kom på tal i de målmedvetnas grupp men orsaken till att han placeras i denna grupp är 

att han hade ett medvetet syfte men ändå ett mindre medvetet sökbeteende, dock inte helt icke-

målmedvetet. Denna person stämmer därför inte riktigt in med den gruppen, men passar heller inte in 

i de icke-målmedvetnas grupp. Eftersom han endast svarade på attack-frågorna så fanns ingen tydlig 

information om eventuella känslor att utläsa vid analysen av hans intervjusvar. Kille 13 får vara ett 

exempel i denna grupp av sökare. Han var ute efter en engelsk skönlitterär bok att läsa i skolan. Hans 

mål med biblioteksbesöket var alltså att fylla en kunskapslucka som han blivit tilldelad någon 

annanstans ifrån (skolan). Han liknar därför eleverna som Kuhlthau studerade då Kille 13 ska söka 

information utifrån den externt tilldelade uppgiften (Kuhlthau 2004). ”Jag tog en [bok] som såg 

intressant ut, [och jag] tog den från displaybordet” (Kille 13 2015). Han berättade att han tittat på 

bokens framsida, läst introduktionen till handlingen på baksidan av boken och utifrån det gjort valet. 

Kille 13 gick runt mellan hyllorna, bad inte om hjälp utan koncentrerade sig på att själv hitta en 

engelsk bok – därför tittade han heller inte efter andra böcker inom andra områden. Boken han valde 

stod uppställd på ett displaybord vilket kan tyda på att titeln och framsidan på boken var av vikt i 

valet av bok. 

          Beroende på intention söker människor efter information på olika sätt. Kille 13:s mål för 

sökningen var redan bestämt (en engelsk skönlitterär bok) men exakt vilken det skulle bli visste han 

dock inte. Kille 13 sökning var därför inte så pass målmedveten att han enbart passar in i gruppen för 

de målmedvetna. Jag anser dock ändå att hans motiv och målmedvetenhet absolut kan kopplas till 

den målmedvetna grupppen. Kille 13:s sökning gick snabbt och han bad inte om hjälp att välja ut 

boken. Därför kan man fråga sig om Kille 13:s val av bok var ”medvetet omedvetet”? Alltså en 

grupp där dessa två respondenters syften skiljer sig åt medan sökbeteendet dem emellan liknar 

varandra. 

           I Kuhlthaus bok Informationssökningsprocessen (1994) beskriver en elev sina känslor inför 

uppgifter man blir tilldelade:”[…]det måste vara något personen gillar. Om inte är det bara något 

som känns påtvingat.[…] Man vill bara få det gjort, det är allt”. Detta är en aspekt att ha i åtanke när 

man funderar över hans medvetenhet, kanske hade Kille 13 inte befunnit sig på biblioteket om han 

inte tilldelats uppgiften. Vi gissar att han väljer en bok som har en intressant titel för att kunna ta den 

med sig och därmed ha utfört sin uppgift. Han har tagit en engelsk bok (medvetet) valet av boken 

blev en bok som såg intressant ut. Han valde heller inte mellan flera olika böcker, han ”tittade runt 

lite efter det jag var ute efter” (Kille 13 2015) (en engelsk bok) men han var inte från början säker på 

vilken han skulle ta.  

           Kille 13:s sökning består av två delar, den är både målmedveten och icke målmedveten, han 

har haft ett mål med sin sökning i och med att han var styrd utifrån sin skoluppgift samtidigt som han 

ändå inte vetat exakt vilken bok han velat ta. I och med att intentionen påvekar sökningen är det svårt 
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att undgå hans tudelade typ av sökning. 

          Därefter har vi Tjej 14 som kan relateras till grupp 1 samt även är ett andra exempel på denna 

grupp. Tjej 14 besöker biblioteket flera gånger i veckan. Hon är en trygg biblioteksbesökare som 

utifrån sina intervjusvar upplevs som lugn. Hon beskriver också att hon får god hjälp av de genrer 

som böckerna är uppställda efter: ”Genrerna är bra, det är enklare att hitta det man vill ha [och] 

lättare att hitta det som är ungefär likadant” (2015).  Även denna respondent hoppar över steg 1 i 

ISP-modellen. Hon tycks inte orolig över sitt sökande utan är trygg i att hon hittar det hon behöver 

om hon ser något intressant. Det avspeglas också i lugnet; att det inte är säkert att hon alls hittar 

någon bok just nu. Besökaren tog alltså sin tid och hon hade även besökt vuxenavdelningen där hon 

hittat många böcker som hon ville läsa. Men denna gång hittade hon sin bok Twilight – bakom 

kulisserna på ungdomsavdelningen. Hon har en favoritavdelning (Pararomance, se s. 14) vilken hon 

gärna lånar böcker ifrån. Men vid denna sökning var den avdelningen inte målet, så initialt hör hon 

därför till gruppen av icke målmedvetna. Hon snubbade över boken i ett display-ställ och upplevs 

därför ha hittat boken med hjälp av browsing. Tjej 14 bad heller inte om hjälp från någon ur 

personalen. Tjej 14 liknar på så sätt Kille 13 ovan, men det som skiljer dem åt är deras olika 

intentioner till sökprocessen. Två olika syften formar en liknande sökprocess och sökbeteende. Tjej 

14 var inte bestämt ute efter en specifik bok, det var inte Kille 13 heller. Men jag anser att Kille 13 

hade ett annat beteende då han var tvungen att ta med sig en bok från biblioteket för att kunna 

slutföra sig uppgift. Deras söksätt går absolut att relatera till varandra som liknande, men deras 

intentioner till sökningen överrensstämmer inte. Därför bör de ha denna egen grupp av sökbeteende, 

men även med starka kopplingar till var sin annan grupp. Kille 13 till de målmedvetna och Tjej 14 

till de icke målmedvetna.  

         

5.4 Hur påverkar genrerna ungdomars information seeking behavior 

 

Det har varit intressant att veta hur genreindelningen uppfattats av ungdomarna i relation till deras 

sökbeteende. Åsikterna kring genrerna och ämnesindelningen går igen hos fem av de sex 

respondenterna. Kille 13 hann inte tillfrågas om hur han upplevde indelningen.  

        Det visar sig att majoriteten av de tillfrågade har positiva tankar om genreindelningen. 

”Genrerna är tydliga och det är lätt att hitta” (Tjej 14 2015). Det är en positiv aspekt om besökaren 

inte har mycket tid till sitt förfogande för själva sökandet. Tjej 14 fortsätter med att genrerna gör det 

enklare att hitta det som man söker efter och genrerna gör det lättare att hitta böcker som kan 

relateras till varandra eller är ungefär likadana. Det skulle kunna betyda att det är enklare att hitta 

sådant som man redan vet att man tycker om att läsa.  
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          Tjej 13a berättar att hon tidigare kan ha hittat böcker med hjälp av genrerna, och att genrerna 

är ”okej”, dock minns hon just nu inte något exempel på rak arm. Hon tillägger också att det inte 

alltid är själva sökandet av en bok som är svårt. Tjej 13a sa då att hon ibland tog hjälp av kompisar 

när hon skulle bestämma sig för vilken bok hon skulle välja att läsa. Jag tolkar det som att 

genreuppställningen inte är svår, utan att det är när hon väl har hittat olika böcker som hon får 

bekymmer med att välja vilken hon ska låna. Det var svårt för mina respondenter att urskilja några 

specifika exempel om vad de kan ha hittat av intresse när de följt genreindelningen.  

           Kille 17 upplever att det är ett fungerande system, så länge användaren har en genre som 

denne speciellt vill hitta. På de grunderna är det bra med ett system med en sådan uppdelning, säger 

han. Det upplevde jag vara en intressant kommentar, med tanke på att Kille 17 är en van 

biblioteksbesökare som själv hittar det han vill ha samt är något äldre än fyra av de övriga 

respondenterna. Tjej 16:s snabba kommentar om genrerna var att de var bra, för ”man vet var man 

ska gå [för att hitta det man söker]” (2015). 

        Som intervjuare upplevde jag att det var svårt att få några riktigt uttömmande eller utvecklade 

svar kring besökarnas upplevelser av genrerna. Det kan vara så att respondenterna är unga och själva 

inte varit vana vid det gamla SAB-systemet och därför blev bytet ingen omfattande förändring för 

dem. Det upplevdes kanske som svårt för respondenterna att svara på min fråga om uppdelningen om 

man som respondent inte är förberedd eller har hunnit fundera över uppställningen ordentligt. 

Respondenterna hade med stor sannolikhet inte funderat över uppställningen på ett plan som de som 

arbetat med dem har, vilket förstås inte vore konstigt. På grund av det så kan genreuppdelningen vara 

något som `alltid´ har varit, och i och med deras positiva åsikter kring uppställningen kan man se det 

som att det fungerar bra ihop med deras sätt att söka efter litteratur på. På grund av det så kan 

genreuppdelningen upplevas för besökarna, med tanke på deras relativt unga ålder, vara något som 

alltid har varit på det sättet. Med deras positiva åsikter kring uppställningen förstår jag att den 

fungerar bra ihop med respondenternas sätt att söka efter litteratur på och därför har det inte varit 

något som krävt någon större reflektion, just nu. Det finns ingen information om hur ungdomarnas 

uppfattningar såg ut när uppställningen var helt ny. Men kanske är det som så ofta att när saker och 

ting inte fungerar som det ska, då brukar det vara lättare att påpeka vad som faktiskt bör förändras 

och förbättras.  
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6 SLUTSATSER 

Nedan följer en sammanställning (figur 1.) av de olika motiv som respektive grupp tycktes visa på, 

hur deras sökprocess tycks ha sett ut samt vilken effekterna blev av sökningen. Detta kopplas till hur 

vi ska kunna förstå ungdomars sökbeteende. Här blir det tydligt hur respondenternas sökningar 

faktiskt har sett ut genom skillnaderna mellan de tre grupperna. Informationen har kunnat urskiljas 

från mitt insamlade intervjumaterial. 

De målmedvetna De icke-

målmedvetna 

Medvetet omedveten 

Motiv:  

Riktad sökning med 

förbestämda tankar 

om ämne eller 

målbok 

Motiv 

Se vad biblioteket har 

att erbjuda 

 

Process 

Medvetenhet om att 

man inte vet vad man 

exakt letar efter. 

Bad inte om 

sökhjälp.  

Men ej främmande 

att göra det. 

Bad inte om sökhjälp. 

Vill inte störa 

bibliotekarierna 

Bad inte om sökhjälp. 

Letar själv utifrån vad 

som ser intressant ut 

Sökprocessen:  

Målmedveten, 

riktad, bestämd 

Lite eller ingen tid 

för browsing. Dock 

kan andra saker av 

intresse ses i 

hyllorna. 

Sökningen ska gå 

fort. 

Sökprocessen: 

Ingen riktad sökning, 

eller förbestämda 

tankar om ämne eller 

målbok.  

Mycket tid till 

browsing. 

Hittar mycket 

intressant litteratur i 

hyllorna. 

Sökprocessen 

Olika intentioner med 

sökningen i denna 

grupp. 

Fortsätter sökningen 

med kort eller lång 

browsing.  

Kort: söker efter valt 

område 

Lång: Söker överallt, 

slump påverkar 
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Figur 1. Beskrivning av respondenternas informationssökningsätt. 

Figur 1 ovan ska visa hur de tre grupperna skiljer sig åt i sina sätt att ta sig an informationssökningen 

samt de olika sökprocesserna och effekterna av dem. Grupp 1 och 2 tycks vara baserade på motiv i 

och med att det tydligare går att se att personerna antingen redan vet vad de eftersöker (grupp 1) eller 

att de är medvetna om att de vill leta upp något intressant, vad det sedan kan bli återstår att se (grupp 

2). Grupp 2 går till biblioteket för att se vad det kan erbjuda och det finns inte några förbestämda 

tankar kring vilken bok som ska väljas, det är heller inte alls säkert att denne hittar en bok. Grupp 3 

däremot tycks baseras på process i och med att speciellt en person i denna grupp har en uppgift att 

lösa som inte är självvald. Slumpen påverkar då sökningsprocessen som vinklas utifrån vad personen 

möts av i bokhyllorna, som utseendet på en bok. Detta stämmer till viss del även in på grupp 2 i och 

med att det inte är säkert att de finner en bok som de vill läsa just då. 

         Oavsett vilken grupp man som informationssökare tillhör, är inget informationssökningssätt 

bättre eller sämre. Efter genomarbetning av datan visade den dels på att människor är komplexa, 

samt att deras sökbeteenden är det. Vi vet också att beroende på intention/ syfte och sammanhang så 

kan ett nytt söktillfälle med stor sannolikhet se helt annorlunda ut (Rubin 2010:275-276). Med denna 

undersökning blev det tydligt att, beroende på intention, så förändras sättet som en person utför sin 

sökning på. Känslomönstren, och tankar och ageranden, tycktes inte vara lika påtagliga under denna 

process. Min använda metod tillät inte heller observation av en utdragen sökprocess, på samma sätt 

som Kuhlthaus, vilket förstås är en skillnad mot hennes studie. Dock har det övergripande gått att 

utläsa någon typ av känslotillstånd hos respondenterna i hur de uppträtt under intervjuerna. Detta är 

förstås subjektivt från undersökarens håll men bör ändå säga något om känsloläget hos dessa 

ungdomar.     

         Enligt Kuhlthau har en sökprocess också en början och ett slut. Detta skiljer sig från mina 

respondenters sökningar och beteenden i och med att sökning efter skönlitteratur kan vara ett 

kontinuum. Processen är inte linjär och det är svårt att svara på när funderingarna för en 

informationssökare om att låna nya böcker påbörjats. Man kan tänka sig, vilket behandlats i texten, 

Effekterna:  

Förväntad/ 

eftertraktad bok 

hittades. Boken togs 

med hem eller lästes 

på biblioteket. 

Effekter: 

Inte säkert att 

personen hittar en 

bok. Valet kan vara 

styrt av slumpen. 

Effekter 

Bok funnen. 

Tilldelad uppgift löst. 

Eller: browsing gav 

resultat. 
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att ju bättre bibliotekarien känner människan desto bättre skulle bibliotekarierna kunna hjälpa 

sökaren. Men vi ser även att en individs sökbeteende kan förändras mellan tillfälle och sammanhang, 

vilket kan göra processen att hjälpa till vid en ny sökning till en utmaning för bibliotekarien. 

Jag har funnit studier som, likt Kuhlthaus, undersökt olika aspekter på ungdomars sökprocess. 

Dock var det svårt att hitta studier som gjorts med liknande motiv som denna, där aktuell sökprocess 

pågått inom en kort och intensiv tidsram och där uppgiften huvudsakligen är självvald och frivillig. 

Andra undersökningar har uppnått resultat som stämmer överens med Kuhlthaus. Ungdomarnas 

emotionella och kognitiva upplevelser samt själva agerandet i sökningen har gått från förvirrad och 

otrygg till lugn och med en känsla av inriktning när sökaren gjort sin uppgift. Sökaren har funnit 

adekvat information och dessutom tagit den till sig (Kuhlthau 2004). Genuis har i sin artikel försökt 

utöka förståelsen för informationssökning från informationsanvändarens håll (2007:80-82). Denna 

undersökning går att relatera till min egen då den trots allt nämner biblioteksanvändare och inte bara 

studenter. 

 Genuis granskar fem av Kuhlthaus utförda undersökningar och skriver att trots att Kuhlthau 

också använder sig av faktiska biblioteksbesökare, inte endast studenter, i studierna så är det viktigt 

att notera att modellen är sprungen ur en akademisk kontext. Det betyder att majoriteten av 

deltagarna från Kuhlthaus studier informationssökte utifrån en externt pålagd uppgift; exempelvis en 

skoluppgift. En mindre grupp deltagare från Kuhlthaus totalt fem undersökningar var allmänhet och 

bibliotekets besökare och trots att Kuhlthau såg att sätten att ta sig an informationssökningen liknade 

varandra, studenter och biblioteksanvändare emellan, beskrev hon inte biblioteksanvändarnas 

sökprocesser närmare i sina resultat. Deras eventuella subjektiva känslo- och tankeupplevelser samt 

ageranden under sökningen beskrevs därmed inte heller (Genuis 2007:80-82). Detta kan tyda på att 

det, på samma sätt som i min studie, var svårt att urskilja tydliga emotionella och kognitiva 

upplevelser samt tydliga fysiska ageranden. Dock såg Genuis som nämnt att söksätten liknade 

varandra. Min tolkning av detta är därför att det går att ta stöd i Kuhlthaus ISP-modell även för 

biblioteksanvändare i deras sökning efter information men att dessa inte genomgår alla Kuhlthaus 

sex steg ur modellen. Kuhlthaus studier som Genuis granskat visar även på 

informationssökningsbeteendets komplexitet och detta stämmer även in med mina resultat; att 

beroende på intention kan sökprocesser och sökbeteenden skilja sig från varandra.  

Mina resultat visar att det går att använda Kuhlthaus ISP- modell som stöd i analysen när man 

undersöker sökprocesser hos unga biblioteksanvändare eftersom känslor, tankar och ageranden ofta 

spelar in i en sökprocess – oavsett hur lång eller kort den kan vara. Men i och med att ungdomarnas 

sökningar mestadels utfördes på eget initiativ (majoriteten av mina respondenter hade alltså inte 

blivit pålagda sina sökningar som en uppgift att lösa) så tycktes sökarna ofta lugna, trygga och 

mindre osäkra än vad Kuhlthaus studenter påvisade vid sina informationssökningar. Mina 
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respondenter var heller inte förberedda på att vara medvetna om sina sökbeteenden, vilket också 

försvårade möjligheten att få ungdomarna att uttrycka sina eventuella känslor, tankar och ageranden 

som kan ha skett under sökprocessen. Skillnaden i resultat mellan Kuhlthaus studier och denna kan 

därför helt enkelt vara att informationssökningen varit valfri och frivillig. Det går därför endast att 

skönja vissa steg, observerat från mitt intervjumaterial, från Kuhlthaus ISP-modell; i huvudsak steg 2 

(optimism), 4 (clarity), 5 (sense of direction/ confidence) och 6 (satisfaction/ disapointment). Dessa 

uppräknade steg tycks dock inte upplevas lika tydligt hos alla respondenter; exempelvis steg 2, 5 och 

6 tycks tydligare än steg 4, där vi i gruppen medvetet omedveten har en person med eventuellt 

mindre stark klarhet i valet av bok, i och med att han har en uppgift att lösa, än de i resterande 

grupper. Dock tycktes inte, utifrån mina respondenters sökningar och under dessa förutsättningar, 

stegen av osäkerhet eller förvirring innefattas utifrån ISP- modellen. Resultaten för mina 

respondenter och deras intentioner visar därför på lugna och trygga biblioteksanvändare och 

informationssökare under så gott som hela deras pågående sökprocesser.  
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7.1 Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide. 

Frågorna riktar sig till utvald bibliotekarie med god kännedom om Rainbow-processen. Fokus ligger 

på att få förståelse för hur; Rainbow startades upp, hur arbetsprocessen gick till på biblioteket, hur 

arbetet med uppställningen gick till och hur upplevelsen varit hos bibliotekarierna av besökarnas 

reaktioner på bokuppställningen. 

Bilaga 2. Intervjuguide.  

Frågorna riktar sig till utvalda bibliotekarier med god kännedom om barn- och ungdomsavdelningen. 

Frågornas fokus ligger på Rainbow och hur bibliotekarierna arbetade med fokusgruppen, hur de 

arbetade med skapandet av genrerna tillsammans med fokusgruppen, hur bibliotekarierna tror att 

bibliotekets användare kan påverkas av uppställningen.  

Bilaga 3. Intervjuguide.  

Frågorna riktar sig till bibliotekets besökare, ålder mellan 13 till 20 år.  

Attack- / funderande frågor. Frågornas fokus ligger på hur ofta besökaren besöker biblioteket, vad 

denne brukar läsa, hur denne hittade sin eftersökta litteratur, hur letandet gick till.    

 

7.1.1 Intervjurespondenter 

Int:1. (Intervju): Bibliotekarie Öviks stadsbibliotek. Intervju om bakgrunden till Rainbow på 

Örnsköldsviks stadsbibliotek.  (Utförd: 2015-11-03) Ljudupptagning och transkript i författarens ägo. 

 

Int:2. (Intervju): Bibliotekarie. Intervju om Rainbow på barn- och ungdomsavdelningen.(Utförd: 

2015-11-05) Ljudupptagning och transkript i författarens ägo. 

   

Int:3. (Intervju): Bibliotekarie. Intervju om Rainbow och genrerarbetet på barn- och 

ungdomsavdelningen, samt om arbetet med fokusgruppen. (Utförd: 2015-11-05) Ljudupptagning och 

transkript i författarens ägo. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
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Intervjuer av biblioteksbesökare (ungdom målgrupp ålder 13 – 20 år ) Frågor om det subjektiva 

sökbeteendet under letandet efter skönlitteratur på ungdomsavdelningen.  

Örnsköldsviks stadsbibliotek, Arken. (2015-11-10 – 2015-11-13).  

1: Tjej 16 år      4: Tjej 13 år 

2: Tjej 14 år      5: Kille 14 år 

3: Tjej 13 år      6: Kille 17 år               

Transkript i författarens ägo. 

 

7.1.2 Bilaga 1. Intervjuguide (Bibliotekarie om Rainbow)  

 

Mitt manus:  

- Får jag spela in den här intervjun? /avsluta när du 

vill - Frågor? Ställ dem när du vill. - Får jag citera  

dig?  

- Det du säger kommer bara att användas i min uppsats och inget annat. Svaren används sedan i min uppsats 

som beskrivande bakgrund för läsaren. Så att läsaren förstår hur ni tänkt, hur arbetet gått till etcetera. 

Intressant för mig att veta innan jag börjar med intervjuerna med besökarna.  

- Undersökning av ungdomsavdelningen med dess bokuppställning och genre. Och här på biblioteket vill man 

veta hur ungdomarna tycker att det går att använda det, hur projektet har fallit ut helt enkelt. Jag ska använda 

mig av Carol Kuhlthaus Informations search process, som är en modell med sex steg i hur en sökprocess går till.  

 

Namn:   

1 - Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

2 - Vilka typer av uppgifter har du?  

3 - Om jag namnger hylluppställningen Rainbow som ett projekt, vilka typer av projekt har du arbetat med 

då? 

4 - Har du varit med och skapat något sådan här tidigare?  

- Var det självklart att en förändring av hylluppställning skulle göras?  

5 - Vill du berätta lite om hur Rainbow kom till här på stadsbiblioteket? Hur kom det 

sig att ni ville använda det? 
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 6 - Utförandet av systemet - vad tycker du om utfallet av bokuppställningen?  

7 - Berätta om arbetet med fokusgruppen.  

8 - Hur tycker du att processen med fokusgruppen gick?  

9 - Hur tror du att användarna påverkas av uppställningen? 

10 - Jämfört med uppställning med bokstäver - hur tror du att det här har påverkat användaren?  

11 - Vilka frågor brukar bibliotekarierna få om uppställningen?  

12 -Hur har det varit att arbeta med genrerna?  

13 -Hur har det varit att arbeta med bokuppställningen?  

14 - Har besökarna frågat mer/ mindre om hjälp att hitta?  

15 - Hur har besökarnas använding påverkats av genrerna och uppställningen? 

 

7.1.3 Bilaga 2. Intervjuguide Ungdomsbibliotekarien: genrerna och hylluppställningen 

 

Mitt manus: Samma som i intervju 1. Upplägg: Börjar med att du får berätta lite om dina arbetsuppgifter och dyl. 

Sen Rainbow - fokusgrupperna - användarna.  

 

Namn:  

Öppningsfrågor:  

1 - Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

2 - Vilka typer av uppgifter har du?  

3 - Har du varit med och jobbat med något liknande det här tidigare?  

Rainbow  

4 – Hur har projektet Rainbow arbetats med på ungdomsavdelningen? Hylluppställningen osv. Vad har varit 

viktigt?  

5 - Var det självklart att en förändring med nya genrer i hylluppställning skulle göras? Utifrån hur 

ungdomarna frågade efter hjälp t.ex? Hur tänkte man när man ville skapa nya genrer? Ett visst antal?  

6 - Hur har det varit att arbeta med genrerna?  
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7 - Hur har det varit att arbeta med bokuppställningen?  

 

Fokusgrupperna:  

8 - Kan du berätta lite om arbetet med fokusgrupperna? Hade man fokusgrupper på 

ungdomsavdelningen också?  

9 - Vilka arbetade med fokusgruppen? Kan du berätta lite om arbetet med fokusgruppen?  

10 - Hur var det att arbeta fram genrerna?  

11 - Vilka blev de nya genrerna?  

12 - Hur kom det sig att ni ville använda egna genrer på ungdomsavdelningen? (Pararomance, Vänskap , m. fl.)  

13 - Hur tycker du att processen med fokusgruppen gick?  

14 - Kring: utförandet av systemet - vad tycker du om utfallet av bokuppställningen? 

 

Användarna  

15 - Hur tror du att användarna påverkats av uppställningen?  

16 - Hur har besökarnas användning påverkats av genrerna, tror du?  

17 - Vilka frågor brukar bibliotekarierna få angående uppställningen?  

18 - Vilka kommentarer har du fått kring uppställningen - från besökarna/ användarna?  

19 - Har besökarna frågat mer/ mindre om hjälp att hitta nu efter ̀ bytet  ́från SAB? 

20 - Jämfört med uppställning med SAB - hur tror du att det här har påverkat användaren?  

 

7.1.4 Bilaga 3. Intervjuguide besökare (13-18+)  

 

Mitt manus: Samma som i intervju 1. Upplägg: 

*Fånga upplevelseperspektiv 

*(vilka mönster finns i det intervjupersonerna säger? Och dem emellan?) Se om Kuhlthaus teori kan 

användas för att förstå hur sökbeteendet går till i sök med egenkomponerade genrer och 

bokuppställning av ungdomar för ungdomar. 

Samma upplägg av etiska aspekter som i föregående intervjuer.  

Delfrågor: 

1. Hur har personen upplevt uppdelningen känslomässigt/ instinktivt? 
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2. Hur beskriver personen (sitt sökbeteende) sitt sätt att ta sig an upplägget (med genrer och 

uppställningssätt)? 

 

Utförandet av undersökningen kommer bestå av att möta och intervjua besökare (ungdomar) på 

ungdomsavdelningen som använder sig av detta uppställningssystem när de ska hitta böcker i 

hyllorna.  

Per varje intervju börjar jag med att observera hanterandet av själva sökandet. Verkar den här 

personen veta vad den vill ha? När användaren har valt en bok frågar jag om jag kan ställa några 

frågor om hur dennes sökprocess gick till. ”Hur gjorde du (tanke, agerande och känsla) för att hitta 

din bok utifrån uppställningen?” är huvudfrågan i undersökningen vilket då ses ur ett information 

search process perspektiv.  Frågorna utökas efter läsning av Kuhlthau. 

           Attack-frågor: 

1. Vilken bok har du hittat? 

2. Var det den du var ut efter när du kom hit? 

3. Hur hittade du den? Browsade du? Fick du hjälp att hitta fram till den? Uppföljningsfrågor 

kring ”hur” 

4. Tog det lång tid att hitta fram till det du ska låna 

5. Hittade du något annat av intresse när du letade, eller var bland hyllorna?  

 

Funderande frågor 

6. Brukar du besöka biblioteket ofta? 

7. Läser du för nöjes skull? Vad brukar du läsa? 

8. Hur brukar du leta böcker? Är uppdelningen hjälpsam för dig? 

9. Brukar du be om hjälp att hitta? 

10. Brukar du hitta fram till böcker du inte har tänkt på på förhand? Är indelningen till hjälp i 

detta? (browsing?) 

11. Vad är dina tankar om uppställningen?  

12. Vad hade du velat ha för genrer? Vad tycker du om de här genrerna? (tydliga, 

intresseväckande, otydliga?  

 

 

 


