
 
En bok till varje läsare,  
en läsare till varje bok 

En kvalitativ studie av hur bibliotekarier ger lästips 

 
 
 
 
 

 

Maria Ragnarsson 
Nina Smiseth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete (30 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Lunds universitet. 
Handledare: Birgitta Olander 
BIVILs skriftserie 2008:24 
ISSN 1401:2375 
 
© Författaren/Författarna



Title 
A Book for Every Reader, A Reader for Every Book: A Qualitative Approach to 
Readers´ Advisory Service in Public Libraries 
 
Abstract 
The aim of this thesis has been to achieve a deeper understanding of how librarians 
provide adult readers with individually adapted readers´ advisory in public libraries. The 
focus within this context, has been to find an answer to how the  librarians understand 
what appeal factors the readers are attracted to and what kind of reading experience 
the readers are looking for to be able to match book and reader.  
 
To be able to find answers to our research question we conducted eight interviews with 
librarians working with readers´ advisory in eight different public libraries in Skåne. 
Our theoretical standing point for the thesis has been that of Marie L. Radford and 
Cathrine Sheldrick Ross. Sheldrick Ross provided theories concerning the appeal factors 
of books. More specifically appeal factors have to do with different elements in books 
that readers are attracted to. Radford on the other hand has been an important 
contributor concerning the communicative aspect of readers´ advisory. Radford states 
the importance of the content of the interaction as well as how the content is being 
communicated, in other words how feelings and attitudes are being communicated 
between the participants.  
 
The result of our study shows that according to the librarians the readers are often vague 
in their request for a good read. Despite the fact that the librarians tend to conduct 
readers´ advisory interviews, they do not always seem to understand what the readers are 
actually looking for. The librarians do seem to touch upon some of the criteria listed by 
Cathrine Sheldrick Ross, but only occasionally and briefly. Regarding communication, 
the librarians seem to regard communicative competence as an important factor for 
successful readers´ advisory. They also seem to regard the relational aspect of 
communication as an important part of the readers´ advisory transaction. We believe 
that a greater awareness among the librarians concerning the appeal factors, would 
increase their understanding of the readers desires for a good book and would provide a 
common vocabulary necessary for a successful result.  
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1. Förmedling av skönlitteratur på folkbibliotek 

Lästipsfrågor är vanligt förekommande på svenska folkbibliotek och är något som tillhör 
bibliotekariers vardag. Trots detta skriver den amerikanska kommittén Reference and 
User Association (RUSA): ”These sort of questions have been known to bring fear to 
the hearts of many librarians” (RUSA 2004, s. 294). Kommittén pekar på två 
komponenter, som är grundläggande för att bibliotekarier ska kunna erbjuda en 
högkvalitativ lästipsservice. För det första behöver bibliotekarier träning i att arbeta med 
läsare och en förståelse för varför en bok kan tilltala en viss läsare. För det andra krävs 
tillgång till och kunskap om de resurser eller redskap som finns tillgängliga för att 
framgångsrikt kunna koppla ihop läsare och böcker (RUSA 2004, s. 294). 
 
Detta väcker vår nyfikenhet på hur bibliotekarier på folkbibliotek hanterar lästipsfrågor 
för att kunna ge adekvata skönlitterära tips till vuxna läsare. Vi vill fokusera på hur 
bibliotekarier hanterar lästipsfrågor från vuxna för att koppla ihop rätt läsare till varje 
bok. Detta är särskilt intressant med tanke på att många läsare kanske inte riktigt vet vad 
det är för bok eller läsupplevelse som de söker, eller för att de har svårt att uttrycka sina 
önskemål. 
 
En av inspirationskällorna inför skrivandet av vår uppsats, har varit Neil Hollands 
artikel Improving the Model for Interactive Readers´ Advisory Service (2006). Hollands 
är bibliotekarie vid Williamsburg Regional Library där han arbetar med vuxna låntagare.  
Hans artikel grundar sig på hans arbete med det prisbelönade lästipsformuläret Looking 
for a Good Book? som bland annat erbjuds via Williamsburg Regional Librarys 
webbsida. Hollands är också aktiv inom Fiction-L electronic discussion list som är ett 
elektroniskt diskussionsforum för bibliotekarier och andra som arbetar med eller är 
intresserade av lästipsfrågor.  
 
I ovan nämnda artikel argumenterar Hollands för att den traditionella modellen för 
lästipsservice, som beskrivs som en diskussion ansikte mot ansikte på läsarens eller 
ibland på bibliotekariens initiativ, inte fungerar optimalt i verkligheten. Detta för att 
läsare inte alltid frågar bibliotekarier om lästips, eller för att den person som tillfrågas 
inte är den som bäst kan svara på frågan. Andra problem som Hollands ser med det 
traditionella mötet ansikte mot ansikte är en ofta bristfällig dialog med läsaren för att 
utröna vad läsaren egentligen söker, samt brist på tid att svara på förfrågningarna om 
lästips. Hollands menar vidare att en del redskap för återvinning av skönlitteratur är 
svåra att använda medan läsaren otåligt väntar. Ytterligare en brist är att lästips som ges 
till enskilda individer inte dokumenteras och inte följs upp. Artikeln inspirerade oss till 
att vilja se närmare på hur man lästipsar på skånska folkbibliotek och vi var nyfikna på 
om Hollands antaganden skulle bekräftas av våra informanter. 
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Hollands förordar en ny modell för lästipsservice, som börjar med ett formulär istället 
för med ett direkt möte mellan läsaren och bibliotekarien. Modellen innehåller idéer om 
hur ett formulär kan designas, samt hur det kan analyseras. Många amerikanska 
bibliotek har i linje med detta, börjat erbjuda digital lästipsservice där man använder sig 
av olika lästipsformulär, som finns tillgängliga via bibliotekens webbplatser. Läsaren får 
fylla i ett formulär som syftar till att ge bibliotekarierna den information som behövs, för 
att de ska kunna fastställa den enskilde individens läsprofil. Bibliotekarierna analyserar 
de givna svaren och utarbetar inom loppet av några dagar eller någon vecka en lista med 
böcker som de tror kan passa just den läsaren. Listan med lästips mailas sedan till 
läsaren. Lästipsservice på webben är ett relativt nytt fenomen, som påverkar 
kommunikationens förutsättningar, eftersom interaktionen med läsaren inte sker ansikte 
mot ansikte utan genom ett formulär. Vi har i vår uppsats dock valt att undersöka hur 
bibliotekarier hanterar lästipsfrågor när de möter läsaren ansikte mot ansikte. Vi 
intresserar oss för hur bibliotekarierna traditionellt arbetar för att förstå den enskilde 
läsarens önskade läsupplevelse, samt för hur bibliotekarierna arbetar för att matcha 
individens önskemål med enskilda skönlitterära verk.  
 
Den indiske teoretikern och bibliotekarien S. R. Ranganathan publicerade i början av 
1900-talet fem lagar för biblioteksvetenskapen, som för övrigt har inspirerat oss till 
uppsatsens titel. Enligt den andra lagen ”Every person his or her book” finns det en bok 
till varje läsare (Ranganathan 1931, s. 75). Trots att det är länge sedan lagen 
formulerades äger den fortfarande sin giltighet och då inte minst vid förmedlandet av 
skönlitteratur. För att en läsare ska få tillgång till böcker som passar, kan läsaren ta hjälp 
av bibliotekarien som kan betraktas som en länk mellan läsaren och bibliotekets 
samling. I bästa fall lyckas bibliotekarierna individanpassa lästipsen så att varje läsare 
finner sin bok. Enligt Ranganathans tredje lag “Every book its reader” finns det en 
läsare till varje bok (Ranganathan 1931, s. 312f). Vid skönlitterär förmedling arbetar 
bibliotekarier på olika sätt för att tillgängliggöra böckerna och öka chansen att varje bok 
finner sin läsare. Vi hoppas i vår uppsats få en bild av hur detta arbete fungerar i 
praktiken på svenska folkbibliotek.  

1.1. Syfte och avgränsningar 
Vi är alltså intresserade av hur skönlitteratur förmedlas på svenska folkbibliotek. Syftet 
med vår studie således är att få en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier på 
folkbibliotek arbetar för att kunna ge vuxna läsare individanpassade lästips. En låntagare 
som ber om ett lästips, vet ännu inte vilken bok han eller hon söker och läsaren har 
kanske ingen eller bara en vag känsla av vilken läsupplevelse som önskas. Vi 
undersöker också vilken typ av information som bibliotekarier behöver för att förstå 
läsares litterära önskemål, med andra ord vilka element i böckerna som olika läsare 
uppskattar.  
 
Vi intresserar oss för hur bibliotekarier går till väga för att förstå vilka litterära önskemål 
som den enskilde läsaren har och vilken läsupplevelse som önskas. Vår erfarenhet av 
praktiskt biblioteksarbete har fått oss att tro att bibliotekarierna innehar en tyst kunskap 
som används för att förstå vad läsaren har för läsbehov och hur de ska gå tillväga för att 
hitta rätt bok till varje läsare. Vår studie är därför på många sätt ett försök att 
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explicitgöra denna kunskap för att få en ökad förståelse för hur arbetet med lästips 
utförs.  
 
Vi har valt att studera förmedlingen av skönlitteratur till vuxna på svenska folkbibliotek.  
Ordet skönlitteratur kommer från franskans belles som betyder skön och lettres vilket 
betyder litteratur skrivet i ett konstnärligt syfte. Begreppet skönlitteratur står i motsats 
till facklitteratur och egentligen all litteratur vars ändamål inte är konstnärligt (Bergsten  
1990, s. 7). 
 
Enligt nationalencyklopedin är skönlitteratur, sedan slutet av 1800-talet en vanlig 
benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa och essäistik.  
 
När vi använder begreppet skönlitteratur avser vi enbart fiktionsprosa, det vill säga 
romaner. De övriga skönlitterära genrerna omfattas inte av denna uppsats. Jofrid Karner 
Smidt har föreläst i litteraturkunskap på Bibliotekshögskolan och 
bibliotekarieutbildningen vid Högskolan i Oslo i många år. I sin doktorsavhandling 
Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i 
norske folkebibliotek väljer Karner Smidt på liknande sätt att fokusera på förmedlingen 
av romanen. Hon menar att eftersom romanen har en enorm läsarkrets kommer 
bibliotekariernas förståelse för kvalitet och förmedling i större grad att utmanas än vad 
som är fallet hos genrer med en mindre grupp läsare (Karner Smidt 2002, s. 85). Vi har 
vidare valt att enbart studera vuxenlitteratur eftersom vi inom ramen för den här 
uppsatsen inte anser oss kunna inkludera också barn- och ungdomslitteratur. 

1.2. Problemställning och forskningsfrågor 
Den övergripande frågeställningen i vår studie lyder: Hur förstår bibliotekarierna 
vilka element i en bok som tilltalar en läsare och vilken läsupplevelse som läsaren 
söker för att kunna matcha bok och läsare? 
 
För att få svar på den övergripande forskningsfrågan ställer vi följande frågor: 

1. Vilka professionella kunskaper och personliga egenskaper anser 
bibliotekarier att de behöver för att kunna ge vuxna läsare adekvata 
skönlitterära lästips? 

2. Hur arbetar bibliotekarierna för att förstå läsarnas önskade läsupplevelse? 
3. Hur arbetar bibliotekarierna för att kunna matcha individens önskemål om 

lästips med enskilda skönlitterära verk?  

1.3. Problemområde 
I vår studie undersöker vi hur bibliotekarier på svenska folkbibliotek arbetar för att 
kunna ge adekvata individanpassade lästips till vuxna läsare. Närmare bestämt önskar vi 
att få en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier går tillväga för att koppla ihop rätt 
bok till varje läsare. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med ett antal 
bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek och som hanterar lästipsfrågor från vuxna 
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läsare. Vi intresserar oss för hur bibliotekarier förstår vilka litterära önskemål en enskild 
läsare har och vilken läsupplevelse denne önskar.  
 
För att få en bättre förståelse för hur bibliotekarier går till väga för att förmedla litteratur 
börjar vi med att fråga oss vilka professionella och personliga egenskaper, som 
bibliotekarier behöver ha för att kunna förmedla adekvata lästips. Vår första 
forskningsfråga lyder därför: Vilka professionella kunskaper och personliga egenskaper 
anser bibliotekarier att de behöver för att kunna ge vuxna läsare adekvata skönlitterära 
lästips? 
 
För att närma oss vår andra forskningsfråga: Hur arbetar bibliotekarierna för att förstå 
läsarnas önskade läsupplevelse?  kommer vi att studera forskning, som handlar om 
interaktionen mellan bibliotekarien och läsaren i en förmedlingssituation. 
 
För att bibliotekarien ska förstå vad som tilltalar en enskild läsare, måste interaktionen 
mellan bibliotekarien och läsaren fungera. Samspelet i själva förmedlingsprocessen är 
således av intresse för oss. Marie L. Radford, docent i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid universitetet i New Jersey, skriver i The Reference 
Encounter: Interpersonal Communication in the Academic Library (1999) att 
interaktionen mellan användaren och bibliotekarien inte kan betraktas som en linjär 
process. Istället bör interaktionen ses som en process som med fördel kan beskrivas i en 
relationsmodell (Radford 1999, s. 30). För att belysa interaktionen mellan läsaren och 
bibliotekarien i ett boktipssammanhang använder vi oss av Radfords relationsmodell för 
kommunikation som hon har vidareutvecklat utifrån pragmatisternas syn på 
kommunikation.  
 
I vår uppsats kommer vi in på bibliotekariernas kommunikation med olika läsare i en 
lästipskontext. I detta sammanhang anser vi att både de verbala och icke-verbala 
aspekterna av interaktionen är av intresse. För att kunna ge tillfredställande lästips är 
informationsutbytet mellan bibliotekarie och läsare viktigt för att bibliotekarien ska 
kunna få relevant information från läsaren att grunda boktipsen på. Men sättet som 
bibliotekarien kommunicerar med läsaren på, samt bibliotekariens förhållningssätt och 
engagemang får också avgörande betydelse för huruvida samtalet parterna emellan blir 
lyckat eller inte. Det är förstås särskilt viktigt att kommunikationen fungerar när läsaren 
inte är säker på vad han eller hon söker, eller när läsaren av någon anledning har svårt 
att uttrycka sina önskemål. En del läsare har också ett behov av att samtala med 
bibliotekarien om sina läsintressen vilket förstås underlättas av relationella färdigheter 
hos bibliotekarien. Inom denna teoretiska ram diskuterar vi också bibliotekariernas olika 
förmedlande roller och deras betydelse för interaktionen mellan bibliotekarie och läsare. 
 
Vidare kommer vi in på forskning som belyser olika aspekter av förmedlingen av 
skönlitteratur med läsaren och dennes önskade läsupplevelse i fokus. Med 
engelskspråklig terminologi brukar detta benämnas readers´ advisory.  
 
När det gäller vår tredje forskningsfråga: Hur arbetar bibliotekarierna för att kunna 
matcha individens önskemål om lästips med enskilda skönlitterära verk? handlar det om 
att försöka förstå hur bibliotekarien matchar ett önskemål med en specifik titel. Till sin 
hjälp har bibliotekarien ett antal återvinningsverktyg. Kännedom och kunskap om dessa 
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verktyg är en förutsättning för att bibliotekarien ska kunna ge adekvata skönlitterära 
lästips. Att beskriva ett skönlitterärt verks innehåll, så att det kan återvinnas, är dock 
inte helt enkelt, eftersom skönlitteratur väcker subjektiva tankar och känslor.  
 
Vi kommer vidare in på hur olika element eller ingredienser kan urskiljas i skönlitterära 
böcker. Läsare tilltalas av olika element i böcker och har olika föreställningar om hur en 
riktigt bra bok är uppbyggd. På engelska talas om litteraturens appeal factors. Vi 
kommer således också in på teorier och resonemang som handlar om hur 
skönlitteraturens kvaliteter kan beskrivas. 

1.4. Begreppsdefinitioner 
Här definierar vi några för uppsatsen centrala begrepp: 
 
Lästips och boktips: Vi kommer i denna uppsats att använda begreppen lästips och 
boktips synonymt. När vi talar om lästips eller boktips avser vi en interaktion mellan en 
bibliotekarie och en vuxen läsare där bibliotekarien ger förslag på skönlitterära böcker 
som läsaren kan tänkas vara intresserad av att läsa. Såväl läsaren som bibliotekarien kan 
ta initiativ till interaktionen. Vi ser en tydlig skillnad mellan dessa begrepp och bokprat, 
som vi uppfattar som en av bibliotekarien förberedd presentation av olika böcker för en 
grupp läsare. Skillnad mellan dessa begrepp görs också av våra informanter i studien.  
 
Appeal factors: Ett centralt begrepp i uppsatsen är appeal factors. Med appeal factors 
avses element eller faktorer som läsare tilltalas av i en text. Eftersom vi inte känner till 
något motsvarande svenskt begrepp och inte heller har någon bra svensk översättning 
kommer vi att använda oss av det engelska uttrycket. Benämningen appeal factors 
används av flera forskare som presenteras i uppsatsen, så begreppet är väl etablerat inom 
vårt forskningsområde. 
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2. Tidigare forskning 

Vi kommer in på flera olika forskningsområden i vår litteraturgenomgång. För det första 
tar vi upp readers´ advisory, det vill säga skönlitterär lästipsservice. För det andra 
kommer vi in på forskning om skönlitteraturens natur och berör frågan om hur 
skönlitteratur kan beskrivas. För det tredje handlar det om bibliotekarien som 
förmedlare av skönlitteratur. Kapitlet avslutas med den kritik som riktats mot det 
traditionella lästipsandet då bibliotekarien ger lästips till en läsare som han eller hon 
träffar ansikte mot ansikte på biblioteket. 
 
Det har inte tidigare skrivits några magisteruppsatser inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap som tar upp sanningens ögonblick i förmedlingen av 
skönlitteratur, vilket vi har valt att fördjupa oss i. Således får vi intryck av att vi beträder 
ny mark, trots att det finns några magisteruppsatser som kan sägas tangera delar av vår 
uppsats. Av dessa vill vi kort nämna Strömblad (2003) som i sin uppsats undersöker 
vilken syn bibliotekarierna har på skönlitteratur och hur den påverkar förmedlingen av 
skönlitteratur på folkbibliotek. En annan uppsats som är relaterad till vår egen är 
Malmgrens (2002) magisteruppsats där hon studerar organiseringen av den skönlitterära 
hylluppställningen på Lunds Stadsbibliotek. Malmgren ser på huruvida organiseringen 
av samlingen är anpassad efter användarnas olika strategier för att leta efter och välja en 
bok. Dahlqvist och Palms (2004) uppsats undersöker vuxna skönlitterära läsares 
sökbeteende, samt ger förslag på användaranpassade återvinningsverktyg för 
skönlitteratur. Nämnas bör också Rasmussen (2001) som har skrivit en uppsats om hur 
vanliga läsare värderar skönlitterär kvalitet.  

2.1. Readers´ advisory- skönlitterär lästipsservice 
Förmedling av skönlitteratur med läsaren och dennes önskade läsupplevelse i fokus, 
brukar med engelskspråklig terminologi benämnas readers´ advisory. Inledningsvis ger 
vi här en kort presentation av ämnesområdet, och beskriver vad som kännetecknar den 
typen av förmedling. Detta kommer vi dels att göra genom att se ämnet i förhållande till 
övrigt referensarbete, där likheter och skillnader kommer att beröras för att få fram 
kärnan i readers´ advisory. Vi kommer även att kortfattat komma in på olika former för 
lästips såsom indirekt och direkt förmedling. 
 
Amerikanerna Burgin och Shearer är båda professorer i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Burgin, citerar Kenneth D. Shearer som definierar the readers´ 
advisory transaction på följande sätt: 
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An exchange of information between two people with the purpose of one person’s suggesting text for 
the other’s later reading interest…The text suggested in the transaction is expected to meet a 
recreational, emotional, psychological, or educational need. Unlike a reference transaction, the 
successful conclusion of a readers´ advisory transaction is not the provision of a fact or missing data, 
nor does it attempt to fill a known gap in an otherwise complete informational or knowledge 
framework. The success of a readers´ advisory transaction is reflected in a reader discovering a book 
(or cassette or software) which is enjoyable, entertaining, stimulating, mind-stretching, and eye-
opening; it is in the realm of the subjective (Burgin 2001, s. 215). 

 
Burgin citerar vidare Shearer som definierar en framgångsrik lästipstransaktion: 
”Successful readers´ advisory transactions are about relating Reader A´s experience with 
Book A to the likelihood that Reader A would value the experience of reading Book B” 
(Burgin 2001, s. 226). Det Shearer säger här är alltså att förmedlaren i en 
lästipsinteraktion jämför läsarens upplevelse av en bok med sannolikheten att samme 
läsare kommer att tycka om en annan bok. Lyckas detta väl kan lästipstransaktionen 
betecknas som framgångsrik. 
 
Joyce G. Saricks och Nancy Brown har skrivit boken Readers´ Advisory Service in the 
Public Library (1997) utgiven av American Library Association (ALA). Saricks är 
bibliotekarie och har tillsammans med kollegan Brown arbetat på ett bibliotek i Illinois, 
där de uppmärksammats för sitt arbete med att utveckla lästipsservicen. I denna bok 
beskriver författarna hur bibliotekarier arbetar för att ge lästipsservice på amerikanska 
bibliotek. I bokens inledande kapitel definieras centrala begrepp och lästipsservicen 
betraktas ur ett historiskt perspektiv. Saricks och Brown definierar lästipsservicen så 
här: 

 
Readers´ advisory service, as discussed in this book, is a patronoriented library service for adult 
fiction readers. A successful readers´ advisory service is one in which knowledgeable, nonjudgmental 
staff help fiction readers with their reading needs. This service must be supported, encouraged, and 
cherished by the library administration (Saricks & Brown 1997, s. 1). 

 
Författarna avser således en lästipsservice där kunnig personal med stöd från 
bibliotekets ledning, hjälper vuxna läsare att finna skönlitteratur som passar den 
enskilde läsaren. Denna hjälp behövs, menar Saricks och Brown, eftersom en läsare som 
kommer in på biblioteket möter tusentals böcker, arrangerade i bokstavsordning efter 
författarens namn. Att hitta en specifik titel eller en bok som liknar en annan bok som 
man har läst, kan vara nästintill omöjligt för en del läsare. Förmedlaren blir då en 
nödvändig länk mellan bibliotekets bestånd och läsarna (Saricks & Brown 1997, s. 3). 
På engelska skiljer man mellan readers´ advisors förmedlare av skönlitteratur och 
reference librarians som utgör en länk mellan användare och faktaböcker (Ibid, s. 9). 
Denna distinktion förefaller inte vara lika tydlig på svenska. Åtminstone inte när det 
övergripande begreppet bibliotekarie används eller när termen ”referensarbete” kan avse 
förmedling av både fakta och skönlitteratur. 

2.1.1. Lästipsintervjun och referensintervjun 
Lästipsintervjun uppvisar stora likheter med den traditionella referensintervjun, som 
alltså kretsar kring faktafrågor. Teorier om hur man bäst genomför en referensintervju 
kan därför med fördel appliceras på lästtipsintervjun. Mycket som finns skrivet om 
referensintervjun är således tillämpbart också när det gäller förmedlingen av 
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skönlitteratur. Det finns dock skillnader som vi ska komma in på som motiverar varför 
dessa bägge intervjutyper bör skiljas åt.  
 
Catherine Sheldrick Ross, professor inom informations- och mediavetenskap vid 
University of Western Ontario i Kanada, har tillsammans med sina kollegor Kirsti 
Nilsen och Patricia Dewdney skrivit boken Conducting the Reference Interview: A 
How-To-Do-It Manual for Librarians (2002). Enligt författarna är en referensintervju: 
”a special kind of conversation directed intentionally to some purpose” (Sheldrick Ross, 
Nilsen & Dewdney 2002, s. 1). En referensintervju beskrivs alltså som ett samtal med 
ett specifikt syfte. Vidare menar författarna att intervjuer får olika karaktärer beroende 
på faktorer som relationerna mellan de samtalande parterna, graden av förtroende, 
intervjuns längd och avsikten med intervjun med mera (Ibid, s. 1). 
 
I ett intervjusammanhang är det av avgörande betydelse att deltagarna har en gemensam 
uppfattning av vad det är de vill uppnå med samtalet om intervjun ska bli lyckad. I en 
referensintervju mellan en bibliotekarie och en användare är det därför viktigt att 
bibliotekarien är medveten om att målet med intervjun är att försöka få reda på vad 
låntagaren är ute efter, för att kunna hjälpa denne med detta. 
 
Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney påpekar det faktum att det finns stora skillnader 
mellan ett vanligt samtal och en intervju. De har utarbetat en lista med olika faktorer 
som intervjuaren bör tänka på i ett intervjusammanhang.  Dessa har de sammanfattat i 
sex punkter där också skillnaderna mellan ett vanligt samtal och en intervju framgår: 

- Intervjuaren bör fokusera på att lyssna och låta den som intervjuas prata, till 
skillnad från ett vanligt samtal där det vanligt att man turas om att prata och 
lyssna. 

- Intervjuer skiljer sig från samtal såtillvida att det i intervjuer är vanligt att en 
person ställer alla frågor, medan den andra svarar. 

- En intervju har i motsats till ett samtal en specifik avsikt. 
- Faktorer som redundans och repetition utgör viktiga funktioner i ett 

intervjusammanhang, men inte i ett samtal. 
- Intervjuaren säkerställer med hjälp av olika metoder att han har förstått den 

intervjuade och dennas önskemål korrekt, vilket inte är så vanligt i ett 
traditionellt samtal. 

- En intervju är i motsats till ett samtal uppbyggd på ett sätt som speglar dess 
avsikt. (Ibid, s. 2-3).  

 
Studier på 80-talet av referensintervjuer på bibliotek i Maryland i USA, visade att 
korrekt svar på faktafrågor endast kunde ges av bibliotekarien i 55% av fallen. För att 
förbättra situationen utvecklade Ralph Gers och Lillie J. Seward en modell för att 
förbättra referensintervjun (Gers & Seward 1985, s. 32-35). Ralph Gers och Lillie J. 
Seward är biblioteksutvecklare i Maryland, USA. Själva intervjuprocessen delades in i 
fyra steg. På det inledande steget signalerar bibliotekarien tillgänglighet genom att hälsa, 
le och söka ögonkontakt med läsaren. Steg två handlar om att bibliotekarien inhämtar 
fakta. Viktigt i denna fas är att bibliotekarien visar intresse för låntagaren och dennes 
fråga och att frågeställningen tydliggörs. För att utvinna så mycket information som 
möjligt bör öppna frågor ställas och olika källor konsulteras. Det tredje steget handlar 
om att ge information till låntagaren. På det sista steget frågar bibliotekarien ifall 
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användaren fått svar på sin fråga och är nöjd med svaret. Saricks och Brown menar att 
denna modell med fördel kan överföras till den intervju, som förmedlaren av 
skönlitteratur genomför med läsaren (Saricks & Brown 1997, s. 72). 
  
Till skillnad från referensarbete, där facklitteraturen står i fokus, finns det flera korrekta 
svar när det gäller readers´ advisory (Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 163). 
Detta eftersom det ofta finns flera böcker som passar en läsares önskade läsupplevelse. 
Däremot kan böcker i lägre eller högre grad stämma överens med läsarens önskemål och 
krav på boken. Med tanke på att bibliotekens samlingar innehåller ett stort antal böcker 
anser Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney att det är en viktig uppgift för bibliotekarien 
att hjälpa läsaren att välja bort litteratur, som inte stämmer överens med läsarens krav 
och önskemål om läsupplevelse. Att minska antalet böcker till en överblickbar mängd 
som är i samklang med läsarens intressen och önskemål, är på många sätt 
bibliotekariens viktigaste uppgift (Ibid, s. 163). 
 
I lästipssintervjun är det viktigt för bibliotekarien att skapa förtroende hos användaren i 
interaktionen. Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney menar att genom att använda en 
intervjuteknik där öppna frågor formuleras och genom att ställa uppföljningsfrågor för 
att få en fördjupad förståelse för användarens fråga, skapas förutsättningar för ett lyckat 
resultat. Att förmedlaren är duktig på att utrycka sig är viktigt, men kanske ännu 
viktigare är det att denne är duktig på att lyssna (Ibid, s. 162). 
 
Vid skönlitterär lästipsservice är enligt Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney målet för 
intervjun inte att lösa ett problem eller tillfredsställa ett informationsbehov, utan att 
hjälpa läsaren fram mot en önskad läsupplevelse. Att läsa skönlitterära böcker är oftast 
något man gör frivilligt och inte för att man måste. För att kunna ge en fullgod 
lästipsservice är en kommunikativ kompetens hos förmedlaren av största betydelse. Här 
gäller det dels att kunna formulera intervjufrågor, dels att kunna lyssna på läsaren, för att 
förstå vad läsaren är ute efter och vad han eller hon lägger vikt vid. Enligt författarna är 
det vidare viktigt att kunna kombinera kommunikativa färdigheter med en viss kunskap 
om litteratur (Ibid, s. 162). 
  
En traditionell referensintervju har, enligt Saricks och Brown, en tydlig fråga-svar 
struktur. När det gäller förmedling av skönlitteratur handlar det istället om en 
konversation, ett samtal mellan läsaren och förmedlaren om böcker:  
 

A readers´ advisor will certainly use all the same communication skills involved in reference 
interviewing to get readers to describe their reading tastes and what they are in the mood to read at 
the time. Yet, unlike a reference interview, the readers´ advisory interview is not primarily a 
question- and-answer exchange; it is a conversation, with readers telling the readers´ advisor about 
books and their tastes in fiction, and the readers´ advisor listening and suggesting possible titles” 
(Saricks & Brown 1997, s. 57).  
 

Vidare menar Saricks och Brown att en framgångsrik readers´ advisory interview inte är 
en avslutad engångsföreteelse utan en pågående dialog. Förmedlaren bör uppmuntra 
läsaren att komma tillbaka och ge feedback på de föreslagna böckerna (Saricks & 
Brown 1997, s. 57).  
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För att kunna rekommendera rätt bok till varje läsare är det viktigt att vara medveten om 
det faktum att det är själva upplevelsen av boken som är det centrala. Utmaningen för 
bibliotekarierna ligger först och främst i att förmedla en bok som kommer att ge läsaren 
den läsupplevelse som han eller hon önskar. Detta gör att bibliotekarierna i 
lästipssituationen inte kan utgå från själva texten, utan måste ta utgångspunkt i läsaren 
och vad denne önskar att få ut av att läsa boken. En annan faktor som skiljer readers´ 
advisory från traditionell referensservice är att läsare ibland bara vill ha ett litet samtal 
om böcker. Det primära blir då en diskussion om böcker, inte själva tipset i sig 
(Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 166-167). 
 
Utifrån vad vi har diskuterat ovan kan lästipsande ses både som ett samtal och en 
intervju. Oavsett hur man ser på saken står kommunikationen mellan å ena sidan 
användaren eller läsaren och å andra sidan bibliotekarien i fokus och sätter sin prägel på 
utfallet av interaktionen.  
 
Grovt går det att dela in lästipsservice i två olika former: direkt och indirekt 
lästipsservice. Indirekt lästipsservice innebär att den skönlitterära samlingen organiseras 
så att låntagarna själva kan hitta de böcker som de önskar. Låntagarna kan då motta 
vägledning och tips genom skyltning, genreindelade hyllor eller hyllor märkta med nya 
böcker och liknande. Organisering av den skönlitterära samlingen efter liknande 
principer har visat sig ha en positiv effekt på utlåningssiffrorna (Sharon Baker i 
Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 166). Indirekt lästipsservice innebär en 
form av lästipsande som inte förutsätter en dialog mellan bibliotekarie och läsare.  
 
I vår studie är vi främst intresserade av direkt lästipsande. Lästips ansikte mot ansikte 
har många likheter med andra former av referensarbete, även om det således finns 
skillnader mellan lästipsintervjun och referensintervjun. 

2.1.2. Betydelsen av verbal & icke-verbal kommunikation  
När människor kommunicerar med varandra sker det inte bara verbalt utan även genom 
icke-verbala signaler. Den icke-verbala kommunikationen får stor betydelse för hur 
kommunikationen mellan deltagarna artar sig och hur relationen utvecklas. 
Bibliotekariens förmåga att förstå användarens frågor eller behov knyter an till förmågan 
att tolka och uttrycka såväl verbala som icke-verbala element. En lyckad interaktion 
mellan en bibliotekarie och en användare handlar enligt Marie L. Radford inte enbart 
om att bibliotekarien ger ett svar på en ställd fråga. Lika viktigt är det relationsmässiga 
budskapet. Om användaren uppfattar att bibliotekarien icke-verbalt signalerar en ovilja 
mot att hjälpa till, är det inte säkert att ett korrekt svar på frågan räcker för att 
användaren ska känna sig nöjd med mötet (Radford 1999, s. 4).  
 
Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney skriver i sin bok att icke-verbal kommunikation 
används för att uttrycka bland annat känslor och attityder (2002, s. 54). När vi yttrar oss 
om något är det viktigt inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. De icke-verbala 
signalerna kan uttrycka något helt annat än vad vi verbalt förmedlar. När icke-verbala 
signaler inte stämmer överens med vad vi säger påverkar det hur samtalet utvecklas och 
hur det tolkas av deltagarna (Ibid, s. 54). I mötet ansikte mot ansikte mellan läsare och 
bibliotekarie spelar således de icke-verbala yttringarna stor roll. Sheldrick Ross, Nilsen 
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och Dewdney anser att de icke-verbala meddelandena kan vara avgörande för om en 
låntagare väljer att ta kontakt med bibliotekspersonalen eller inte (Ibid, s. 54). I boken 
ger författarna exempel hur den icke-verbala kommunikationen kan förbättras genom 
olika praktiska övningar.  
 
Icke-verbal kommunikation tar sig många olika uttryck. Icke-verbala yttringar kan delas 
in i olika typer såsom ögonkontakt, användning av rösten, ansiktsmimik, kroppshållning 
och gester, hur man klär sig och vilken fysisk distans man håller till andra människor 
(Ibid, s. 53). I ett samtal är rätt bruk av ögonkontakt samt ansiktsmimik som ett leende 
eller ett nickande, ett tecken på att man lyssnar och är intresserad av vad motparten 
säger. Det signalerar en öppenhet och ett intresse av kommunikation. Vidare kan det ha 
en uppmuntrande effekt på människor som önskar att etablera en kontakt. För en 
låntagare som är osäker på om han eller hon ska ta kontakt med bibliotekarien för att be 
om ett lästips kan det vara avgörande att bibliotekarien möter blicken och på så vis 
signalerar att han eller hon är tillgänglig. I annat fall kanske låntagaren inte får den hjälp 
som han eller hon egentligen önskar (Ibid, s. 54-56) 
 
Kroppshållningen signalerar vilket humör avsändaren är på och dennes inställning till 
något eller någon. Kroppshållningen signalerar exempelvis att vederbörande har tråkigt, 
är sliten eller är nervös, beroende på vilken utstrålning hållningen förmedlar. Genom att 
inta en liknande kroppshållning som den man pratar med signaleras enighet eller 
godkännande. Om låntagaren står framför en bör också bibliotekarien resa sig så att 
bägge är på samma nivå (Ibid, s. 58). 
 
Bekräftelse innebär att mottagaren upprepar vad den andra personen har sagt för att få 
ett kvitto på att det sagda har uppfattats korrekt. Med hjälp av denna metod kan 
missförstånd undvikas, vilket bibliotekarier givetvis bör sträva efter. För att 
bibliotekarien ska vara säker på att han eller hon har uppfattat vad en referensfråga 
faktiskt går ut på, är det viktigt att få detta bekräftat redan i början av referensintervjun. 
(Ibid, s. 58-59).  
 
Konsten att lyssna är en kommunikativ egenskap med stor betydelse för bibliotekarier. 
Att vara en uppmärksam lyssnare är särskilt viktigt i början av ett referenssamtal. 
Genom att lyssna visar bibliotekarien sitt intresse för personen som talar och ger denne 
en möjlighet att i lugn och ro förklara vad han eller hon söker. Samtidigt får 
bibliotekarien en chans att förstå budskapets kärna (Ibid, s. 62-64). Genom att vara en 
kompetent lyssnare, samlar bibliotekarien viktig information om läsaren och dennes 
litterära preferenser. 
 
Björn Nilsson, lektor i socialpsykologi vid högskolan i Skövde har tillsammans med 
Anna-Karin Waldemarsson, pedagog vid högskolan i Skövde, skrivit flera böcker om 
kommunikation. I boken Kommunikation: Samspel mellan människor (2007) beskriver 
de olika typer av lyssnande: slölyssnande, störande lyssnande, aktivt lyssnande, 
värderande (”kritiskt”) lyssnande, empatiskt lyssnande och djuplyssnande. I 
professionella samtal bör ett aktivt lyssnande eftersträvas, eftersom det är inriktat på 
sändaren och dennes budskap. Genom icke-verbala signaler såsom hummanden, 
nickningar, ögonkontakt och kroppshållning får sändaren bekräftat att budskapet tagits 
emot och tolkats korrekt av mottagaren (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 90). 



 14

 
Kommunikation har två grundläggande komponenter: tal (avsikt/uttryck) och lyssnande 
(intryck/tolkning). Trots att vi, som ett turkiskt ordspråk tar fasta på, har två öron men 
bara en mun, betonas i vår kultur ofta talandet framför lyssnandet (Nilsson & 
Waldemarson 2007, s. 85). Samtidigt säger det sig självt att en grundläggande 
förutsättning för att en bibliotekarie ska kunna ge en läsare ett skönlitterärt lästips, är att 
bibliotekarien behärskar lyssnandets konst. I annat fall har bibliotekarien små 
möjligheter att uppfatta läsarens behov och önskemål vilket är nödvändigt för att en 
tillfredsställande lästipsservice ska kunna ges. 

2.1.3. Feedback 
John Fiske, professor på institutionen för kommunikationsteori vid University of 
Wisconsin-Madison i USA, uttalar sig på följande sätt om feedback i boken 
Kommunikationsteorier: En introduktion: ”Kort sagt är feedback överföringen av 
mottagarens reaktion tillbaka till sändaren.” Genom att motta feedback eller 
återkoppling kan den som pratar anpassa sina uttalanden efter den som lyssnar. Den 
feedback som kan ges beror enligt Fiske på de kanaler som används för 
kommunikationen. I en interaktion ansikte mot ansikte kan man samtidigt både motta 
och skicka meddelanden såväl verbalt som icke-verbalt. Fiske säger vidare att feedback 
förutom den nämnda huvudfunktionen medverkar till en ökad delaktighet i interaktionen 
(Fiske 1990, s. 36-38). Feedback var enligt Fiske något som inte fanns med i de tidiga 
kommunikationsmodellerna. Till exempel lyser den med sin frånvaro i Shannon och 
Weavers kända kommunikationsmodell från 1949. En rad senare forskare har däremot 
funnit att feedback är en mycket betydelsefull faktor vid kommunikationen (Ibid, s. 36). 
 
Som vi senare kommer närmare in på tolkar parterna i en interaktion varandras verbala 
och icke-verbala reaktioner på det som sägs. De samtalande parterna ger således 
varandra oavbrutet feedback. I en lästipstransaktion är feedbacken viktig, eftersom den 
påverkar vilken vändning samtalet tar. En lyhörd bibliotekarie använder läsarens icke-
verbala signaler och verbala uttalanden för att kunna ringa in läsarens litterära önskemål.  
 
En annan form av feedback är det frågan om när läsaren kommer tillbaka till biblioteket 
efter att ha läst den bok eller de böcker som bibliotekarien tipsade om. Genom att 
läsaren berättar vad han eller hon tyckte om böckerna ökar förutsättningarna för att 
bibliotekarien ska kunna ge nya lästips, som än bättre passar individens litterära smak. 
Detta eftersom parterna lär känna varandra genom att mötas i upprepade transaktioner. 

2.2. Skönlitteraturens karakteristika 
Vi konstaterade i vårt inledande kapitel att skönlitteratur är litteratur skriven med ett 
konstnärligt syfte. Skönlitteraturens natur gör att det inte är alldeles enkelt att beskriva 
ett skönlitterärt verks innehåll, eftersom skönlitteraturen väcker subjektiva tankar och 
känslor. I detta kapitel beskriver vi hur olika individer kan efterfråga olika sorters 
läsupplevelse, beroende på varför de läser och vad de vill ha ut av läsningen. Det är 
tydligt att olika läsare uppskattar olika element eller appeal factors i litteraturen, samt 
att man fäller omdömen om litteraturen på subjektiva grunder. Vi kommer vidare i detta 
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kapitel in på problematiken med att beskriva skönlitterära verks innehåll så att de kan 
återvinnas. 

2.2.1. Den önskade läsupplevelsen 
Det finns olika anledningar till varför människor läser och läsare har olika behov som de 
söker fylla med skönlitteraturen. En och samma text kan upplevas olika av olika läsare 
och fylla olika behov.  
 
Sten Furhammar, lektor vid Högskolan i Borås, var en av dem som under 1990-talet 
ledde det samnordiska forskningsprojektet SKRIN (Projektet skriftkultur och mediebruk 
i nordiska familjer). Projektet utmynnade bland annat i boken Varför läser du? 
(Furhammar 1996) som behandlar vilket utbyte människor kan få av läsning. 
Furhammar ser på förhållandet mellan text och läsare och delar mot bakgrund av detta 
in läsningen i två olika dimensioner. Den ena dimensionen handlar om huruvida läsaren 
förhåller sig personligt eller opersonligt till texten, det vill säga i vilken grad denne 
engagerar sig i det han eller hon läser (Ibid, s. 135). Den andra dimensionen tar upp i 
vilken grad läsningen handlar om ren avkoppling eller om det innebär en specifik 
nyttofunktion för läsaren. Denna dimension delar Furhammar in i upplevelseläsning och 
instrumentell läsning (Ibid, s. 135).  
 
Furhammar kombinerar vidare dessa två dimensioner så att fyra övergripande kategorier 
skapas som belyser olika sidor av det utbyte som läsning kan ge. Den första kategorin är 
opersonlig upplevelseläsning och kännetecknas av att läsningen upplevs som 
underhållning eller avkoppling. Den ger inget känslomässigt mervärde för läsaren, 
eftersom denne intar en neutral hållning till vad som utspelar sig i boken. Det intressanta 
för läsaren är att få reda på vad som kommer att hända i boken.  Spänningsromaner är 
ett vanligt exempel på denna typ av upplevelseläsning (Ibid, s. 137-140). Den andra 
kategorin som är personlig upplevelseläsning, präglas av att läsaren intar en mer aktiv 
hållning till texten. Läsningen av texten präglas av inlevelse och personligt engagemang 
från läsaren sida. Läsaren känner igen sig i karaktärernas agerande, lever sig in i deras 
känslor och tar del av deras erfarenheter (Ibid, s. 140-141). Den tredje kategorin 
benämns opersonlig instrumentell läsning och kan enligt Furhammar jämföras med 
”objektiv kunskap”. I detta ligger att läsningen inte är av personlig art, utan den utgör 
istället en konkret nytta för läsaren (Ibid, s. 142). Den sista kategorin är personlig 
instrumentell läsning. Denna typ av läsning kan ha en terapeutisk effekt. Med det menar 
Furhammar att läsaren kan uppnå en större insikt av sin egen personlighet vilket kan ge 
positiv effekt på ens egen utveckling (Ibid, s. 143-144). Furhammar poängterar att läsare 
påverkas olika av vad de läser och han menar därför att läsningen påverkas av både 
texten och läsaren (Ibid, s. 137). 
 
När det gäller faktorer som styr vilken bok en läsare väljer att läsa, visar forskning att 
läsarens sinnestämning och önskade läsupplevelse spelar avgörande roll. Catherine 
Sheldrick Ross och Mary K. Chelton, professor i biblioteks- och informationsvetenskap 
i New York, skriver i artikeln Reader´s Advisory: Matching Mood and Material (2001) 
att nyare forskning har visat att förmedlare måste ta hänsyn till läsarens sinnesstämning, 
för att framgångsrikt kunna matcha läsaren med en för stunden rätt bok. Bibliotekarier 
måste alltså förutom att vara serviceinriktade och entusiastiska också kunna utröna vad 
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läsaren vill ha ut av sin läsupplevelse och hur mycket läsaren är beredd att betala i tid 
och svårighet (Sheldrick Ross & Chelton 2001, s. 1) 
 
Catherine Sheldrick Ross och hennes studenter på kursen ”Genres of Fiction and 
Reading” på University of Western Ontario intervjuade mellan åren 1985 och 2000 
totalt 194 engagerade läsare. De ville ta reda på hur vana läsare valde böcker för 
nöjesläsning och vilka element i böckerna, som de sökte. De intervjuade läsarna 
tillhörde gruppen ”heavy readers”, vilket innebar att de läste minst en bok i veckan. Av 
de intervjuade var 65 procent kvinnor och 35 procent män. De intervjuade personerna 
var mellan 16 och 80 år gamla (Ibid, s. 1).  
 
Informanterna i Sheldrick Ross studie menade att en rad faktorer påverkade deras val av 
litteratur för nöjesläsning. Ofta utgick de från sin egen tillfälliga sinnesstämning när de 
skulle välja skönlitteratur. Frågor som läsarna ställde sig var: Vad känner jag för att läsa 
nu? och Vad kommer jag att känna för att läsa i framtiden, som jag ska låna eller köpa 
nu? (Ibid, s. 2). 
 
Läsares sinnesstämning varierar över tiden. Stressade läsare vill ofta ha ett säkert kort. 
De läser måhända om gamla favoriter eller läser böcker av författare som de av 
erfarenhet vet att de tycker om. När livet ter sig mindre stressfyllt tenderar läsare att ta 
större risker vid valet av litteratur. De kanske vill bli roade av något oförutsägbart och 
väljer kanske böcker rent impulsivt eller slumpmässigt med ledning av författarens 
namn. Läsarna använde olika strategier för att hitta den rätta balansen mellan det som å 
ena sidan känns välbekant och tryggt och det som å andra sidan innebär ett risktagande 
eftersom det är nytt och överraskande (Ibid, s. 2). 
 
Engagerade läsare letar enligt Sheldrick Ross och Chelton i sin vardagliga miljö efter 
ledtrådar om vad de ska läsa härnäst. De noterar namnet på intressanta böcker och 
författare och bygger upp en kunskap om författare, titlar och genrer. Den vanligaste 
strategin vid valet av bok var att välja något av en för läsaren välbekant författare. Den 
näst vanligaste strategin var att välja bok efter dess genre. Här kunde man bland annat få 
ledtrådar av bokens omslag, baksidestexten eller ett textprov (Ibid, s. 2). 
 
Vad betyder då allt detta för förmedlandet av litteraturen? Sheldrick Ross och Chelton 
tar i sin artikel upp fem faktorer, som är med och påverkar läsarens val av bok för 
nöjesläsning. Dessa faktorer bör bibliotekarier ha i åtanke när de arbetar med förmedling 
av litteratur: För det första utgår läsare från vilken sorts läsupplevelse de önskar. För det 
andra behöver läsare olika informationskällor för att få en överblick över vilka nya 
böcker som finns. Läsare kan för det tredje vara intresserade av vilka olika element som 
finns i en bok. Boken i sig kan för det fjärde ge läsaren värdefulla ledtrådar om 
innehållet. Författare, genre, omslag, titel och baksidestext är exempel på sådana 
faktorer som ger ledtrådar. Slutligen kommer Sheldrick Ross och Chelton in på att 
tillgängligheten, det vill säga läsarens kostnad i tid eller pengar att få tag på boken, kan 
påverka valet av bok (Ibid, s. 4-9). 
 
När det gäller den önskade läsupplevelsen menar Sheldrick Ross och Chelton att 
bibliotekarier borde uppmana läsare: Berätta vad du känner för att läsa! eller Berätta 
vilken sorts läsupplevelse, som du önskar! Joyce Saricks och Nancy Brown föreslår i 
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boken Readers´ Advisory Service in the Public Library att bibliotekarier ska uppmana 
läsaren att: Berätta om en bok som du har läst och tyckt om! Problemet menar Sheldrick 
Ross och Chelton med denna fråga är att det inte är säkert att läsaren vill ha samma 
känslomässiga upplevelse igen (Ibid, s. 4). 
 
Att kategorisera titlar utifrån känsla kräver ett nytt sätt att tänka när böcker grupperas. 
Ett enkelt sätt att utgå från hur böcker känslomässigt tilltalar läsare är, menar Sheldrick 
Ross och Chelton att kategorisera berättelser utifrån om slutet är glatt eller sorgligt, eller 
om tonen är optimistisk eller cynisk (Ibid, s. 4). Författarna nämner begreppspar som 
kan användas när man ska karakterisera böcker: lätt eller utmanande; välbekant eller 
nyhet; ifrågasätter eller bekräftar övertygelser; säkerhet eller risk är några exempel på 
dessa begreppspar. (Ibid, s. 8). Till viss del påminner dessa begreppspar om så kallade 
appeal factors, det vill säga faktorer eller element i en bok som på olika sätt kan tilltala 
olika individer. 

2.2.2. Appeal factors  
Intressant för läsare när de ska välja en bok är vilka element som ingår i boken. Att 
böcker kan beskrivas med hjälp av faktorer som bokens ämne och var berättelsen 
utspelas är förstås välkänt. Men Sheldrick Ross och Chelton menar att det finns andra 
faktorer, som man också kan ta fasta på såsom olika typer av inledningar och slut eller 
varför inte bokens fysiska storlek. Dessa faktorer kan sedan kreativt kombineras för att 
på så vis gruppera böcker. ”Långa sorgliga berättelser” eller ”liten men seriös” är 
exempel på hur man kan kombinera olika element för att på så vis beskriva boken 
(Sheldrick Ross & Chelton 2001, s. 6) 
 
Saricks och Brown poängterar att det är viktigt att förmedlaren förstår en boks appeal, 
det vill säga vilka element i en bok som kan tilltala en läsare (Saricks & Brown 1997, s. 
9). Författarna skriver: ”Appeal elements describe more accurately the `feel´ of a book” 
(Ibid, s. 36). De förklarar: “What exactly do we mean by appeal? The elements in books 
that make patrons enjoy them constitute the appeal of a book for the reader” (Ibid, s. 
37). Saricks och Brown tar upp fyra övergripande kategorier av element: Pacing, 
Characterization, Story Line och Frame. Låt oss titta lite närmare på dessa i tur och 
ordning.  
 
Begreppet Pacing har att göra med i hur hög grad boken är en riktig ”bladvändare” 
(fast-paced) eller inte. En så kallad bladvändare kännetecknas av att bokens karaktärer 
och bokens intrig (plot) snabbt framträder. Boken innehåller mer dialog och färre 
beskrivningar, eftersom långa beskrivningar drar ner tempot på handlingen. Av samma 
anledning hålls meningar och kapitel vanligen korta. Karaktärerna agerar, snarare än 
reagerar på händelser, för att nämna ett annat typiskt drag som bidrar till att höja tempot 
i berättelsen (Ibid, s. 39). 
 
När det gäller bokens personkaraktärer (Characterization) finns det en lång rad 
aspekter, som påverkar hur läsaren uppfattar boken. Det är exempelvis skillnad på 
böcker där karaktärerna är stereotyper och böcker där karaktärerna utvecklas långsamt 
genom hela berättelsen. Ur vilken synvinkel historien berättas är också intressant, 
eftersom jagform ofta känns intimare än en berättelse i tredje person. Likaså bör man 
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notera ifall berättelsens fokus ligger på en ensam karaktär eller på flera karaktärer vars 
öden är tätt ihopflätade. Om karaktärerna är den viktigaste faktorn i böckerna och om 
det finns minnesvärda bifigurer är exempel på ytterligare aspekter, som kan påverka 
läsarens omdöme om boken (Ibid, s. 43). 
 
Story Line handlar om hur boken är uppbyggd, vilken känsla boken förmedlar och hur 
detta påverkar läsaren. Här ingår hur författaren behandlar ämnet. Fokuserar författaren 
på situationer och händelser, eller på människor? En spionthriller kan exempelvis i 
första hand ha ett politiskt budskap, eller fokusera på karaktärerna i boken. En annan 
aspekt på detta är huruvida författarens syfte är att låta berättelsen domineras av 
beskrivningar av en inre, psykologisk verklighet, eller om handlingen är mer 
actioninriktad. Beroende på vilka intentioner författaren har kommer boken att appellera 
till olika sorters läsare (Ibid, s. 47-49). 
 
Frame handlar om bokens atmosfär. Tonen i boken kan exempelvis vara dyster, 
optimistisk eller präglad av spänning. Boken kan sägas förmedla en känsla, exempelvis 
av romantik, humor eller förtrollande magi, vilket naturligtvis påverkar läsaren. 
Intressant är i detta sammanhang mot vilken bakgrund som boken utspelas. Här avses 
inte var boken utspelas rent geografiskt, utan snarare huruvida bakgrunden beskrivs 
detaljerat eller om den skymtar fram minimalt (Ibid, s. 50). 
 
Catherine Sheldrick Ross beskriver i ett kapitel av boken The Readers´Advisor´s 
Companion (2001) tjugosex olika appeal factors, som hon menar att förmedlare och 
indexerare borde utgå ifrån för att kunna beskriva skönlitteraturens innehåll. Då vi 
upplever att Sheldrick Ross presenterar de olika faktorerna på ett något mer lättfattligt 
vis än vad Saricks och Brown gör har vi valt att utgå från dessa. Sheldrick Ross har 
delat in faktorerna i sex övergripande kategorier: Pacing; Kind of Action Represented; 
Characters; The Nature of the World Represented; Emotional Impact on the Reader; 
samt Demands Placed on the Reader. Vi presenterar faktorerna mer ingående i 
teorikapitlet. 

2.2.3. Litterära omdömen 
När en läsare frågar bibliotekarien: Kan du ge mig ett tips på en bra bok? bör 
förmedlaren vara medveten om hur subjektivt det är vad som uppfattas som en bra bok. 
Ett litterärt omdöme har alltid en avsändare, som på vissa grunder uppfattar viss 
litteratur som bra och annan som dålig. Det är således intressant att fråga sig vem som 
tycker boken är bra och på vilka grunder. Att beskriva skönlitteratur är långt ifrån 
oproblematiskt och diskussionen om vad som kännetecknar bra och dålig litteratur har 
pågått länge.  
 
Juan Wilhelmi, lektor i spanska vid Lunds universitet, har i sin forskning riktat in sig på 
det område där språkfilosofi, etik och litteratur möts. I boken Smak eller värde: En 
filosofisk undersökning av litterära omdömen (1999) tar han upp fyra olika sätt att tolka 
omdömet ”en bra roman”: 
 

a) En läsare kan fälla omdömet ”Bra roman” om sådana romaner som motsvarar hans förväntningar. 
b) En läsare kan anse att en roman är bra när dess innehåll överensstämmer med hans ideologi eller 
motiverar honom att inta en viss ideologisk ståndpunkt. 
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c) Omdömet ”Bra roman” kan syfta på romanens tekniska fulländning. 
d) Vi kan även fälla omdömet ”Bra roman” när vi finner att författaren har något viktigt att säga om 
den mänskliga tillvaron. (Wilhelmi 1999, s. 75) 

 
En läsare, som talar om ”en bra roman” kan med detta omdöme enligt Wilhelmi för det 
första mena romaner, som motsvarar läsarens förväntningar. Är man ute efter 
underhållning, är det en humoristisk bok, som roar läsaren, som bäst motsvarar läsarens 
uppställda förväntningar. En läsare, som däremot är ute efter att få bildning och som 
önskar att läsa en historisk roman med korrekt faktainnehåll och med krav på att boken 
är lättläst, uppfattar enligt Wilhelmi en annan slags bok, som en bra roman. På 
motsvarande sätt kommer en läsare, som söker litteratur, som tar upp existentiella 
frågor, att uppskatta en bok om den motsvarar dessa förväntningar. Wilhelmi menar 
dock att en läsare på en och samma gång kan uppskatta underhållande, politisk och 
existentiell litteratur, samt att läsaren inom varje genre värderar vilka böcker som är bra 
och vilka som uppfattas som dåliga (Wilhelmi 1999, s. 75-76). 
 
Uttrycket ”en bra roman” kan för det andra enligt Wilhelmi handla om att läsaren anser 
en roman som bra, när innehållet stämmer överens med hur läsaren önskar att uppfatta 
världen, eller när boken motiverar läsaren att befästa en viss ideologisk ståndpunkt. 
Dessa budskapsromaner får inte läsaren att aktivt ifrågasätta sina värderingar, utan deras 
roll är snarast att exemplifiera läsarens ideologiska ståndpunkter, menar Wilhelmi. 
Läsare som uppskattar denna typ av romaner är i första hand intresserade av verkets 
budskap, medan eventuella litterära förtjänster kommer i andra hand (Ibid, s. 75-76). 
 
Ett tredje sätt att tolka uttrycket ”en bra roman” handlar enligt Wilhelmi om att läsaren 
syftar på en berättartekniskt fulländad roman. Olika litterära tekniker kan användas med 
olika skicklighet. Exempelvis kan författare, som inte berättar sin historia i kronologisk 
ordning, utan istället blandar det förflutna med nutid och framtid, lyckas olika bra med 
detta grepp.  
 
Slutligen kan läsaren enligt Wilhelmi tala om ”en bra roman” när han eller hon menar 
en roman, som har något viktigt att säga om livet och den mänskliga tillvaron. Detta 
menar Wilhelmi är oftast förenat med åtminstone ett visst mått av litterär teknisk och 
språklig skicklighet, eftersom viktiga saker inte brukar kunna uttryckas på ett klumpigt 
sätt (Ibid, s. 79). 
 
En roman kan således betraktas som bra av flera olika anledningar. Wilhelmi menar att 
det är viktigt att vara medveten om de olika utgångspunkter, som människor har när de 
fäller omdömen om böcker. Han sammanfattar detta genom att säga att: ”estetisk-
litterära omdömen är förbundna med förståelsen av det litterära verket” (Ibid, s. 85). 
Wilhelmi hävdar att det kräver träning och inlärning att förstå litterära verk, att man 
måste lära sig att läsa olika typer av böcker. Det handlar om att lära sig förstå hur 
författaren vill bli läst, vilket avspeglas i verkets stil och tonläge. (Ibid, s. 88).  
 
Wilhelmi ställer i sin bok frågan om ifall estetiska omdömen är individuella. En person 
som fäller ett litterärt omdöme bygger detta på den personliga livserfarenheten och på 
den egna litterära erfarenheten. På det viset säger ett estetiskt omdöme mycket om den 
person som fäller omdömet. Samtidigt menar Wilhelmi att en person som värderar en 
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roman, knappast menar att romanen endast har ett värde för honom eller henne. Snarare 
önskar personen förmedla romanens förtjänster till andra människor, så att de också ska 
upptäcka den. På det viset fälls snarast omdömet om verket med ett överindividuellt 
giltighetsanspråk (Ibid, s. 95). Ett litterärt omdöme kan fällas med anspråk på att gälla 
en grupp människor med ett liknande förhållande och inställning till litteratur som vår 
egen. Här menar Wilhelmi att vi kan ana vilka människor som vi aldrig kommer att vara 
överens med och vilka som vi kan påverka och leda i riktning mot vårt eget sätt att läsa 
och förhålla oss till litteratur (Ibid, s. 96). 
 
Slutligen, menar Wilhelmi, lyckas en del författare skapa verk som berör läsare för att 
de själva står inför likartade problem. När det händer kan man tala om en gemenskap, 
ett vi-perspektiv där författarens och läsarens jag förenas i verket. När detta vi-
perspektiv har uppnåtts gäller det att inte falla för frestelsen att påstå att verket därmed 
har fångat väsentliga och oföränderliga sidor av den mänskliga tillvaron. (Ibid, s. 103-
104). Att uppnå en fullständig kommunikation mellan två individer kan vara ett ideal för 
såväl litteratur som konst, men detta ideal uppnås sällan. När så sker gäller det bara 
vissa individer, då långt ifrån alla människor uppskattar just precis det verket. För dem 
finns andra verk som kan fylla denna funktion, liksom vi kan komma på samma 
våglängd som vissa människor men inte med andra (Ibid, s. 109). 

2.2.4. Återvinning av skönlitteratur: olika verktyg  
Kännedom och kunskap om olika återvinningsverktyg är en förutsättning för att 
bibliotekarier ska kunna ge adekvata skönlitterära lästips och framgångsrikt kunna 
matcha litterära önskemål med specifika titlar. 
 
Hans Jørn Nielsen, lektor vid Danmarks Biblioteksskole, kommer in på frågor som rör 
svårigheterna med att återvinna skönlitteraturen. I detta sammanhang menar han att man 
kan argumentera för att bibliotekarier på folkbibliotek bör ha kunskaper om hur man 
analyserar, karakteriserar och värderar skönlitterära verk (Nielsen 1999, s. 27). Nielsen 
skriver att det vid klassifikation, indexering, återvinning och förmedling kan vara 
nödvändigt för bibliotekarier med en viss färdighet i litterär analys (Ibid, s. 4). Han 
menar vidare att man vid indexering av skönlitteratur traditionellt har lagt vikten på rent 
innehållsliga aspekter, såsom handling, personer, rum och tid. Hårda fakta av denna typ 
är väsentliga vid analysen av facklitteratur, men skönlitterära texter skiljer sig från andra 
typer av texter genom att inte först och främst syfta till att informera om en konkret 
verklighet utanför texten. Enligt Nielsen ”uppfinner” skönlitterära texter i stället sin 
egen verklighet. Betydelsen uppstår i den litterära upplevelsen, då läsaren i sin fantasi 
återskapar den fiktiva verkligheten. Detta gör litterära texters betydelse mycket mera 
komplex och mångfacetterad än andra texters (Ibid, s. 4f). 
 
Den litterära upplevelsen är enligt Nielsen beroende av vilken slags roman det är frågan 
om. Läsaren är ute efter en särskild typ av upplevelse snarare än att få information om 
ett visst ämne (Ibid, s. 5). Nielsen skriver att textens berättelse existerar som en språklig 
struktur, som organiserar handlingsförlopp, personteckning, miljöskildring och tematik 
med mera. Men flera läsningar av texten är möjliga, vilket är något som ligger i 
skönlitteraturens natur. Av denna anledning uppstår problem när man analyserar 
skönlitteratur utifrån faktorer som har att göra med fakta, såsom verkets tid, rum, miljö 
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och personer. Detta menar Nielsen är att förväxla skönlitteraturen med facklitteratur. 
(Ibid, s. 16). 
 
När det gäller vilka verktyg eller resurser som en förmedlare av skönlitteratur bör ha 
tillgång till lyfter Saricks och Brown särskilt fram två källor. Den första är Fiction 
Catalog (13 uppl. 1996). Här listas närmare sex tusen skönlitterära böcker för vuxna 
läsare. Man skulle kunna tala om en slags litterär kanon. Någon svensk motsvarighet till 
detta känner vi inte till. Idag har ytterligare ett par upplagor av verket kommit ut och de 
finns även elektroniskt tillgängliga. Den andra är Genreflecting: A guide to Reading 
Interests in Genre Fiction (Herald, Tixier Diana 4 uppl. 1995). Denna bok, som även 
den finns elektroniskt i en senare upplaga, definierar olika genrer och innehåller 
exempel på författare och verk inom respektive genre (Saricks & Brown 1997, s. 12). 
BTJ:s lästipsböcker skulle kunna ses som en svensk motsvarighet till denna 
amerikanska resurs. 
 
Som komplement till dessa verktyg menar Saricks och Brown att bibliotekarier bör 
utveckla en Popular Fiction List. Med detta avses en egenhändigt producerad lista med 
författarnamn grupperade efter vilken genre de skriver inom. Titlar finns inte med på 
listan, utan bara författarnamn. Tolv genrer med tolv författarnamn inom varje genre, 
tycker författarna kan vara lämpligt (Saricks & Brown, 1997 s. 25). De valda genrerna 
ska spegla läsarnas intressen och böckerna som finns tillgängliga på biblioteket (Ibid, s. 
28). I varje genre ska man välja ut representativa författare, som dessutom producerat ett 
antal böcker, varav de flesta bör finnas tillgängliga på biblioteket. I annat fall får listan 
ett begränsat värde (Ibid, s. 29). Detta är således ett hjälpmedel, som bibliotekarier på ett 
bibliotek tillsammans kan utveckla, så att det passar just deras bibliotek och läsare. 
Överlag borde verktyg i allt högre grad konsulteras av bibliotekarien tillsammans med 
den läsare, som bett om ett lästips, menar Saricks (2001, s. 165-177). 
 
Med hänvisning till framträdande forskare inom readers´ advisory som Kenneth Shearer, 
Pauletta Brown Bracy och Anne May, poängterar Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney att 
det ofta inte förkommer någon intervju med läsaren för att ta reda på dennes önskningar 
och behov. Bibliotekarierna tenderar istället att ge boktips utifrån sig själva och egen 
läsning. Vidare är det inte så vanligt att man tar hjälp av olika verktyg och det är sällan 
man följer upp de boktips man ger (Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 163). 
 
Undersökningarna gjorda av Shearer, Brown Bracy och May visade vidare att servicen 
som läsaren fick var beroende av bibliotekariens egen läsning och läsintressen. I de fall 
där bibliotekariens intressen inte stämde överens med läsarens, förklarades för läsaren 
att denne inte kunde få hjälp, eftersom detta var något som bibliotekarien inte själv var 
personligt intresserad av eller hade någon kunskap om. Denna hållning hade förstås varit 
fullständigt otänkbar i en vanlig referensintervju inriktad på faktafrågor (Sheldrick Ross, 
Nilsen & Dewdney 2002, s. 164). Orsaken till denna hantering av lästips menar 
Sheldrick Ross, Nilsen och Dewdney, kan vara att bibliotekarier inte anser sig ha 
möjlighet att använda sig av sin professionella kunskap i en lästipsinteraktion. 
Författarna anser att bibliotekarier inte i alltför hög grad ska utgå från egen läsning när 
de ger lästips. Detta eftersom läsaren kanske inte har samma intressen som 
bibliotekarien och för att det inte är ett professionellt sätt att hantera lästipsfrågor (Ibid, 
s. 164).  
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I en undersökning av May et al visade det sig att: ”a nonmethodical, informal, and 
serendipitous response was the norm to a patron´s request for a good read” (May et al i 
Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 163). Om det nu är så att lästipsfrågor 
faktiskt hanteras på ett icke-metodiskt, informellt och slumpmässigt sätt, är det hög tid 
att försöka förbättra situationen. Duncan Smith har skapat och producerat EBSCOS 
elektroniska lästispsresurs NoveList. Han har också skrivit flera artiklar om 
lästipsservice inom det område som med engelskspråkig terminologi kallas readers´ 
advisory. Smith skriver att vi skulle bli förskräckta om vi bevittnade hur en besökare på 
ett bibliotek bad referensbibliotekarien om information om diabetes, och bibliotekarien 
svarade: ”Så synd. Jag har aldrig haft diabetes, så jag vet inget om det” (Smith 2001, s. 
59). Vi förväntar oss en referensintervju som klargör vilken typ av information som 
användaren behöver. Vidare förväntar vi oss att bibliotekarien med hjälp av lämpliga 
hjälpmedel letar rätt på relevant information åt användaren, skriver Smith. När en läsare 
på samma sätt frågar efter en bra bok saknar dock bibliotekarien ofta modeller, tekniker 
och kan ha bristande kunskap om vilka resurser som finns att tillgå, menar Smith. Han 
hävdar att bibliotekarier då faller tillbaka på den enda modell som de har, nämligen den 
egna personliga erfarenheten av att tala med familj och vänner om böcker (Ibid, s. 60). 
Vi menar att det borde vara självklart med samma professionella service när det gäller 
förmedling av skönlitteratur, som vid hanterandet av faktafrågor. 
 
Saricks menar att lästipsfrågor grovt kan delas in i fyra typer: För det första har vi 
sakfrågor, exempelvis alla titlar av en viss författare, nästa bok i en serie, eller vilken 
serie som innehåller en viss karaktär. Den andra typen av frågor handlar om att få lästips 
inom en viss genre. En tredje typ är de frågor där läsaren vill ha tips på författare som 
liknar en annan författare, som man redan läst och tyckt om. Den sista kategorin, som 
Saricks nämner, är när läsaren frågar efter en bra bok. Även om frågorna delvis 
överlappar varandra, menar Saricks att en förståelse för de olika frågetyperna 
tillsammans med en kunskap om olika verktyg, kan få oss att bättre förstå hur vi kan 
använda verktyg i samspelet med läsaren (Saricks 2001, s. 170). De bästa verktygen, 
som Saricks ser det, är de som vi känner oss bekväma med att använda och de som 
tillgängliggör bibliotekets samling för såväl läsare som bibliotekarie. Det kan 
exempelvis handla om elektroniska resurser, tryckta böcker eller egenhändigt producerat 
material, men det är de resurser som vi mest frekvent använder för egna sökningar och 
för att hjälpa läsare (Ibid, s. 175). 
 
När en läsare vill ha en författare, som påminner om en annan, ställs vi inför en svår 
utmaning. En svårighet är att det inte tycks finnas ett tillräckligt sofistikerat verktyg för 
att klargöra vad en läsare uppskattar hos en viss författare för att sedan ge tips på andra 
författare. Av bibliotekarien krävs därför goda kommunikativa egenskaper och en 
mottaglighet för hur läsaren tar emot föreslagna titlar, samt en kunskap om bibliotekets 
samling, menar Saricks (Ibid, s. 171). 
 
Som en förberedelse för intervjun med läsaren bör förmedlaren lära sig hur man kan 
tänka om böcker, menar Saricks och Brown. Till att börja med gäller det för 
förmedlaren att förstå vilka element i en bok, som kan tilltala läsare. Därefter bör 
förmedlaren gruppera boken tillsammans med andra liknande titlar och författare. Att 
reflektera över hur dessa titlar och författarskap passar in i en genre är nästa steg 
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(Saricks & Brown 1997, s. 60). Förmedlaren bör också notera ifall boken innehåller 
element som på vissa läsare kan verka avskräckande, exempelvis uttalat våld eller 
explicita sexskildringar (Ibid, s. 61). Att förmedlaren antecknar och bokför det han eller 
hon läst föreslås, eftersom förmedlaren på detta sätt får ett redskap, som sätter fart på 
associationerna (Ibid, s. 63). 

2.3. Bibliotekarien som förmedlare av skönlitteratur  
Interaktionen i ett referenssamtal kan ta sig olika uttryck och färgas av hur deltagarna 
agerar i förhållande till varandra. På motsvarande sätt kan bibliotekarien förhålla sig till 
läsaren på flera sätt i en lästipssituation. Som vi ska komma in på kan bibliotekarien inta 
olika roller gentemot läsaren vid förmedlandet av skönlitteratur. Bibliotekariernas 
förhållningssätt får betydelse för deras möjligheter att förstå vilken läsupplevelse som 
läsaren är ute efter. 

2.3.1. Bibliotekarien som expert eller icke-expert 
Mark Stover har doktorerat inom informationsvetenskap, är biträdande 
universitetsbibliotekarie vid San Diego State University och har dessutom skrivit flera 
artiklar om referensarbete. I sin artikel The Reference Librarian as Non-Expert: A 
Postmodern Approach to Expertise diskuterar han vilken roll och vilken expertis 
bibliotekarien bör ha i sitt referensarbete. Enligt artikelförfattaren bör bibliotekarien och 
användaren ses som jämbördiga parter som respekterar varandra och som är villiga att 
lära av varandra. Detta gör också att Stover talar om den postmodernistiska 
bibliotekarien som en ”icke-expert”, som saknar expertens maktövertag gentemot 
användaren. Verklig service handlar istället om att bibliotekarien inkluderar användaren 
och delar sitt kunnande med denna (Stover 2004, s. 291f). 
 
I en referensintervju bör enligt Stover bibliotekarien försöka få till ett samarbete med 
användaren. Detta gör att goda kommunikativa egenskaper blir viktiga för 
bibliotekarien. Genom att föra en dialog med användaren med hjälp av öppna frågor kan 
ett fruktbart samarbete uppnås. Stover lägger också stor vikt vid bibliotekariens attityder 
gentemot användaren. Genom att uttrycka respekt och undvika rollen som överlägsen 
expert ökar bibliotekarien chansen för att referenssamtalet ska bli lyckat (Ibid, s. 288). 
Enligt ett postmodernistiskt förhållningssätt uppträder bibliotekarien som icke-expert, 
där fokus ligger på interpersonella egenskaper och konsten att samarbeta. På så sätt kan 
bibliotekarien skapa sig en bild av användarens behov och skapa ökad kundnöjdhet 
(Ibid, s. 289).  
 
Stover ger också en beskrivning av vilka egenskaper postmodernistiska bibliotekarier 
bör ha förutom att vara duktiga på att kommunicera med användarna. Flexibilitet, 
tolerans, kreativitet och att kunna dela med sig av sig själva och sina kunskaper är bland 
de egenskaper som han räknar upp (Ibid, s. 292). 
 
Även om Stover i sin artikel fokuserar på referensbibliotekarier, som alltså får fakta- 
frågor och inte lästipsfrågor, menar vi att det han säger åtminstone delvis är applicerbart 
på lästipstransaktionen. Dock inte fullt ut, eftersom bibliotekarien för att kunna 
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förmedla skönlitteratur bör vara insatt i litteraturen som ämnesområde. I hur hög grad 
bibliotekarien behöver vara litteraturexpert kan dock diskuteras. 
 
Norskan Åse Kristine Tveit är bibliotekarie och lektor vid biblioteks- och 
informationsutbildningen vid högskolan i Oslo. Hon menar att bibliotekarien bör känna 
till olika böcker, kunna jämföra dem och göra en litterär bedömning. Intressant är att 
Tveit hävdar att förmedlaren bör läsa mycket själv inom olika genrer för att kunna 
hjälpa alla sorters läsare. Egen läsning är enligt författaren viktigt för att kunna värdera 
och tolka en text så att den kan förmedlas vidare till potentiella läsare (Tveit 2004, s. 
24). Genom att läsa mycket bygger bibliotekarien upp en sorts bokbank som kan 
användas i samtalet med läsare, eller som Tveit uttrycker det, att navigera utifrån (Ibid, 
s. 28). 
 
Förutom att ha litterär kunskap bör förmedlaren enligt Tveit kunna använda sig av olika 
sökverktyg för att kunna leta fram litteratur. Solida kommunikativa egenskaper för att 
kunna hjälpa olika läsare är också viktigt. Med denna utgångspunkt är det upp till 
bibliotekarien att kunna förmedla böckers innehåll och deras komplexitetsnivå till 
läsaren, så att läsaren mot denna bakgrund kan avgöra om texten passar eller inte (Ibid, 
s. 24). Här är det viktigt att bibliotekarien anpassar förmedlingen till läsaren. Två fel 
som Tveit anser begås ofta i förmedlingssituationen är att bibliotekarien antingen pratar 
för avancerat så att läsaren inte förstår, eller att bibliotekarien förenklar onödigt mycket 
(Ibid, s. 28).  
 
Enligt Åse Kristine Tveit är rollfördelningen mellan bibliotekarie och läsare under 
förändring. Läsare med ett speciellt läsintresse har ofta större kunskap än bibliotekarien 
inom just detta område (Ibid, s. 25). Därmed är det inte givet att det är bibliotekarien 
som är experten i alla förmedlingssituationer, vilket knyter an till Mark Stovers syn på 
bibliotekarien som icke-expert. Detta torde exempelvis vara fallet, när det gäller genrer, 
som bibliotekarien själv inte så frekvent läser. 
 
En bibliotekarie, som förmedlar skönlitteratur kan inta olika roller i interaktionen med 
läsaren, beroende på hur bibliotekarien förhåller sig till litteraturförmedling och hur man 
uppfattar sin yrkesroll. Genom att se på bibliotekariens olika möjliga roller får vi en 
uppfattning om hur de påverkar lästipsandet. 
 
Enligt Tveit kan förmedlare av skönlitteratur inta tre olika förhållningssätt gentemot 
läsaren. Den ena rollen går ut på att bibliotekarien kan välja att inte synliggöra sin egen 
litterära smak och istället försöka ge läsarna det de vill ha. Ett andra alternativ är att göra 
tvärt om. I stället för att dölja sin smak, kan bibliotekarien framhäva den och försöka 
överföra denna till olika läsare. Ett sista alternativ är att förena litteraturkunskap med 
kommunikativ förmåga att förstå olika typer av läsare (Ibid, s. 42-43). Oavsett vilket 
förhållningssätt som bibliotekarien intar är det skrämmande att många bibliotekarier tror 
sig vara neutrala i förmedlingssituationen. Enligt Tveit är många bibliotekarier inte 
medvetna om sina möjligheter att påverka läsaren, eftersom de lever i illusionen av att 
vara neutrala (Ibid, s. 27). 
 
Immi Lundin, litteraturkritiker och doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds 
Universitet, skriver i boken Cirkelbevis: läsecirklar på bibliotek (2004) om 
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biblioteksbaserad läsecirkelverksamhet som en väg för biblioteken att utveckla och 
fördjupa litteraturförmedlandet. Lundin hämtar inspiration från Storbritannien och den 
riktning som benämns Reader Development (Lundin 2004, s. 59). Här sätts läsaren och 
individens möjligheter att utvecklas som läsare i fokus, liksom en önskan att generellt 
uppmuntra och stimulera till läsning. Då det är läsupplevelsen i sig och inte litteraturens 
kvalitet som är det viktiga, avdramatiseras gränsen mellan högt och lågt. De flesta läsare 
antas ha behov av olika sorters läsning vid olika tidpunkter eller faser i livet. Man 
betonar läsupplevelsens kvalitet snarare än bokens. Med denna inställning till läsandet 
kan förmedlaren ha som målsättning att vidga människors läsning, men inte att höja den 
litterära smaken (Ibid, s. 71). 
 
Jofrid Karner Smidt skriver i sin bok Mellom elite og publikum (2002) om 
litteraturförmedling på norska folkbibliotek. I boken, som är hennes doktorsavhandling, 
intervjuar hon bibliotekarier om deras tankar kring förmedling, samt jämför hur de ser 
på sin egen läsning med hur de uppfattar låntagarnas läsning. Detta sätter Karner Smidt i 
relation till frågan om litterär smak och kulturella värderingar bland norska 
bibliotekarier. Som teoretisk utgångspunkt använder hon sig bland annat av Bourdieus 
teorier om smak sett i förhållande till social status och rang. Smak kan enligt Bourdieu 
delas in i tre typer: den rena högvärdiga smaken, smaken i mitten, och den låga folkliga 
smaken (Karner Smidt 2002). 
 
När det gäller skönlitterära preferenser kommer Karner Smidt i sin undersökning fram 
till att bibliotekarierna har en sorts litterär ”mellansmak”. Vidare kännetecknas 
bibliotekariernas läsning av en stor spännvidd. Karner Smidt menar sig kunna se 
tendensen att även om bibliotekarierna kommer från alla sociala skikt i samhället, har de 
gemensamt att de har läst mycket från tidig ungdom (Karner Smidt 2002, s. 311).  
 
När det gäller bibliotekariernas syn på sin egen smak i förhållande till låntagarnas, är 
resultaten från Karner Smidts undersökningar något motstridiga. De första resultaten 
visade att det är liten skillnad mellan bibliotekariernas smak och låntagarnas (Ibid, s. 
313). Senare i undersökningen däremot, blev det tydligt att bibliotekarierna uppfattar sin 
egen smak som mer avancerad än låntagarnas. Detta framkom när bibliotekarierna 
ombads att tolka och bedöma tre olika romaner, valda av Karner Smidt. Diskrepansen 
kan enligt författaren bero på att bibliotekarierna anser att de skillnader, som finns 
mellan deras och låntagarnas läsning är obetydliga (Ibid, s. 314). Karner Smidt finner 
vidare att informanterna betonar vikten av att inte lägga sig på en för hög nivå vid 
förmedling av litteratur. Inte heller uppvisar bibliotekarierna någon önskan om att hävda 
sig inför låntagarna (Ibid, s. 314). Bibliotekarier möter i sin dagliga verksamhet 
låntagare med olika litterära smakinriktningar. En förmedlingsstrategi kan därför vara 
att inta en neutral linje. Karner Smidt anser att bibliotekarierna mot bakgrund av detta 
verkar försöka hålla sin litterära smak för sig själva i mötet med läsaren (Ibid, s. 319). 
Genom att fokusera på låntagarnas preferenser undviker bibliotekarierna att verka 
uppfostrande och förmanande (Ibid, s. 319).  

2.3.2. Att förstå och möta en läsupplevelse 
Duncan Smith konstaterar att forskning visar att förmedlare i typiska biblioteksmiljöer, 
har svårt att till fullo möta läsarnas behov (Smith 2001, s. 60). En studie som stöder 
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detta genomfördes av Kenneth Shearer1. I studien ställde studerande vid North Carolina 
Central University´s School of Library and Information Sciences en lästipsfråga till 
bibliotekarier vid allmänna bibliotek. Studenterna sade: ”Jag tyckte om Harper Lee´s To 
kill a Mockingbird och skulle vilja läsa något liknande. Kan du hjälpa mig?” (Ibid, s. 
60). I åtminstone 50% av fallen fick studenterna ingen hjälp. I 30% av fallen 
rekommenderades diverse böcker. Endast i 20% av fallen försökte bibliotekarien ta reda 
på vad läsaren fått ut av att läsa To kill a Mockingbird, det vill säga vilken läsupplevelse 
de var ute efter. Studenterna i studien fyllde också i en enkät för att analysera sin 
upplevelse på biblioteket. Höga betyg fick de bibliotekarier som försökte finna ut vad de 
tyckt om To kill a Mockingbird. Smith menar att Shearers studie tyder på att läsare 
tycker om att dela med sig av sina läsupplevelser och därför värdesätter själva samtalet 
med bibliotekarien lika mycket som lästipsförslagen i sig (Ibid, s. 60-61). 
 
En annan studie som Smith refererar till genomfördes av Anne May och hennes kollegor 
på folkbibliotek i Nassau Country på Long Island i New York.2 Studien visade att 
bibliotekarier i stor utsträckning förlitade på sina egen personliga läsning, när de gav 
lästips. Detta innebar att läsare med en annorlunda smak än bibliotekariens ofta inte fick 
fullgod professionell service (Smith 2001, s. 62). 
 
Intressant är att Saricks och Brown ser en tydlig distinktion mellan att föreslå (suggest) 
och att rekommendera (recommend) läsaren titlar. Rekommendera böcker gör man 
enligt författarna åt vänner. Man rekommenderar sina vänner titlar, som man vill att de 
ska läsa, baserat på den kunskap man har om vännernas intressen. Det kan också vara så 
att man vill att vännerna ska läsa en bok, för att man sedan ska kunna diskutera den 
tillsammans. På biblioteket föreslår man däremot böcker till läsarna, med utgångspunkt i 
vad de kan tänkas tycka om att läsa. Förslagen baseras på den information som 
framkommit genom dialogen med läsaren om dennes litterära smak, intressen och vad 
läsaren känner för att läsa (Saricks & Brown 1997, s. 57). Att föreslå ett antal böcker, 
menar författarna, är mindre skrämmande än att ta ansvar för att rekommendera läsaren 
något som man tror kan passa. Att föreslå titlar stärker det professionella förhållandet 
mellan bibliotekarie och läsare, menar Saricks och Brown. Detta eftersom läsaren får 
utrymme att välja ifall han eller hon vill läsa en viss bok och frihet att tycka om eller 
ogilla boken (Ibid, s. 58). 
 
Saricks och Brown menar att forskning visar att det är mycket vanligt att läsare drar sig 
för att be om lästips. När läsare ber om hjälp frågar de, enligt Saricks och Brown, ofta 
efter en specifik författare som de har läst och vill ha fler titlar av. I dessa situationer bör 
förmedlaren, efter att ha hjälpt till med detta, ta tillfället i akt och fråga om de har läst 
något av en liknande författare (Ibid, s. 67-68). Att bibliotekarien tar initiativet och 
inleder en konversation med läsaren är enligt Saricks och Brown önskvärt. Detta kan 
göras genom att bibliotekarien frågar: Letar du efter en speciell bok? eller Får jag förslå 
något att läsa? (Ibid, s. 68). För att försöka ringa in läsarens litterära smak kan 
förmedlaren säga: Berätta om en bok som du verkligen har tyckt om! Gångbara frågor är 

                                                 
1 Shearer, Kenneth, 1996. The Nature of the Readers´Advisory Transaction in Adult Reading. In Guiding the Reader 
to the Next Book, ed. Kenneth Shearer, 1-20. New York: Neal-Schuman 
2 May, Anne K., Elizabeth Olesh, Anne Weinlich Miltenberg, Catherine Patricia Lackner, 2000. A Look at Reader´s 
Advidory Services. Library Journal 125, no. 15:40-43  
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också: Har du någon favoritförfattare? Eller Har du läst någonting den senaste tiden, 
som du verkligen inte tyckte om? (Ibid, s. 70). 
 
Förmedlare av skönlitteratur behöver enligt Saricks och Brown läsa mycket och brett. 
De föreslår att biblioteket sammanställer en lista över skönlitteratur, som är populär 
bland bibliotekets besökare, en Popular Fiction List. Listan kan med fördel ligga till 
grund för en medveten lässtrategi från förmedlarens sida, för att bättra på den egna 
kunskapen om skönlitteraturen (Saricks & Brown 1997, s. 84). Genom att gruppera titlar 
och författare i genrer kan bibliotekarierna vidare konstruera listor med böcker som 
liknar varandra: ”Om du tyckte om den här boken, så kanske du också gillar…” (Ibid, s. 
94). Genre-studier tar dock tid; man bör räkna med två år för att verkligen lära känna en 
genre på djupet hävdar Saricks och Brown (Ibid, s. 100).  
 
Man kan fråga sig hur förberedda nyblivna bibliotekarier är på att ge läsare skönlitterära 
lästips. Kenneth D. Shearer och Robert Burgin skriver i ett kapitel i boken The Readers´ 
Advisor´s Companion (2001) att många biblioteks- och informationsvetare hävdar att 
nyutbildade amerikanska bibliotekarier inte är förberedda att ge vuxna läsare 
skönlitterära lästips (s.16). Mot denna bakgrund genomförde de 1999 en studie, där de 
skickade ett formulär till ledningen för 33 skolor i USA med biblioteks- och 
informationsutbildningar. Frågorna handlade om huruvida det, på de olika skolorna, 
antingen som obligatoriska eller valbara kurser, förekom inslag av träning i hur man ger 
lästips till vuxna läsare. Resultatet var nedslående. Shearer och Burgin beskriver 
attityden på amerikanska bibliotekarieutbildningar när det gäller utbildning i att ge 
vuxna läsare lästips som :” Partly Out of Sight; Not Much in Mind” (Shearer & Burgin, 
2001 s. 23). I USA har det dock börjat dyka upp universitetsutbildningar, som lär ut 
konsten att ge lästips. Bibliotekarien Bill Crowley har exempelvis utformat en 
universitetskurs i Readers´Advisory Services, som sedan 1997 ges på Dominican 
University, i Chicago (Crowley 2001, s. 27ff). 
 
Duncan Smith har tillsammans med Suzanne Mahmoodi, som arbetar med 
undervisningsfrågor, utvecklat en praktisk manual för hur man som förmedlare kan tala 
med läsare: Talking with Readers: A Workbook for Readers´Advisory (2000). Materialet 
bygger på analyser av videoinspelningar av hur förmedlare i Minnesota ger läsare 
lästipsservice. Det man särskilt analyserade var vad bibliotekarierna i studien skulle 
behöva veta för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Ett antal önskvärda kompetenser 
kunde identifieras och delas in i fyra huvudområden: En förståelse för läsaren; En 
förståelse för vad i en bok som kan tilltala läsare; En skönlitterär bakgrund; samt En 
förståelse för hur interaktionen mellan bibliotekarie och läsare fungerar (Smith 2001, s. 
66).  
 
När det gäller den första punkten, förståelse för läsaren, konstaterar Smith att det finns 
oerhört begränsat med forskning om hur vuxna skönlitterära läsare agerar. Ett undantag 
menar Smith är Catherine Sheldrick Ross analys av 194 intervjuer, som kommer in på 
vilka faktorer som styr läsares val av litteratur3 (Smith 2001, s. 62). Sheldrick Ross 

                                                 
3 Sheldrick Ross, Catherine & Patricia Dewdney. 1994. Best Practices: An Analysis of the Best (and Worst) in Fifty-
Two Public Library Transactions. Public Libraries 33 (September/October 1994): 261-66 
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studie visar bland annat att erfarna läsare baserar sitt val av bok på ett antal faktorer. 
Smith påpekar att eftersom flera faktorer påverkar läsarens val av bok, är det en 
utmaning att möta varje läsares behov. Detta inte minst eftersom mötet mellan 
bibliotekarie och läsare ofta är så kort (Smith 2001, s. 66). 
 
Den andra punkten som Duncan Smith tar upp, att förstå vad i en bok som kan tilltala en 
läsare, handlar om en boks appeal. För att kunna hjälpa en läsare, som säger sig vilja ha 
en bok, som påminner om en annan bok de tyckt om, måste bibliotekarien försöka förstå 
vad som appellerar till läsaren. För att ta reda på detta krävs en interaktion mellan 
bibliotekarien och läsaren. Smith vill hellre tala om en transaktion mellan bibliotekarien 
och läsaren, än en intervju, som i högre grad signalerar en envägskommunikation (Ibid, 
s. 68). En lyckad transaktion handlar enligt Duncan Smith om att etablera ett öppet och 
välkomnande klimat; att förmedlaren verifierar det läsaren sagt; att förmedlaren är 
entusiastisk och visar intresse för läsarens intressen; samt har en icke dömande 
inställning då lästips ges (Ibid, s. 68). 
 
Den tredje punkten handlar om vikten av att förmedlaren har en skönlitterär bakgrund. 
Även om detta är viktigt, menar Duncan Smith att en god lästipsservice inte kan baseras 
enbart på förmedlarens egen läsning, inte ens om denne läser mycket och brett. Istället 
vill Smith att olika resurser och redskap används i samtalet med läsaren. Särskilt 
elektroniska resurser kan vara till god hjälp, menar Duncan Smith. När förmedlaren kan 
förlita sig på resurser i högre utsträckning, kan denne fokusera på läsaren. Öppna frågor 
bör användas för att samla information om läsarens litterära smak, tidigare läsning och 
vad läsaren vill ha för typ av bok (Ibid, s. 70). Här kommer vi således in på den fjärde 
punkten, som ju handlar om att förmedlaren måste ha förståelse för interaktionen, 
samspelet. Det är ju genom kommunikativa färdigheter som förmedlaren kan samla 
information om och förstå läsarens önskemål. 
 
Fyra studenter på the Queens College Graduate School of Library and Information 
Studies: Anne K. May, Elizabeth Olesh, Anne Weinlich Miltenberg och Catherine 
Patricia Lackner undersökte i en studie lästipstransaktioner på 55 folkbibliotek i Nassau 
County (2000). Anne K. May redogör för studien i ett kapitel av The Readers´ Advisor´s 
Companion (2001). Varje bibliotek fick besök av en av dessa studenter, som alla ställde 
samma fråga: ”Finns det någon bibliotekarie, som kan hjälpa mig att hitta en bra bok?” 
(May 2001, s. 127). För att besöken skulle bli jämförbara hade ett slag manus utarbetats 
med information om vilka svar som skulle ges på olika frågor. Exempelvis skulle de på 
frågan om vad de senast läst och tyckt om, svara En Geishas memoarer av Arthur 
Golden. Resultaten visade för det första att det var svårt att skilja bibliotekarier från 
assistenter, eftersom många saknade namnskyltar (Ibid, s. 134). För det andra verkade 
många bibliotekarier obekväma med rekommendera en bra bok. Någon muttrade att hon 
hatade den frågan, en annan kommenterade att bibliotekarier fruktar frågan (Ibid, s. 
134). 
 
Samtalen i Mays studie inleddes med frågan om en bra bok. 80% av bibliotekarierna 
försökte ta reda på vilken typ av böcker som försökspersonerna brukade läsa. Endast vid 
något tillfälle försökte bibliotekarien ta reda på mer exakt vad det var hos denna typ av 
böcker som appellerade till läsaren. Alltför ofta kommenterade bibliotekarierna sin egen 
läsning. Förmedlaren bör istället sätta läsaren och dennes smak, önskningar och 
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värderingar i centrum, skriver May (Ibid, s. 135-136). På frågan om vilken bok de senast 
läst och tyckt om svarade samtliga i studien en Geishas Memoarer. Endast en 
bibliotekarie ställde motfrågan: ”Vad var det exakt som du tyckte om hos den boken?” 
(Ibid, s. 136). Flera kommenterade istället att de inte själva läst den boken. Totalt 
förslogs 134 titlar som rekommenderad läsning efter En Geishas Memoarer. Få titlar 
föreslogs av flera bibliotekarier. Flest rekommendationer, 7 stycken, fick Cold Mountain 
av Charles Fraizer, tätt följd av David Guterssons Snow Falling on Cedars (Ibid, s. 
138). I 44% av fallen plockades de titlar som föreslogs från hyllan med nya böcker (Ibid 
s. 137). Totalt föreslogs dessutom 60 olika författare som lämplig läsning efter En 
Geishas memoarer, dock utan att någon specifik titel angavs. Denna lista toppas av 
Patricia Cornwell, som föreslogs 4 gånger och Anne Rivers Siddons som nämndes 3 
gånger (Ibid, s. 142). Mays studie visade vidare att många förmedlare var motvilliga till 
att konsultera professionella verktyg som hjälpmedel när de skulle ge lästips. Bara 46% 
av bibliotekarierna använde något verktyg alls och av dessa var bibliotekskatalogen den 
mest använda resursen. Katalogen användes framför allt på tre sätt: för att lokalisera 
titlar/författare som bibliotekarien kände till, för att hitta liknande titlar och för att göra 
ämnesordssökningar (Ibid, s. 144). Förvånande nog var det bara tre bibliotekarier som 
avslutade transaktionen med att uppmana studenterna att komma tillbaka och berätta 
vad de tyckte om tipsen (Ibid, s. 145). 

2.4. Kritik av traditionell lästipsservice 
En av våra inspirationskällor inför arbetet med denna uppsats är en artikel av Neil 
Hollands, som vi vill framhäva på grund av hans arbete inom readers` advisory. I 
artikeln Improving the Model for Interactive Readers´ Advisory Service (2006) kritiserar 
Hollands det traditionella lästipsandet utifrån sina erfarenheter som bibliotekarie. Som 
praktiserande bibliotekarie har Hollands upplevt att det kan vara stor skillnad mellan 
teori och praktik. Teorier kring readers´ advisory, hävdar han, grundar sig ofta på det 
direkta mötet, ansikte mot ansikte mellan bibliotekarie och användare. Det har tagits för 
givet att det är denna traditionella modell för lästipsservice som är den bästa. Enligt 
Hollands grundar sig dock modellen på ett antal antaganden, som inte stämmer överens 
med hur det faktiskt fungerar i verkligheten (Hollands 2006, s. 205). 
 
Det första antagandet som traditionell lästipsservice grundar sig på enligt Hollands, är 
att läsare tar initiativ till att fråga personalen om lästips. Med hänvisning till forskning 
inom readers` advisory visar Hollands att detta inte alltid stämmer. Många läsare anser 
att lästipsfrågor är för triviala för att besvära bibliotekarien med, eller så känner de inte 
förtroende för den bibliotekarie som för tillfället tjänstgör. Åter andra ser läsning en 
privat företeelse som de inte är beredda att diskutera med en bibliotekarie. Vidare 
påpekar Hollands att många använder sig av bibliotekets tjänster utan att besöka den 
fysiska byggnaden, vilket gör att de därför inte har möjlighet att utnyttja 
bibliotekariernas lästipsservice (Ibid, s. 206). 
 
Det andra antagandet går ut på att den bibliotekarie som får lästipsfrågan är bäst lämpad 
att ge lästipset. Hollands menar att så inte alltid är fallet. Det är således inte alltid den 
bibliotekarie som är bäst kvalificerad att svara på en viss typ av fråga, som faktiskt får 
frågan. Många bibliotek har dessutom ingen egen disk för lästipsfrågor och låntagarna 
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har ingen aning om vilka av bibliotekarierna som är mest kompetenta att ta hand om just 
deras fråga (Ibid, s. 206). 
 
Antagande nummer tre går ut på att bibliotekarien genom ett samtal med läsaren får de 
ledtrådar som han eller hon behöver för att på goda grunder kunna ge lästipsförslag. 
Hollands påpekar att detta inte alltid fungerar optimalt. Bibliotekarien kan lätt 
missuppfatta läsarens önskemål eller få läsaren att känna sig obekväm om frågorna 
exempelvis skulle visa sig bli för många eller för privata. Han hävdar därför att det är 
viktigt att bygga upp ett förtroende hos läsaren, vilket kräver upprepade interaktioner 
(Ibid, s. 207).  
 
Det fjärde antagandet går ut på att det alltid är fullt möjligt att ge läsare en bra 
lästipsservice. Hollands menar att antagandet är felaktigt. Bibliotekarierna har ofta 
mycket att göra och många låntagare att ta hand om, vilket gör att de inte alltid hinner 
ägna läsaren så mycket tid som vore önskvärt. De lite längre och fördjupade samtalen, 
som ofta behövs för att lästipsen ska bli lyckade, hinns således enligt Hollands inte alltid 
med. Dessutom är det också många låntagare som har ont om tid när de besöker 
biblioteket (Ibid, s. 207). 
 
Det femte antagandet handlar om att de verktyg som bibliotekarierna behöver i en 
lästipssituation är lätta att använda i mötet med läsaren. Problemet, anser 
artikelförfattaren, är att det är svårt att använda de verktyg som finns samtidigt som 
bibliotekarien ska försöka föra en dialog med läsaren om dennes litterära önskemål 
(Ibid, s. 207).  
 
Det sjätte och sista antagandet som traditionell lästipsservice grundar sig på, är att 
lästips ansikte mot ansikte dokumenteras och är lätt att följa upp vid ett senare tillfälle, 
utan att behöva börja om från början. Detta är ett felaktigt antagande menar Hollands, 
eftersom chansen att träffa samma bibliotekarie vid ett senare tillfälle är liten på de 
större biblioteken. Även om läsaren skulle få träffa samma bibliotekarie igen är det inte 
säkert att bibliotekarien kommer ihåg läsarens intressen eller vilka tips som gavs förra 
gången (Ibid, s. 208). 
 
Hollands föreslår att lästipsformulär kan användas som ett komplement till dagens 
lästips som nästan undantagsvis förekommer ansikte mot ansikte, eftersom det 
traditionella sättet att lästipsa inte alltid fungerar optimalt. Ett formulär menar han är 
inte bundet av samma begränsningar som det direkta mötet och ger en ökad flexibilitet i 
förhållandet mellan läsaren och de anställda. Användandet av ett digitalt lästipsformulär 
skulle öka lästipsservicens tillgänglighet. Det skulle vara ett fysiskt bevis på att 
biblioteket prioriterar lästipsfrågor och det skulle vara ett alternativ för de låntagare, 
som inte vill diskutera sina läsvanor öppet. Andra fördelar med formuläret är att det är 
smidigt att vidarebefordra formuläret till den bibliotekarie som är bäst lämpad att ge 
lästips på ett visst område. En annan fördel med att använda ett lästipsformulär är att ett 
väl utformat formulär skulle kunna göra det lättare för läsaren att formulera vad det är 
han eller hon söker i en bok. Dessutom ger formuläret ofta bibliotekarien mer 
information om läsarens smak än vad bibliotekarien hade fått genom en intervju. 
Tidspressen skulle också kunna hanteras med hjälp av ett formulär. Användaren kan 
fylla i formuläret när han eller hon har tid, och bibliotekarien kan svara när det inte är så 
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stressigt. I situationer där läsaren inte behöver boken direkt är detta därför en möjlighet. 
Slutligen ger ett formulär enligt Hollands bibliotekarien möjlighet att använda en rad 
olika verktyg, som kanske inte är lika enkla att använda samtidigt som en dialog med 
läsaren förs. Dessutom är det lätt att dokumentera och därför lättare att följa upp tipsen, 
när läsaren återkommer nästa gång (Ibid, s. 206-208). 
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3. Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att undersöka hur bibliotekarier går 
tillväga när de ger individanpassade lästips. Forskningen antar ett inifrån-perspektiv, för 
att kunna åstadkomma en fördjupad förståelse för andra människors tankar och 
upplevelser. Målet för de kvalitativa metoderna är att komma nära de människor man 
studerar, så att, som Olsson & Sörensen uttrycker det ”själ möter själ” (2007, s. 14). 
Detta kan jämföras med kvantitativa metoder där man istället ser på problemet utifrån 
med objektiv distans och försöker förklara verkligheten genom mätbara, kvantifierbara 
fakta (Olsson & Sörensen 2007, s. 13f). Genom att intervjua bibliotekarier, som arbetar 
på folkbibliotek med förmedling av skönlitteratur, kan vi få en djupare förståelse för 
arbetet med lästipsande och en bild av bibliotekariernas syn på sin egen och läsarens roll 
i boktipsinteraktionen.  

3.1. Urval 
De personer som deltagit i vår studie är uteslutande bibliotekarier som arbetar med 
förmedling av skönlitteratur till vuxna. För att få en så korrekt bild som möjligt av hur 
bibliotekarier arbetar med lästips, valde vi att intervjua bibliotekarier från ett antal olika 
bibliotek. Orsaken var att vi ville undvika att intervjua kollegor som kanske arbetar på 
liknande sätt med lästips. De utvalda biblioteken ligger alla i nordvästra Skåne inom 
bekvämt räckhåll för oss rent geografiskt.  
 
På frågan om hur många intervjupersoner som behövs i en kvalitativ studie, svarar 
Kvale: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” 
(Kvale 1997, s. 97). Även om det låter som ett enkelt och förnuftigt svar, innebär det 
samtidigt att man inte på förhand kan bestämma det exakta antalet intervjuer. För att 
kunna planera är det dock praktiskt att försöka göra en uppskattning av hur många 
intervjuer som verkar vara ett rimligt antal. För få intervjuer gör det svårt att se mönster 
och dra slutsatser. Samtidigt finns det gränser för hur många intervjuer som går att 
genomföra, med hänsyn till de tidsramar som gäller för uppsatsarbetet. Med ett alltför 
stort antal intervjuer riskerar dessutom analysen att bli alltför ytlig, vilket ju går stick i 
stäv med den grundläggande tanken med kvalitativa intervjuer. 
 
Eftersom vi misstänkte att bibliotekets storlek kunde vara en faktor som påverkar 
möjligheterna för bibliotekarierna att ge lästips, önskade vi få med bibliotek av 
varierande storlek. För att välja ut lämpliga bibliotek jämförde vi hur många 
kommuninvånare olika orter i regionen har. Därefter valde vi ut åtta bibliotek belägna i 
kommuner av varierande storlek, så att kommunernas invånarantal fördelade sig jämnt 
på en stigande skala. För att få med ett riktigt litet bibliotek tog vi med ett filialbibliotek 
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i en kommun, som befolkningsmässigt placerar sig i mitten av fältet. I övigt har vi 
använt huvudbiblioteken i de olika kommunerna. Dessa bibliotek har vi med ledning av 
folkmängden klassat som antingen små eller stora. För våra syften tyckte vi att det 
räckte med en grov indelning. Bibliotek, som ligger i kommuner med fler än 40 000 
invånare har vi valt att betrakta som stora. Sammantaget innebär detta att fyra av de 
utvalda biblioteken är små och fyra är stora. I efterhand kan vi konstatera att vår 
indelning stämmer med hur bibliotekarierna själva beskriver sina bibliotek, det vill säga 
som små eller stora. 

3.2. Genomförande 
För att leta rätt på informanter som skulle passa till vår undersökning tog vi kontakt med 
de utvalda biblioteken och frågade efter personer som arbetar med lästips till vuxna. Vi 
lät med andra ord personalen på de olika biblioteken tipsa oss om lämpliga 
intervjupersoner. Denna inledande kontakt skedde per telefon, då vi också förklarade att 
intervjuerna var avsedda till en uppsats om lästips. Kön har inte varit en faktor som vi 
särskilt har tagit i beaktande. Det föll sig naturligt att intervjua såväl män som kvinnor. 
Av våra informanter är fyra män och fyra kvinnor. 
 
Som stöd för intervjuerna utarbetade vi en intervjuguide med de frågor som skulle 
behandlas i intervjuerna. Intervjuguiden gav en översikt över de ämnen som skulle tas 
upp i intervjun och bidrog till att strukturera innehållet, så att vi höll oss till ämnet i 
samtliga intervjuer. Dessutom bidrog intervjuguiden till att standardisera intervjuerna, 
så att informanterna fick samma frågor i likartade intervjusituationer, något som också 
gjorde att intervjuerna lättare kunde jämföras i analysen. Dock tillät vi oss att göra 
avvikelser och ställa improviserade följdfrågor, när samtalet tog en oväntad vändning. I 
vissa fall ställdes frågorna i en annan ordning, beroende på hur samtalet flöt. 
 
Efter att ha genomfört de två första intervjuerna justerade vi vår intervjuguide för att 
ytterligare förbättra den. Några frågor som föreföll mindre lyckade ströks och nya lades 
till. Det framgår av intervjuguiden vilka de nya frågorna är. Vi väljer ändå att ta med de 
första två intervjuerna, eftersom materialet är väl jämförbart med de övriga intervjuerna. 
Vi var bägge närvarande vid intervjuerna så långt det var möjligt. 

3.3. Transkribering  
Vi valde att spela in samtliga intervjuer, vilket många erfarna forskare rekommenderar 
vid kvalitativa intervjuer trots att närvaron av en bandspelare riskerar att hämma en del 
människor (Repstad 1999, s. 70f).  
 
Intervjuerna som varade ca en timme, spelades således in på band och skrevs sedan ut, 
det vill säga transkriberades. När det talade ordet på detta vis stöps om i en ny form 
skapas något nytt, eftersom en transkription innebär att materialet bearbetas och tolkas 
(Olsson & Sörensen 2007, s. 98). Vid en ordagrann transkribering kan texten bli 
svårläst, eftersom upprepningar, pauser och ofullständiga satser är vanligt i talspråket. 
Vilken nivå på transkriptionen som är lämplig beror enligt Kvale på hur man tänkt 
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använda materialet (1997, s. 156). Om man är intresserad att genomföra en språklig 
analys, krävs givetvis en så ordagrann transkribering som möjligt. I vårt fall, där en av 
oss som intervjuar kommer från Norge, skulle en transkribering på denna nivå innebära 
att delar av materialet skulle behöva återges med norsk stavning. Eftersom det är 
innehållet i det som sägs, som är av intresse för oss, valde vi istället att eftersträva en 
något tillrättalagd, men korrekt skriftlig form. Detta utan att för den skull förändra 
innebörden av det som sägs. 

3.4. Analysverktyg 
Vid analysarbetet intar vi en hermeneutisk hållning såtillvida att vi först läser igenom 
hela det transkriberade intervjumaterialet för att få ett helhetsomdöme. Därefter studerar 
vi svaren på enskilda frågor. Undan för undan växer vår förståelse genom att varje 
enskild fråga betraktas såväl inom ramen för den aktuella problemställningen, som i 
förhållande till intervjun som helhet. Genom att läsa igenom intervjuutskrifterna flera 
gånger, studera enskilda informanters svar och jämföra svaren med övriga informanters 
utsagor hoppas vi kunna se tendenser. Svaren jämförs med enskilda teorier och ses i 
relation till det aktuella forskningsområdet.  Man talar inom hermeneutiken om den 
hermeneutiska spiralen, för att beskriva detta karakteristiska växlande mellan delar och 
helhet (Olsson & Sörensen 2007, s. 101). Karaktäristiskt för vårt sätt att arbeta är 
således detta pendlande mellan delar och helhet, som är utmärkande för hermeneutiken.  
 
Studiens analytiska fokus ligger på den ”inre verkligheten”, det vill säga vi intresserar 
oss främst för hur människor resonerar och vill veta mer om deras erfarenheter av 
lästipsande. Här finner vi det befogat att till viss del illustrera med valda citat för att öka 
analysens transparens och därmed också öka studiens reabilitet. En del frågor ger dock 
snarast information om en yttre faktisk verklighet, som objektivt kan studeras. När fokus 
på detta vis flyttas mot en ”yttre verklighet” påverkas samtidigt analysnivån. 
 
Syftet med vår uppsats är att få en ökad förståelse för hur bibliotekarier på folkbibliotek 
arbetar med lästips till vuxna läsare. Eftersom uppsatsens empiriska del består av åtta 
intervjuer med bibliotekarier, kommer redovisningen, det vill säga resultat och analys, 
att representera bibliotekariernas syn och tankar kring deras lästipspraktik. 
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4. Teori 

I det här kapitlet presenterar vi de teorier som vi kommer att använda oss av i vår 
uppsats. För att närma oss uppsatsens syfte och våra forskningsfrågor, har vi valt att utgå 
från två olika teorier. Med utgångspunkt i dessa teorier belyser vi olika aspekter av 
hanteringen av lästips och får således en fördjupad förståelse för de resultat som 
undersökningen visar. Vi inleder med kommunikationsteori och tar därefter upp en teori 
som berör olika element i litteraturen som kan attrahera olika läsare. 

4.1. Kommunikationsteori  
Det finns ett antal modeller, som används för att beskriva kommunikationsprocessen 
och ge en förenklad bild av verkligheten. Nilsson & Waldemarson jämför i 
Kommunikation: Samspel med människor modeller med geografiska kartor. Precis på 
samma sätt som en karta inte utgör verkligheten, utan bara representerar den genom att 
avspegla förhållanden i verkligheten, kan en modell användas för att ge en förenklad 
beskrivning av kommunikationsprocessen, så att den blir överblickbar. I likhet med 
kartor är modellerna varken sanna eller falska, menar Nilsson och Waldemarson. 
Däremot kan modellerna vara mer eller mindre riktiga och uppfattas som mer eller 
mindre användbara (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 22). 
 
Marie L. Radford tar i sin bok The Reference Encounter: Interpersonal Communication 
in the Academic Library (1999) utgångspunkt i pragmatisterna och vi vill använda oss 
av hennes tolkning av deras teorier. The Palo Alto Group eller pragmatisterna, 
utvecklade på 1960-talet en relationsmodell för kommunikation som blev banbrytande. 
Pragmatisterna såg på kommunikationsprocessen som ett öppet system där deltagarnas 
beteende fick konsekvenser för kommunikationen. Modellen betonar relationen och 
interaktionen mellan sändare och mottagare där båda är deltagare i ett större system som 
är med om att definiera deras inbördes förhållande (Radford 1999, s. 27). Forskarna 
redogör för olika axiom som beskriver viktiga aspekter vid kommunikationen. De 
menar att ”all kommunikation har en innehålls- och en relationsaspekt, där den sista 
definierar den första och därför är metakommunikation” 4 (Radford 1999, s. 27). Andra 
axiom går ut på att människor kommunicerar med varandra digitalt och analogt. Med 
digital kod menas det verbala språket, medan analog kod är icke-verbalt språk. 
Pragmatisterna tar också upp vad de benämner symmetriska och komplementerande 
förhållanden. Symmetrisk är interaktionen när två personer i ett förhållande har ett 

                                                 
4 Vår översättning. 
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liknande beteende och skillnaderna är små. Om skillnaderna i kommunikationen är 
stora, talas det istället om en komplementär interaktion (Radford 1999, s. 28).  
 
Inom interpersonell kommunikation eller i kommunikationen mellan människor talar 
man om två olika komponenter i samtalet, den innehållsmässiga delen och hur 
samtalsparterna förhåller sig till varandra, det vill säga relationen. Forskning inom 
interpersonell kommunikation visar att det kommuniceras mer än bara innehåll i ett 
samtal. Bibliotekarierna signalerar i en lästipsinteraktion till exempel både verbala och 
icke-verbala meddelanden, som är med och formar förhållandet till 
biblioteksanvändaren. Marie L. Radford tar utgångspunkt i pragmatisternas syn på 
kommunikation och poängterar att det går en avgörande skiljelinje mellan 
innehållsmässiga (content-oriented) och relationella dimensioner (relational 
dimensions) av interpersonell kommunikation. (Radford 1999, s. 3). Dimensionerna 
som har att göra med innehållet handlar om vad som blir sagt, det vill säga själva 
utväxlandet av information. Relationella dimensioner handlar om en annan aspekt av 
interaktionen, nämligen hur något blir sagt, samt känslor och hållningar till deltagarna i 
interaktionen. Här reflekteras också över deltagarnas hållning gentemot varandra och 
interaktionen som sådan (Radford 1999, s. 3).  
 
Radford skriver i sin bok att interpersonella element har betydelse för bibliotekariens 
möjligheter att förstå användarens fråga eller behov. Detta får i sin tur konsekvenser för 
huruvida kommunikationen blir lyckad eller inte och för deltagarnas relation till 
varandra (Radford 1999, s. 4-5). Med andra ord kan relationella färdigheter hos 
bibliotekarien bidra till att tillfredsställa dessa behov eller utvinna viktig information 
från läsaren, som kan leda fram mot ett tillfredsställande lästips.  I våra intervjuer berör 
vi både innehållsmässiga och relationella aspekter och kommer i analysen in på deras 
betydelse i lästipsinteraktionen.  
 
Att ge boktips handlar för bibliotekarien om att försöka lära känna låntagaren så pass 
som läsare, att man vet vilka böcker man kan föreslå. Genom att ställa frågor till läsaren 
om dennes litterära önskemål, preferenser och tidigare läsning etcetera, försöker 
bibliotekarien skapa en bild av läsaren. Mot bakgrund av den bild bibliotekarien får, 
anpassas boktipsen efter läsarens litterära personlighet och kapacitet. På så sätt kan man 
säga att bibliotekarien till viss del måste lära känna läsaren, för att kunna ge lämpliga 
boktips. Detta innebär i sin tur att en relationsbaserad kommunikation är lämplig för att 
studera denna typ av interaktion närmare. Här finns också många likheter med den 
relationsbaserade kommunikation, som är vanlig i marknadsföringssyfte. På sätt och vis 
kan man kanske säga att boktips är en typ av marknadsföring, där man marknadsför 
noggrant utvalda delar av bibliotekets samlingar till en bestämd läsare, eller kund. Detta 
uttrycktes av en av våra informanter, som jämförde den boktipsande bibliotekarien med 
en sorts marknadsförare.  

4.2. Litteraturens appeal factors 
Catherine Sheldrick Ross har bland annat samtalat med läsare om nöjesläsning. Hon har 
exempelvis studerat vad som får läsare att välja en viss skönlitterär bok (2001). Erfarna 
läsare börjar ofta sökandet med utgångspunkt i vad de för tillfället känner för att läsa 
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och vad som händer i deras liv. Denna utgångspunkt var betydligt viktigare när det 
gällde att välja skönlitteratur än faktalitteratur. Valen baserades sedan till stor del på 
läsarens kunskap om författare, titlar och genrer och på vad de kunde minnas att 
recensenter, vänner och familjemedlemmar sagt. På detta vis finner erfarna läsare 
inspiration och ingångar till läsningen i sin vardagliga miljö. Den allra viktigaste 
strategin vid valet av en bok, var att välja en bok av en känd författare, som man visste 
att man tyckte om. För andra läsare utgjorde bokens storlek en nyckelfaktor. När en 
läsare sedan väl börjat söka efter en bok på ett visst område, exempelvis inom en viss 
genre, spelade bokomslaget och de ledtrådar som boken själv kunde ge stor roll. En sista 
faktor var uppskattandet av hur stor arbetsinsats det skulle krävas av läsaren för att läsa 
boken. (Sheldrick Ross 2001, s. 84-87). Sheldrick Ross studie visar vidare att läsare ofta 
vill ha en bok, som förmedlar en viss känsla (Ibid, s. 88). Detta stämmer med vad Joyce 
G.  Saricks och Nancy Brown hävdar i Readers´ Advisory Service in the Public Library, 
nämligen att läsare oftast inte letar efter en bok som handlar om ett visst ämne, utan 
snarare söker en bok som förmedlar en viss känsla (1997, s. 35). 
 
Catherine Sheldrick Ross listar olika preferenser som läsare kan ha när de väljer böcker 
att läsa (Sheldrick Ross 2001, s. 89).  Sheldrick Ross medger att denna lista påminner 
mycket om Saricks och Browns appealfactors: pacing, characterization, storyline och 
frame som presenterats i avsnitt 3.2.2 ovan (Saricks & Brown 1997, s. 35-55). 
 
Sheldrick Ross lista består av sex övergripande kategorier: Pacing; Kind of Action 
Represented; Characters; The Nature of the World Represented; Emotional Impact on 
the Reader; samt Demands Placed on the Reader. Dessa delas sedan upp i 
underkategorier enligt följande: 
 
Pacing, vilket skulle kunna översättas med tempot i boken analyseras utifrån följande 
aspekter:  

� Action packed vs. Leisurely development 
Här handlar det om ifall boken är actionfylld eller har ett lugnt tempo. 

� Hearing dialogue vs. picturing images 
Är texten rik på dialog eller har den målande beskrivningar? 
 
Kind of Action Represented 

� Interior vs. exteriour action 
Handlingen kan vara fokuserad på personliga inre konflikter eller på yttre händelser. 

� Weight given to the exploration of ideas and concepts 
Läggs vikt vid utforskandet av nya idéer och föreställningar? 

� Treatment of sexuality 
Förekomsten av utförliga sexskildringar uppskattas av vissa läsare, men inte av alla. 
 
Characters 

� Relative importance of characters and plot 
Vad lägger läsaren störst vikt vid: väl tecknade karaktärer eller en genomarbetad plot? 

� Reader´s sense of emotional closeness to, or distance from, the main 
character(s) 

Hur nära känner sig läsaren huvudpersonen eller huvudpersonerna?  
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� Idealized characters vs. characters that are mixtures of strengths and 
weaknesses 

Är karaktärerna idealiserade hjältar eller realistiska med fel och brister? 
� Single characters vs. complex interrelationships 

Föredrar läsaren en ensam karaktär eller är läsaren mer intresserad av att läsa om 
relationer mellan människor? 
 
The Nature of the World Represented 

� Realization of the setting 
Föredrar läsaren detaljerade skildringar av miljön, som berättelsen utspelas i, för att få 
en känsla av att vara närvarande där och då, eller uppfattas beskrivningar av bakgrunden 
som tråkiga och överflödiga? 

� Similarity of the imagined setting to the reader´s own world 
Är det önskvärt att berättelsen utspelas i en verklighetstrogen realistisk miljö, eller 
föredrar läsaren sagolika världar, som eggar fantasin? 

� Kinds of resolutions and endings 
Ska slutet exempelvis vara glatt, sorgligt, öppet för läsaren att tolka, förutsägbart eller 
överraskande? 

� Sense of felt life 
Är det viktigt för läsaren att berättelsen är sann, eller åtminstone skulle kunna vara det? 
 
Emotional Impact on the Reader 
Vilken känsla vill läsaren att boken ska förmedla?  Glädje, hoppfullhet, obekvämlighet, 
nedstämdhet, och så vidare. 
 
Demands Placed on the Reader 
Vilken arbetsinsats kommer boken att kräva från läsarens sida? Vill läsaren ha en lätt 
bok, , eller vill läsaren ha någonting mer krävande?  
 
Ovanstående appeal factors borde enligt Sheldrick Ross finnas med när skönlitteraturen 
indexeras, så att dessa element i böckerna blev sökbara (Sheldrick Ross 2001, s. 89-94). 
Om man indexerade skönlitteraturen med hjälp av ovanstående faktorer eller element, 
vore det snart möjligt att göra avancerade databassökningar, där man tog fasta på 
läsarens olika önskemål. Här står vi onekligen inför ett område med stor 
utvecklingspotential! 
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5. Intervjundersökningen 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet i sin helhet, för att därefter 
utgöra underlag för resultatredovisning och analys. För att öka analysens transparents 
och undersökningens tillförlitlighet har vi valt att till viss del illustrera redovisningen av 
resultaten med valda citat, som utgör exempel på hur bibliotekarierna resonerar kring 
lästipsande. Vi har intervjuat såväl manliga som kvinnliga bibliotekarier, men eftersom 
bibliotekariernas kön inte är en faktor som vi analyserar i den här undersökningen har vi 
valt att använda könsneutrala namn. De namn som har vi valt, har vi hittat på Patent- 
och registreringsverkets hemsida, där det finns en lista med könsneutrala förnamn, som 
bärs av såväl män som kvinnor i Sverige. I resultatredovisningen använder vi ibland 
pronomenet hon istället för att alltid upprepa informantens fingerade namn. Detta gäller 
även de manliga informanterna, som alltså även de benämns hon. Vi har kallat våra 
informanter: Kim, Nour, Joy, Alex, Love, Lee, Michell och Nikki. 
 
Bibliotekens storlek har varit en för oss intressant faktor. Vi har dock valt att inte 
redovisa exakt på vilka bibliotek som våra informanter arbetar. Speciellt när det gäller 
de mindre biblioteken hade risken då varit stor att det gått att räkna ut vilka våra 
informanter är. Vi har ansett det viktigt att kunna garantera informanterna anonymitet. 
Samtliga personer som vi har intervjuat arbetar på folkbibliotek i nordvästra Skåne. Av 
våra informanter arbetar Kim, Nour, Joy och Alex på små bibliotek, övriga på stora. 
 
Av våra informanter har Nour, Alex, Kim och Michell arbetat som bibliotekarier i 20 år 
eller mer. Tre informanter Joy, Lee och Nikki har arbetat i biblioteksvärlden i cirka 10 
år, medan Love är nyutexaminerad och endast har arbetat ett drygt halvår. 
 
För att strukturera materialet har vi använt oss av olika rubriker som speglar olika 
kategorier, som vi valt att synliggöra. Vi är medvetna om att dessa kategorier är en 
produkt av vår tolkning av materialet. De övergripande rubrikerna lyder: professionen; 
läsarens önskade läsupplevelse; hur bibliotekarien förstår läsaren; bibliotekarier som 
förmedlare av skönlitteratur; och slutligen att matcha individens önskemål med ett 
enskilt verk. 

5.1. Professionen 
I avsnittet om professionen kommer vi in på vilka professionella kunskaper om 
lästipsande som bibliotekarierna anser sig behöva ha och vilka personliga egenskaper 
som de uppfattar är önskvärda. 
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5.1.1. Bibliotekariernas professionella kunskaper om lästipsande 
På frågan om de fått utbildning i att ge lästips på bibliotekarieutbildningen svarar 
informanterna ganska samstämmigt, att de inte fått träning i detta. Joy kan inte minnas 
att hon på bibliotekarieutbildningen fått någon träning i att ge skönlitterära lästips. Inte 
heller Lee säger sig ha fått utbildning i att ge lästips på bibliotekarieutbildningen. Nour 
berättar att hon deltagit i några frivilliga kurser, som handlade om olika litterära genrer. 
Någon träning i hur man ger skönlitterära lästips har hon dock inte fått. Någon 
utbildning i att ge lästips har inte heller Love fått, men hon berättar att hon deltagit i en 
extrakurs om referensarbetet på biblioteket. Den kursen var dock inriktad på faktafrågor 
och berörde inte förmedlingen av skönlitteratur. Ett par informanter, Alex och Kim, 
vittnar om att det funnits kortare inslag av lästipsande på bibliotekarieutbildningen. I 
dessa fall handlade det om att man fått pröva på att bokprata för barn- eller ungdomar. 
 
På frågan om de har gått någon kurs om lästipsande genom sin nuvarande tjänst som 
bibliotekarier, svarar Alex, Kim, Joy och Love att de inte har gått någon sådan kurs. 
Michell svarar att hon gått en kurs om lästips, när hon tidigare arbetade som 
barnbibliotekarie. Lee berättar att hon, när hon hade en annan tjänst, gick en kurs om 
hur man förmedlar lästips. På sin nuvarande tjänst har Lee, som är IT-ansvarig, gått en 
kurs om webbaserade lästips. Nour berättar att hon nu går en utbildning där de tar upp 
frågor om hur man kan arbeta med skönlitteraturen. Det är en MUSA-utbildning, det vill 
säga en kurs om metodutveckling i skönlitteraturen. Här pratar man om hur man kan 
arbeta med skönlitteraturen och för diskussioner om hur det litterära samtalet i 
förmedlingssituationen kan gestalta sig. 
 
På frågan om det finns någon teoretiker, eller någon teori om lästipsande, som de läst 
och tagit intryck av svarar Kim, Joy och Lee nej. De övriga informanterna nämner olika 
författare eller böcker: 
 

Nour: ---Det finns ju en del om bokcirklar av Immi Lundin. Aidan Chamers har skrivit om barn och 
läsning…Det finns väl en avhandling av en norska, som gjorde undersökningar om folk som jobbar 
på bibliotek, vad de läste själva, hur de kopplar det till lästips. Jofrid Karner Smidt… Det finns ändå 
ganska lite skrivet om det tycker jag nog. 

 
Alex: Jag har väl läst en hel del böcker om lästips, om att kunna förmedla sig, att kunna uttrycka sig. 
Men ingenting som har påverkat mig så att jag kan säga att det och det har gjort så att …Och så läser 
jag gärna böcker som…Nu senast läste jag den som heter En bok och en dagens som handlar om en 
läscirkel på en arbetsplats. Så på så sätt har jag tagit intryck av vad jag har läst. Sedan så tror jag att 
var och en ska hitta sitt eget sätt att göra det på. 

 
Michell säger sig inte ha tagit intryck av någon teoretiker eller någon teori om lästips. 
Hon nämner dock Immi Lundin, som har skrivit boken Cirkelbevis, som handlar om 
läsecirklar på bibliotek. Michell nämner vidare en kvinna, som åker runt i landet som 
bokförmedlare och bokpratar för bibliotekarier, för att de i sin tur ska kunna förmedla 
böckerna till låntagare. Här är det dock frågan om att få inspiration muntligt av en 
person i branschen som har ett positivt och entusiastiskt sätt. Love nämner författaren 
John Carey, som har skrivit boken What good are the arts? Enligt författaren går det 
inte att rent vetenskapligt säga, att man blir en bättre människa av att uppleva konst. 
Love berättar att detta har gjort intryck på henne eftersom hon ofta uppfattats som en 
boknörd. Omgivningen har imponerats av att hon läser mycket och sett detta som något 
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ouppnåeligt. Love är dock mån om att tipsa om böcker som ger läsaren glädje, som 
tilltalar dennes subjektiva smak, även om hon själv gärna vill utvecklas som läsare. 
 
Vilka professionella kunskaper menar då informanterna att en bibliotekarie bör ha för att 
kunna ge adekvata lästips? Så här svarade informanterna: 

 
Kim: Ja, det är att du läser. Jag minns jag hade en kollega här i XX som höll bokprat genom att läsa 
baksidan på böckerna. Det ger ju inget förtroende över huvudtaget. Det är att läsa, läsa, läsa. Läsa 
recensioner och förstå vad låntagarna önskar. Och sedan är det ju litteraturhistoria, 
litteraturkunskaper i botten.  

 
Joy: Professionella och professionella…Det finns nog en massa teoretiska böcker om hur man ska 
tipsa. Det är jag helt övertygad om, men jag har inte läst dem. Lite känsla helt enkelt, lite 
omvärldskunskap. Det funkar ju inte om man aldrig läser en bok, men man behöver inte ha läst allt.  

 
Lee: Kunskaperna bör ju vara att man har läst böcker. Man behöver inte ha några litterära kunskaper 
tror jag inte, utan man behöver vara allmänbildad bland böcker så att säga. Man har läst mycket 
böcker sådär som låntagare kan tänkas gilla och läsa. Man behöver inte kunna någon form av 
litteraturhistoria, det tror jag inte är så viktigt. Det är viktigt att man har läst nyutkommen litteratur 
och så där, att man är á jour med utgivningen av böcker. (Lee) 
 

När Michell får frågan om vilka professionella kunskaper en bibliotekarie bör ha för att 
kunna ge relevanta boktips säger hon att bibliotekarien bör vara intresserad av 
skönlitteratur. Man behöver också ha kunskap om hur och var man tar reda på sådant, 
som man inte riktigt känner till. Dessutom menar Michell att respekt för läsaren och 
dennes smak, samt lyhördhet och följsamhet gentemot läsaren är viktigt. Professionella 
kunskaper enligt Love innefattar kunskaper i litteraturhistoria, samt att man är 
allmänbildad och insatt i vilka böcker som recenseras i radio och TV. Dessutom är det 
viktigt att man som bibliotekarie inger förtroende hos läsare och att man kan tala med 
människor. Love sammanfattar detta: 

 
Love: Så professionella kunskaper det är litteraturhistoria och allmänbildning och kunskaper om vad 
de pratar om i tidningar och tv. Men också att man kan ta människor. Det är också en professionell 
attityd till människor, tycker jag.  

 
Våra informanter fick frågan om vilka kunskaper som läsarna förväntar sig att 
bibliotekarierna har. Att svara på denna fråga är givetvis inte helt enkelt, eftersom det 
gärna blir en del spekulationer och gissningar kring vilka förväntningar som läsarna har. 
Alex, liksom flera av informanterna vittnar om att läsarnas förväntningar ibland är 
orimliga: 

 
Alex: Jag möter ibland läsare som tror att vi har läst allt, alla böcker på biblioteket. De kan säga: 
”För fem år sedan så lånade jag en bok som var grön. Den handlar om det och det. Kan jag få den 
igen?”. Jag tror att läsarna många gånger tror att vi kan… de har en ensidig syn på bibliotekarier som 
personer som har läst allting som finns på biblioteket och som kan jätte jättemycket om böcker. De 
kanske inte inser bredden av bibliotekets verksamhet i dag.  

 
Love menar att det inte är sällan som folk tror att bibliotekarierna läst absolut alla nya 
böcker på hyllan. Samtidigt menar Love att det i detta avseende är skillnad på dem som 
läser lite och de som läser mycket. De som läser lite kan tro att bibliotekarien har läst i 



 42

princip allt, vilket inte de mer insatta tror. 
 
Nikki tycker att det är väldigt olika vilka förväntningar läsare har på henne som 
bibliotekarie, men många läsare förväntar sig att hon ska ha läst väldigt mycket. De kan 
bli förvånade när hon inte läst en specifik bok. Också Lee berättar att många läsare lever 
i tron att bibliotekarier har läst nästan alla böcker som kommer ut. 

5.1.2. Bibliotekariernas personliga egenskaper 
Flera av informanterna säger att man för att bli duktig på lästips måste läsa mycket själv 
och ha ett personligt intresse för skönlitteratur. Vi väljer att betrakta detta personliga 
intresse för skönlitteraturen som en personlig egenskap, även om gränsdragningen inte 
är självklar. Nour kommer in på vikten av att bibliotekarier läser mycket och gärna: 

 
Nour: Först måste man ju läsa väldigt mycket själv. Det går ju inte att ge lästips om man inte har läst 
böckerna. I utbildningen nu så behöver man ju egentligen inte läsa så mycket skönlitteratur, eller 
litteraturvetenskap. Det finns ju inget sådant, men det är väldigt mycket sådant som folk frågar efter 
ändå. Liknande böcker, eller någon tråd så…Framför allt måste man nog läsa väldigt mycket själv 
och tycka att det är roligt. 
 
Intervjuaren: Hur blir man duktig på att ge lästips tycker du, eller tror du? 
Alex: Genom att läsa mycket själv och att ta del av vad andra läser och skriver om böcker. Genom att 
diskutera mycket med vänner och kollegor. Att man har ett intresse för… och känner att man har 
något man vill förmedla. 

 
Lee svarade att man blir duktig på att ge lästips genom att läsa mycket. Hon fick också 
frågan ifall hon själv läser mycket. Det tycker hon att hon gör, men hon undviker 
tantsnusk, fantasy och science fiction. Hon säger att hon inte läser någonting, som hon 
inte själv vill läsa. Michell tar också upp vikten av att bibliotekarien läser skönlitteratur 
själv. Framför allt spelar den egna läsningen stor roll när man ska ge lästips till barn, 
eftersom barn frågar på ett helt annat sätt, är insatta och visar det menar Michell. 
Förutom att den egna läsningen spelar stor roll för att man ska bli duktig på att ge lästips 
menar Kim att det är viktigt med kännedom om låntagaren: 

 
Kim: Man ska vara sig själv. Man ska läsa en massa böcker. Berätta vad jag tycker. Ha kännedom 
lite grand om vem det är jag har framför mig. Ställa frågan vad läste du förra gången? Vad tycker du 
om? Göra en intervju med låntagaren, så jag inte kommer med en Danielle Steel bok till en som 
aldrig läser annat än svår litteratur.  
 

Ett par bibliotekarier menar att man för att bli duktig på att ge lästips bör läsa 
recensioner, tidningar och hålla sig á jour med vilka böcker som kommer ut. Därmed 
glider vi in på professionella egenskaper, även om gränsen är flytande. Joy tar upp 
vikten av att bibliotekarier håller sig omvärldsbevakade. Hon är inte lika säker på att 
bibliotekarien själv måste läsa mycket böcker. Nyutexaminerade Love menar att hon, 
när hon började arbeta som bibliotekarie, inte hade någon väldigt bred litterär repertoar. 
I takt med att hon får ökad erfarenhet, breddar hon sin repertoar och bygger på sin 
kunskap om litteraturen. För att kunna bredda sin repertoar är det viktigt att regelbundet 
ta del av vad som står i tidningar och vara medveten om vad man talar om på radio eller 
TV, menar Love.  
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Nikki menar att duktig på att ge lästips blir man genom att ge lästips, genom att bygga 
upp en praktisk erfarenhet av lästipsande: 

 
Nikki: Jag tror inte att det finns något sätt som man kan läsa sig till det, genom att läsa recensioner 
eller läsa analyser av böcker, eller läsa böcker om lästips. Det tror jag inte alls, där lär man sig 
ingenting, det tror jag inte. Utan det är genom erfarenhet och samtal med framför allt kollegor.  
 

Vidare betonar Nikki att man lär sig mycket av att lyssna på hur andra gör, hur andra 
pratar om böcker. När man ger ett boktips är det nämligen inte bara att återge 
handlingen: 
 

Nikki: Det tror jag jättemycket på, just att höra hur andra gör, hur andra pratar om böcker, vad man 
kan säga. För när man ska ge ett boktips är det sällan bara att referera innehållet i boken. Det här är 
en bok som handlar om en flicka som går vilse, utan det gäller att…Det är en svår konst som jag 
försöker att lära mig fortfarande. Speciellt när jag pratar för gymnasister vill man försöka tända en 
läsglädje. Då funderar jag mycket på hur man ska presentera boken, hur man ska få fram vad det är 
för någonting, alltså själva essensen i boken. Vad det är för sorts bok? Varför ska man läsa just den 
här? Vad är det som? Ofta är det ju kanske inte handlingen från a till ö som är den stora anledningen, 
utan det är någonting med kanske stämningen eller någon idé som författaren har i boken, eller någon 
central konflikt i boken som är intressant. Det gäller att försöka hitta de här nyckel-…vad ska man 
säga nyckelställena i en bok för att lyfta fram dem.  

 
Nour och Alex fick aldrig frågan om vad de tycker om att få lästipsfrågor. Kim svarar 
att det är en helt naturlig del av yrkesrollen:  

 
Kim: Det är en yrkesroll så att det är helt naturligt. Annars kunde man ju ha haft ett obemannat 
bibliotek om inte vi kunde stå bakom disken, eller gå till hyllorna och tala om vad det är för böcker vi 
har.  

 
Föga förvånande uttrycker flera av informanterna att de tycker att det är roligt med 
lästipsfrågor. Lee tycker att det är kul och uppfriskande att ge lästips. Michell tycker att 
det är roligt och utmanande med lästipsfrågor. Utmaningen ligger dels i att minnas vad 
man själv har läst inom en viss genre, dels i att genom att ställa frågor till läsaren bilda 
sig en uppfattning om vad han eller hon kan tänkas vilja läsa, menar Michell. Joy säger 
att det kan vara svårt att ge lästips, eftersom det är subjektivt vad som är en bra bok och 
eftersom det kräver kännedom om låntagaren. Även Nikki menar att lästipsfrågor kan 
vara svåra: 

 
Nikki: Det är absolut den roligaste frågan och den svåraste också naturligtvis. Inget tillfälle är ju det 
andra likt. Ingen låntagare är den andra lik. Varje gång är en ny gång kan man säga. Försöka ta reda 
på vad de läst innan och vad de menar med en bra bok och så vidare. Någon enstaka gång har det 
kommit någon och sagt: Jag vill ha tre av dina favoritböcker, de absolut bästa. Det har bara hänt 
någon gång. Då är det lätt, men annars så får man ju försöka komma på vad som kan passa. 

 
Bristen på feedback från läsarna gör att Love menar att lästipsfrågor är svåra att hantera. 
Hon ger uttryck för en viss frustration över att inte veta vilka lästips som läsarna 
verkligen uppskattar. 

 
Love: Det är väldigt kul när man får sådana frågor. Det är ju det man har gått utbildning för och det 
är ju det man brinner för. Det är väldigt kul, men samtidigt…När man jobbar på ett större bibliotek, 
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får man ju inte riktigt någon respons sedan. Så man kan ju dela ut lite vad som helst egentligen. Man 
vet inte vad låntagarna tycker om det. Man vet inte vad som funkar. Så man kan ge lite vad som helst 
av sina egna favoriter egentligen. Det är väldigt… Ofta kan man få någon rolig diskussion med dem 
och prata om boken, småprata, få information om vad de tänker om andra böcker och sådär. Det är 
väldigt kul, tycker jag.  

 
Vilka personliga egenskaper anser då våra informanter att man behöver för att ge 
lästips? Nour och Alex fick aldrig denna fråga. Kim menar att det är viktigt att man som 
bibliotekarie är utåtriktad och serviceinriktad: 
 

Intervjuaren: Vilka personliga egenskaper bör en bibliotekarie ha? 
Kim: Inte för blyg, inte för typiskt bibliotekarieaktig.  
Intervjuaren: Vad är det? 
Kim: (Skratt) Ja, den som helst sitter bakom disken och inte vill bli störd. Det känns som om det är 
en typisk bibliotekarie. Vill inte komma för nära låntagaren. Ja man ska vara öppen, man ska inte 
vara rädd. Det märker låntagarna om du är osäker. Inte vara rädd för besvär. Om en låntagare 
kommer och frågar någonting: ”Kan du hjälpa mig att hitta någon bra bok om den och den?” eller  
”Finns det någon liknande?” och du svarar: ”Ja, det kan jag väl göra, suck”…så får du aldrig den 
frågan mer. Däremot, om låntagaren kommer in och ser lite grann … vet inte riktigt vart han ska ta 
vägen eller vad han ska göra. Springer du fram och frågar: ”Behöver du hjälp?” Behöver han inte 
hjälp så säger han nej, annars har man uppmärksammat dem.  

 
Lee menar att bibliotekarien bör vara utåtriktad som en försäljare och vara bra på att 
prata: 
 

Lee: Ja, man får inte vara blyg och så va. Och helst inte nervös, utan man måste känna sig trygg med 
sig själv. Det är som en försäljare kanske. Man är bra på att prata.  

 
Michell kommer också in på att bibliotekarier måste vara utåtriktade och kunna hantera 
människor och vara intresserade av människor. Love beskriver att personliga egenskaper 
hos bibliotekarier som är önskvärda är en nyfikenhet och en vilja att lära sig något nytt. 
Dessutom bör man som bibliotekarie vara intresserad av människor och kunna ta 
människor på ett förtroendeingivande sätt. Joy nämner att bibliotekarier bör vara 
pedagogiska och kunna berätta på ett intressant sätt. Nikki kommer in på nyfikenheten 
på människor och kärleken till böcker: 

 
Nikki: Ja, man måste väl älska att läsa och tycka om skönlitteratur själv. Tycka att det är roligt att 
läsa. Och tycka om att prata om det och ge det vidare. Nyfikenhet både på människor och på 
litteratur. 

5.2. Läsarens önskade läsupplevelse 
Under denna rubrik kommer vi in på vilka element i skönlitterära böcker som läsare 
efterfrågar, samt tar upp vilka frågor som läsare ställer till bibliotekarien i en 
lästipssituation. 
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5.2.1. Element i böcker som läsare efterfrågar 
Det är intressant att fundera på vilka element i en bok som kan tilltala en läsare. Vad är 
det för element i boken som läsaren önskar ska finnas med? Att tydligt artikulera vad 
det är man söker är inte alltid helt enkelt, därför intresserar vi oss för vilka kriterier som 
läsare, enligt bibliotekariernas erfarenhet, utgår ifrån när de ber om ett lästips. Denna 
fråga ställdes inte till Nour och Alex. Av svaren framgår att man i samtalet mellan 
bibliotekarie och läsare inte tycks gå på djupet vad det gäller vilka ingredienser i boken 
som läsaren fascineras av. Istället kommer man exempelvis in på att diskutera vilken 
genre som läsaren är intresserad av, snarare än vad i genren som läsaren tilltalas av. 
Läsaren är dessutom ofta vag i sin beskrivning och kan exempelvis fråga efter en bra 
bok, eller en bok som liknar en annan, som de har läst:  

 
Nikki: Ofta är de väldigt vaga när de ska säga vilken bok de vill ha. Man får ofta intervjua lite. Men 
vanliga är någonting historiskt, något med spänning, någonting med kärlek. Inte för svårt är det 
många som säger. Lite roligt, inte för tungt, utan något lite roligt. Eller så säger de att de vill ha en 
deckare eller någonting åt fantasy-hållet.  
 
Kim: Jag vill ha något bra att läsa. Det är nog huvudkriteriet. Att man vill ha någonting bra att läsa. 
Men sen så… Jag hade en tjej i torsdags som hade läst Populärmusik i Vittula och ville ha böcker 
som var likadana, som handlade om en ung pojke som var intresserad av musik. Nej men de flesta 
säger att de vill ha någonting bra att läsa. Och det gäller både vuxna och barn samma sak, att de vill 
ha någonting bra att läsa.  
 
Joy: De frågar ofta efter en bra bok, bara så. Det är rätt svårt. Då får man försöka luska om de tycker 
om kärlek, eller deckare eller… Och lite om hur seriöst det ska vara, eller hur lättsmält det ska vara. 
Sedan så finns det ju de som ska läsa böcker för att de är tvungna. Då säger de att de vill ha en tunn 
bok som går att läsa fort och enkelt.  

 
Michell: Det kan ju vara så att de har läst en bok av en författare och tyckt att den var väldigt bra. 
Det kan vara en så enkel fråga som: ”Finns det fler böcker av författaren?” för dem skulle jag vilja 
läsa, de skulle jag vara intresserad av. Det kan också vara så att de säger att de har läst en bok som 
handlar om något speciellt, alltså temat var något speciellt. Och nu vill de ha någon liknande bok. 
Och så beskriver de ungefär det de har läst. Och de minns kanske både titel och författare och talar 
om det, men vill ha någonting som är ungefär likadant. Det är väldigt vanligt. Det kan också vara så, 
att de har hört talas om en bok på radion, men de hann bara höra delar av titeln.  

 
Michell kommer också in på att skolelever, som är tvingade att läsa böcker, kan 
efterfråga en förkortad upplaga av en bok. Elever kan också vara intresserade av att 
lyssna på en bok, istället för att läsa den. Enligt Love vill läsare ofta ha något inom en 
speciell genre eller inom ett visst ämnesområde. Det är mer sällsynt att läsaren helt 
förutsättningslöst frågar efter en bra bok. Det förekommer att äldre människor frågar 
efter en bra bok, men annars är det vanligare att man vill ha ett lästips inom ett visst 
ämnesområde, exempelvis en deckare eller en science fiction bok. Vanligt är också att 
elever vill ha en bok till ett skolarbete, uppger Love. Eleverna kan då till exempel 
efterfråga berättelser, som utspelar sig under en viss tidsepok.  
 
Lee menar att läsare i stort utgår från tre kriterier när de ber om ett skönlitterärt lästips: 
deckare, något skönlitterärt, eller något verklighetsbaserat. 
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Vi frågade våra informanter hur de hjälper en läsare, som vill veta hur en bok är skriven, 
alltså sättet den är skriven på snarare än vad den handlar om. Denna typ av förfrågningar 
är dock inte alls vanliga enligt Nour, Joy, Michell, Love, Lee och Nikki. Den 
sistnämnde svarar: 

 
Nikki: Det är ganska sällan faktiskt som de frågar efter det. Där står man ju. Här står jag och kan inte 
annat. Då hjälper inte många databaser och böcker längre. Då är det enbart mina egna associationer 
och kunskaper jag får lita till, alltså mina egna kunskaper om skönlitteraturen. Så då får man ju 
försöka och då frågar man oftast kollegor i sådana lägen. Det gör man i alla lägen, ofta. Alltså sådär: 
”Den och den frågade om det och det har du fler tips?” Det händer ganska ofta. Just i ett sådant fall, 
när man vill ha en bok som är skriven åt det hållet, så frågar man gärna andra kollegor. Jag hade en 
person som ville ha en riktigt svår bok, svårläst, krånglig. Så gav jag honom Om av Lars Ahlin, lite 
experimentell roman från fyrtiotalet. Jag tror han blev nöjd. Då gäller det att känna till en sådan bok. 
Så det är sådana kunskaper som man får plocka fram då.  

 
Alex menar också att det är svårare att leta upp böcker utifrån hur de är skrivna, 
eftersom det kräver betydligt mer kunskap från bibliotekariens sida. Lee menar att 
bibliotekarien i dessa fall får använda sig av sin egen erfarenhet. Kim menar att för att 
hjälpa en läsare som vill veta hur en bok är skriven kan det underlätta om man känner 
läsaren: 

 
Kim: Jo, jag satt och läste sambindningslistan nu. Där var en deckare, där det skrevs lite grann att det 
här är en deckare som, där språket är det viktiga egentligen. Det är inte…Du kommer inte att bli 
kallsvettig av spänning av den här boken. Och då tänkte jag direkt på XX. Det ska jag berätta för 
henne! För hon läser… det är inte innehållet i sig, utan hur språket…Men det är lite svårare. Jag 
menar, hade du läst allting, så visste du ju vad det var, men det är ju… 

5.2.2. Frågor som läsare ställer i en lästipssituation 
Vilka typer av frågor ställer läsarna när de ber bibliotekarien om ett lästips? Nour och 
Alex svarar: 

 
Nour: ”Kan du rekommendera en bra bok?” Ja, det är något sådant. ”Kan du ge ett lästips om något 
som är jättebra?” Och ”Nu orkar jag inte läsa någonting, kan du ge mig ett tips på något lättläst?” Det 
är olika faser i livet också, vad man har behov av. Om man är mor kanske man behöver en lätt bok 
som man kan hålla i ena handen medan man ammar, inget tungt, pocket kanske. ”Kan du ge ett bra 
tips på en bra pocket?”  

 
Alex: Ja, för det första är det genrefrågor: ”Jag vill ha en släktroman eller en deckare, 
eller”…Låntagaren börjar ofta med att…Om man börjar med att: ”Jag skulle vilja läsa en bra bok”, 
så går man sedan vidare i samtalet. De brukar ändå själva kunna ringa in någorlunda: ”Jag vill läsa 
om sådant som har hänt på riktigt, eller något historiskt eller någonting…”. Det de ofta frågar om 
sedan kan vara: ”Är det en svensk bok, eller är det en utländsk bok?” Det är många som är lite äldre 
som frågar det. ”Har du läst boken frågar de?” Eh, vad frågar de mer?…Kanske: ”Hur gammal är 
boken?” ”När kom den?” ”Har författaren skrivit någonting mer?” Det är nog de frågorna.   

 
Vanligt enligt Kim är att läsare frågar: ”Kan du tipsa om något bra idag?”. Det är också 
vanligt att personer som har läst en bok vill ha något liknande. Skolungdomar kan enligt 
Kim ofta fråga efter en bok om ett visst ämne. Någon fyrkantig mall på vilka frågor som 
läsare ställer i en lästipssituation kan man dock inte tala om, menar Kim. 
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Joy menar att läsarna kort och gott frågar efter om man har ett tips på någon bra bok. 
Lee menar att läsarna frågar: ”Har du något att rekommendera?” Love berättar att 
låntagarna, som frågar om ett lästips ofta talar om inom vilken genre som de vill ha ett 
tips. De kan exempelvis säga att de vill ha en bra deckare eller en bra romantisk 
berättelse, enligt Love. Nikki berättar att läsarna ofta inleder samtalet med att fråga efter 
en bra bok. Vanligt är också att de vill ha någonting som liknar något annat. 

5.3. Hur bibliotekarien förstår läsaren  
Vi tar här upp frågan om hur bibliotekarierna skapar ett förtroendefullt 
kommunikationsklimat. Vidare kommer vi in på vilka strategier som bibliotekarierna 
kan ha för att hantera läsarnas frågor, vilka frågor som bibliotekarier ställer för att förstå 
läsarens önskemål, samt slutligen vikten av feedback. 

5.3.1. Ett förtroendefullt kommunikationsklimat 
Då har vi kommit in på frågan hur bibliotekarien förstår läsaren. En förutsättning för en 
lyckad kommunikation är givetvis att bibliotekarien lyckas vinna läsarens förtroende 
och skapa ett förtroendefullt kommunikationsklimat. Men hur gör bibliotekarierna för 
att lyckas med detta, kan man undra. Nour fick inte frågan. Alex menar att det handlar 
om att försöka vara lyhörd för den andre, att man tar sig tid för att prata och lyssna: 

 
Alex: Alltså, jag gör väl det som jag gör med alla besökare som kommer, försöker vara lyhörd, ta 
mig tid. Är det stimmigt precis där man är, så kanske man drar sig undan lite så att man faktiskt kan 
ha en dialog med varandra. Och att lyssna på vad personen säger. Att bemöta folk vänligt det tror jag 
är liksom... Ett förtroende helt enkelt, att man känner att man kan prata med varandra.  

 
Kim vittnar om att ett sätt att vinna läsarens förtroende är att vara öppen och berätta om 
vad man själv har läst: 

 
Kim: Ett mycket bra sätt är att berätta vad man själv har läst, eller vad någon annan har läst. Då 
öppnar man på något sätt och framför allt är det många ungdomar som säger: ”Har du läst alla 
böcker?” Och det har jag ju givetvis inte, men jag kan ju väldigt många böcker. Det här att man själv 
har läst, det är viktigt framför allt för ungdomarna, att den som står framför dig har läst boken själv. 
Eller att de har en lärare på skolan som läser mycket. Den läste Patrik och tyckte var jättebra. Så har 
man skapat ett förtroende hos den som ska låna.  

 
Joy vittnar om att man som bibliotekarie anpassar sitt beteende efter den andre parten. 
Man pratar exempelvis mer när läsaren själv är pratsam. Dessutom gäller det att ha en 
fingertoppskänsla, när känsliga ämnen kommer upp, så att man inte gör övertramp: 

 
Joy: Ja det är också en avläsningsfråga hur mycket, hur långt man ska gå liksom. Man märker ju på 
en del att de är snackepellar själva och då snackar man mer. Eller så snackar man lite mindre. Och är 
det så att det är känsliga ämnen, vilket det är ibland, även när det gäller skönlitteraturen, så får man 
ju försöka ta det så lugnt som möjligt. Eller gå iväg med dem till någon hylla. Ibland är det ju folk 
som vill läsa om anorexi i skönlitteraturen och då kan det ju vara för att de själva är drabbade eller de 
har anhöriga som är drabbade. Då får man inte stå och…så mycket. Man måste vara på deras nivå, 
helt enkelt.  
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Michell tycker att det är viktigt att bibliotekarien inte kommer med pekpinnar och 
nedvärderande kommentarer om läsarens smak: 

 
Michell: Jag aktar mig väldigt noga för att komma med någon form av pekfinger. Alltså: ”Är det en 
sådan bok du vill ha? Nej, minsann! Nej, det tänker jag inte ge dig. Nu ska jag visa dig någonting 
annat!” Utan man får vara följsam tycker jag. De är ju här för att få det de vill ha tycker jag, absolut. 
Sedan har vi ju inte alla böcker, så många gånger kan man inte ge dem det de vill ha, men då får man 
försöka hitta något liknande och inte försöka ta klivet över till någonting helt annat, utan försöka 
lyssna.  

 
Också Nikki är inne på att det är viktigt att bibliotekarien är fördomsfri och inte dömer 
läsarens litterära smak. När det sedan gäller den kommunikativa aspekten handlar det 
enligt Nikki om vanligt sunt förnuft: 

 
Nikki: Jag försöker väl vara så öppen och personlig jag kan helt enkelt. Så fördomsfri som jag kan. 
Jag dömer ju inga böcker. Om någon säger att de har läst böcker som jag själv tycker är väldigt 
dåliga, så säger jag ju naturligtvis inte det, att de är dåliga. Det är ju vanlig mänsklig…alltså sunt 
förnuft och mänsklig kommunikation helt enkelt.  

 
Love erkänner att det inte är alltid som man lyckas skapa ett förtroendeingivande 
kommunikationsklimat. Men strävan ska alltid finnas där: 

 
Love: Ja, det funkar ju inte med alla alltid naturligtvis. Men det är ju att ha ett bra samtal. Man får 
prata på samma nivå. Man får inte använda för svåra begrepp om de bara använder enkla begrepp. 
Man får försöka prata på samma nivå som dem. Sedan ja, vara lite avväpnande. Försöka skratta lite åt 
böckerna, inte bygga för stor grej: ”Wow den här boken kommer att förändra ditt liv!” Skapa lite 
försiktig glädje, försöka appellera. Försöka få dem att tänka positivt kring boken. Ja kommunicera, 
försöka få ett bra samtal helt enkelt. Inte bara snabbt in på datan, snabbt ge dem en bok, utan att prata 
lite, småprata. Ja fråga dem lite, verka intresserad. 

 
Lee påpekar att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke, så för att skapa ett förtroende 
mellan sig själv och läsaren är man så trevlig som man kan. Man ska inte pracka på 
låntagaren böcker som man själv tycker om, utan istället utgå från vad låntagaren vill ha. 
Detta är något som många bibliotekarier borde tänka mer på enligt Lee, som också 
menar att respekt för låntagarens smak är viktigt. 

5.3.2. Bibliotekariernas strategier för att hantera läsarnas frågor 
Förutom att försöka skapa ett positivt kommunikationsklimat är det intressant att 
komma in på hur bibliotekarierna rent konkret hanterar lästipsfrågor. Vi frågade hur de 
hjälper läsare, som frågar om bibliotekarien kan rekommendera en bra bok. Här visar 
svaren att det handlar om att ringa in läsarens litterära önskemål genom ett samtal, eller 
en intervju med läsaren:  
 

Nour: Då får man ju först ringa in lite vad den personen tycker är en bra bok. Eller ungefär vad han 
har tyckt om förut. Det är ju en ganska bra utgångspunkt. ”Vad har du läst, som du har tyckt väldigt 
mycket om innan?” Och sedan just, om det står still, att man går ut och går bland hyllorna. Då ser 
man den där ja och den var väldigt bra...Och sedan sådana böcker som man själv har tyckt mycket 
om. Man har ju väldigt svårt att rekommendera böcker som andra har sagt är bra. Det måste man 
göra ibland, men man kan bara bli glödande om det är något som man själv har tyckt mycket om. Då 
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är det ju också bra att läsa brett. Läsa inte bara sådant som man gillar själv, utan som man kanske 
kunde tänkas gilla. Ja så att man inte bara läser deckare. Då vet man ju inget om något annat.  

 
Alex: Då försöker jag ju ringa in låntagaren. Jag har ju bildat mig en uppfattning om låntagaren 
kanske redan då med ledning av hur han eller hon pratar. Så då frågar jag oftast så här: ”Ja vad tycker 
du om att läsa?”. ”Äh, jag läser allting” säger de ju då. Och så är det ju sällan att man läser allting. 
Då brukar jag fråga: ”Har du läst någon bok som du tyckte var riktigt bra?” Och då får jag ju en 
uppfattning om vilken genre i alla fall. Och oftast frågar jag också om de tycker om att läsa deckare 
eller självupplevda historier eller… Att man ringar in låntagaren helt enkelt. Sedan brukar vi 
tillsammans gå bort till hyllan och titta på böcker. Och så läser vi lite på baksidan och ofta så tipsar 
jag. Är det en genre där jag har läst någonting själv så tipsar jag gärna om en bok som jag har läst. 
Där jag kan säga någon liten personlig kommentar om boken. Det här tyckte jag var väldigt intressant 
eller… 

 
Michell: Man får ju börja med att ställa en del frågor till låntagaren. Alltså: ”Vad brukar du läsa?” 
”Vad läste du sist?” ”Vill du gärna ha något som är skriven av en svensk författare, eller?” ”Föredrar 
du någonting som är översatt eller?” ”Du vill kanske läsa på engelska direkt?” ”Vill du ha en manlig 
eller kvinnlig författare?” kan man ju fråga, eller tror jag att jag gör. Och sedan får man då svar. Det 
räcker nästan med det, så ger det sig självt liksom i samtalet på något vis.  

 
Joy: Jag gräver nog mest i mitt minne efter vad jag har läst själv. Och så får jag ju även tänka på att 
många av de nya böckerna är utlånade. Så jag kan ju inte stå och tipsa om Stieg Larsson, när jag vet 
att den inte finns på hyllan, till exempel. Så jag gräver nog i mitt minne. Och så gräver jag även i mitt 
minne för böcker som andra har gillat. Jag försöker att bedöma om de är i samma ålder som andra 
som brukar vilja läsa de där böckerna. Det är lite en generationsfråga när det gäller en del böcker, 
tycker jag. Jag kan ju inte ge Gossip girl till en femtio-åring. Det är liksom inte aktuellt.  

 
Love: Jag frågar lite: ”Vad är det för bok som du har läst innan och tycker är bra?” ”Vilket område 
vill du ha bok i?” Och sedan är det lite småprat omkring och så får de berätta lite grann vad de 
gillade med boken. Man kan läsa av många olika anledningar. De gillade den för att den var 
spännande eller de tyckte karaktärerna var intressanta eller de kände igen miljön, eller… Man kan 
småprata och försöka skapa god stämning, så de vågar säga vad de tycker.  

 
När det gäller hur bibliotekarier hanterar frågan: ”Kan du rekommendera en bra bok?” 
kan man se en skillnad mellan stora och små bibliotek. På ett större bibliotek, där 
bibliotekarien inte känner läsaren, får bibliotekarien så att säga börja från början och 
försöka ringa in läsarens smak. På ett mindre bibliotek däremot kan bibliotekarien lära 
känna läsaren och med tiden få en allt bättre bild av den enskilde läsarens läsprofil. 
Detta öppnar upp för en helt annan service. Kim, som arbetar på ett litet bibliotek 
svarade: 

 
Kim: Känner jag låntagaren så kan jag ju direkt säga, när hon kommer in genom dörren att: ”Asta här 
är en bok till dig!” Och så berättar jag: ”Det är ju sådant som du brukar tycka om att läsa, det passar 
dig.” Men det är från fall till fall. Man kan inte sätta in det in någon mall, utan låntagarintervjun är 
viktig. Vad är det de vill ha ut? Är det någonting som är enkelt och lätt att somna till på kvällen, eller 
är det någonting som man ska berikas av? Eller är det inför resan till Italien eller…? Det är ju en 
låntagarintervju.  

 
Nikki, som arbetar på ett stort bibliotek där man har brutit ut ett flertal genrer kan 
hantera en lästipsfråga genom att ta med låntagaren ut till hyllorna. Detta kan således 
vara ett sätt att hantera lästipsfrågor. 
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Nikki: Ja, som jag har varit inne lite på tidigare så frågar jag ju vidare ungefär vilken bok de hade 
tänkt sig. Som sagt är det olika vid varje tillfälle, helt enkelt. Det beror på vilken sorts kontakt man 
får med den personen. Man kan, för det mesta går jag ju in till rummet där böckerna står och kan 
kanske börja på tillbakalämningshyllan. Där plockar jag fram ett par tre förslag och säger någonting 
om dem och frågar om det var någonting åt det hållet han eller hon hade tänkt sig. Så får man jobba 
vidare därifrån. 

 
Då kommer vi in på hur bibliotekarierna hjälper en läsare, som vill ha en bok som liknar 
en annan bok som de har läst. Detta är givetvis enklare om bibliotekarien råkar ha läst 
samma bok, men så är det ju inte alltid i verkligheten. Om bibliotekarien inte känner till 
vare sig boken eller författaren krävs en tydlig strategi från bibliotekariens sida för att 
kunna hantera frågan. Nour medger att det i dessa fall kan vara svårt att hjälpa läsaren, 
men att man får börja med att försöka fastställa vilken genre, som boken hör till. Alex 
försöker också börja med att genrebestämma boken, för att därefter plocka fram en 
annan bok i samma genre. Det är tydligt att det inte handlar om att göra någon djupare 
analys av vilka element i boken, som kan ha tilltalat läsaren:  

 
Alex: Ja, ofta så kan man ändå genrebestämma boken. Jag kan säga att det här är en… Är det en 
deckare eller är det en lättläst underhållningsroman så brukar jag ändå kunna leta upp någonting i 
samma genre. Eller om jag absolut inte kan det så kanske jag provar någonting helt annat. Då säger 
jag att nej, det vet jag inte riktigt, men jag har läst en bok som jag tyckte var trevlig. Så tar jag 
någonting som har appellerat till mig, men det är ändå ingenting tungt, ingenting svårt.   

 
Kim menar att bokens baksida kan ge ledning, samt att man får falla tillbaka på sina 
kunskaper om litteraturen. Det är dock inte alltid som man lyckas hitta en bok, som 
liknar en annan. Då kan det bli tal om att rekommendera något helt annat: 

 
Kim: Jag försöker att hitta någonting och det lyckas man ju inte alltid med. Man har läst recensioner 
så att man kanske har någon uppfattning om vad det är för någonting. Eller så får man läsa baksidan 
och se vad det är för något. Då får man improvisera… Det finns ju genrelistor att gå till, men det tar 
för lång tid och… Men alltså nu den här tjejen som nu ville ha typ Populärmusik i Vittula. Det kunde 
jag inte lösa till henne. Det får man erkänna. Jag kan inte hjälpa dig. Men det här finns. Kan de vara 
någonting? Jag plockade fram en fem sex böcker. Då sade hon: ”Ja men den ska jag ha.” Så det är ju 
ett samtalets tagande och givande mellan låntagaren och mig.  

 
Också Joy läser bokens baksida. Dessutom används katalogen för att göra en 
ämnesordssökning. Genom att ta fasta på något i innehållet, exempelvis att boken 
utspelas på 1700-talet i Skottland, kan hon söka i katalogen efter något liknande. 
Michell använder sig av databasen Alex, om hon inte känner till författaren och 
låntagaren inte har någonting att delge henne. Där kan man få exempel på fler titlar av 
samma författare. Michell försöker också fråga låntagaren vad det var som grep honom 
eller henne i boken. Vidare nämner hon att hon frågar sina kollegor om hon kör fast, 
samt att Mölndals bibliotek har en mycket användbar katalog på nätet. Dessutom menar 
Michell att hon gärna använder sig av boktipsböcker från BTJ tillsammans med läsaren. 
 
Love säger sig ännu inte ha fått frågor om författare, som är helt obekanta. Skulle det 
inträffa menar Love, att man ärligt får bekänna att man inte har läst den författaren och 
sedan i efterhand läsa artiklar och recensioner om författaren. För att hjälpa läsaren i 
stunden skulle Love försökt att plocka fram en annan bok i samma genre. 
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För att hjälpa en läsare som vill ha en bok, som liknar en annan bok som man som 
bibliotekarie själv inte har läst, skulle Nikki börjat med att fråga läsaren vad det var för 
slags bok. Att plocka fram en recension ses som en annan möjlig väg att gå. Dessutom 
menar Nikki att tal- och punktskriftsbiblioteket har en katalog över talböcker, där det 
finns en kortfattad presentation av böcker, som kan vara en bra utgångspunkt i dessa 
lägen. För att hjälpa en läsare, som vill ha en bok som liknar en annan bok tar Lee hjälp 
av sina kunskaper om litteratur. Genom att utgå från vad boken på ett ungefär handlar 
om gissar hon sig till vilka böcker som är liknande i genren: 

 
Lee: Jag har ju inte läst alla böcker va. Men jag har ju en viss aning om författarna, så att jag går ju 
ut ifrån vad jag kan om författaren. Så vet jag ju ungefär vad som är liknande då. Är det en deckare 
så vet jag ungefär vad deckaren handlar om och så kan jag ungefär gissa vad det kan vara som är 
liknande då så att säga, i genren så att säga. Om det är en våldsam deckare eller om det är en tam 
deckare eller om det…Så jag vet ungefär vad böckerna handlar om. 

5.3.3. Frågor som bibliotekarier ställer för att förstå läsarens önskemål 
Vilken information behöver bibliotekarier för att kunna ge individanpassade lästips? 
Nour menar att man behöver ringa in vad låntagarna tycker är en bra läsning, vad de 
gärna läser. Dessutom behöver man veta något om nivån, hur svårt det får vara. Lee 
menar att bibliotekarien behöver veta inom vilken genre boken ska vara, om det ska 
vara en lätt eller svår bok och vilken typ av bok läsaren vill ha. Alex svarar att hon 
försöker bilda sig en uppfattning om hur väl läsaren behärskar språket. Detta är viktigt, 
eftersom många läsare är invandrare på hennes bibliotek. Att försöka bedöma vilken 
språklig nivå läsaren befinner sig på är således viktigt. Andra faktorer av intresse är 
läsarens ålder och kön, menar Alex. 
 
För att få information för att kunna ge bra lästips menar Kim att bibliotekarien måste 
läsa böcker och recensioner. Kim arbetar på ett litet bibliotek och tycker sig ha glädje av 
att notera vilken typ av böcker som olika läsare lämnar tillbaka. På det viset bygger Kim 
upp en kunskap om vilka böcker, som kan passa olika läsare. Joy talar om att man 
behöver vara människokännare för att kunna ge bra lästips. Rent informationsmässigt 
kan hon sedan ta hjälp av lästipsböcker. Detta är väldigt bra när man får specifika 
lästipsfrågor, exempelvis om en läsare vill ha en skönlitterär bok om sorg, säger Joy. 
 
Michell konstaterar att åldern på läsaren är intressant för bibliotekarien att få 
information om, när man ska ge lästips. Dessutom konstaterar Michell, som arbetar på 
ett stort bibliotek, att hon oftast möter främmande människor, som hon inte vet 
någonting om. Hon måste därför så att säga ofta börja från noll. På ett litet bibliotek 
eller en filial kan man arbeta på ett helt annat sätt, menar Michell, just eftersom man 
känner låntagarna och vet vad de brukar tycka om att läsa. 
 
För att kunna ge ett bra lästips vill Love gärna ha information om läsarens ålder och 
kön. Dessutom är det intressant att känna till vad läsaren har läst innan, vilka områden 
de gillar och kanske till och med vad de gillade hos böckerna. Med hjälp av denna 
information ger sedan Love ett par olika lästips, så att läsaren får några alternativ att 
välja på. 
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När vi frågade våra informanter vilka frågor de ställer för att förstå läsarens litterära 
önskemål, svarade Nour att hon inte har några standardfrågor. Hon försöker att ringa in 
vad de har tyckt om, vad de har för intressen och vad de vill ha ut av sin läsning. Alex 
nämner några olika typer av frågor, som hon använder sig av: 

 
Alex: Ja… Alltså det kan ju variera lite grann beroende på hur man pratar med låntagaren. Men det 
är ju den typen av frågor som… ”Vad brukar du läsa?” ”Har du läst någon riktigt bra bok?” ”Är du 
intresserad av någonting speciellt?”  

 
Också Joys svar visar hur hon på liknande sätt steg för steg, försöker ta reda på vilken 
läsupplevelse, som läsaren söker: 

 
Joy: Jag frågar vad de gillar. Ofta så säger de att…Antingen så gillar de kärlek eller också så gillar 
de spänning. De är ganska så specifika. Det är många som bara läser det ena eller det andra upplever 
jag det som. Så får man försöka gräva på det och har man väl kommit underfund med att de gillar 
deckare, så kan man fråga om de gillar de lite mer lättsamma eller lite mer hårdkokta. Och då kan 
man ju gå vidare där. Och när det gäller kärlek kan man ju fråga om de vill ha lite mer romantik, eller 
lite mer action. Sedan får man gå vidare där. Man får liksom gå neråt hela tiden.  

 
Michell har en liknande strategi: 

 
Michell: Ja, det är ju just det här: ”Vad var det för författare?” ”Var det en nutida författare?” ”Var 
det en svensk bok?” ”Vad handlade den om?” ”Tycker du om, vill du gärna läsa just den typen av 
böcker eller hade du önskat att det fanns kanske någonting annat i handlingen som saknades?” 
Eh…och ”Är det någonting du hållit på att läsa länge? Du kanske har någon annan favoritgenre som 
du kan blanda det med eller?”  

 
För att förstå vilken läsupplevelse, som läsaren söker, brukar Lee fråga vad läsaren har 
läst innan. Hon frågar vad de tycker om att läsa och ifall boken ska vara svår eller lätt. 
Den typen av frågor använder hon sig av om inte läsaren frågar efter en specifik 
författare eller titel, för då vet hon ju vad hon ska leta efter. Kims svar på frågan hur hon 
förstår vilken läsupplevelse en läsare söker, speglar återigen ett arbetssätt, som är typiskt 
för ett litet bibliotek: 

 
Kim: Ja, standard är ju att fråga: ”Vad läste du sist?” ”Vad har du läst för någonting som var bra?” 
Och sedan som sagt, här så känner jag ju låntagarna, så för många vet jag ju precis vad som är bra 
och vad som inte är bra. När man går och sätter upp böcker så får man en bok i handen och kommer 
hon eller han genom dörren precis, så går man bort och frågar: ”Har du läst den?” Har de inte det, så 
läser de den.  

 
Nikkis tillvägagångssätt för att förstå vilken läsupplevelse, som läsaren vill ha, speglar 
på samma sätt verkligheten på ett stort bibliotek, där man hela tiden möter nya okända 
människor: 

 
Nikki: Ja, det är också de traditionella, om de vill ha något nyskrivet eller någonting gammalt. Eller 
om de vill ha någonting historiskt eller något som handlar om relationer kanske. Om det är spänning 
eller kärlek som de är ute efter. Alltså för det mesta börjar jag med sådana ganska övergripande 
klichéfrågor, men så får man fortsätta efter det helt enkelt. Ofta skulle man ju gärna vilja få fram om 
de är ute efter någon särskild stämning i boken eller om det är något…men det är ofta väldigt svårt 
att intervjua eftersom man inte känner personen. Det gäller egentligen alla frågor man får i 
informationsdisken. Många svårigheter kommer av att man inte känner personen. Man har ingen 
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aning om vilken person det är, man har ingen aning alls. Om man antar någonting och kastar ut en 
fråga, så kan man få ett helt annat svar än man trodde. Därför får man börja i de stora kategorierna 
kärlek, spänning och sedan får man försöka gå vidare.  

 
Klart avvikande svar får vi av nyutexaminerade Love, som provocerar läsaren för att på 
det viset utvinna information om läsarens önskade läsupplevelse. Loves metod påminner 
närmast om hur läkaren House i tv-serien med samma namn arbetar: 
 

Love: Jag brukar väl ha en liten tendens att provocera lite grann. Kanske säga något elakt om den 
eller…Det beror lite grann på vem det handlar om, om det är en person som förstår lite ironi. Men 
jag tycker ofta att det hjälper lite att provocera lite grann. Då försvarar de sig ofta och då får man 
veta lite mer vad de gillar hos den författaren. Men det är ju en person man har ett samtal med. Bollar 
som går emellan liksom. Ett bra samtal liksom är från person till person. Jag pratar, försöker prata 
med samma termer som den andre, försöker att förstå den andre så mycket som möjligt.  

 
Vi frågade våra informanter hur de bildar sig en uppfattning om läsarens smak. Lee 
menar att hon bildar sig en uppfattning om låntagaren smak, utifrån vad denne berättar. 
Dessutom frågar hon vad de har läst innan och om de gillar en speciell genre. Nikki 
säger att det är genom intervjufrågorna, som hon bildar sig en uppfattning om läsarens 
skönlitterära smak. Dock menar Nikki att det inte är så lätt att veta ifall hon plockat 
fram en bok som läsaren faktiskt kommer att uppskatta. Det är nämligen inte säkert att 
hon vet vilken litterär smak, som läsaren har, ens när läsaren har gått.  
 

Nikki: Det är inte alltid säkert att jag vet vilken litterär smak läsaren har när han eller hon har gått 
därifrån heller. Det är inte lätt att veta om just den boken slår an. Men ofta brukar de säga att de vill 
ha kanske lite lätta, lite roliga. Då vet man att det är nog ingen klassiker som de är ute efter i alla fall, 
oftast. Ingen Dostojevskij i det fallet, utan… 

 
Michell beskriver att hon genom samtalet med läsaren försöker att ringa in vilken 
skönlitterär smak som läsaren har. Hon frågar vad de läser och hur mycket. Kim menar 
att det är genom låntagarintervjun och genom att lära känna människor som hon bildar 
sig en uppfattning om deras smak. Som ett led i detta kan hon snegla på vad de lämnar 
tillbaka och fråga vad de tyckte om de böckerna. Joy menar att hon dels utgår från vad 
läsaren säger, dels tittar hon på faktorer som kön och ålder. 
 
Nyutexaminerade Love menar att hon för att bilda sig en uppfattning om vilken 
skönlitterär smak, som läsaren har frågar vilken författare och vilka böcker de gillat förr. 
Sedan kan hon försöka provocera läsaren genom att säga något om författaren eller säga 
något ironiskt om innehållet i en bok. I följande utdrag ur intervjun med Love berättar 
hon hur hon ser på litteraturen: 
 

Intervjuaren: Hur bildar du dig en uppfattning om vilken skönlitterär smak läsaren har? 
Love: Jag frågar vilken författare, vilka böcker de gillat förr. Ja, det…kanske provocera lite grann 
kring författaren om han är lite omdiskuterad. 
Intervjuaren: På vilket vis provocerar du? 
Love: Provocerar… Om det är en genre, som jag inte gillar något vidare eller om de tycker 
jättemycket om en bok som jag hatar… så kan jag bara lite försiktigt ironiskt, om de förstår ironin 
kommentera någon mindre detalj i boken. Sedan om de fattar ironin så kanske en del blir 
provocerade. 
Intervjuaren: Är det många böcker som du hatar? 
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Love. Ja. Alltså jag har en hemsida där jag recenserar böcker. Det gjorde jag innan. Det har inte så 
mycket med det här att göra. Där har jag en svart lista med böcker jag hatar. Ja, så att jo. Man ska 
vara känslosam kring böcker. En bok kan inte bara vara…Antingen gillar man den eller inte. Det är 
klart, ibland kan man vara lite velig om det är en bra eller dålig bok. Vissa böcker hatar man. Ska det 
vara lite spetsiga konstnärliga verk, så är det klart att då älskar man vissa böcker och hatar andra. Det 
vill jag vara ärlig med faktiskt.  

 
Hur hjälper våra bibliotekarier en läsare som inte verkar veta vad han vill ha, eller som 
har svårt att uttrycka sina önskemål? Nour berättar att hon försöker att testa genom att 
visa olika böcker och fråga ifall läsaren tror att någon kan passa. Hon försöker också 
berätta det hon vet om bokens handling. Alex är inne på samma linje när hon beskriver 
hur hon tar med sig låntagaren ut till hyllorna för att tillsammans med denne se vad de 
kan hitta. Hon plockar gärna fram böcker, som hon själv har läst och berättar lite kort 
om dem. För att kunna dra slutsatser om vad läsaren verkar tycka om, försöker hon att 
vara lyhörd och iaktta vilka signaler, som denne sänder ut. 
 
Kim menar att det kan vara vanligt att ungdomar inte riktigt kan beskriva vad det är de 
vill ha. I dessa fall gäller det för bibliotekarien att försöka använda sin 
litteraturkännedom samt att försöka sätta sig in i vad personen i fråga kan tänkas tycka 
om. Joy berättar att hon ger en person, som inte verkar veta vad han eller hon vill ha 
flera olika sorters böcker tillsammans med en uppmaning att inte läsa ut boken om den 
inte är bra: 

 
Joy: Ja, då ger jag nog den personen ganska många olika sorters böcker. Och så uppmanar jag dem 
att inte läsa ut boken om den inte är bra. Det är ju väldigt, väldigt många som läser böcker fastän de 
inte är bra. De kan inte sluta. Hur går det…Då får man faktiskt slå ihop boken och ta en annan.  

 
Även Michell erbjuder läsaren flera alternativ för att sedan iaktta läsarens reaktion. Det 
gäller dock att inte enbart rekommendera nya böcker, eftersom de ofta är utlånade. 
Michell brukar utgå från sina egna läsupplevelser, för att där hämta inspirerande tips.  

 
Michell: Om personen ifråga inte riktigt vet så tror jag att jag brukar ta någonting som jag själv har 
läst som liksom ligger långt fram i läsupplevelserna hos mig själv, därför att jag läste den nyss. Och 
testa och se: verkar han eller hon bli begeistrad över det här? Kanske delvis? Kanske läser vi samma 
typ av böcker och då får jag gå på det jag har läst själv. Och funkar det inte med det första, så får 
man ta en annan som är en annan typ av bok och testa den och se om det finns något intresse för den. 
Alltså det brukar fungera när man har plockat fram några stycken.  

 
Också Nikki erbjuder en person som inte riktigt kan formulera sina önskemål flera 
alternativ: 

 
Nikki: Ja, då blir det ju svårt. Då får man ju…Jag brukar nog lasta på dem ett antal tips, fem sex 
stycken, så får de titta på dem. Om ingen av dem verkar vara någonting så får de gärna komma 
tillbaka och få flera. Alltså det är svårt. Egentligen är det ju ingen som vet riktigt vad de vill ha, så att 
på sätt och vis så är det ju ingen speciell kategori. Det tar bara lite längre tid om de är väldigt osäkra 
kan man säga.  

 
Love försöker iaktta på vilken nivå läsarna resonerar om sina böcker. Kanske är det så 
att en oförmåga att formulera vad man söker tyder på att man behöver något lättläst. 
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Kanske handlar det om att man har invandrarbakgrund och inte riktigt behärskar 
språket: 

 
Love: Ja, ofta om någon har svårt att formulera sig så brukar jag tänka att då ska de nog ha någonting 
lättläst i alla fall, eller inte alltför…ja, då brukar jag ge… Man brukar ju också se på vilken slags nivå 
de resonerar om sina böcker. Om det är på väldigt hög nivå, om de gillar de och de och de genrerna, 
så får man ge böcker på lite högre nivå. Om de inte har en aning om någonting så är det väl en enkel, 
lättläst bok som är rolig att läsa, enkel. Och sedan kanske att säga: ”alla läser den här just nu och alla 
tycker att den är jättebra”. Oftast då så vill man ju läsa. Det kanske är många omkring en som läser 
och man vill börja någonstans. Ja man får appellera lite, säga att alla läser den här. Försöka vara 
positiv, ha positiva tankar kring boken. Och här är det ju, här i XX så är det ju ofta invandrare som 
ska lära sig svenska. Då får man ju ge dem en enkel bok så att de kan komma igång. Det kanske ska 
vara en bok som de har läst på sitt eget språk. Det är ju ett bra sätt att lära sig svenska.  

 
Om en person inte verkar veta vad han vill ha, eller har svårt att uttrycka sina önskemål 
försöker Lee generalisera genom att utgå från läsarens ålder och kön. Dessutom frågar 
hon vad de brukar gilla att läsa. 

5.3.4. Feedback 
När det gäller hur vanligt det är att bibliotekarien får feedback från läsaren angående 
lästipsen, ser vi en tydlig skillnad mellan de små och de stora biblioteken. Naturligt nog 
är det vanligast med feedback på de små biblioteken. Detta gör att bibliotekarierna där 
får ett kvitto på ifall läsaren blev nöjd med tipset eller inte. Nour, som arbetar på ett litet 
bibliotek, uttrycker detta: 

 
Nour: På ett litet bibliotek är det ju lättare för där stöter man ju på dem igen. Då kan man ju fråga: 
”Vad tyckte du om den där boken?” ”Tyckte du att den var bra?” ”Skulle du vilja ha mer av den 
typen, eller tyckte du att den var jättetråkig?” På ett stort bibliotek kanske man inte träffar på folk 
igen på samma sätt. Där är det nog svårare.  

 
Också Kim, som ju arbetar på ett litet bibliotek talar om att det är vanligt med feedback, 
inte minst från ungdomar. Joy talar om att det är ganska vanligt med feedback, eftersom 
det är ett så pass litet bibliotek. Just att få feedback, såväl positiv som negativ är viktigt 
för att Joy ska känna sig nöjd med tipset, som hon gett: 
 

Intervjuaren: Vad krävs för att du ska känna dig nöjd med din insats, när en läsare har bett om ett 
lästips? 
Joy: Det är att läsaren ska säger: ”Ja men det här verkar bra! Det tar jag!” Inte stå och tveka. Sedan 
så blir det ju extra bra när de kommer tillbaka och säger att den var jättebra, eller att den var 
jättedålig. Det är ju jättebra. Jag har en kvinna som kommer ganska ofta. Hon och jag har kommit 
överens om att jag inte ska ge henne några lästips för vi har helt olika smak. Så när jag är där så 
ställer hon inga frågor till mig. Ofta kommer hon och frågar: ”Har du läst den här?” ” Ja säger jag, 
den har jag läst och den tyckte jag var bra.” ”Då tar jag inte den”, säger hon. Vi har kommit 
underfund med att vi inte har samma smak helt enkelt och det (skratt) är ju bra.  

 
Alex, som arbetar på ett bibliotek som vi klassat som ett litet, visar i sitt svar att det 
ändå kan vara svårt att få feedback: 
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Alex: Ja, det är ju svårt. Det är ju inte alltid som man är där. Det är många som alternerar nere i 
biblioteket. Låntagarna är ju sällan så att de går på fasta tider. Men det händer, det gör det. Och det 
är ju jätteroligt.  

 
När Alex berättar om vad som krävs för att hon ska känna sig nöjd med sin insats är det 
trots allt feedbacken från läsaren som står i fokus: 

 
Alex: Tja… Att läsaren ser glad ut, tar med sig böckerna under armen och säger såhär att: ”Åh, nu 
har jag läsning hela helgen!” (skratt) Ja och kanske ger någon personlig kommentar som att: ”Vi ses 
om några veckor så ska jag berätta vad jag tyckte om böckerna.” Att man har etablerat en kontakt 
som är utöver det vanliga. Att man har fått ett band emellan, det tror jag, det är riktigt roligt. Det är 
lite grann som att man fått en ny bekantskap. Och nästa gång kanske låntagaren kommer in när man 
är där: ”Ja den var jättebra!” Eller: ”Den slutade inte så bra den boken, men…” Och helt plötsligt så 
har man någonting som binder en samman. 

 
Lee, som arbetar på ett stort bibliotek menar att det inte är så vanligt, men att det händer 
att hon får feedback på lästips hon gett. För att hon ska känna sig nöjd med tipset ska 
läsaren acceptera tipset och låna boken. Michell, som arbetar på ett stort bibliotek menar 
att det inte är särskilt vanligt med feedback från läsaren. För att hon ska känna sig nöjd 
med sin insats vill hon att läsaren uttrycker en iver och lust att börja läsa. Love, som 
också arbetar på ett stort bibliotek uttrycker något liknande: 

 
Love: Att de går härifrån med boken i handen och glädje i ögonen. De ser fram emot att få läsa 
boken. Då känner man sig…Ofta om man har hittat ett par stycken böcker och man vet att om han 
inte skulle gilla den ena boken, så kanske han gillar den andra.  

 
Feedback är inte vanligt enligt Love: 

 
Love: Nej, det är inte så vanligt faktiskt. Det är lite synd. Det har jag förstått att det är lite bättre om 
man jobbar på en filial. Då gör man allting: man köper först in boken, sedan rekommenderar den till 
en låntagare och så kommer låntagaren tillbaka och lämnar den och då kanske man kan prata lite om 
boken med låntagaren när han kommer tillbaka. Men, nej det är inte ofta man får feedback, tyvärr. 

 
För Nikki som också arbetar på ett stort bibliotek hör det till ovanligheterna att man får 
feedback från en läsare angående ett lästips man gett. Det har knappt hänt. För att Nikki 
ska känna sig nöjd med sin insats som lästipsare krävs istället att kommunikationen 
upplevs som lyckad, att man har förstått vad läsaren vill ha: 

 
Nikki: Om jag ska känna mig nöjd, så ska jag väl känna att vi har haft en bra kommunikation och jag 
har förstått ungefär vilken typ av böcker han eller hon är ute efter. Och att jag har gett ett eller två 
förslag och så har den personen tyckt att: Nja, inte riktigt så. Och så har jag föreslagit någonting nytt 
och så är det bättre. Att man verkligen känner att man har lyckats få fram vilka, alltså att jag har 
lyckats förstå vad den vill ha och jag har lyckats ge någonting som verkligen är ett tips. Det kan ofta 
vara så att de bara tar boken, det första man ger dem och så går de iväg. Det känns inte helt bra. Det 
är möjligt att det blir bra det också, men om man känner att man har haft en kontakt och en 
kommunikation då känns det som bäst.  

 
När vi ber informanterna beskriva vad som kännetecknar ett bra boktips svarar Nour att 
det är när människor blir nöjda och lånar boken. Detsamma säger Kim och fortsätter att 
det är när de kommer tillbaka och vill ha mer. Lee menar att ett boktips är bra när det 
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träffar rätt, det vill säga att låntagaren tycker att boken är bra. Love beskriver att ett bra 
boktips skapar läsglädje hos låntagare och en önskan om att läsa mer. Eftersom Love 
arbetar på ett stort bibliotek och det är sällsynt med feedback är det dock sällan hon vet 
ifall det var ett bra boktips eller inte: 

 
Love: Det som är lite ironiskt är ju att, eftersom jag är på ett stort bibliotek, så träffar jag ju kanske 
inte låntagaren igen. Så jag vet ju inte om han tycker att det var ett bra boktips. Men ett bra boktips är 
ju i princip att låntagaren får en bra läsupplevelse och får lust att läsa mer. Men så långt vet aldrig 
jag. Jag försöker att fråga om jag får chansen. Då frågar jag naturligtvis vad de tyckte om den boken, 
men oftast får man inte den chansen. Man jobbar inte så pass mycket på samma ställe och träffar inte 
låntagaren igen. Eller man har inte tid att fråga dem just då. Men ett boktips är ju i princip något som 
skapar läsglädje hos låntagaren. Men det vet ju aldrig jag. Värdet hos litteraturen ligger ju inte i… 
det är ju ett slags subjektivt värde, att man gillar att läsa böcker.  

 
Alex menar att ett bra boktips kännetecknas av respekt för låntagaren, lyhördhet för 
dennes behov och kunskap. Michell talar också om lyhördhet för läsarens önskemål. 
Dessutom tycker hon att det är bra om bibliotekarien inom ramen för läsarens önskemål, 
lyckas att ge läsaren en ny idé. Joy talar om att ärlighet är viktigt och menar att en 
bibliotekarie öppet bör erkänna om man inte har läst boken. Inte heller bör man förstöra 
spänningen för läsaren genom att avslöja slutet.  

5.4. Bibliotekarier som förmedlare av skönlitteratur 
Här tar vi upp olika aspekter på temat bibliotekarier som förmedlare av skönlitteratur. 
Som bakgrund kan nämnas att samtliga av våra informanter säger att de ger lästips minst 
en gång i veckan och de uppger att lästipsande är en del av deras vardag. Överlag tycker 
bibliotekarierna att det är ganska många läsare som ber om lästips och lästipsande 
upplevs vara ett prioriterat område. Nikki nämner exempelvis att personalen får tid för 
fortbildning; Love uppskattar att de har arbetstid avsatt för läsning av litteratur och Joy 
berättar att personalen boktipsar varandra på personalmötena. Lee tycker också att 
lästipsfrågor prioriteras högt. Bland annat genom att man har drop-in bokcirklar, 
bokpresentationer av nya böcker, samt boktips och bokblogg på webben. Michell 
påpekar dock att i informationsdisken prioriteras inga frågor framför andra. Prioritera 
lästipsfrågor skulle man i så fall få göra i en programförklaring för hur man arbetar på 
biblioteket och någon sådan finns inte. Också Nikki kommenterar avsaknaden av en 
övergripande handlingsplan på lästipsområdet. 

5.4.1. Bibliotekariens roller som förmedlare 
Här kommer vi in på de olika roller som bibliotekarier kan ta i en förmedlingssituation. 
En av de frågor som vi ställde till bibliotekarierna var ifall de, när de ger lästips, 
försöker att ge människor det de uppfattar att de vill ha, eller om de har ambitionen att 
vidga människors läsning. Beroende på hur man ser på sin uppgift eller sin roll vid 
förmedlandet av skönlitteratur kan man ju tänka sig att här få olika svar. 
 
Lee säger sig absolut inte ha ambitionen att vidga människors läsning. Att utgå från 
läsarens smak, helst utan att låta den egna smaken färga lästipsen, tycker Lee är 
eftersträvansvärt. Nour säger att om någon kommer och ber om ett boktips, så måste hon 
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ju försöka ge läsaren det som den vill ha. Någon ambition att vidga människors läsning 
anser hon sig inte ha annat än att hon gärna rekommenderar det hon själv tycker är bra: 
 

Intervjuaren: Har du ambitionen att vidga människors läsning eller…? 
Nour: Nej, det tycker jag inte. Men däremot har jag ambitionen, att det som jag tycker är bra vill jag 
gärna rekommendera. Jag rekommenderar ju inte sånt som jag tycker är dåligt.  

 
Alex säger sig både vilja ge människor det de efterfrågar och samtidigt försöka vidga 
deras läsning: 

 
Alex: Alltså både och men jag tycker det viktigaste är att människor får någonting som de vill ha. För 
får de inte det, så kommer de inte tillbaka. Då blir de väldigt missnöjda. Men det finns ju alltid 
liksom graderingar. Jag tror det är en kombination.  

 
Precis som Alex uppvisar Joy en försiktig vilja att försöka utvidga människors läsning. 
Men eftersom hon är rädd för att avskräcka människor, menar hon att de själva måste 
visa att de är öppna för att utvecklas som läsare. Michell talar också om en kombination 
av att ge människor det de vill ha och att vidga deras läsning. Hon menar att det finns 
tillfällen, exempelvis om någon frågar efter en ”lättviktare” som de inte köper in till 
biblioteket, då det är lämpligt att försöka erbjuda läsaren andra alternativ i samma genre. 
 
Kim menar att det är genom den indirekta lästipsservicen, det vill säga genom skyltning, 
som man har möjlighet att vidga människors läsning genom att exponera också litteratur 
som kanske inte är lika efterfrågad: 

 
Kim: Läser man bara Danielle Steele och tycker att det är jättebra, så kan jag inte komma med Joyce 
Carol Oates senaste bok och säga att det här är jättebra. Då blir det fel. Däremot så arbetar jag med 
indirekta lästips. Jag har en snabblånehylla där jag inte bara har det efterfrågade, utan jag köper sånt 
som jag vill ha där. Och då blandar jag, så där står Danielle Steele vid sidan av Joyce Carol Oates. 
Det gör ju att folk plockar och ibland så får de ju med sig ”fel” bok hem så att säga.  

 
Också Nikki nämner möjligheten att exponera litteratur som en möjlighet när det gäller 
att vidga människors läsning: 
 

Intervjuaren: När du ger lästips, försöker du ge människor det som du uppfattar att de vill ha, eller 
har du ambitionen att vidga människors läsning? 
Nikki: Ja både och får jag säga. Jag försöker väl ge dem det de vill ha, men det de inte visste att de 
frågade efter, så att säga. Idealet är väl om man lyckas ge dem en bok som de inte visste att de skulle 
tycka om. Det är väl det bästa. Då är det ju utvidgning, men i vissa fall så kan det ju vara att man 
bara vill ha något roligt och avkopplande. Då brukar jag ofta ge något tips som liknar någonting de 
har läst innan som är ungefär samma. Ibland kan jag göra det också. Det beror på om det verkar som 
att det är det, de vill ha. Men visst vi har ju en underhållningshylla på biblioteket där vi ställer upp 
böcker som är lite underhållning, lite åt kärleksromanhållet. Men där försöker vi även ställa in böcker 
som inte normalt förknippas med det, men som ändå skulle kunna vara det, kan vi tycka. Så att man 
försöker alltid framför allt att leta upp alla de författare och böcker som inte är jättepopulära just nu, 
men som ändå är bra naturligtvis och ge dem också som man tror passar.  

 
Hos Love finner vi en tydlig ambition att vidga människors läsning:  
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Love: Jag tänker väl ofta att om de vill ha en deckare, så ska få en deckare. De kan ju få en svår 
deckare. De kan ju få en som ligger på lite högre nivå än vad de kanske har läst innan. Så jag kan 
höja lite grann i alla fall. Jag försöker att ge dem två, tre böcker och då kanske jag ger dem en 
svårare, bara för att…Ja, om vi kommer in i ett lite djupare samtal och diskuterar vad författaren 
menar, då får man ju…Man ska ju vara lite bildande också. 

 
Finns det då litteratur som våra informanter anser är av för dålig kvalitet för att 
förmedlas till läsare? Nour menar att det finns litteratur som inte bör förmedlas, men 
den typen av litteratur köper man inte in till biblioteket: 

 
Nour: Ja, men tänkt dig alla Harlequin som står i snabbköpen. De köper vi ju inte. Man måste ju göra 
ett urval någonstans. Det som man sedan har köpt det måste man ju ta på sitt ansvar, det måste man 
ju tycka att folk ska läsa.  

 
Alex menar också att det finns litteratur, som är av för låg kvalitet för att förmedlas. 
Detta är något de måste tänka på redan när böckerna köps in, även om hon upplever att 
de är väldigt liberala på hennes bibliotek. Kim, Michell, Nikki och Love anser alla att 
det finns litteratur som är av för dålig kvalitet för att förmedlas. Denna litteratur köps 
därför inte in till biblioteket. Också Lee anser att det finns litteratur som är av så låg 
kvalité att den inte bör förmedlas. Samtidigt menar Lee att biblioteken borde bli 
liberalare och köpa in mer av det som folk faktiskt efterfrågar: 

 
Lee: Biblioteken håller för hög nivå så att säga. De borde släppa in mer så kallad skitlitteratur. Men, 
man behöver givetvis ta bort en del också så att…Man ska inte ta in allt, men kanske ska man ta in 
lite mer av den här litteraturen som många vill läsa. Många bibliotekarier tycker att det är 
skitlitteratur och då tar man inte in den, men jag tycker nog att man bör ta in den om folk vill ha den. 
Annars ska man inte ta in den tycker jag. Men däremot ska man inte ta in allt, nej.  

 
Den av våra informanter som ger ett avvikande svar är Joy. Hon anser inte att det finns 
litteratur, som är av för dålig kvalitet för att förmedlas. 
 
Vi undrade om våra informanter känner ett ansvar att hålla läsaren borta från litteratur 
som kan provocera eller uppfattas som omoraliskt. Nour, Alex, Joy, Lee och Kim 
menade att de inte tycker sig ha något ansvar gentemot läsaren på denna punkt. Nour 
och Kim förtydligar sin ståndpunkt med att litteratur som kan uppfattas som riktigt 
provocerande och omoralisk inte köps in till biblioteket. Urvalet görs således redan vid 
inköpet. 
 
Kim betonar dock att det finns en skillnad mellan att bibliotekarien av någon anledning 
inte tycker att någon ska läsa en viss bok och en vilja att skydda en människa från 
någonting, som den inte vill bli utsatt för. En nittioårig tant vill exempelvis inte läsa en 
rå våldsbeskrivning, eller en pornografisk berättelse. Inte heller går det för sig, om man 
rekommenderar böcker till nunnor, att det halvvägs in i boken kommer en lång 
våldspornografisk beskrivning. Kim försöker förklara skillnaden: 
 

Kim: Ja, men det är inte av den moraliska… att jag säger, det ska du inte läsa! Det är inte bra! Det är 
bara för att jag inte vill utsätta dem för någonting som inte de vill ha. Det måste du se skillnaden 
mellan! Det är inte vad jag tycker är dåligt utan vad de inte vill bli utsatta för. 
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Michell kommer in på att om läsaren visar att han eller hon inte vill ha en viss typ av 
litteratur, så respekterar man givetvis det: 

 
Michell: Ja, det skulle vara det som jag sade, till exempel om man märker på personen, om det är en 
äldre kvinna som vill ha en viss typ av bok. Henne skulle jag inte ge den våldsammaste. Absolut inte. 

 
Love menar att man som bibliotekarie bör nämna om en bok innehåller våld och är 
provocerande. Sedan lämnar man över ansvaret till läsaren: 

 
Love: ---Om det är vuxna läsare så får man lämna över ansvaret till dem. Då kan man ju nämna att 
det är ganska rejäla saker i den. Det här kan bli våldsamt och provocerande. Eller inte våldsamt… 
Det får man säga tycker jag. Men eftersom det är vuxna läsare och det är ju det vi pratar om nu, så 
har man inget ansvar känns det som. Om man ska köpa in till biblioteket, så ska det ju vara en viss 
litterär kvalitet på det naturligtvis. Men när man ger ett boktips så tycker jag visst att man kan nämna 
att vissa tycker att den här är väldigt våldsam. Sedan överlämnar man ansvaret.  

 
Nikki tycker inte att bibliotekarier har ett ansvar att hålla läsaren borta från litteratur 
som kan uppfattas som provocerande eller omoraliskt: 
 

Nikki: Nej, absolut inte! Vi har inget ansvar alls på det området. Vårt ansvar ligger väl snarare i att 
föra folk fram till det omoraliska, höll jag på att säga. Nej men vi ska vara neutrala vad det gäller 
moraliska aspekter. Det tycker jag absolut. Jag vet inte om det ligger någon kvalitetsaspekt i det 
också men när det gäller kvalitet kan jag uppleva någon sorts ansvar. Att just visa på att det finns 
andra böcker som handlar om samma saker, som är precis lika spännande och fantastiska som den här 
bästsäljaren, fast den är ännu bättre än bästsäljaren så att säga. Och vi avstår ju från att köpa vissa 
långserier av just kvalitetsskäl. Men när det gäller det moraliska innehållet, nej. Religiöst och 
politiskt obundna brukar det heta.  

 
Nikki kommer sedan in på att om boken inte passar personen, så kanske läsaren blir 
avskräckt från att läsa mer. Detta försöker man undvika. Att sätta Markis de Sade, som 
innehåller mycket våld och sex i händerna på en sextonåring är kanske olämpligt. Nikki 
kommer också in på att i vissa fall kan en provocerande bok vara det absolut bästa för 
en person. Om det är det man vill ha i läsupplevelse. 

5.4.2. Subjektivt vad som är en bra bok 
Eftersom det kan vara så subjektivt vad som menas med en bra bok var vi intresserade 
av hur pass medvetna bibliotekarierna var om sin egen subjektivitet när det gäller att ge 
lästips. Våra informanter fick frågan om hur pass medvetna de tror att bibliotekarier i 
allmänhet är om sin egen subjektivitet när det gäller att ge lästips. Att uttala sig om 
bibliotekarier i allmänhet är förvisso vanskligt, men Nour, Joy, Lee, Michell, Nikki och 
Love menar att de ändå tycker att bibliotekarier är väl medvetna om sin subjektivitet. 
Samtidigt visar informanterna att de själva är medvetna om att det är subjektivt vad som 
upplevs som en bra bok. För att ge en rättvis bild av en bok i en lästipssituation menar 
Love att bibliotekarien därför bör sträva efter att förmedla att vissa tycker att boken är 
bra, andra inte: 

 
Love: Ja, tycke och smak är alltid subjektivt. Det vet jag. Men jag tycker att den mest rättvisande 
bilden är att resonera att vissa tycker att den här boken är bra, andra tycker att den är dålig. Jag 
tycker att den är bra.  
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Lee säger sig vara medveten om sin subjektivitet. Eftersom det är subjektivt vad som är 
en bra bok försöker Lee därför hålla tillbaka det egna tyckandet. Nikki menar att ett 
lästips i någon mån måste vara subjektivt: 
 

Nikki: Alltså ett lästips måste ju i någon mening vara subjektivt, på något sätt. Det är väldigt svårt 
med objektiva annotationer av en bok. Det här är en bok som handlar om det och det och det. Ett 
riktigt bra lästips är ju alltid från en person till en annan. Det märker man ju inte minst på alla de som 
kommer och säger att de har hört att en kompis har sagt det och så vidare att den är bra och så vidare. 
Så idealet är om man kan vara en sådan kompis på något sätt, vilket är jättesvårt om man inte känner 
personen alls. Men som jag sade tidigare: att utgå från sig själv kan man göra, men man får alltid 
tänka på den som man har framför sig.  

 
Kim säger sig inte tänka särskilt mycket på sin subjektivitet i en lästipssituation. Alex 
däremot menar att bibliotekarier inte alltid är så medvetna om sin subjektivitet, som de 
borde vara: 
 

Alex: Ibland brukar man skoja om att man kan se vem det är som jobbar på ett bibliotek. Det ligger 
ju någonting i det. Jag har jobbat på ett bibliotek där det fanns en orimligt stor avdelning för 
Toscana. Därför att det är en i personalen som är väldigt förtjust i det. Så det är ju lite så att man 
förmedlar det som ligger en varmt om hjärtat. Och det är ju en brist för det kan ju ofta vara så att i 
mötet mellan läsare och bibliotekarie så har man ingenting, man har inte några gemensamma 
referensramar. Och då blir det svårt med de här lästipsen. Jag tror inte att man som bibliotekarie är så 
medveten om det som man borde vara.  

 
Är det då så att man kan säga att varje läsare skapar sin egen bok, eftersom texten tolkas 
olika av olika individer? Om det är så, vad får det i så fall för konsekvenser för 
förmedlandet av skönlitteraturen? Nour tycker att man kan säga att varje läsare skapar 
sin egen bok: 

 
Nour: Ja det tror jag nog att man gör. Jag är ju med i en läsgrupp och vi har ganska olika 
uppfattningar ibland om vad boken egentligen handlar om. Det blir jätteroligt då. Tycker vi likadant 
allihop då är det inget roligt, men tycker vi olika, då är det ju jättekul.  

 
När det gäller vilka konsekvenser detta får för förmedlandet av skönlitteraturen, menar 
Nour att det är svårt att komma ifrån att alla är subjektiva läsare. Samtidigt finns det 
vissa element i handlingen man kan ta fasta på när man gör sökningar. Michell menar 
också att olika läsare kan uppfatta en bok på olika sätt, att det kan finnas tvetydigheter 
som ger läsaren ett tolkningsutrymme. Alex tycker också att man åtminstone till viss del 
kan säga att olika läsare skapar sin egen bok. Som exempel nämner hon att när en bok 
filmatiseras kan en del bli besvikna, eftersom filmen inte stämmer överens med den 
bild, som läsaren har skapat i sin fantasi av karaktärer och miljöer. Kim menar att 
eftersom varje individ skapar sin egen bild av en bok eller en film, så kan det som 
bibliotekarien rekommenderar bli fel. Detta ligger i förmedlandets natur, eftersom 
bibliotekarien inte är tankeläsare och inte känner till alla omständigheter i den andres 
privatliv, menar Kim. Joy tycker också att man kan säga att varje läsare skapar sin egen 
bok, men tycker inte att det får några större konsekvenser för förmedlandet av 
skönlitteraturen: 
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Joy: Ja, givetvis så uppfattar ju olika personer böcker olika beroende på vilken bakgrund de har, 
vilket bagage man har. Får det några konsekvenser? Nej, inte direkt väl. Nej, det kan jag inte påstå. 
Det är bara en bok, eller? Man har ju inte rekommenderat dem att göra någon hjärt- och 
lungoperation.  

 
Nikki menar att även om varje läsare så att säga skapar sin egen bok, är det inget som 
får några konsekvenser i lästipssituationen. Eftersom Nikki arbetar på ett stort bibliotek 
där det är svårt att ge individanpassade lästips i samma utsträckning, som man kan göra 
när man känner läsaren väl och förstår vad personen kan tänkas få ut av en bok: 

 
Nikki: Att varje person skapar sin egen bok. Det är väl, ja vad ska man säga? Det gäller ju alla 
böcker och alla läsare och det är väl inget man kan göra någonting åt, eftersom man inte känner 
personen som man tipsar. Om man har en kompis som ska ha en bok, en person som man känner väl, 
då är det en annan sak. Då kan man ju ge ett tips utifrån vilken upplevelse man tror att den personen 
kommer att få av just den här boken. Det här kommer verkligen att passa Kalle, den här boken. Det 
kan man ju bara tyvärr inte om det nu är sådana här situationer i informationsdisken vi pratar om. Det 
går ju faktiskt inte. Så egentligen får det ju inga konsekvenser, inga praktiska konsekvenser i det 
dagliga arbetet.  

 
Love däremot tycker inte att varje läsare skapar sin egen bok. Läsare kan ta fasta på 
olika saker i boken, men det finns ändå en slags grund att falla tillbaka på: 

 
Love: Det kan man ju säga om man driver det till sin spets, men det finns väl någon grund att falla 
tillbaka på tycker jag faktiskt. Man kan ju inte säga att det är en helt ny bok varje gång med varje 
läsare. Det finns olika saker i boken som man tycker är bra, som man kanske ser som det centrala. 
Men en helt ny bok…. Ja det finns vissa teoretiker som menar så. Jag tycker att det blir lite tråkigt. 
Det finns vissa vetenskapsmän som menar det, men jag tycker att det är ett lite tråkigt sätt, en tråkig 
attityd till litteraturen som inte är så framgångsrik. Nej, jag försöker…Man kan ha ett gott samtal om 
en bok och man kan tycka om olika saker i en bok. Men olika böcker, nej det tycker jag inte.  

 
Att det skulle finnas skillnader mellan bibliotekariers och läsares sätt att beskriva en 
bok, håller Kim med om. Skillnaderna beror enligt Kim på att olika individer uppfattar 
olika saker i en bok beroende på vilka intressen och erfarenheter man har. Love är inne 
på samma linje, men menar att det inte får några större konsekvenser för förmedlandet 
av skönlitteraturen. Detta eftersom man som bibliotekarie ofta bara mycket kortfattat 
redogör för handlingen i en bok. Man gör inte heller anspråk på att vara objektiv, utan 
försöker snarare att förmedla en kärlek till litteraturen. Lee menar att det kan finnas en 
skillnad mellan hur läsare och bibliotekarier beskriver böcker. Hon tror sig ha en fördel, 
om inte läsaren är en van läsare. Hon läser mycket, har kunskap om hur böcker är 
uppbyggda och är van att tala om böcker. Likaså tror Alex att det finns skillnader mellan 
bibliotekariers och läsares sätt att beskriva böcker, allra helst om bibliotekarien har varit 
yrkesverksam en tid: 

 
Alex: En bibliotekarie, allra helst om man kanske har varit yrkesverksam ett tag och haft lite bokprat 
och så, tror jag ger en mer komplex bild av boken. Man kanske inte bara säger något om handlingen, 
utan också något om formen. Man uttrycker en känsla av att den var lättillgänglig eller lite snårig 
eller så här och… Jag tror däremot ofta låntagare…det är inte så ofta de går in på just det här, på 
boken, hur formen är uppbyggd. Utan det är mer handlingen, tror jag … 
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Nikki tror att det finns skillnader mellan hur bibliotekarier och läsare beskriver böcker. 
Dock betonar Nikki att man inte kan tala om kategorin läsare som en enhetlig grupp. 
Skillnaderna som finns mellan hur olika personer beskriver böcker tror Nikki mest 
handlar om ifall man har en litteraturvetenskaplig bakgrund eller ej, samt ifall man är 
van att beskriva böcker eller inte. 

 
Nikki: Ja, om vi nu talar om kategorin läsare, så är de ju ganska…så har de ju många olika former av 
utbildningar och erfarenheter. Det är ingen grupp, de är naturligtvis…Det finns en hel del 
litteraturvetare som droppar in här också, som är läsare, som har…Så att skillnaden är väl bara 
mellan den som är van att prata om böcker och den som är ovan. Många av läsarna kan säkert vara 
minst lika vana. Kanske, eller så är de ovana, fast ännu bättre på att beskriva en bok. Det kan ju vara 
så också. Vad vet jag? Jag kan ju vara insnöad på olika begrepp som handling och jag-berättelse och 
andra begrepp. Men det är ju också med färdigheten…Om man ger många tips under många år och 
framför allt om man pratar om böcker inför publik, så får man väl alltmer någon form av 
fingertoppskänsla för hur man ska beskriva en bok. Vad som är viktigt i en bok och vad som är en 
boks själ. Varför ska man läsa just den här? Så hoppas jag att jag blir bättre på det. En som är ovan 
att beskriva böcker kanske…ja. Frågan var om jag tror att det är någon skillnad. Då svarar jag ja på 
den frågan. Det kan vara skillnad.  
  

Att det skulle finnas skillnader mellan bibliotekariers och läsares sätt att beskriva en bok 
håller inte Nour med om. Nour tror att det som spelar störst roll är ifall man har läst 
litteraturvetenskap eller inte, vilket både en del bibliotekarier och en del läsare har gjort. 
 
Nikki kommer in på att den litterära smaken hos en läsare kan hänga ihop med hur van 
läsare man är. Man kan efterfråga olika typer av böcker beroende på hur van läsare man 
är och samma person kan ha olika smak vid olika tillfällen: 
 

Nikki: Det kan ibland anses vara fult att säga att man blir bättre på att läsa ju mer man läser, så att 
säga. Att man kanske får en mer avancerad smak. Det uppfattar många som att man säger att man 
skulle bli bättre på att läsa, eller att man säger att den här boken är finare än den och den boken är 
inte lika fin som den. Det finns ju en viss grad av vana att läsa och På spaning efter den tid som flytt 
av Proust är kanske inte den första man läser, när man läser skönlitteratur. Då har man läst lite olika 
innan, man har läst lite olika typer. Man är nyfiken och så kommer man fram till denna som är en 
ganska speciell och stor roman, till exempel. Så där är vi alla på olika steg på den vägen. En person 
som precis har börjat läsa någonting efterfrågar någonting annat om du förstår vad jag menar? Alltså 
jag menar att man inte ska döma, inte döma olika läsare, men man kan befinna sig på olika ställen. 
Och sedan framför allt läser man ju olika typer av böcker även om…Man kanske läser både 
Dostojevskij och Rosamunde Pilcher samtidigt. Det kan man mycket väl göra vid olika tillfällen.  

5.5. Att matcha individens önskemål med ett enskilt verk 
I detta avsnitt tar vi upp vilka källor som används av bibliotekarier när de får 
lästipsfrågor. Vi kommer vidare in på bibliotekariens egen läsning som en resurs vid 
förmedlandet och berör slutligen indirekt lästipsservice som en metod för att hjälpa 
läsaren att själv hitta en bok som motsvarar önskemålen.  
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5.5.1. Verktyg och källor som används vid lästipsfrågor 
Eftersom det kräver kunskaper att veta vilka verktyg eller källor, som är lämpliga att 
använda för att återvinna skönlitteraturen, tyckte vi att det var intressant att fråga 
informanterna vilka källor de brukar använda när de får lästipsfrågor.  
 
Nour talar om de tipsböcker och lästipsfoldrar som BTJ ger ut, som viktiga redskap. 
Dessa fungerar bra att använda tillsammans med läsaren. Dessutom ses 
bibliotekskatalogen förstås som ett viktigt redskap.  
 
Alex nämner också tipsböckerna från BTJ. Hon går också in i bibliotekskatalogen för att 
söka på ämnesord. Detta kan man med fördel göra tillsammans med läsaren menar hon 
och ser det snarast som en pedagogisk vinst. Om det kommer upp ett ämne, som hon vet 
att någon av hennes kollegor behärskar tar hon gärna hjälp av dem. 
 
Kim nämner att ett bra sätt att snabbt få information, exempelvis om man inte får någon 
träff i katalogen, är gå ut på nätet. Bibliotekstjänst genrekataloger ses också som en 
viktig resurs, som man kan bläddra i tillsammans med läsaren. Dock menar Kim att det 
inte alltid finns tid att använda dem tillsammans med läsaren och att man då får be dem 
återkomma. Då kan man i lugn och ro plocka ihop böcker på ett visst tema. 
 
Joy berättar att hon tillsammans med läsare använder sig av BTJ:s boktipsböcker och 
katalogen. För egen del använder hon sig dessutom ganska mycket av tidningar och 
olika webbtjänster såsom Malous boktipssida.  
 
Michell nämner att hon förutom BTJ-produkterna och den egna katalogen gärna går till 
Mölndals bibliotekskatalog. Vid behov letar Michell rätt på recensioner eller rådfrågar 
sina kollegor. Så långt det är möjligt konsulterar hon källorna tillsammans med läsaren. 
 
Love läser mycket tidningar, såväl svenska som amerikanska för att på så vis skaffa sig 
information och utöka sin repertoar och sin kunskap om böcker. Tillsammans med 
läsaren använder inte Love särkilt många källor utan säger sig istället vilja prioritera att 
få ett bra samtal med läsaren. Med läsaren framför sig faller Love tillbaka på sina egna 
läsupplevelser och sin kunskap om litteraturen. 
 
Nikki använder sig av internet och nämner google och boktips.net. En databas som 
Nikki tycker sig ha stor glädje av för att få kortare innehållsbeskrivningar av böcker är 
tal- och punktskriftsbibliotekets katalog. Vidare använder Nikki BTJ:s lästipsböcker. 
Samtliga källor, inte minst lästipsböckerna, används tillsammans med läsaren. 
 
Förutom att använda traditionella verktyg använder Lee sig själv som ett verktyg, när 
hon får lästipsfrågor: 

 
Lee: Ja, oftast är det mig själv jag använder som verktyg. Och sedan så använder man väl webben. 
Och sedan så använder man de här BTJ …vad de nu heter…Det finns ju sådana boktipsböcker.  
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5.5.2. Bibliotekariens egen läsning 
I våra intervjuer blev det tydligt att informanterna ibland inte använder några verktyg 
alls när de får lästipsfrågor. Istället litar bibliotekarierna till de egna kunskaperna om 
litteraturen och tar utgångspunkt i den egna läsningen. Därmed kan den egna läsningen 
betraktas som en slags resurs, även om den inte kan jämföras med ett 
återvinningsverktyg i traditionell mening.  
 
Vi frågade våra informanter vilken roll de tycker att deras egna läsupplevelser ska ha i 
en lästipssituation. Vi frågade också hur vanligt det är att de rekommenderar böcker som 
de själva läst och tyckt om. I samband med dessa frågor kommer vi också in på hur 
personlig bibliotekarier bör vara i en lästipssituation och var gränsen går mellan 
personlig och privat. 
 
För Nour spelar de egna läsupplevelserna stor roll i en lästipssituation. Får man inte vara 
personlig blir det ingen glöd i det man gör, menar Nour. Hon nämner de engagerade 
medarbetarna i tv-programmet antikrundan som ett exempel. Att titta på engagerade 
personer som verkligen har ett brinnande intresse för något är väldigt roligt menar Nour. 
Att utgå från egna läsupplevelser blir därför väldigt viktigt för Nour: 
 

Nour: Jag tycker att det är väldigt svårt att tipsa om böcker som jag inte har läst och tyckt om. Ofta 
utgår det ju från vad jag tycker. Det gör det ju faktiskt.  

 
När man utgår från de egna läsupplevelserna ska man vara personlig och redovisa vad 
man själv tycker. Man får dock inte gå över gränsen och bli ”bästis och bundis” med 
låntagarna, menar Nour. 
 
Alex menar att de egna läsupplevelserna har en viktig roll i en förmedlingssituation. Om 
bibliotekarien inte själv läser och har ett intresse för litteratur, blir det svårt att förmedla 
någon entusiasm. Att man har en personlig touche och bjuder på sig själv är viktigt, 
menar Alex. Det finns dock gränser för hur personlig bibliotekarien bör vara: 

 
Alex: Man ska vara personlig, men inte privat. Alltså man kan berätta att den här boken läste jag och 
då kände jag såhär och tyckte det var jättespännande och sådär…Man kan vara personlig så, men 
man ska inte vara privat och säga såhär att den här boken läste jag när jag låg i skilsmässa med min 
man. Han var en sådan skitstövel…alltså…Man kan delge sina upplevelser, men man delger inget av 
sitt privatliv. Och likadant man vill inte ha den dialogen med en låntagare, utan man måste vara 
professionell. Man är inte privat med låntagarna.   

 
Av de böcker hon rekommenderar uppskattar Alex att hon inom de kategorier där hon 
själv läser har läst cirka 60-70% av böckerna hon rekommenderar: 
 

Alex: Är det inom ämnen eller kategorier där jag själv läser någonting så tror jag nog att det är i 60-
70% av fallen som jag tar någonting som jag själv har läst. Och annars blir det väl någonting…det 
bör ju vara någonting mer än att det bara är en bok som står uppe på hyllan rakt upp och ner. Har jag 
inte läst den själv, så bör jag ha läst något tips om den eller fått den refererad för mig någon gång 
eller så.  

 
Kim tycker att det är självklart att man som bibliotekarie utgår från sina egna 
läsupplevelser. I det dagliga arbetet rekommenderar Kim böcker, som hon läst och tyckt 
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om. Dock är det inte alltid fråga om lustläsning, utan yrkesläsning. En slags bred 
läsning, som inte alltid utgår från egna intressen. Detta att läsa allt för att kunna hjälpa 
olika slags läsare jämför Kim med prostitution: 

 
Kim: Lite skämtsamt så är det nästan som att vara en prostituerad. (skratt) Jag minns en eftermiddag 
när jag satt på tåget från Borås på väg hem och tänkte: ”Herregud, vilket fint jobb jag har, där jag kan 
läsa hur mycket jag vill på jobbet. Inte på min arbetstid, men på min lästid”. Men det upptäckte jag 
ganska fort efter att jag blev klar att jag läser mycket mindre av det jag vill läsa. Jag läser för att jag 
känner att det här måste jag läsa. Prostituerad är fel uttryck, men det säger lite grann vad det är för 
något. Lustläsandet har på något sätt fått ge vika för yrkesläsandet. Skulle jag ha fått välja så skulle 
jag givetvis inte läsa barnböcker, men det måste jag. Det är roligare att läsa en bra vuxenbok. Och jag 
måste läsa böcker som passar en åttioårig tant som tycker om en enkel roman, för att jag ska kunna 
hjälpa henne. Som sagt, prostitution är fel uttryck, men det säger ändå lite grann vad det är. Ska det 
fungera i lästipsandet så ska du läsa allting. Du ska läsa vad treåriga, femåriga Pelle tycker om för 
bilderböcker och vad 90-åriga Helga tycker om. Framför allt om du jobbar på en filial. Är du på ett 
stort huvudbibliotek och har alla dina pass bara i vuxeninformationen så kanske det inte är lika 
nödvändigt att läsa barnböcker.  

 
Hur personlig bör man då vara i en lästipssituation? Kim menar att bibliotekarien måste 
vara ärlig för att skapa förtroende hos läsaren. Att enbart läsa baksidestexter duger inte, 
utan man måste vara engagerad i det man gör. Man har förvisso en privat sfär, men när 
man är personlig och bjuder på sig själv är man inne och tullar på det privata, menar 
Kim.  
 
Lee säger att det rätt ofta händer att hon rekommenderar böcker, som hon själv har läst 
och tyckt om. Det tror hon att hennes kollegor också gör. Samtidigt menar Lee att man 
kan försöka tona ner de egna läsupplevelserna när man ger lästips, så att de egna 
läsupplevelserna inte tillåts spela så stor roll: 

 
Lee: Man kan försöka skala av dem lite, men de finns ju alltid där. Det är ju ens egna referensramar 
som man stödjer sig på när man ger boktips eller lästips.  

 
Lee tycker sig inte vara särskilt personlig i en lästipssituation. Samtidigt kräver 
professionalismen att man visar empati för läsaren. Det finns en gräns för hur personlig 
man är, menar Lee. Privat är hon inte när hon ger lästips, det vill säga hon berättar 
exempelvis inte om sina barn eller vad hon gör på kafferasten. 
 
Joy brukar rekommendera böcker, som hon läst och tyckt om någon gång i veckan. De 
egna läsupplevelserna ses som en tillgång i mötet med läsare, som har en liknande smak. 
Hur personlig man ska vara i en lästipssituation menar Joy beror på låntagaren. Privat 
ska man dock inte vara, menar Joy. 
 
Michell menar att hennes egna läsupplevelser är viktiga i en förmedlingssituation. Hon 
tror att också hennes kollegor använder sig av sina egna läsupplevelser när de ger 
boktips: 

 
Michell: Ja, det skulle jag tro att de flesta gör. Alltså om man läser någon bok då och då så tycker jag 
väl att…men det måste ju passa. Man kan ju inte bara ta den bara för att man har läst den, utan den 
måste ju passa in i det här lilla samtalet man har med låntagaren. Man måste ju märka liksom att här 
kan det finnas ett intresse för den. Så att det beror ju på vem man möter. Alltså vilken låntagare man 
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har framför sig så att säga. Om det är någon som är intresserad av lite av det man har läst. Så gör man 
väl det. Det är ju det lättaste sättet att boktipsa på, det är det ju.  

 
Michell menar att hon i en lästipssituation är relativt personlig, men att man måste 
anpassa sig efter personen man har framför sig. Vissa läsare inbjuder till en mer 
personlig kontakt, medan andra läsare kanske inte alls vill ha någon särskild kontakt. 
Privat ska man dock inte bli menar Michell, utan hålla det på ett personligt 
professionellt plan. 
 
Love menar att för att verkligen kunna rekommendera en bok, så måste man ha läst den. 
Oftast är det någonting hos boken som man gillat, som gör att man tipsar om den. Love 
poängterar att det är läsglädjen hon i första hand vill förmedla till läsaren: 
 

Intervjuaren:Vilken roll tycker du att dina egna läsupplevelser har i en förmedlingssituation? 
Love: De har stor betydelse, absolut. Man har läst en bra bok och det är den glädjen man vill ge 
vidare, så att de får läsa böcker som är bra för dem. Det är mycket det som driver en, även om man 
inte gillar just den författaren eller just den genren. Det är oftast så jag tänker i alla fall, att den 
glädjen jag har när jag läser en bra bok, den glädjen…Det kanske inte är exakt samma bok som jag 
läser som kan ge dig den glädjen, men om jag kan ge dig någon bok… 

 
Däremot tror Love att det är lite olika hur mycket kollegor använder sig av egna 
läsupplevelser när de ger lästips. Alla bibliotekarier är ju inte så belästa, menar Love. 
Hur pass personlig hon är i en lästipssituation varierar beroende på personen man har 
framför sig: 

 
Love: Om det är en person i min ålder som gillar ungefär samma böcker som jag, då är jag ganska 
personlig. Det är lite beroende på vad man får för samtal. Jag tycker att många äldre vill ha ett lite 
mer objektivt samtal. Men många yngre tycker det är roligt när man visar att man brinner för den här 
boken.  

 
På frågan hur ofta Nikki brukar rekommendera böcker, som hon själv har läst och tyckt 
om, svarar Nikki att hon nog läst cirka två tredjedelar av böckerna hon rekommenderar. 
Resten av böckerna utgörs till stor del av litteratur, som man vet att kollegor läst och 
tyckt om. De egna läsupplevelserna spelar således stor roll:  

 
Nikki: Ja, de har väl en ganska stor roll. Det händer ju att man plockar fram böcker som man inte har 
läst naturligtvis. För att man tror att de passar, för att man vet att kollegor har pratat om dem. Men då 
försöker jag alltid att vara ärlig och säga att den här har jag tyvärr inte läst själv, men jag har hört att 
kollegor har sagt att den är bra och så vidare. Men de riktigt bra lästipsen gör man ju alltid av det 
man själv har läst. 

 
Nikki tycker sig inte vara så jättepersonlig i en lästipssituation. Man är så personlig man 
kan med tanke på att man inte känner läsarna. Nikki gör en tydlig åtskillnad mellan att 
vara personlig och privat: 

 
Nikki: Det är jätteskillnad. Jag är ju aldrig privat. Det kan jag inte vara. Jag försöker ju hela tiden 
fiska fram vad vi har gemensamt, så att säga, vad man tycker om att läsa. Det finns alltid något. Det 
är väl det som är det personliga tilltalet på något sätt. Privat, det är ju mer att man börjar prata om att 
när man var i Grekland förra året, så läste man, så hade jag jättemysigt, så läste jag en jättefin bok 
och det var varmt varje dag och…Det blir väldigt konstigt.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga informanter tillmäter den egna läsningen 
stor betydelse. Men anser de att det är möjligt att ge professionell lästipsservice enbart 
baserat på egen skönlitterär läsning och kännedom om låntagaren? Nej, svarar Alex: 

 
Alex: Jag hade en man som kom här för ett tag sedan och han ville läsa skönlitteratur. Han var 
speciellt intresserad av skönlitteratur som kom från Kambodja och det hade jag ju inte klarat utan 
något hjälpmedel. Alltså, min kunskap om skönlitteratur från Kambodja är väldigt begränsad måste 
jag säga. Och så är det ju liksom ibland…att det är någon som har läst väldigt mycket om…historiska 
romaner och är väldigt intresserad av det. Det är jag inte speciellt intresserad av, men jag kan ju lite 
ytligt sådär, men…där kan ju låntagaren mycket mer än vad jag kan och då måste jag ju ha 
någonting, ett hjälpmedel. Det skulle vara omöjligt annars.  

 
Nour talar om att bibliotekarien förutom sin egen läsning och kunskap om läsaren också 
behöver litteraturkännedom. Också Michell menar att bibliotekarien behöver andra 
hjälpmedel. Joy menar att man behöver goda omvärldskunskaper också. Inte heller 
Nikki tror att det är möjligt att erbjuda professionell lästipsservice enbart utifrån den 
egna läsningen och en kännedom om låntagaren: 
 

Nikki: Enbart på min egen…Nej. Nej, det blir nog svårt. Det finns ju många olika typer av läsare och 
jag är bara en typ, även om jag läser ganska brett, så kan jag inte läsa alla typer av böcker i alla fall. 
Lite annan kunskap måste man ha, alltså från kollegor och recensioner förstås och så.  

 
Kim menar dock att det är möjligt att ge professionell lästipsservice enbart baserat på 
egen skönlitterär läsning och kännedom om låntagaren. Love likaså: 

 
Love: Ja, oftast. Det är klart, man måste ju vara lite boknörd. Man måste ju gilla att konsumera 
böcker hela tiden. Men för att det ska bli ärligast så tycker jag att man ska ha läst boken och ha tyckt 
om den. Det måste man göra.  

 
Vi kan konstatera att bibliotekariens egen läsning spelar roll i förmedlingssituationen. 
Hur går man då till väga för att hjälpa en läsare vars skönlitterära smak skiljer sig 
avsevärt från den egna? Nour menar att lästipsandet i dessa fall blir mycket svårare. Då 
gäller det att bibliotekarien har god allmän överblick över olika typer av litteratur, vilket 
man kan få genom att läsa recensioner. Dessutom kan BTJ-listorna, som man läser som 
en hjälp vid inköp av böcker vara till nytta. En annan möjlighet är att ta hjälp av 
kollegor, menar Nour. Alex medger att läsaren vid dessa tillfällen inte alltid får så 
kvalificerad hjälp: 

 
Alex: Man kan ju tipsa om en bok som man vet har varit väldigt omtyckt. Man har ju rätt bra 
uppfattning om vilka böcker rör sig här. Jag kan tänka att den här boken har det varit jättelång kö på 
för ett tag sedan och det har stått mycket om den i tidningen och då kan jag ju tipsa om den. Den 
kanske kunde vara någonting. Annars är det ju väldigt svårt att göra det. Det får bli någon sorts hastig 
uppfattning när man står där på hyllan och tittar. Då går jag alltid ut på hyllan därför att det är enda 
stället där man kan stå och titta och så får man snabbläsa baksidan och tänka på vad som kan passa 
ihop med den människan. Det blir nog inte så kvalificerat alla gånger tror jag. Man får basera sig lite 
på den uppfattningen man får om läsaren och som sagt man försöker para ihop det där på något vis. 

 
Intervjuaren: Hur ger du lästips till någon som kanske har en helt annan skönlitterär smak än vad du 
själv har eller som läser en annan typ av böcker? 
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Kim: Hur? Ett exempel är som vi sade innan att tala om att den läste… folk känner varandra…då kan 
man ju säga att den läste det och tyckte att det var jättebra. Jag läser ju inte gärna herrgårdsromaner, 
Danielle Steele, men jag får ju ändå tala om att det är låntagare som tycker om det. Den här har det 
varit lång kö på. Den är det många som har velat läsa. Jag måste ju sålla bort mina värderingar. Utom 
till dem som läser samma sak som jag. Den här är jättebra, den ska du läsa! Läs den!  

 
Joy medger att det är jättesvårt att ge lästips till personer med en helt annorlunda smak 
än den egna. Vid sådana tillfällen tar hon främst hjälp av kollegor. Michell menar att det 
är oerhört viktigt att vara ärlig gentemot läsaren och erkänna att man inte är insatt i den 
typen av böcker. Sedan kan man försöka att titta tillsammans med läsaren. Love, som ju 
uppger att hon hatar vissa böcker och författarskap svarar: 

 
Love: Jag försöker ju även om det är en författare jag hatar, så försöker jag ha läst på lite grann och 
försöker se vad som appellerat vad som får läsare att gilla denna författare. Då är man kanske inte så 
passionerad som man är när det är böcker man tycker om, givetvis. Men man får gå lite tillbaks och 
om man diskuterar länge, så kanske man ärligt får säga att man inte gillar den något vidare. Och det 
tror jag nog de flesta gillar att man vågar säga. Så att det…Jag försöker det i alla fall. Och sedan är 
det naturligtvis så att om man ska rekommendera böcker vidare till någon som gillar en författare 
man hatar, så kan jag tänka…man får ju någon slags tankeplan, associationer om den författaren 
också. Och då får man rekommendera vidare och bekänna att man inte har läst den, men…De som 
gillar den här boken kanske också gillar den här.  

 
Nikki medger att målet är att ge lika bra service till läsare vars litterära smak avviker 
avsevärt från den egna. I dessa fall tar hon hjälp av databaser, bläddrar i böcker och har 
hjälp av sin kännedom om vilka andra böcker, som personer som brukar gilla sådana 
böcker brukar gilla. 
 
Lee menar att det är ganska vanligt att läsare har en smak, som skiljer sig från den egna. 
Inte för att hon tycker sig ha särskilt konstig smak, men hon upplever ändå att det är 
vanligt. I dessa lägen förlitar sig Lee på sin erfarenhet och kunskap om litteratur och 
olika författarskap. Det kan också hjälpa att gå runt bland hyllorna och se vad som finns. 

5.5.3. Indirekt lästipsservice 
De elektroniska lästipstjänsterna på bibliotekens webbplatser kan betraktas som en form 
av indirekt lästipsservice. Vad det gäller de elektroniska lästipstjänster som biblioteken 
erbjuder via sina webbplatser handlar det mycket om att man länkar till olika sidor 
såsom boktips.net, där för övrigt personalen på flera av biblioteken också är med och 
skriver boktips. I vissa fall lägger personalen också ut listor med personalens lästips på 
hemsidan. Detta sker dock inte alltid regelbundet, utan några gånger per år. Något 
bibliotek har en tjänst i katalogen som heter biblioteket rekommenderar också där man 
får tips på böcker, som liknar andra. Nour nämner att de elektroniska tjänsterna är en 
viktig form av indirekt lästipsservice, även om den bara når en viss målgrupp. Lee 
berättar att det förutom boktips på webben också finns en bokblogg på bibliotekets 
hemsida. 
 
Ingen av informanterna brukar regelbundet ge lästips i elektronisk form det vill säga via 
chatt eller e-mail. När våra informanter får frågan hur de arbetar med indirekt 
lästipsservice svarar de ganska samstämmigt att de arbetar med att skylta, gärna med 
teman såsom högtider eller litterära priser. Man försöker uppmärksamma författare som 
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fyller jämt eller som gått bort. Nour menar att det är ett mycket givande och tacksamt 
arbete att skylta med böcker. 
 
Utbrytningar förekommer dock inte på alla bibliotek vilket exempelvis Alex och Joy, 
som arbetar på små bibliotek, vittnar om. Nikki däremot, som arbetar på ett stort 
bibliotek, berättar att de har många olika genrehyllor. En viktig del av verksamheten 
handlar om att ta med folk till hyllan, plocka och visa eller låta läsarna plocka själva, 
menar Nikki. 
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6. Analys och diskussion 

Vi har valt att strukturera vårt analyskapitel med hjälp av samma rubriker som vi utgick 
ifrån i resultatredovisningen. Varje rubrik inleds med ett citat från någon av våra 
informanter, eftersom vi menar att citaten på olika vis belyser innehållet i respektive 
avsnitt, samt knyter ihop resultatdelen med analysdelen. Materialet är analyserat genom 
en hermeneutisk metod, som innebär ett ständigt pendlande mellan delar och helhet. 
Mellan enskilda informanters svar och mellan samtliga informanters utsagor, för att 
kunna se tendenser; mellan enskilda teorier och det aktuella forskningsområdet som 
helhet. Till hjälp i arbetet med analysen använder vi oss av två teoretiska 
utgångspunkter som belyser olika aspekter på förmedlingen av skönlitteratur. Det rör sig 
dels om kommunikationen i lästipsinteraktionen, där vi tar utgångspunkt i Marie L. 
Radfords teorier kring innehållsmässiga och relationella aspekter av kommunikationen. 
Dels använder vi oss av Cathrine Sheldrick Ross och hennes teorier kring läsares val av 
skönlitteratur och element i litteraturen, så kallade appeal factors, som läsare uppskattar 
i böcker. 

6.1. Professionen 
Kim: Det är en yrkesroll så att det är helt naturligt. Annars kunde man ju ha haft ett obemannat 
bibliotek om inte vi kunde stå bakom disken, eller gå till hyllorna och tala om vad det är för böcker vi 
har. 

6.1.1. Bibliotekariernas professionella kunskaper om lästipsande 
Informanterna svarar ganska samstämmigt att de inte fått utbildning i att ge lästips på 
bibliotekarieutbildningen, annat än som ett kortare inslag. Flera av informanterna har 
inte heller gått någon kurs om lästipsande genom sin nuvarande tjänst. Inte heller tycks 
informanterna i någon större utsträckning ha tagit intryck av någon teoretiker eller 
någon teori om lästips. Några namn nämns, men av dessa har inte alla en tydlig koppling 
till förmedling av skönlitteratur.  
 
Det tycks alltså som att bibliotekarierna i stor utsträckning på egen hand får lära sig att 
hantera lästipsfrågor, genom att dra nytta av de praktiska erfarenheter de får när de 
arbetar ”i verkligheten”. Successivt bygger bibliotekarierna upp en repertoar av böcker 
och författare, som de är bekanta med och som de kan falla tillbaka på i en 
förmedlingssituation. Den av våra informanter som är nyutexaminerad verkar inte skilja 
sig markant från övriga bibliotekarier i sin hantering av lästipsfrågor.  
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På frågan om vilka professionella kunskaper som en bibliotekarie behöver för att kunna 
förmedla lästips, svarar flera av informanterna att det är viktigt att bibliotekarien har ett 
personligt intresse för skönlitteratur och själv läser mycket. Även om åsikterna bland 
informanterna tycks gå isär nämns vikten av att bibliotekarier har kunskaper inom 
litteraturhistoria. Ett par av informanterna uttrycker dock att bibliotekarier inte behöver 
en litteraturvetenskaplig bakgrund så länge de håller sig á jour med vilka böcker som 
ges ut. Det kan onekligen diskuteras huruvida bibliotekarier behöver en 
litteraturvetenskaplig bakgrund. Hans Jørn Nielsen hävdar att bibliotekarier kan behöva 
en viss färdighet i litterär analys, vid klassifikation, indexering, återvinning och 
förmedling av skönlitteratur. Detta eftersom skönlitterära texter inte enbart bör 
beskrivas utifrån rent innehållsliga faktorer (Nielsen 1999, s. 4). Att bibliotekarierna 
själva pekar på vikten av att de är intresserade av och läser mycket skönlitteratur är värt 
att notera. Inte minst eftersom de samtidigt uppger att läsare förväntar sig att de ska ha 
läst väldigt mycket. Ibland upplevs läsarnas förväntningar på den här punkten, med all 
rätt, som orimligt höga. 
 
Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney hävdar att det är viktigt att förmedlaren både har en 
viss kunskap om litteraturen och kommunikativa färdigheter (2002 s. 162). Våra 
informanter är inne på något liknande när de säger att bibliotekarien bör vara 
allmänbildad och kunna ta människor. Här kommer således relationsmässiga aspekter av 
ett möte in. För att bibliotekarien ska kunna förstå vad läsaren är ute efter för 
läsupplevelse, vilken typ av böcker de gillar och så vidare, måste bibliotekarien 
interagera med läsaren. Vi uppfattar att våra informanter värderar kommunikativa 
färdigheter högt i lästipsinteraktioner. Samtidigt kan vi inte utesluta att en teoretisering 
exempelvis i form av en utbildning i intervjuteknik, ytterligare hade kunnat öka 
medvetenheten om kommunikationens förutsättningar.  

6.1.2. Bibliotekariernas personliga egenskaper 
När vi kommer in på vilka personliga egenskaper som en bibliotekarie bör ha för att 
kunna ge adekvata lästips, kan dessa, utifrån informanternas svar, grovt delas in i två 
kategorier. För det första nämner så gott som samtliga informanter att bibliotekarien bör 
läsa mycket själv och ha ett personligt intresse för skönlitteratur. På detta vis bygger 
man upp en slags bokbank eller en repertoar att ”ösa ur”. Till den här kategorin kan vi 
också räkna läsandet av recensioner, tidningar och så vidare, vilket krävs för att man ska 
hålla sig uppdaterad på området. Bibliotekarien bör, förutom att vara beläst på det 
skönlitterära området, vara allmänbildad, ha en nyfikenhet och en vilja att lära sig något 
nytt, enligt våra informanter. Den andra kategorin tar fasta på kommunikativa 
egenskaper. Bibliotekarien bör vara utåtriktad, serviceinriktad och inte alltför blyg. Att 
bibliotekarien är intresserad av och kan hantera människor är viktigt. En informant 
(Kim) uttryckte detta som att bibliotekarien inte ska vara alltför ”typiskt 
bibliotekarieaktig”, det vill säga inte gömma sig bakom disken och se ut som att man 
inte vill bli störd. En annan informant (Lee) uttryckte att bibliotekarien likt en försäljare 
bör vara bra på att prata och ytterligare en informant (Joy) såg en pedagogisk läggning 
som en önskvärd egenskap.  
 
Vi menar alltså att informanternas svar kan delas in i två kategorier. Den första tar fasta 
på bibliotekariens kunskaper på det skönlitterära området, medan den andra tar fasta på 
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kommunikativ kompetens hos bibliotekarien. Här kan vi dra paralleller till Marie L. 
Radford och hennes beskrivning av kommunikationens natur. Enligt Radford har 
kommunikationen en innehållslig och en relationell sida. Utfallet av en 
lästipsinteraktion påverkas således inte enbart av vad bibliotekarien säger, utan också 
hur det sägs. Att bibliotekarier är skönlitterärt bevandrade och kan ge lästips som rent 
innehållsligt är väl grundade skulle därmed inte vara någon garanti för att läsaren blir 
nöjd med tipsen. Det handlar lika mycket om att kunna kommunicera tipsen till läsaren. 
 
Vi kan konstatera att våra informanter anser att bibliotekarier behöver en kommunikativ 
kompetens för att kunna ringa in läsarens litterära behov och lära känna denne som 
läsare. Detta stämmer väl med det som enligt Saricks och Brown bör vara typiskt för 
förmedlare av skönlitteratur, nämligen för det första en önskan om att vilja vara en länk 
mellan läsare och böcker. För det andra bör förmedlaren vara beredd att själv läsa brett, 
ha en kännedom om låntagarnas intressen och ha en kunskap om olika genrer (Saricks & 
Brown 1997, s. 8). Stover, menar att bibliotekarier förutom att vara duktiga på att 
kommunicera med användarna, bör vara flexibla, toleranta och kreativa. Dessutom bör 
bibliotekarien kunna dela med sig av sig själv och sina kunskaper (Stover 2004, s. 292). 
 
Det kan diskuteras huruvida kommunikativ kompetens ska betraktas som en 
professionell kunskap eller en personlig egenskap. Gränsen tycks onekligen vara 
flytande såtillvida att våra informanter ser kommunikativ kompetens både som en viktig 
professionell kunskap och som en önskvärd personlig egenskap. Detsamma gäller 
bibliotekariers egen läsning. Våra informanter tycks se egen läsning både som en 
professionell kunskap och en personlig egenskap. När en individ har ett brinnande 
intresse för böcker och skönlitteratur ligger det nära till hands att tala om detta som en 
personlig egenskap. Men när samma individ läser för att hålla sig informerad och 
uppdaterad för att kunna utföra sitt arbete är det snarast en professionell kunskap. 
Spänningen mellan det personliga och det professionella kommer till uttryck hos 
informanten Kim, som vi uppfattar har ett genuint personligt intresse för skönlitteratur. 
Samtidigt uppgav hon att hon kände sig som en prostituerad när hon för att kunna sköta 
sitt jobb kände att hon var tvungen att läsa ”allt”. 
 
Smith och Mahmoodi listar ett antal önskvärda kompetenser hos förmedlare av 
skönlitteratur. De delar in kompetenserna i fyra områden: Skönlitterär bakgrund; 
Förståelse för läsaren; En förståelse för vad i en bok som kan tilltala en läsare, med 
andra ord bokens appeal; samt förståelse för transaktionen mellan bibliotekarie och 
läsare (Smith 2001, s. 6). Alla dessa kategorier tas i en eller annan form upp av våra 
informanter. Dock uppfattar vi inte att bibliotekarierna i någon större utsträckning 
kommer in på vad i en bok som kan tilltala en läsare, det vi benämner appeal factors.  
 
Informanternas inställning till att ge lästips är överlag att det är roligt, uppfriskande och 
utmanande. Ett par av informanterna berättar att de tycker att det är svårt att ge lästips, 
eftersom det är svårt att veta vad den enskilde läsaren faktiskt vill ha. Det svåra består 
således i att förstå vad läsaren menar med en bra bok och vilken läsupplevelse de vill ha. 
Här tolkar vi det som att svårigheterna med att ge lästips hänger ihop med att 
bibliotekarierna inte har någon utbildning i att förmedla skönlitteratur och att de inte har 
någon teoretiskt förankrad metod att arbeta efter. Detta resulterar i att bibliotekarierna i 
hög utsträckning måste förlita sig på sig själva, det vill säga på sin egen läsning och sina 
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kunskaper om läsarna. Med tanke på att det finns oändligt många böcker och en stor och 
olikartad läsargrupp ställer vi frågan hur långt detta egentligen räcker. När det gäller 
fakta-frågor tycks det självklart att bibliotekarien inte är ämnesexpert, utan istället har 
en kompetens som handlar om att känna till olika söktekniker, sökvägar och sökverktyg. 
Det är tydligt att detta synsätt inte gäller på samma sätt vid skönlitterär förmedling. 

6.2. Läsarens önskade läsupplevelse 
Nikki: Ofta är de väldigt vaga när de ska säga vilken bok de vill ha. Man får ofta intervjua lite. Men 
vanliga är någonting historiskt, något med spänning, någonting med kärlek. Inte för svårt är det 
många som säger. Lite roligt, inte för tungt, utan något lite roligt. Eller så säger de att de vill ha en 
deckare eller någonting åt fantasy-hållet. 

6.2.1. Element i böcker som läsare efterfrågar 
När läsare ber om ett lästips, kan de exempelvis fråga efter en bra bok. I dessa fall är det 
upp till bibliotekarien att försöka ringa in vad den enskilde individen menar med en bra 
bok. Överlag är det tydligt att informanterna börjar med att ställa övergripande frågor 
om exempelvis vilken genre läsaren är intresserad av. Successivt blir frågorna mer 
specifika och bibliotekarierna försöker ringa in vad läsaren menar med en bra bok. Detta 
kräver en kommunikativ kompetens, inte minst eftersom läsare kan vara mycket vaga i 
sina beskrivningar av vad det är som de vill ha. När det gäller förmedling av 
skönlitteratur finns det inte ett korrekt svar, utan ett antal tänkbara böcker, som 
åtminstone delvis kan sägas stämma med läsarens önskemål.  
 
Våra informanter vittnar om att det är vanligt att läsare vill ha en bok som liknar en 
annan som de har läst. Denna önskan kan jämföras med det Kenneth D. Shearer 
betecknar som lästipsservicens kärna: ”Successful readers´ advisory transactions are 
about relating Reader A´s experience with Book A to the likelihood that Reader A 
would value the experience of reading Book B” (Burgin 2001, s. 226). Det Shearer säger 
här är alltså att förmedlaren i en lästipsinteraktion jämför en läsares upplevelse av en 
bok, med sannolikheten att samme läsare kommer att tycka om en annan bok. För att 
kunna föreslå en skönlitterär bok, som påminner om en annan bör bibliotekarien ta reda 
på vilka element i boken som läsaren uppskattade. Här menar vi att det är uppenbart att 
arbetet underlättas av en kunskap om olika appeal factors. 
 
Våra informanter uppger att de ytterst sällan får frågor som handlar om hur en bok är 
skriven. Frågor som faller under denna kategori skulle exempelvis kunna kretsa kring 
vilken typ av karaktärer vi möter i boken, hur tempot är, vilken typ av slut boken har, 
eller vilken känsla boken förmedlar. Med andra ord det Sheldrick Ross benämner 
bokens appeal factors. Precis som majoriteten av informanterna säger Nikki att det är 
sällsynt att läsare frågar efter hur en bok är skriven. Om så skulle ske uppger hon att det 
enbart är de egna kunskaperna och associationerna hon får lita till. Då hjälper inte 
många databaser och böcker längre, vilket innebär att denna typ av frågor, enligt Nikki 
kräver en hel del av bibliotekarien. Att återvinningsverktygen inte räcker till när det 
gäller att komma åt element i litteraturen som kan påverka läsupplevelsen är uppenbart 
och beklagligt. Här tror vi att situationen skulle kunna förbättras avsevärt ifall 
återvinningsverktygen hade tagit fasta på olika appeal factors. Med hjälp av appeal 
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factors skulle bibliotekarierna få en gemensam terminologi för hur litteraturen skulle 
kunna beskrivas. Därmed skulle det bli lättare att ta fasta på olika element i litteraturen 
och duka upp ett smörgåsbord med förslag anpassade efter den enskilde läsaren. Vi 
uppfattar att Nikki, utan att använda begreppet appeal factors, tycks ha en slags tyst 
kunskap på detta område. Hon påpekar att det sällan är handlingen från a till ö som är 
den egentliga anledningen till att en bok väcker en läsares nyfikenhet. Bibliotekarien bör 
därför försöka få fram själva essensen i boken, fånga stämningen eller någon central idé 
som författaren vill förmedla, menar Nikki. Att hon försöker lyfta fram bokens 
nyckelställen tycker vi vittnar om en önskan om att hitta de element i boken som läsare 
kan efterfråga. Också Love kan sägas vara inne på denna linje såtillvida att hon 
återkommer till att tala om vad läsare kan appelleras av.  
 
Sheldrick Ross listar olika appeal factors och delar in dem i sex övergripande kategorier. 
Den första kategorin Pacing, som handlar om bokens tempo tycks vara en kategori som 
våra informanter överhuvudtaget inte berör. Inte heller frågor som rör den andra 
kategorin Kind of Action Represented tas upp i särskilt hög utsträckning. Delvis kommer 
Nikki in på frågor som skulle kunna sägas höra hemma i denna kategori när hon talar 
om att beskriva den idé som författaren önskar förmedla. Men ifall en bok är fylld av 
personliga inre konflikter eller om fokus ligger på yttre händelser är inte något som våra 
informanter tycks fästa någon större vikt vid i interaktionen med läsaren. Den tredje 
kategorin Characters handlar om karaktärerna i böckerna. Vi uppfattar att informanterna 
endast ytligt berör frågor som tar upp vilken typ av karaktärer som en bok kan tänkas ha. 
Delvis kommer man in på dessa frågeställningar genom en medvetenhet om att det finns 
svårare och enklare litteratur. Exempelvis talar Kim om att hon inte kan rekommendera 
böcker av Joyce Carol Oates till en läsare som vill ha böcker av Danielle Steel. Den 
fjärde kategorin The Nature of the World Represented tas upp såtillvida att läsare ofta 
frågar efter böcker som utspelar sig i verkligheten. I dessa fall är det tydligt att läsaren 
vill ha en verklighetstrogen berättelse som inte utspelas i en fantasivärld. Men det finns 
aspekter i den här kategorin som inte berörs. Det talas exempelvis inte om vilken typ av 
slut som läsaren är intresserad av eller i vilken utsträckning som läsaren vill ha 
detaljerade miljöskildringar i boken. När det gäller den femte kategorin Emotional 
Impact on the Reader, alltså vilken känsla som boken ska förmedla, är det tydligt att 
läsare kan framföra önskemål om att boken ska vara exempelvis rolig eller spännande. 
Men eftersom det är subjektivt hur läsare uppfattar en text är det dock inte helt lätt att 
matcha dessa önskemål med specifika titlar. Slutligen finner vi hos Sheldrick Ross 
kategorin Demands Placed on the Reader. Denna aspekt tycks vara mycket påtaglig i 
lästipssituationen såtillvida att nivån på boken vanligen bedöms av såväl läsaren som 
bibliotekarien när parterna tillsammans tittar på olika böcker. 

6.2.2. Frågor som läsare ställer i en lästipssituation 
Saricks delar in lästipsfrågor i fyra typer: Den första typen utgörs av sakfrågor där 
läsaren exempelvis behöver hjälp med att hitta nästa bok i en serie. För det andra kan 
läsaren vilja ha lästips inom en genre. Ytterligare en typ av frågor handlar om att läsaren 
vill ha hjälp med att hitta en författare, som liknar en annan de läst och tyckt om. 
Slutligen menar Saricks att det är vanligt att läsare helt enkelt frågar efter en bra bok 
(Saricks 2001, s. 170).  
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Alla dessa typer av frågor nämns av våra informanter. Det händer exempelvis enligt 
informanterna att läsare frågar efter titlar av en specifik författare, eller att de frågar om 
en viss titel finns inne. Dessa sakfrågor torde vara relativt enkla att besvara, eftersom 
bibliotekarien bara behöver göra en enkel sökning i den egna katalogen. Våra 
informanter menar vidare att det är vanligt att läsare frågar efter tips inom en genre. 
Läsare kan exempelvis fråga: ”Kan du rekommendera en bra deckare?” eller ”Kan du 
rekommendera en romantisk bok?”. Att läsare frågar efter något, som liknar något annat, 
som de läst är också vanligt enligt informanterna. Detsamma gäller frågor av typen: 
”Kan du rekommendera en bra bok?”. Detta är frågor som ställer stora krav på 
bibliotekarien. Särskilt svårt tycks det vara när en läsare vill ha en bok som påminner 
om en annan bok. Det borde i dessa fall vara självklart att försöka ta reda på vad i boken 
som läsaren tilltalades av och som denne därför vill ha mer av. För att kunna gå på 
djupet med denna fråga på ett professionellt plan tror vi att det är nödvändigt med en 
kännedom om olika appeal factors.  
 
Våra informanter nämner ytterligare en typ av frågor läsare kan ställa. Det är nämligen 
vanligt att skolelever ber om skönlitteratur som tar upp ett visst ämne. Elever kan 
exempelvis fråga efter skönlitteratur där handlingen utspelas under en viss tidsepok eller 
i ett visst land. Eftersom skoleleverna kan känna sig tvingade att läsa för att fullgöra en 
skoluppgift kan de, enligt informanterna också vilja ha något lättläst eller fråga efter 
förkortade versioner av ett verk. 
 
Enligt Sheldrick Ross och Chelton går läsarnas vanligaste strategi vid valet av bok ut på 
att välja något av en för läsaren bekant författare. Den näst vanligaste strategin handlar 
om att välja bok efter en genre man är intresserad av (2001, s. 2). Även om vi inte 
undersökt vilka strategier, som läsare har när de väljer böcker, uppger informanterna att 
läsare frågar efter såväl specifika författare, som efter tips inom en genre. Våra 
informanters utsagor stämmer således på den här punkten med Sheldrick Ross och 
Cheltons studie. 
 
Som vi har sett kan läsare vara ganska vaga när de ber om ett lästips: de vill ha en bra 
bok, eller en bok inom en viss genre. Läsare kan också fråga efter något, som likar något 
annat, som de har läst. Här ligger det nära till hands att tro att läsare åtminstone delvis 
kan vara omedvetna om vad det var som gjorde att de tyckte att en bok var bra. Kanske 
är läsaren inte fullt ut medveten om sitt egentliga behov? Här kan vi dra en parallell till 
Robert S. Taylor, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, som menar att 
användare som ställer en referensfråga, inte alltid frågar efter vad de verkligen behöver. 
Detta kan bero på att användaren kanske inte är medveten om sitt behov eller för att 
denne tror att behovet måste formuleras om för att bibliotekarien ska förstå. Detta är 
något som kommunikationsvetaren Charles Cole tar fasta på i en artikel där han bland 
annat beskriver Taylors teorier (Cole 1998, s. 5). 
 
Vi tycker att detta visar hur viktigt det är att bibliotekarien tar en aktivt vägledande roll i 
samtalet med läsaren för att försöka kartlägga läsarens litterära önskemål och intressen. 
Samtidigt tror vi att avsaknaden av en terminologi för att beskriva olika element i 
litteraturen komplicerar kommunikationen mellan bibliotekarien och läsaren. Vi tror att 
bibliotekarier genom att ställa mer precisa frågor som utgår från appeal factors kan 
hjälpa läsare att uttrycka sina litterära önskemål. Istället för att enbart fråga ”Vad tyckte 



 77

du var bra i boken?” skulle bibliotekarierna kunna gå vidare och fråga ”Vilka karaktärer 
gillade du?” eller ”Föredrar du verklighetsförankrade berättelser eller sådana som 
utspelas i fantasivärldar?” och så vidare. 

6.3. Hur bibliotekarien förstår läsaren 
Joy: Jag frågar vad de gillar. Ofta så säger de att…Antingen så gillar de kärlek eller också så gillar 
de spänning. De är ganska så specifika. Det är många som bara läser det ena eller det andra upplever 
jag det som. Så får man försöka gräva på det och har man väl kommit underfund med att de gillar 
deckare, så kan man fråga om de gillar de lite mer lättsamma eller lite mer hårdkokta. Och då kan 
man ju gå vidare där. Och när det gäller kärlek kan man ju fråga om de vill ha lite mer romantik, eller 
lite mer action. Sedan får man gå vidare där. Man får liksom gå neråt hela tiden. 

6.3.1. Ett förtroendefullt kommunikationsklimat 
Precis som Radford tycks informanterna inse vikten av ett relationellt förhållningssätt. I 
ett lästipssammanhang är det betydelsefullt att bibliotekarien signalerar en positiv och 
välkomnade attityd till läsaren och dennes frågor. I annat fall kanske läsaren får svårt att 
sätta ord på sina litterära önskemål eller helt avstår från att ta kontakt med 
bibliotekarien. Enligt Hollands (2006, s. 206) är det dessvärre vanligt att läsare inte 
vänder sig till bibliotekarien för att få lästips. Francine Fialkoff påpekar i en artikel i 
Library Journal att det på bibliotek sällan finns skyltar, som upplyser om att man kan 
fråga om böcker. Det finns oftast bara en skylt där det står ”Information” (Fialkoff 2000, 
s. 1). Att bibliotekarier är lyhörda för ifall läsare vill ha hjälp tycks alltså vara viktigt. En 
av våra informanter (Kim) uttrycker att bibliotekarien inte ska vara alltför 
”bibliotekarieaktig”, det vill säga inte sitta bakom disken och se ut att inte vilja bli störd. 
Inte heller ska man genom suckar signalera att man inte vill ha frågor. Istället bör man 
enligt Kim vara aktiv och gå fram till läsare och erbjuda sig att hjälpa dem. Här ser vi 
exempel på att relationella aspekter högst påtagligt påverkar interaktionen med läsaren. 
Vi sänder alla, mer eller mindre omedvetet, ut icke-verbala signaler då vi kommunicerar 
med andra människor. Våra informanter visar att de är medvetna om att kroppshållning, 
mimik och suckar utgör en viktig del av kommunikationen, inte minst då de vill vinna 
läsarens förtroende. 
 
Flera av informanterna kommer in på att bibliotekarien för att skapa ett förtroendefullt 
kommunikationsklimat behöver en kommunikativ kompetens. Det talas om att 
bibliotekarien ska vara lyhörd och kunna lyssna på läsaren. En av informanterna (Alex) 
talade om vikten av att ta sig tid för läsaren, även om det är stimmigt runt omkring. En 
annan aspekt på kommunikationen togs upp av Joy, som beskrev att hon anpassar sig 
efter den andre beträffande hur mycket hon pratar. När läsaren är pratsam blir hon det 
också, dock alltid med en viss fingertoppskänsla, för att inte göra övertramp när 
känsliga ämnen kommer upp.  
 
En av informanterna (Love) ansåg att det inte går att etablera ett förtroendefullt 
kommunikationsklimat med alla. Men för att försöka etablera ett förtroende betonade 
Love vikten av att kommunicera med läsaren, att försöka föra ett samtal istället för att 
direkt börja söka i datorn. Stover pekar på vikten att i ett referenssamtal uttrycka respekt 
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och undvika rollen av överlägsen expert (Stover 2004, s. 288). Detsamma torde gälla vid 
förmedlingen av skönlitteratur. 
 
Enligt Duncan Smith handlar en lyckad transaktion mellan läsare och bibliotekarie om 
att etablera ett öppet och välkomnade klimat. Vidare är det viktigt att förmedlaren 
verifierar det läsaren sagt, visar entusiasm och intresse för läsarens intressen, samt har 
en icke-dömande inställning då lästips ges (Smith 2001, s. 68). Att bibliotekarien inte 
nedvärderar olika genrer eller smakinriktningar är förstås viktigt för att en läsare ska 
kunna känna förtroende för bibliotekarien som förmedlare av litteratur. Ett par av 
informanterna tar upp denna aspekt (Michell och Nikki). 
 
Att en läsare och en bibliotekarie inte har samma smak, behöver enligt informanten Joy 
inte vara negativt. Hon berättar om en läsare som har en helt annan smak än hon själv. 
Hon och läsaren har kommit överens om att hon inte ska ge läsaren några skönlitterära 
tips, eftersom de har så olika smak. Tyvärr lyckas bibliotekarien här inte att höja sig 
över sina egna preferenser för att ge läsaren det denne vill ha. Informanten Lee betonar 
vikten av att lästipsen ska utgå från läsaren och inte från bibliotekariens smak. Det är 
befogat att diskutera vilken roll bibliotekariens egen läsning ska ha i en lästipssituation. 
Att lägga för stor vikt vid den egna läsningen skulle kunna medföra att tipsen mer utgår 
från bibliotekariens litterära preferenser än från läsarens önskemål. Som vi ser det är det 
inte heller tillräckligt att enbart utgå från den egna läsningen. Samtidigt är vi medvetna 
om att en bibliotekarie som brinner för litteraturen kan förmedla en smittande entusiasm 
som kan väcka ett slumrande intresse hos en läsare. Det är enligt informanten Kim 
särskilt viktigt för ungdomar att bibliotekarien har läst böckerna som denne 
rekommenderar. Kim menar vidare att bibliotekarien kan vinna läsarens förtroende 
genom att vara öppen och berätta om böcker som han eller hon själv har läst och tyckt 
om. 

6.3.2. Bibliotekariernas strategier för att hantera läsarnas frågor 
Sheldrick Ross, Nilsen & Dewdney beskriver en referensintervju som ett samtal med ett 
specifikt syfte (2002, s. 1). Syftet med en lästipsintervju är att förstå vad läsaren vill ha 
för att sedan kunna matcha önskemålen med specifika titlar. När våra informanter får 
frågan ”Kan du rekommendera en bra bok?” försöker de inledningsvis att ringa in vad 
läsaren menar med en bra bok. Bibliotekarierna frågar exempelvis läsaren vad denne har 
läst och tyckt om innan. En informant (Love) nämnde att hon genom att småprata med 
läsaren, kan få reda på vad de gillat med en viss bok. Här kommer Love in på vilka 
element i en bok som läsaren uppskattat och därmed kan tänkas efterfråga igen. När det 
gäller själva matchningen uppger Joy att hon hanterar frågan om en bra bok genom att 
gräva i sitt minne efter vad hon själv har läst och efter böcker, som hon vet att andra har 
läst och gillat. 
 
Ett annat sätt att matcha läsarens litterära önskemål med enskilda verk, är att ta med 
läsaren till hyllan. Här kan bibliotekarien få syn på något, som han eller hon har läst och 
tipsa om just den boken. Att tillsammans med läsaren titta på vad som finns på en hylla 
kan också sätta fart på associationsbanorna, vilket gör att bibliotekarien eller läsaren 
plötsligt minns en annan bok. Genreutbrutna hyllor kan underlätta om läsaren 
exempelvis vill ha en historisk roman eller en deckare. Informanten Nikki berättar att 
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hon ofta tar med sig läsaren till hyllan med tillbakalämnade böcker för att tipsa läsaren 
om böcker därifrån. Beroende på läsarens reaktion kan hon sedan gå vidare och ge nya 
tips. Detta tillvägagångssätt torde dock enbart fungera när läsaren är mycket vag i sin 
beskrivning av vad han eller hon vill ha. Ju mer specifika önskemål, desto mindre är 
sannolikheten att en bok, som matchar önskemålen just har blivit tillbakalämnad. Att 
tillsammans med läsaren gå ut bland hyllorna för att se vad som finns, eller att titta på 
nyss återlämnade böcker är en strategi där tillfälligheter styr vilka böcker som parterna 
råkar få syn på. Vi anser att bibliotekarierna istället bör prioritera en analys av läsarens 
önskemål och vilka böcker som kan tänkas matcha det behovet, vilket är en mer 
professionell hantering av uppgiften.  
 
Hanterandet av lästipsfrågor skiljer sig markant åt beroende på hur stort biblioteket är. 
Vi ser en tydlig skillnad mellan stora och små bibliotek. På ett stort bibliotek får 
bibliotekarien alltid börja om från början och försöka ta reda på vilken litterär smak, 
som läsaren kan tänkas ha. På ett litet bibliotek däremot, lär bibliotekarien känna 
låntagarna och deras smak. Kim, som arbetar på ett litet bibliotek, beskriver att hon 
redan när hon läser sambindningslistan, kan lägga märke till att en bok antagligen 
kommer att passa en viss låntagare. Om en låntagare kommer in på biblioteket när Kim 
går och sätter upp böcker och hon ser en titel, som hon tror kan passa just den personen, 
så tipsar hon läsaren, redan innan denne hunnit be om hjälp. Av denna anledning ligger 
det nära till hands att tro att man får den bästa servicen på ett litet bibliotek där man är 
stamkund. 
 
En fråga som tycks vara svår att hantera professionellt är när en läsare vill ha en bok 
som liknar en annan, som denne har läst och tyckt om. Särskilt tydligt blir det ifall 
bibliotekarien inte känner till vare sig boken eller författaren. Alex berättar att hon 
börjar med att genrebestämma boken. Därefter plockar hon fram en annan bok i samma 
genre. Men genrer kan ju vara breda och långt ifrån alla böcker i en genre påminner om 
varandra. Om det är svårt att hitta en liknande bok, händer det att hon rekommenderar 
något helt annat. Kim menar att bokens baksida kan ge ledning, samt att man får falla 
tillbaka på sina kunskaper om litteraturen och improvisera. Kim medger att det inte är 
alltid, som man lyckas hjälpa läsaren. Michell frågar efter vad i boken som grep läsaren. 
May menar att bibliotekarier borde bli duktigare att fråga läsare: ”Vad var det exakt som 
du tyckte om hos den boken?” (May 2001, s. 136). Här tror vi att bibliotekarierna hade 
varit hjälpta av att känna till olika appeal factors. Därmed hade det blivit naturligare att 
fråga vad i boken som läsaren tilltalades av, samt att inta ett mer systematiskt 
tillvägagångssätt. En teoretisk plattform där kännedom om olika appeal factors bildade 
den naturliga utgångspunkten, skulle vidare kunna innebära att en gemensam 
terminologi på området skulle kunna användas. 
 
Våra informanter nämner olika redskap som de använder när de får lästipsfrågor. 
Förutom att söka i den egna katalogen läser man baksidestexter på böcker, tar hjälp av 
BTJ:s tipsböcker, frågar kollegor om råd, samt söker i exempelvis databasen Alex. Det 
är dock inte alltid som informanterna tar hjälp av redskap. Exempelvis Lee uppger att 
hon använder sig själv som redskap. Ett problem med att helt förlita sig på sin egen 
läsning är att det kan vara svårt att rekommendera böcker till en läsare med en smak 
som skiljer sig mycket från den egna. Enligt Neil Hollands är det vanligt att läsarna 
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vänder sig till ”fel” person med sina lästipsfrågor. Detta ser han som en förklaring till 
varför lästipsservicen inte alltid fungerar optimalt i praktiken (Hollands 2006, s. 206). 

6.3.3. Frågor som bibliotekarier ställer för att förstå läsarnas önskemål 
Gers och Seward föreslår en modell för hur man skulle kunna förbättra 
referensintervjuer. Saricks och Brown menar att modellen mycket väl kan tillämpas 
också när det gäller förmedling av skönlitteratur (Saricks & Brown 1997 s.72). Överfört 
till lästipsinteraktionen kan stegen beskrivas på detta sätt: På det inledande steget 
signalerar bibliotekarien tillgänglighet, med hjälp av icke-verbala signaler såsom 
leenden och ögonkontakt. På nästa steg handlar det om att ta reda på fakta, det vill säga 
ta reda på vad läsaren söker. Det tredje steget, som handlar om att ge information, 
föreslår bibliotekarien diverse titlar. På det sista steget försöker bibliotekarien ta reda på 
ifall läsaren är nöjd med svaret.  
 
Vi håller med om att modellen passar väl att applicera på lästipsinteraktioner. I 
intervjuerna med våra informanter berör vi på olika vis dessa steg. När det gäller vilka 
frågor, som bibliotekarier ställer för att förstå läsarnas önskemål, är vi inne på det andra 
steget, som handlar om att ta reda på vad läsaren söker. För att bibliotekarierna ska 
förstå vilka litterära önskemål som olika läsare har ställer informanterna, som vi har 
varit inne på tidigare, frågor till läsaren för att på det viset bilda sig en uppfattning om 
vad läsaren tycker är bra. Frågorna kan handla om vilken svårighetsgrad som kan vara 
lämplig för läsaren, vilken genre som läsaren vill ha en bok i eller vilken typ av bok som 
läsaren är ute efter. Successivt i samtalet får bibliotekarien en större förståelse för vad 
läsaren vill ha och hur dennes önskemål ser ut. För att få igång ett samtal med läsaren 
uppger en informant (Love) att hon provocerar genom att säga något elakt eller ironiskt 
om boken. Detta är en strategi som antagligen inte passar alla läsare och som kan 
diskuteras. Samtidigt är det tydligt att Love värdesätter just samtalet med läsaren. 
Duncan Smith konstaterar att läsare ofta värdesätter själva samtalet om böcker lika 
mycket som lästipsförslagen i sig (Smith 2001, s. 60-61). 
 
Flera av informanterna uppger att faktorer som ålder och kön på läsaren också spelar in 
på vilka tips de ger. Har man läsaren framför sig behöver man naturligtvis inte ställa 
explicita frågor om detta. Annan icke-verbal information som bibliotekarien mer eller 
mindre omedvetet registrerar, kan ha att göra med utseende och klädstil. 
 
Åter igen ser vi en tydlig skillnad mellan hur man kan arbeta på stora respektive små 
bibliotek. Nikki, som arbetar på ett stort bibliotek, beskriver att hon börjar med att ställa 
vad hon kallar övergripande klichéfrågor. Vill läsaren ha något nytt eller gammalt? 
Något historiskt eller något om relationer? Den största svårigheten enligt Nikki består i 
att hon inte känner personen. Ibland säger sig Nikki inte känna till vilken litterär smak 
en läsare har, ens när denne har gått. Detta stämmer väl med Neil Hollands kritik av den 
traditionella lästipsmodellen ansikte mot ansikte. Hollands menar att det är lätt hänt att 
bibliotekarien missuppfattar läsarens önskemål. Det krävs upprepade interaktioner för 
att man ska kunna bygga upp ett förtroende hos läsaren (Hollands 2006, s. 206). Ett 
annat problem enligt Hollands är att långa och fördjupade samtal inte alltid hinns med, 
om det är stressigt på biblioteket. Upprepade interaktioner mellan bibliotekarie och 
läsare, vilket vi oftare ser på de mindre biblioteken, torde dock till viss del kunna 
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uppväga detta. På små bibliotek finns det helt andra förutsättningar för bibliotekarien att 
lära känna läsaren och bygga upp en relation till denne. Här har man också 
förutsättningar att följa upp interaktionen och försöka igen ifall lästipsen inte slog väl 
an. 
 
Då många läsare som vi har varit inne på frågar efter en bra bok, är det viktigt att 
bibliotekarien tar reda på vad de menar med en bra bok. Enligt Wilhelmi kan en bra bok 
vara en bok som motsvarar läsarens förväntningar. En roman, som överensstämmer med 
läsarens ideologi eller motiverar honom till en viss ideologisk ståndpunkt kan också 
beskrivas som ”bra”. Boken kan vara bra för att den är tekniskt fulländad eller för att vi 
tycker att författaren har något viktigt att säga (Wilhelmi 1999, s. 75). I våra intervjuer 
framkom att informanterna var medvetna om att det är subjektivt vad som betecknas 
som en bra bok. Det var också tydligt att informanterna genom låntagarintervjun 
försöker att förstå vad den enskilde läsaren menar med en bra bok. 
 
För att kunna hjälpa en läsare, som inte tycks veta vad han eller hon vill ha, är det flera 
av informanterna som föreslår ett antal olika böcker, för att sedan iaktta läsarens 
reaktion. Här blir den icke-verbala kommunikationen synnerligen viktig, eftersom vuxna 
av artighetsskäl kanske inte alltid är så tydliga med vad de tycker om och vad de inte vill 
ha. Den icke-verbala kommunikationen kan ta sig många uttryck: ögonkontakt, mimik, 
kroppshållning, gester. Informanterna säger sig vidare generalisera utifrån läsarens ålder 
och kön. Vid användandet av ett elektroniskt lästipsformulär, vilket Neil Hollands 
förespråkar, är det en uppenbar nackdel att den icke-verbala delen av kommunikationen 
går förlorad.  
 
Den muntliga feedbacken ger naturligtvis också värdefull information. Love säger sig 
exempelvis iaktta på vilken nivå, som läsarna resonerar kring böcker, för att på så vis 
kunna ge tips med en lämplig svårighetsgrad. Bibliotekarierna frågar också efter vad 
låntagarna brukar läsa, vilket dock inte fungerar ifall de inte brukar läsa, eller ifall de nu 
vill läsa något helt annat. Eftersom läsare ofta väljer böcker utifrån sin aktuella 
sinnesstämning borde bibliotekarier enligt Sheldrick Ross och Chelton uppmana läsare 
att: ”berätta vilken sorts läsupplevelse, som du önskar” eller ”berätta vad du känner för 
att läsa”. (Sheldrick Ross & Chelton 2001, s. 2) Frågor av denna typ verkar dock inte 
ställas av våra informanter annat än marginellt. Sheldrick Ross och Chelton talar om 
vikten av att hitta en för stunden rätt bok, vilket kräver att bibliotekarien tar hänsyn till 
läsarens aktuella sinnesstämning (Sheldrick Ross & Chelton 2001, s. 1). Detta torde 
dock inte vara helt lätt, eftersom bibliotekarien trots allt inte är psykolog. Här undrar vi 
ifall bibliotekarierna ställs inför en omöjlig uppgift, att hjälpa alla typer av läsare till en 
för stunden rätt bok. Det är i varje fall en uppgift som kräver en kommunikativ 
skicklighet både på ett innehållsligt och på ett relationellt plan, för att återigen knyta an 
till Radfords terminologi. 

6.3.4. Feedback 
Man kan skilja på två typer av feedback. För det första har vi den direkta feedbacken, då 
bibliotekarien av läsarens respons under själva samtalet förstår vad denne gillar. 
Feedback i samtalet är också viktigt för att bibliotekarien ska få bekräftat att läsaren 
blev nöjd med svaret som gavs. För det andra har vi den feedback som bibliotekarien 
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kan få av läsaren då denne återvänder till biblioteket, för att få fler tips eller för att 
lämna tillbaka boken. 
 
Hollands påpekar att chansen att läsaren ska träffa samma bibliotekarie vid ett senare 
tillfälle är liten på de större biblioteken. Även om läsaren skulle få träffa samma 
bibliotekarie igen, är det dessutom inte säkert att bibliotekarien kommer ihåg läsarens 
intressen, eller vilka tips som gavs förra gången. På så vis får man alltid börja om från 
början. (Hollands 2006, s. 208). Detta är något som vi tydligt kan se stämmer med den 
bild våra informanter har gett. Vi ser en tydlig skillnad mellan stora och små bibliotek 
när det gäller möjligheterna att för bibliotekarierna att få feedback på tipsen de gett. 
Love, som arbetar på ett stort bibliotek, får inte feedback på lästipsen, vilket påverkar 
lästipsandet i allra högsta grad: 

 
Love: När man jobbar på ett större bibliotek, får man ju inte riktigt någon respons sedan. Så man kan 
ju dela ut lite vad som helst egentligen. Man vet inte vad låntagarna tycker om det. Man vet inte vad 
som funkar. Så man kan ge lite vad som helst av sina egna favoriter egentligen. 

 
Bristen på feedback tycks i detta fall resultera i en slags godtycklighet. Eftersom Love 
inte vet vad som uppskattas av läsaren, kan det verka som om det inte spelar så stor roll 
om man utgår från den egna läsningen snarare än från läsaren och dennes önskemål.  
 
När det gäller vad som krävs för att informanterna ska bli nöjda med sina lästipsande 
insatser ser vi också en skillnad mellan små och stora bibliotek. Eftersom man på de 
stora biblioteken inte lika ofta får feedback i form av upprepade möten med läsaren, 
känner sig bibliotekarierna istället nöjda med sina tips när läsaren lånar böckerna och 
verbalt eller icke-verbalt ger uttryck för en läslust. Michell känner sig exempelvis nöjd 
när läsaren visar en iver och lust att börja läsa. Love känner sig nöjd med sin insats när 
läsaren lånar boken ”med glädje i ögonen”. På de små biblioteken kan informanterna 
förutom dessa tecken på att man gett bra lästips, se fram emot att få träffa läsaren igen 
och då få veta vad de tyckt om böckerna. Saricks och Brown menar att en framgångsrik 
interaktion med läsaren inte är en engångsföreteelse, utan en pågående dialog. 
Förmedlaren bör därför uppmuntra läsaren att komma tillbaka och ge feedback på de 
föreslagna böckerna (Saricks & Brown 1997, s. 57). Detta är som vi har sett inte så lätt 
på de större biblioteken. 

6.4. Bibliotekarier som förmedlare av skönlitteratur 
 Love: Jag tänker väl ofta att om de vill ha en deckare, så ska få en deckare. De kan ju få en svår 
deckare. De kan ju få en som ligger på lite högre nivå än vad de kanske har läst innan. Så jag kan 
höja lite grann i alla fall. Jag försöker att ge dem två, tre böcker och då kanske jag ger dem en 
svårare, bara för att…Ja, om vi kommer in i ett lite djupare samtal och diskuterar vad författaren 
menar, då får man ju…Man ska ju vara lite bildande också. 

6.4.1. Bibliotekariens roller som förmedlare 
Vi frågade våra informanter, ifall de har ambitionen att ge människor det de uppfattar att 
de vill ha, eller om de har ambitionen att vidga människors läsning. Majoriteten av 
informanterna uttryckte en försiktig vilja att försöka vidga människors läsning. Detta 
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samtidigt som man ville försöka ge människor det de faktiskt efterfrågade. Idealet tycks 
alltså vara en slags kombination av att förmedla det läsaren efterfrågar och att ge läsaren 
böcker, som är lite mer avancerade än vad de är vana att läsa. Enligt Nikki är idealet 
”om man lyckas ge dem en bok, som de inte visste att de skulle tycka om”. 
 
Bibliotekarierna var förhållandevis eniga om att det finns litteratur, som är av för dålig 
kvalitet för att förmedlas. Detta urval görs dock redan då man väljer vad som ska köpas 
in till biblioteket. De böcker som finns på biblioteket har därmed ansetts hålla en viss 
kvalitet. En av informanterna (Lee) uttryckte att biblioteken borde bli liberalare och 
köpa in mer av den litteratur, som folk faktiskt efterfrågar. Immi Lundin påpekar att 
läsare har behov av olika sorters läsning vid olika tidpunkter i livet, vilket också våra 
informanter kommer in på. Lundin vill därför betona läsupplevelsens kvalitet snarare än 
bokens (Lundin 2004, s. 71).  
 
Något ansvar att hålla läsaren borta från litteratur som kan uppfattas som provocerande 
eller omoraliskt tycker sig informanterna överlag inte ha. Däremot kan bibliotekarien 
tala om för läsaren att en bok innehåller exempelvis grova våldsskildringar, för att sedan 
överlämna ansvaret till läsaren. Bibliotekarien kan låta bli att rekommendera exempelvis 
böcker med sexskildringar, för att man förstår att läsaren inte vill ha denna typ av bok. 
Detta är dock inte detsamma som att vilja hålla alla läsare borta från vissa böcker för att 
man kanske inte själv tycker om böckerna, vilket ett par av informanterna kommenterar. 

6.4.2. Subjektivt vad som är en bra bok 
Våra informanter tycks vara medvetna om sin egen subjektivitet när det gäller att ge 
lästips. För att minska denna subjektiva påverkan menade en av informanterna att 
bibliotekarien kunde försöka att hålla tillbaka det egna tyckandet. Även om det är svårt 
att uttala sig generellt om kollegor, trodde våra informanter överlag att deras kollegor 
också har en medvetenhet om att det är subjektivt vad som är en bra bok. Det är tydligt 
att den egna läsningen spelar stor roll i förmedlingssituationen för informanterna. Något 
som vi emellertid inte kan uttala oss om är i hur hög grad informanterna är medvetna om 
vilka element i litteraturen som de själva värderar högt. 
 
Enligt Tveit kan bibliotekarien inta tre olika förhållningssätt mot läsaren när det gäller 
förhållandet till den egna litterära smaken (2004, s. 42-43). För det första kan 
bibliotekarien välja att inte synliggöra sin egen litterära smak och istället ge läsaren det 
denne vill ha. Detta förhållningssätt blir tydligt hos Lee som uttrycker att det är viktigt 
att inte pracka på läsaren böcker som man själv tycker om. Istället är det viktigt att 
bibliotekarien utgår från vad läsaren vill ha. Lee tycker också att biblioteken borde bli 
liberalare och köpa in böcker som läsare efterfrågar. Det andra förhållningssättet, att 
framhäva sin smak och försöka överföra den till olika läsare är inte väldigt tydligt hos 
någon informant. Drag av detta finner vi dock hos Love som i brist på feedback från 
läsaren gärna delar ut sina egna favoriter. Det tredje förhållningssättet som Tveit 
nämner, att förena litteraturkunskap med kommunikativ förmåga verkar vara det de 
flesta informanter medvetet eller omedvetet försöker att uppnå. Att bibliotekarier skulle 
kunna vara helt objektiva i förmedlingssituationen är måhända inte realistiskt. Däremot 
är det nödvändigt att vara medveten om sin egen subjektivitet vilket också påpekas av 
Åse Kristine Tveit, som anser att bibliotekarier ofta inte är just det (Tveit 2004, s. 27). 
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Denna medvetenhet är som vi ser det nödvändig för att bibliotekarien ska ta 
utgångspunkt i läsaren i förmedlingen och inte sig själv, vilket är avgörande för att 
förmedlingen ska bli lyckad.  
 
Att olika läsare så att säga skapar sin egen bok kunde flera av informanterna åtminstone 
delvis hålla med om. Att det ofta finns ett tolkningsutrymme i böcker och att olika läsare 
kan uppfatta en och samma bok på delvis olika sätt, ansågs dock inte få några större 
konsekvenser på själva lästipsandet. Detta eftersom man vanligen i en bok kan urskilja 
en stomme. Informanten Kim menade att det är naturligt att det kan bli fel när man 
förmedlar litteratur eftersom bibliotekarien inte är tankeläsare och eftersom människor 
kan ha olika förväntningar på en bok. Samtidigt tycks det oss som att bibliotekarierna 
har en svårgripbar med ändå närvarande tyst kunskap om vilka böcker som olika läsare 
kan tänkas uppskatta. 
 
Informanterna ansåg att det kan finnas en skillnad mellan hur bibliotekarier och läsare 
beskriver en bok. Denna skillnad ansågs dock främst bero på ifall man hade en 
litteraturvetenskaplig bakgrund eller inte. En vana att läsa eller att tala om böcker 
påverkar enligt informanterna hur man beskriver böcker, vare sig man är bibliotekarie 
eller inte. Som en informant (Nikki) så riktigt påpekade är kategorin läsare knappast 
någon enhetlig grupp. Informanten Alex menade dock att bibliotekarier ofta lägger 
märke till hur böcker är uppbyggda, samt ifall de är lättillgängliga eller snåriga. Vanliga 
läsare tänker mest på handlingen, trodde Alex.  
 
Informanten Nikki kommenterade att man kan ge personer som man känner lästips 
utifrån vilken upplevelse man tror att den personen kommer att få att läsa boken. På 
detta plan kan man inte ge lästips när man arbetar på ett stort bibliotek, enligt Nikki. 
Detta eftersom man inte känner användarna, som man träffar i en förmedlingssituation 
på biblioteket.  

6.5. Att matcha individens önskemål med ett enskilt verk 
Nour: Jag tycker att det är väldigt svårt att tipsa om böcker som jag inte har läst och tyckt om. Ofta 
utgår det ju från vad jag tycker. Det gör det ju faktiskt. 

6.5.1. Verktyg och källor som används vid lästipsfrågor 
Flera av våra informanter nämnde att de använder BTJ:s tipsböcker och BTJ:s 
lästipsfoldrar. Dessa skulle kunna jämföras med den amerikanska boken Genreflecting: 
A guide to Reading Interests in Genre Fiction, som presenterar olika genrer och 
innehåller exempel på verk och författare inom respektive genre. 
 
Resurser som våra informanter säger att de använder är förutom den egna katalogen: 
databasen Alex, Mölndals bibliotekskatalog, olika webbsidor, recensioner, tidningar, 
internet, samt tal- och punktskriftsbibliotekets katalog. Informanterna säger sig överlag 
använda verktygen tillsammans med läsaren. Att använda olika resurser tillsammans 
med läsaren betecknar Alex med all rätt som en pedagogisk vinst. Joyce G. Saricks 
menar att verktyg i allt högre grad borde konsulteras av bibliotekarier tillsammans med 
den läsare, som bett om ett lästips (Saricks 2001, s. 165-177). 
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Mays studie visade att många förmedlare var motvilliga till att konsultera professionella 
verktyg när de skulle ge lästips. Knappt hälften av bibliotekarierna i Mays studie 
använde något verktyg alls och av dessa var bibliotekskatalogen den mest använda 
resursen (May 2001, s. 144). Vi ser drag av detta hos våra informanter också. Värt att 
notera är exempelvis att en informant (Lee) säger att det verktyg hon oftast använder är 
sig själv. Love säger sig inte använda särskilt många källor, utan prioriterar istället ett 
samtal med läsaren. Enligt Hollands är det svårt att använda de verktyg som finns 
samtidigt som bibliotekarien ska föra en dialog med läsaren om dennes litterära 
önskemål (Hollands 2006, s. 207). Måhända har vi här förklaringen till varför våra 
informanter i så hög utsträckning utgår från sin egen läsning när de ger lästips? Även 
om informanterna nämner en rad olika verktyg är det tydligt att verktygen inte används 
så frekvent. Det tycks som att verktygen betraktas som en sista utväg, när det är 
uppenbart att den egna läsningen inte räcker till. Idealet hade, som vi ser det, varit att 
verktygen sågs som ett nödvändigt och självklart hjälpmedel i alla lästipsinteraktioner. 
Men som Hans Jørn Nielsen är inne på så finns det många svårigheter med att återvinna 
skönlitteratur (Nielsen 1999, s. 4f). 

6.5.2. Bibliotekariens egen läsning 
Samtliga informanter tillmäter den egna skönlitterära läsningen stor betydelse i en 
lästipsinteraktion. Den gör att bibliotekarien kan förmedla entusiasm och ett glödande 
intresse för böckerna. Ett par av informanterna uppskattar att runt två tredjedelar av alla 
boktips de ger är böcker som de själva har läst. Om så är fallet förstår man hur viktigt 
det är att bibliotekarierna försöker att läsa brett. Räcker det att utgå från den egna 
läsningen och den kännedom man har om läsarna? Några menar det, andra inte. Alex 
berättade att hon skulle tipsa en läsare om skönlitteratur från Kambodja. Eftersom 
hennes egna kunskaper på området var otillräckliga, fick hon använda sig av hjälpmedel 
för att kunna ge adekvata lästips. Vi har här ett tydligt exempel på att man genom att 
enbart förlita sig på sin egen läsning kan få svårt att hjälpa läsare med en helt 
annorlunda smak. Smith konstaterar att när bibliotekarier förlitar sig på sin egen 
personliga läsning får inte läsare med en annorlunda smak än bibliotekariens fullgod 
service (Smith 2001, s. 62).  
 
När läsarens smak skiljer sig avsevärt från den egna nämner informanterna olika sätt att 
tackla detta. Ett sätt är att tipsa läsaren om böcker som man vet är populära och 
omtyckta på området som läsaren är intresserad av. En annan strategi, som Alex 
beskriver, går ut på att ta med läsaren till hyllan och där bilda sig en hastig uppfattning 
av vad som finns genom att snabbläsa baksidestexter. Alex kommenterar själv att det 
inte blir så kvalificerade lästips alla gånger. Att ta hjälp av kollegor nämns som en 
annan tänkbar strategi. Kim, som arbetar på ett litet bibliotek, menar att eftersom folk 
känner varandra kan de visa intresse för vilka andra som har läst och tyckt om en viss 
bok. Att som bibliotekarie berätta för läsare vad andra läsare har tyckt om väcker dock 
frågor om hur mycket bibliotekarier får avslöja om andra människors läsning. Nikki 
säger sig vara hjälpt av att känna till vad läsare som gillar en viss typ av böcker, gillar 
för andra böcker. Nikki drar dock nytta av denna kunskap utan att avslöja för läsaren 
exakt vem som har läst och uppskattat en viss bok. För att hjälpa läsare med annorlunda 
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smak än den egna menar Nikki vidare att det är viktigt att ta hjälp av databaser och 
lästipsböcker, vilket vi till fullo håller med om. 
 
När det gäller våra informanters inställning till den egna läsningen möter vi olika 
inställningar. Kim jämför yrkesläsning med prostitution. Hon läser böcker, för att hon 
känner att hon måste läsa dem för att kunna göra ett gott jobb. Här är det således inte 
frågan om någon privat lustläsning. Nour har en liknande inställning och talar om vikten 
av att läsa brett. Att bibliotekarien inte bara läser sånt som han eller hon själv gillar, 
utan också sånt som låntagarna kanske kunde tänkas gilla. Lee däremot uppger att hon 
inte läser något som hon inte själv vill läsa. Genrer som Fantasy och Science Fiction, 
samt böcker i kategorin ”tantsnusk” säger hon sig exempelvis inte vilja läsa. Lee 
försöker tona ner de egna läsupplevelserna när hon ger lästips, även om de finns där i 
bakgrunden när hon ger lästips. Love säger sig ha en känslomässig inställning till 
böcker. Antingen gillar eller hatar hon böckerna. De egna läsupplevelserna har stor 
betydelse i förmedlingssituationen för Love. Har hon läst något bra vill hon ju gärna ge 
den glädjen vidare. Här gäller det förstås att vara observant, så att man inte råkar utgå 
mer från sig själv, än från läsaren och dennes önskemål. När bibliotekarier delar med sig 
av sina egna läsupplevelser, menar informanterna att det finns gränser för hur personlig 
man bör vara. Bibliotekarien ska vare sig vara privat eller ”bästis och bundis” med 
läsaren, som Nour uttrycker det. En personlig men professionell hållning tycks vara vad 
våra informanter eftersträvar.  
 
Tveit uttrycker att den egna läsningen är viktig för att bibliotekarien ska kunna värdera 
och tolka en text, för att sedan kunna förmedla denna vidare till potentiella läsare (Tveit 
2004, s. 28). Saricks och Brown menar att bibliotekarier som förmedlar skönlitteratur 
bör läsa mycket och brett. Detta bör göras systematiskt och med en medveten lässtrategi 
(Saricks och Brown 1997, s. 84). Problematiskt blir det dock om bibliotekarierna ger 
boktips utifrån sig själva och sin egen läsning, samtidigt som intervjun eller samtalet 
med läsaren blir i det närmaste obefintlig, vilket Sheldrick Ross menar är vanligt (2001, 
s. 163). Smith tycker att det är viktigt att bibliotekarien har en skönlitterär bakgrund, 
men betonar att denna bakgrund inte räcker. Bibliotekarien måste ta hjälp av olika 
resurser och verktyg (Smith 2001, s. 70). Vi håller helt med om detta.  

6.5.3. Indirekt lästipsservice 
Till sist har vi kommit till frågan om indirekt lästipsservice. Hit räknar vi exempelvis 
bibliotekens elektroniska lästipstjänster. Ibland förekommer det att personalen på de 
olika biblioteken ger tips om böcker på bibliotekets webbplats. Det är också vanligt med 
länkar till någon boktipssida. Det kan verka som att det finns en stor 
utvecklingspotential när det gäller elektroniska lästipstjänster på bibliotekens 
webbplatser. Exempelvis hade biblioteken kunnat pröva idén med digitala 
lästipsformulär. 
 
Indirekt lästipsservice kan man också tala om på de fysiska biblioteken i form av 
exempelvis skyltning. Informanterna vittnar om att man arbetar mycket med skyltning. 
Det skyltas vid högtider och författare som får priser eller som fyller år 
uppmärksammas. Att skylta utifrån ett bestämt tema tycks vara vanligt. Ett par av 
informanterna (Kim och Nikki) nämner möjligheten att vidga människors läsning 



 87

genom att exponera litteratur som inte är så efterfrågad. Att en bok i sig kan ge läsaren 
värdefulla ledtrådar är något som enligt Sheldrick Ross och Chelton kan utnyttjas vid 
skyltning (Sheldrick Ross & Chelton 2001, s. 6). Läsaren får värdefulla ledtrådar om 
boken genom att notera författarens namn, bokens genre, studera omslaget och titeln, 
liksom genom att läsa baksidestexten. Detta är något som våra informanter drar nytta av, 
eftersom de arbetar mycket med skyltning. 
 
Ytterligare en typ av indirekt lästipsservice är de genreutbrytningar, som finns på många 
bibliotek. Inte minst på stora bibliotek tycks det vara vanligt med utbrytningar. En fördel 
med dessa utbrytningar är att om en läsare är intresserad av en viss genre är det enkelt 
att ta med läsaren till hyllan. Saknas genreutbrytningar står exempelvis alla historiska 
romaner bland all annan skönlitteratur ordnat efter författarens efternamn. Detta gör att 
det inte blir särskilt lätt att överblicka vilka böcker som finns tillgängliga inom en viss 
genre.  
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7. Slutsatser och avslutande reflexioner 

I den här delen av studien ska vi försöka svara på våra forskningsfrågor genom att dra 
slutsatser av vår analys. Om vi åter igen ser på vår övergripande frågeställning för 
uppsatsen löd den: Hur förstår bibliotekarierna vilka element i en bok som tilltalar 
en läsare och vilken läsupplevelse som läsaren söker för att kunna matcha bok och 
läsare?  
 
För att kunna besvara den övergripande frågeställningen ställde vi följande 
forskningsfrågor: 

1. Vilka professionella kunskaper och personliga egenskaper anser bibliotekarierna 
att de behöver för att kunna ge vuxna läsare adekvata skönlitterära lästips? 

2. Hur arbetar bibliotekarier för att förstå läsarnas önskade läsupplevelse? 
3. Hur arbetar bibliotekarierna för att kunna matcha individens önskemål om 

lästips med enskilda litterära verk? 
  
Låt oss börja med den första forskningsfrågan: Vilka professionella kunskaper och 
personliga egenskaper anser bibliotekarierna att de behöver för att kunna ge 
vuxna läsare adekvata skönlitterära lästips? Här är det tydligt att våra informanter 
ser sin egen läsning som den viktigaste professionella kunskapen. Samtliga informanter 
framhåller att bibliotekarier för att bli duktiga på att ge skönlitterära lästips själva måste 
läsa mycket och gärna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 
bibliotekarierna tror att detta är den kunskap som läsare lägger störst vikt vid. En annan 
förklaring till varför den egna läsningen värderas så högt, skulle kunna vara att endast 
ett fåtal av bibliotekarierna har fått någon utbildning i att ge lästips. Bibliotekarierna 
arbetar därmed inte efter någon teoretiskt förankrad metod, utan man lär sig på egen 
hand ett sätt att arbeta. Egen läsning blir således den kunskapsbas som man i första hand 
utgår ifrån. Frånvaron av en teoretiskt förankrad arbetsmetod innebär dock dessvärre att 
lästipsandet ibland blir lite godtyckligt och inte alltid så professionellt, vilket även några 
av informanterna uttrycker. Det bör dock påpekas att några informanter vittnar om att 
det inte alltid fungerar att enbart förlita sig på sin egen läsning. Det resoneras här kring 
det faktum att det finns många olika typer läsare och en oändlig mängd böcker. Även 
om bibliotekarien läser brett kommer hon ändå inte att kunna läsa tillräckligt. Vi förstår 
också på våra informanter, att det finns genrer som de själva kanske inte är så 
intresserade av och som de därmed inte läser lika ofta. Konsekvensen av att utgå helt 
och hållet från eget läsande blir då att man inte kan ge samma service till läsare med en 
annan sorts smak. För att ytterligare höja kvaliteten på lästipsservicen och för att kunna 
ge läsare med olika läsintressen och önskemål en fullgod service, anser vi att det är 
nödvändigt att använda de verktyg som finns tillhands. Detta trots att verktygen, enligt 
exempelvis Hollands, inte alltid fungerar optimalt i alla situationer (2006, s. 207). Som 
Smith påpekar skulle ingen välja att inte ta hjälp av olika hjälpmedel och redskap när 
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det gäller informationssökning om faktafrågor (Smith 2001, s.59). Vidare menar vi att 
det vore önskvärt att ge arbetet med skönlitterär lästipsservice mer uppmärksamhet 
genom att diskutera frågor om olika metoder och arbetssätt, så att den enskilda 
bibliotekarien inte vore så hänvisad till sig själv och sitt eget kunnande. På sikt tror vi 
att detta skulle underlätta det dagliga hanterandet av lästipsfrågor, samt sända signaler 
till läsare om att lästipsfrågor är legitima och viktiga frågor.  
 
Andra professionella kunskaper som informanterna nämner vid sidan av den egna 
läsningen, är allmänbildning och en förmåga att kunna hantera människor. Det är värt att 
notera att skicklighet i att hantera mellanmänskliga relationer ses som en professionell 
kunskap och inte enbart som en personlig egenskap. Kanske är det så att det är en 
professionell hållning och attityd som eftersträvas.  
 
När det gäller personliga egenskaper som anses viktiga i lästipssammanhang, nämner 
informanterna vikten av att vara utåtriktad, intresserad av människor, nyfiken och 
pedagogisk. Att bibliotekarien är duktig på att kommunicera med människor framhålls 
särskilt. Kommunikativ och relationell kompetens tycks vara den personliga egenskap 
hos bibliotekarier som värderas högst. Vi ser en medvetenhet hos informanterna om att 
vad man säger och hur man säger det påverkar läsarna. Informanten Kim säger 
exempelvis att bibliotekarier ska låta bli att gömma sig bakom disken eller ge uttryck för 
att man blir störd, när en läsare ber om hjälp. Istället bör man visa att man är intresserad 
och villigt erbjuda hjälp och därmed inta en positiv hållning gentemot läsaren. Vi ser 
således en tydlig vilja hos informanterna att skapa goda relationer till läsarna. 
Informanternas önskan om att skapa förtroende hos läsarna och deras strävan att vara 
fördomsfria när det gäller olika litterära preferenser pekar också i denna riktning. 
 
Nästa forskningsfråga lyder: Hur arbetar bibliotekarier för att förstå läsarnas 
önskade läsupplevelse? Flera av informanterna ger uttryck för att de tycker att det är 
både roligt och svårt att ge lästips. Det är roligt att träffa nya läsare, men samtidigt är det 
svårt eftersom man inte vet tillräckligt mycket om den individ som man ska ge lästips. 
Medvetenheten tycks inte vara särskilt stor vare sig hos läsare eller informanter när det 
gäller vilka element i en bok som ska finnas med, för att en enskild individ ska uppfatta 
boken som bra. De flesta informanter säger att läsarna ofta är vaga när de ska uttrycka 
vilken typ av bok eller vilken läsupplevelse som de söker. Vanligt är att läsare kort och 
gott vill ha en rekommendation på en bra bok. Läsare kan också fråga efter en bok som 
liknar en annan, som de har läst. Ibland förekommer dock lite mer specifika önskemål. 
Exempelvis är det vanligt att man frågar efter fler titlar av en viss författare. Flera av 
informanterna uppger vidare att de kan få frågor som har att göra med nivån på boken. 
Exempel på detta är att läsarna vill ha lättlästa eller korta böcker, vilket kan placeras 
under Sheldrick Ross kategori Demands Placed on the Reader. Andra krav som våra 
informanter upplever att läsarna har på böckerna, handlar om huruvida boken till 
exempel är rolig eller spännande. Läsarna för också fram önskemål om vilken genre de 
vill ha lästips i, såsom deckare eller romantik. I viss mån kan dessa önskemål sägas 
kretsa kring vilken känslomässig upplevelse, som läsaren efterfrågar. Sheldrick Ross 
talar här om the Emotional Impact on the Reader. Det är heller inte ovanligt att det 
frågas efter böcker som har hänt på riktigt, eller kanske historiska böcker, vilket har att 
göra med The Nature of the World Represented.   
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Eftersom läsarna ofta är ganska vaga när de ber om ett lästips anses en intervju eller ett 
samtal vara nödvändigt för att förstå vilken typ av litteratur, som läsaren är ute efter och 
vad läsaren anser är en bra bok. Frågor som våra informanter ställer till låntagarna 
handlar då exempelvis om goda läsupplevelser som de tidigare har haft. Bibliotekarierna 
försöker utvinna information från låntagarna genom att successivt i samtalet ringa in vad 
läsarna tycker om. Ledtrådar som vilka genrer man tycker om att läsa och vilken nivå på 
böckerna som kan vara lämplig, anses som värdefull information. Detta är frågor som 
motsvarar punkterna Emotional Impact on the Reader och Demands Placed on the 
Reader på Sheldrick Ross lista.  
 
En av informanterna säger att man kan läsa av olika anledningar. Hon upplever också att 
karaktärerna eller miljön kan vara intressant för vissa läsare. Här handlar det då om 
Characters och The Nature of the World Represented. Vi tolkar informanterna som att 
de frågor som läsare oftast ställer, framför allt hör hemma i Sheldrick Ross tre 
kategorier Emotional Impact on the Reader, Demands Placed on the Reader och The 
Nature of the World Represented. Till viss del verkar det alltså som att våra informanter 
kommer in på några av de kriterier som Sheldrick Ross nämner i sin lista, även om de 
inte använder dessa begrepp. Bibliotekarier överlag tycks inte känna till begreppet 
appeal factors, vilket vi anser är mycket beklagligt. Inom readers´ advisory däremot 
utmålas appeal factors snarast som ett slags nyckelbegrepp som är nödvändigt för att 
fullgod lästipsservice ska kunna erbjudas. Smith skriver exempelvis att bibliotekarier 
som förmedlar skönlitteratur behöver en förståelse för vad i en bok som läsare kan 
tilltalas av. De behöver enligt Smith kunskap om litteraturens appeal factors (Smith 
2001, s. 66). Denna insikt behöver enligt vår uppfattning snarast komma såväl svenska 
bibliotekarier som producenter av skönlitterära återvinningsverktyg till del.  
 
Förutom den uttryckliga information som bibliotekarierna får i samtalet med läsaren, 
berättar flera av informanterna att de är observanta på de icke-verbala signaler som 
läsaren sänder ut. Till den icke-verbala informationen räknas även kön, samt den 
uppskattning som bibliotekarien gör av läsarens ålder. Enligt Radford består 
interpersonell kommunikation av en innehållsmässig och en relationell dimension 
(1999, s. 3). Det är tydligt att våra informanter tillmäter bägge aspekterna av 
interaktionen stor betydelse. För att skapa ett förtroendefullt kommunikationsklimat 
med läsaren behöver bibliotekarien onekligen en kommunikativ kompetens. Det är 
viktigt att bibliotekarien är lyhörd, bra på att lyssna och har förmågan att kunna tyda 
läsarens icke-verbala signaler. Det handlar också om att ta sig tid för läsaren och dennes 
fråga. En strategi som flera av bibliotekarierna använder sig av för att få till en 
avslappnad situation är att gå till hyllorna och titta tillsammans med läsaren. En 
uppenbar nackdel med att använda lästipsformulär, vilket ju Neil Hollands förespråkar, 
är att de relationella aspekterna till stor del går förlorade när kommunikationen sker 
skriftligt via ett formulär. 
 
När vi inledde studien misstänkte vi att bibliotekens storlek kunde påverka hur våra 
informanter arbetar med lästips. Våra resultat har visat att så är fallet. Relationen som 
bibliotekarier på små respektive stora bibliotek har till sina läsare skiljer sig nämligen 
markant åt. På små bibliotek känner bibliotekarierna ofta läsarna bättre och parterna har 
en mer etablerad och regelbunden relation. Bibliotekarier på små bibliotek har dessutom 
goda chanser att få feedback från läsaren, när denne har läst ut en bok. Därmed får 
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bibliotekarien med tiden en helt annan kunskap om en läsares litterära smak. På större 
bibliotek är det enligt våra informanter mer sällsynt med upprepade möten mellan en 
bibliotekarie och en läsare. Därmed får man så att säga börja från början varje gång en 
läsare ber om ett lästips. Eftersom man inte känner låntagarna kan det också vara svårt 
att bilda sig en uppfattning om vad de egentligen vill ha. För att kompensera för bristen 
på feedback på de större biblioteken, fokuserar man där istället på samtalet med läsaren 
och tillmäter kommunikationen stor vikt.  
 
Den tredje forskningsfrågan lyder: Hur arbetar bibliotekarierna för att kunna 
matcha individens önskemål om lästips med enskilda skönlitterära verk? I arbetet 
med att hitta rätt bok till varje läsare är det flera faktorer som spelar in. Bland annat var 
vi intresserade av vilka verktyg eller hjälpmedel som bibliotekarierna använde när de 
fick lästipsfrågor. Vi var också intresserade av hur skillnader i smak mellan 
bibliotekarier och läsare hanterades och hur olika syn på litterär kvalitet påverkade 
lästipsandet. Samtliga informanter uppgav att de ofta använder sig av egna 
läserfarenheter när de ska boktipsa och att de betraktar den egna läsningen som viktig. 
När det gäller den egna läsningen är det flera av informanterna som nämner betydelsen 
av att läsa brett för att kunna hjälpa olika typer av läsare. En informant säger att det 
lättaste sättet att lästipsa på är att utgå från den egna läsningen. Vi kan dock inte låta bli 
att undra hur pass medvetna informanterna egentligen är om vilka element i litteraturen 
som de tilltalas av. Att det är subjektivt vad som är en bra bok verkar informanterna 
visserligen ense om, men i övrigt hade det varit önskvärt med en kännedom om olika 
appeal factors i litteraturen. Några av informanterna vittnar om att det ibland finns 
situationer där egen läsning och kännedom om läsaren inte räcker till. Vid dessa 
tillfällen används hjälpmedel som BTJ:s lästipsfoldrar, bibliotekskatalogen och internet. 
Som vi tidigare har varit inne på tror vi att en ökad användning av verktyg i 
kombination med en ökad medvetenhet om appeal factors skulle underlätta 
lästipsarbetet. Andra verktyg eller källor som nämns är tidningar, recensioner och några 
databaser. En informant uttryckte att verktyg ofta tar för lång tid att använda och att det 
således inte är så lätt att använda sig av dem i en lästipssituation. Detta är något som 
Neil Hollands menar är en anledning till varför lästipsandet i praktiken inte alltid 
fungerar optimalt. Förfinade återvinningsverktyg är således önskvärt, eftersom de hade 
underlättat bibliotekariernas arbete med lästipsfrågor. 
  
Vi tolkar informanternas svar som att olika litterär smak hos bibliotekarien och läsaren 
kan påverka förmedlingen. Detta uttrycks på lite olika sätt av informanterna. Till 
exempel kan de kanske inte utgå från egen läsning i lika hög utsträckning, utan måste ta 
hjälp av andra hjälpmedel. Det kan också göra att de inte förmedlar på samma 
entusiastiska sätt som de gör när de har läst och tyckt om böckerna och flera känner att 
de bör hålla sin egen smak mer för sig själv. Samtidigt ger flera av informanterna 
uttryck för att de vill visa en öppen och liberal hållning till läsarna och deras litterära 
preferenser. De uttrycker att de strävar efter att vara fördomsfria och inte komma med 
pekpinnar. Det är tydligt att informanterna försöker skapa positiva relationer med sina 
läsare. 
 
När det gäller litterär kvalitet menar flera av informanterna att de både försöker ge 
läsarna det de vill ha, samtidigt som de försiktigt vidgar deras läsning. Informanterna 
har dock lite olika inställning i frågan. En av informanterna svarar exempelvis att hon 
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försöker utgå från läsarens önskemål så mycket som möjligt, medan en annan är ganska 
öppen med att hon försöker att vidga människors läsning och att hon uppfattar sin roll 
som bildande. Majoriteten av informanterna menar att det finns böcker som är av så 
dålig litterär kvalitet att de inte bör förmedlas. Men detta är vanligen inget som påverkar 
lästipsandet, eftersom urvalet med hänsyn till kvalitet görs redan vid inköpet. När det 
gäller böcker som kan provocera eller ses som omoraliska menar flertalet av 
informanterna att de inte har något ansvar gentemot läsarna. Ett par informanter säger 
dock att de försöker undvika att rekommendera vissa böcker, till exempel med väldigt 
råa våldsskildringar eller sexskildringar, om de tror att läsaren kan ta anstöt av det.  
 
Till sist vill vi reflektera kring och besvara vår övergripande problemformulering: Hur 
förstår bibliotekarierna vilka element i en bok som tilltalar en läsare och vilken 
läsupplevelse som läsaren söker för att kunna matcha bok och läsare? Eftersom vi 
inte har intervjuat läsare som våra informanter har lästipsat, sitter vi inte inne med 
information om huruvida våra informanter verkligen har lyckas förstå läsarna. Det vi då 
kan uttala oss om, är vad bibliotekarierna själva ger uttryck för på denna punkt. Det 
finns inga garantier för att läsaren har uppfattat situationen på samma sätt.  
 
Enligt våra informanter är läsarna ofta vaga när de ber om lästips och det är således upp 
till bibliotekarierna att ställa frågor, för att få information om vad läsaren söker för att 
kunna ge adekvata lästips. Även om informanterna ibland verkar komma in på några av 
de kriterier som Sheldrick Ross nämner, uppfattar vi det ändå som att den information 
som bibliotekarierna har att arbeta utifrån ofta blir ytlig. Vi tror att en ökad medvetenhet 
hos bibliotekarier om vilka element i en bok som kan tänkas tilltala läsare, det vill säga 
kunskap om litteraturens appeal factors hade kunnat förbättra situationen. Det tycks 
exempelvis vara vanligt att läsare frågar efter en bok, som liknar en annan bok som de 
har läst och tyckt om. För att kunna matcha dylika önskemål med specifika titlar måste 
bibliotekarien försöka förstå vad som appellerar till läsaren. Detta torde förstås vara 
lättare om man har kännedom om olika appeal factors. Utifrån en kunskap om appeal 
factors skulle bibliotekarier vidare kunna formulera precisa frågor som kan hjälpa läsare 
att ringa in och att uttrycka sina litterära önskemål. 
 
När det sedan gäller de återvinningsverktyg som står till buds är det uppenbart att det är 
önskvärt om dessa kunde förfinas. Precis som Nielsen så riktigt påpekar har man vid 
indexering av skönlitteratur traditionellt lagt vikt vid innehållsliga aspekter såsom 
handling, personer, rum och tid (1999, s. 4f). Den litterära upplevelsen som en text kan 
ge upphov till hos olika människor är däremot betydligt mer svårfångad. Att 
bibliotekarierna i stor utsträckning saknar utbildning i att ge skönlitterära lästips gör 
förstås inte saken bättre. Ändå borde det vara självklart att kunna erbjuda samma 
professionella service när det gäller förmedling av skönlitteratur som vid hanterandet av 
faktafrågor. Samtidigt får vi intryck av att bibliotekarier som arbetar med förmedling av 
skönlitteratur inte gör det på samma premisser som bibliotekarier som arbetar med 
faktafrågor. Dels på grund av att bibliotekarierna överlag inte har fått någon utbildning i 
att ge lästips, dels för att återvinning av skönlitteratur är komplicerat i sig. Således ställs 
bibliotekarier i lästipssituationer inför en mycket svår arbetsuppgift.   
 
Särskilt informanterna på de större biblioteken uttrycker en osäkerhet i lästipssituationen 
beroende på att de ofta inte känner läsarna och för att de sällan får feedback på tipsen de 
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ger. Några av våra informanter säger ganska öppet att de ibland kan föreslå lite vad som 
helst, eftersom de antagligen inte träffar läsaren igen och därför inte får veta hur det 
gick. En informant säger att hon ibland efter att låntagaren har gått, fortfarande inte vet 
vad läsaren har för smak. Slutsatsen blir att vi anser att våra informanter inte alltid 
förstår vilka läsupplevelser olika läsare söker och att de därför inte alltid lyckas matcha 
bok och läsare. Informanterna verkar långt ifrån alltid på djupet förstå läsarens önskemål 
eller få en klar bild av dennes litterära preferenser. Detta trots att de ställer frågor till 
läsaren för att få information om dennes intressen eller önskemål.  
 
Vårt syfte med uppsatsen var att få en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier på 
folkbibliotek arbetar för att kunna ge vuxna läsare individanpassade lästips. Dessutom 
var vi intresserade av vilken typ av information som bibliotekarier anser att de behöver 
för att förstå läsares litterära önskemål. Dessa syften hör som vi ser det nära ihop. Vi 
tycker oss genom våra kvalitativa intervjuer ha fått en bra bild av hur bibliotekarier på 
folkbibliotek arbetar med lästipsfrågor. Genom intervjuerna fick vi det inifrån-perpektiv 
som krävdes för att få en förståelse för hur bibliotekarierna ser på sitt arbete med att ge 
lästips till vuxna läsare. Vi genomförde åtta intervjuer och kan i efterhand konstatera att 
de gav oss ett omfattande och relevant material att grunda vår analys på.  
 
Vi anser oss ha varit hjälpta av de teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av i 
uppsatsen. Teorierna har gjort det möjligt för oss att belysa olika aspekter av 
hanteringen av lästips och har således bidragit till att ge oss en fördjupad förståelse för 
resultaten. Marie L. Radfords teorier om kommunikationens innehållsliga och 
relationella sidor har fungerat som en ram för de kommunikativa aspekterna av 
undersökningen. Sheldrick Ross appeal factors har hjälpt oss att sätta ord på vilka 
element i en bok som läsare tilltalas av, vilket förefaller vara en relevant utgångspunkt 
för att önskemål på ett systematiskt sätt ska kunna matchas med specifika titlar. Genom 
att kombinera teori och empiri har vi fått en djupare förståelse för hur bibliotekarier 
arbetar för att rekommendera skönlitterära böcker till vuxna läsare och vi anser därmed 
att vi har uppnått uppsatsens syfte. Vi utgick från att bibliotekarier har en tyst kunskap 
som används för att förstå läsarens litterära önskemål och för att hitta rätt bok till varje 
individ. På sätt och vis har vi fått detta bekräftat, eftersom informanterna saknar en 
teoretiskt förankrad metod att arbeta efter och istället arbetar efter eget huvud och med 
stöd i den egna läsningen. 
 
När det gäller framtida forskning hade det onekligen varit intressant med fördjupade 
studier av huruvida små bibliotek lyckas bättre med sina lästips på grund av att de ofta 
känner läsarna bättre och oftare får feedback på lästipsen som de ger. Det hade också 
varit intressant att undersöka huruvida bibliotekarier kunnat få en bättre bild av olika 
läsares litterära önskemål genom att medvetet utgå från litteraturens appeal factors. På 
det här området tycks forskningen stå inför spännande utmaningar! I framtiden hoppas 
vi få se databaser där skönlitteraturen indexeras utifrån olika appeal factors. Ett sådant 
redskap skulle onekligen underlätta för bibliotekarier att finna rätt bok till varje läsare.  
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9. Bilaga 1, Intervjuguide 

Allmän bakgrund 
 

� Hur många år har du arbetat som bibliotekarie? 
� Vilken utbildning har du? 
� Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? 

 
� Är det många låntagare som ber om lästips? (ny) 
� Hur ofta ger du låntagare lästips? 
� Vad tycker du om den typen av frågor? (ny) 
� Hur blir man duktig på att ge lästips? 

 
� Hur prioriteras lästipsfrågor på biblioteket där du arbetar? 
� Har du gått någon kurs om lästips genom din nuvarande tjänst? 
� Fick ni utbildning i att ge lästips på bibliotekarieutbildningen? 

 
Hur bibliotekarierna arbetar för att förstå läsarnas önskade läsupplevelse/behov 

� Vilka slags kriterier utgår läsare från när de ber om ett skönlitterärt lästips? (ny) 
� Vilken typ av frågor ställer läsarna när de ber om lästips?  
� Händer det att du får frågan ”Kan du rekommendera en bra bok”? Hur hanterar 

du i så fall den? 
� Hur hjälper du en läsare som säger: ”Jag tyckte om den här boken och nu vill jag 

läsa något liknande” om du själv inte har läst boken eller inte känner till 
författaren? 

 
� Hur gör du/Vilka frågor ställer du för att förstå vilken läsupplevelse som läsaren 

söker? 
� Vilken information tror du bibliotekarier i allmänhet behöver för att kunna ge en 

person ett bra lästips? 
� Hur gör du när en person inte verkar veta vad han vill ha, eller har svårt att 

uttrycka sina önskemål? 
� Hur gör du för att skapa ett förtroendefullt kommunikationsklimat mellan 

användaren och dig själv? 
 
� Vad tycker du kännetecknar ett bra boktips? 
� Vad krävs för att du ska känna dig nöjd med din insats när en läsare bett om ett 

lästips? 
� Hur vanligt är det att du får feedback från läsaren angående tipsen? 

 



 98

Bibliotekarier som förmedlare av skönlitteratur  
� Vilka professionella kunskaper bör en bibliotekarie ha för att kunna ge adekvata 

lästips, tycker du? (ny) 
� Vilka personliga egenskaper bör en bibliotekarie ha (för att kunna ge adekvata 

lästips)? 
� Skulle du vilja säga att du har dessa egenskaper? (ny) 
� Vilka kunskaper förväntar sig läsarna att du har? 

 
� När du ger lästips, försöker du ge människor det som du uppfattar att de vill ha, 

eller har du ambitionen att vidga människors läsning? 
� Tycker du att bibliotekarien har ett ansvar för att hålla läsaren borta från sådant 

som kan provocera eller uppfattas som omoraliskt? 
� Anser du att det finns litteratur som inte bör förmedlas, eftersom den är av för 

dålig kvalitet? 
 

� Hur medvetna tror du att bibliotekarier i allmänhet är om sin egen subjektivitet, 
när det gäller att ge lästips? (ny) 

� Hur medveten är du om din subjektivitet? 
� Vilken roll tycker du att dina egna läsupplevelser har i förmedlingssituationen? 
� Tror du att dina kollegor i allmänhet använder sig av sina egna läsupplevelser 

när de ger lästips? 
� Hur personlig är du i en lästipssituation? 
� Gör du någon åtskillnad mellan personlig och privat? (ny) 

 
� Finns det någon teoretiker eller någon teori om lästipsande, som du läst och tagit 

intryck av? 
 
Möjligheter att matcha individens önskemål med enskilda verk 

� Vilka verktyg/källor använder du dig av när du får lästipsfrågor? 
� Vilka verktyg/källor brukar du använda tillsammans med läsaren? 
 
� Hur ofta brukar du rekommendera böcker som du själv har läst och tyckt om? 
� Tycker du det är möjligt att ge professionell lästipsservice enbart baserat på egen 

skönlitterär läsning och kännedom om låntagaren? 
� Hur bildar du dig en uppfattning om vilken skönlitterär smak läsaren har? (ny) 
� Hur ger man bra service till en läsare vars smak skiljer sig avsevärt från den egna 

smaken, tror du? (Gillar en helt annan typ av böcker än man själv) 
 

� Hur hjälper du en läsare som vill veta hur en bok är skriven, alltså sättet den är 
skriven på snarare än vad den handlar om? 

� Tycker du att man kan säga att varje läsare skapar sin egen bok, eftersom texten 
tolkas olika av olika individer? Vad får det i så fall för konsekvenser för 
förmedlandet av skönlitteraturen? 

� Finns det tycker du skillnader mellan ditt och läsares sätt att beskriva en bok, 
exempelvis beträffande handling och form? Vilken betydelse får detta för 
lästipsandet? 
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� Har ni digitala lästipstjänster på bibliotekets webbplats? Kan du berätta om dem? 
� Ger du ibland lästips i elektronisk form? (chat, e-mail…)  
� Hur arbetar ni med indirekt lästipsservice såsom utbrytningar, utställningar, 

litteraturlistor…? 
 
Något som du själv vill tillägga eller utveckla ytterligare?  


