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Abstract Den här uppsatsen behandlar frågor om hur individer söker 

skönlitteratur. Hur väljer människor att läsa det de läser? Vilka 
strategier använder de sig av för att söka skönlitteratur? Hur söker 
man skönlitteratur på biblioteket? Är de verktyg som finns att 
tillgå en tillräcklig resurs för låntagare när de söker litteratur på 
biblioteken? I den kvalitativa intervjustudien framkommer att 
indexering och katalogisering är verktyg av underordnad roll vid 
sökning av skönlitteratur. I slutdiskussionen presenteras idéer om 
hur biblioteken kan använda sig av andra vägar för att presentera 
läsare med böcker som passar deras behov. 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur individer söker och väljer skönlitteratur. Vilka strategier 

man använder sig av vid sökning och vilka kriterier man använder sig av för att sålla i den 

enorma mängd skönlitteratur som finns tillgänglig. Undersökningen är gjord med teorier om 

indexering och klassificering av skönlitteratur som bakgrund. 

 

1.1 När man hittar den där boken som träffar så rätt. 

För mig var det ”Naiv. Super.” av den norske författaren Erlend Loe. Det är svårt att beskriva 

vad det var som gjorde att jag tog till mig boken på ett sådant sätt att jag läst den tre gånger. 

För det första var det nog att jag kände igen mig i mycket av vad huvudpersonen funderar på. 

Han tänker på samma sätt som jag, ibland var det kusligt hur nära mina egna tankar han kom. 

Huvudpersonen är i samma ålder som jag var då jag läste boken och han är i en liknande 

situation som jag var då. Jag kan på ett ganska konkret sätt beskriva vad det var i boken som 

gjorde att jag uppskattade den. Man kan säga att det finns objektiva element som jag tagit 

fasta på. Kan man därför automatiskt hävda att boken kan representeras av ett fåtal väl valda 

ämnesord? Jag tror att de allra flesta vana läsare kan relatera till hur det känns när man hittat 

och läst en riktigt bra bok. Kan vi konkretisera vad det var som gjorde att vi föll för just den 

boken? Många gånger kan vi nog det, men skulle vi ha kunnat gå bakvägen och sökt rätt på 

just den boken utifrån de kriterier vi tog fasta på? Den frågan, bland några andra, kommer att 

utredas i den här uppsatsen.  

 

Hur läser man? Läser man först en deckare, så tänker man; ”nä nu får det bli en kärleksroman, 

sen en realistisk skildring av 1800-talets Irland”. Eller hittar man en deckare man tycker om 

och tänker ”det var en härlig bok, jag måste läsa nåt liknande”. Hur söker individer litteratur, 

helt enkelt? Vilka kriterier tar jag fasta på i en bok jag uppskattar? Hur hittar man sedan sin 

nästa bok? Utgår man ifrån de kriterier man tar med sig från den förra boken? Är man som 

läsare så strategisk och analyserande i sitt urval? Anledningen till att jag ställer den frågan är 

att ledande teoretiker inom det här fältet tycks tro att så är fallet. Man har också, baserat på 

den tron, konstruerat system för återvinning av skönlitteratur. Den frågan undersöks också i 

den här uppsatsen. 

 

Var slutar det hela då? Jo, på biblioteket. Eftersom detta är en uppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap är det förstås där mina funderingar ska ställas på sin spets. Hur beter 
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sig låntagare på biblioteket egentligen? Teoretiker inom fältet intresserar sig för att skapa 

indexeringssystem för att underlätta åtkomst av litteratur för låntagare. Facetterade 

indexeringssystem där varje del av litteraturen ska delas in i undergrupper. Diskussioner förs 

kring stilelement som bör beaktas vid indexering och så vidare. Min fundering är om detta 

skulle vara till nytta för låntagarna. Är det så vi söker litteratur? Den frågan utreds också i 

uppsatsen.  

 

En diskussion kommer att föras kring läsares strategier för val av litteratur, strategier för 

litteratursökning samt hur det ser ut på biblioteken.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individer väljer litteratur och vilka kriterier 

man tar fasta på i en roman. Vad är sen viktigt när man letar sin nästa bok och hur letar man 

fram ny litteratur? Vidare ställs frågan huruvida biblioteken tillgodoser individers behov i 

detta sökande samt vad samtida teorier kring ämnet kan bidra med.  

 

Frågeställningar 

Hur hittar individer litteratur, var hittar man sin nästa läsupplevelse? 

 

-Vad är det som gör att individer väljer att läsa en viss bok?  

     Vilka kriterier i en bok tar de fasta på? (Går det överhuvudtaget att precisera?) 

     Är det möjligt att konkretisera ett ”behov” av skönlitteratur? 

 

-Hur går man tillväga för att välja nästa bok?  

     Vilka kriterier använder människor för att sålla?  

     Om man kan precisera ett behov, kan detta sedan användas för att leta reda på det som 

     eftersöks? 

     Vilka strategier använder sig människor av för att hitta litteratur? 

 

-Vilka strategier använder man för att hitta böcker på biblioteket?  

     Var i biblioteket hittar individer information om vilken bok de ska välja? (Klassificering,  

     ämnesord, tipshyllan, bibliotekarien?)  
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Detta kommer sedan att kopplas till bibliotekens praxis samt teorier om hur skönlitteratur bör 

klassificeras och indexeras.  

 

1.3 Avgränsning och disposition 

Avgränsningen är naturlig eftersom min frågeställning endast rör skönlitteraturen och dess 

organisering. Det finns heller ingen tidsavgränsning att förhålla sig till och det är inte en viss 

grupp av läsare jag är intresserad av, utan läsare i allmänhet.  

  

Uppsatsen inleds med ett metodavsnitt. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning på 

området indexering och katalogisering av skönlitteratur. Vidare presenteras respondenterna, 

därefter följer min analys av deras uttalanden och slutligen i uppsatsen finns ett mer 

diskuterande avsnitt. 
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos individen och dennes situation (Holme 

1997:82). Styrkan i kvalitativa metoder ligger i att de visar en totalsituation. En sådan 

helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Den närhet 

som undersökningsmetoden ger öppnar också för en bättre uppfattning av den enskildes 

livssituation (Ibid:79). Den främsta anledningen till att jag valt en kvalitativ metod är att min 

studie har ett klart uttalat individuellt perspektiv; hur väljer och söker individer skönlitteratur? 

Det är individens motiv och tillvägagångssätt jag är intresserad av att undersöka. Min tanke är 

att det är väldigt individuellt vad man söker i de böcker man läser.  

 

Kvalitativa studier präglas av flexibilitet i såväl planering som genomförande. Styrkan i detta 

ligger i en öppenhet för ny kunskap och förståelse (Ibid:80). 

 

2.2 Val av tryckta källor 

Informationssökningen inleddes med att jag identifierade nyckelfraser för att kunna söka 

artiklar i databaser som LISA och andra informationsvetenskapliga databaser. Jag har vid val 

av litteratur försökt hålla mig till auktoriteter på området. Urvalet av tryckta källor är inte på 

något sätt heltäckande, därtill finns det alltför många som tycker till om hur litteratur bör 

ordnas och göras tillgängligt för sökning. Jag har också använt mig av artiklar som 

sammanfattar tidiga försök till katalogisering och indexering av just den anledningen.  

 

2.3 Urval 

Urvalet av respondenter är en avgörande del av undersökningen. Med fel respondenter kan 

hela undersökningen bli värdelös. Urvalet kommer således inte att göras slumpmässigt eller 

tillfälligt, utan systematiskt utifrån ett antal på förhand valda kriterier (Holme 1997:101). Mitt 

urval av respondenter till undersökningen kommer att baseras på det som beskrivs av Ritchie 

och Lewis vilket de kallar kriteriebaserat urval (Ritchie, Lewis, 2003 s.78). Det som 

kännetecknar den typen av urval är att respondenter väljs för att de besitter vissa 

karakteristika eller har specifika erfarenheter. Det enda kriterium jag ställde upp när jag skulle 

välja respondenter var att de skulle vara regelbundna läsare av skönlitteratur. Anledningen till 

det var att jag identifierade det som det enda som egentligen spelade någon roll. Om man läser 

så söker man litteratur på ett eller annat sätt och det är detta jag är ute efter i min 
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undersökning. Urvalet av respondenter blev ett snöbollsurval, jag frågade helt enkelt en 

person som jag visste läser och bad denne att rekommendera möjliga respondenter. Den enda 

nackdelen jag kan se med denna typ av urval är att det finns en risk för likriktning bland 

respondenterna.  

 

I min undersökning ingår 5 respondenter. 5 kvalitativa intervjuer är i mina ögon ett rimligt 

antal givet den tidsram som föreligger undersökningen. 

 

2.4 Datainsamling, Intervjuer 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale 1997:117). Det jag som forskare är ute efter är 

en djupare insikt i hur människor ser på sin omvärld och företeelser däri ( Holme 1997:92). 

Min studie är en halvstrukturerad, eller ostandardiserad [Starrin och Renck] (Svensson 1996), 

intervjustudie där jag från början identifierat vissa teman som jag är intresserad av. Utifrån 

dessa teman har sedan ett fåtal nyckelfrågor identifierats vilka ställts till alla respondenter. 

Under varje tema formulerade jag också ett antal exempelfrågor att ställa. Ordningen på dessa 

var inte fastställda, utan jag var öppen för att ändra ordning, lägga till eller dra ifrån beroende 

på var intervjun tog mig. Meningen med den halvstrukturerade intervjun är att samtalet ska 

flyta på mellan respondent och intervjuare. Svaren ska leda mig som forskare framåt. 

Samtidigt finns det i situationen en på förhand given maktasymmetri. Intervjuaren är den som 

definierar situationen, väljer samtalsämnen och styr samtalsförloppet genom valda frågor. 

(Kvale 1997:119)  

 

Intervjuerna genomfördes på varierande ställen. Det viktigaste för mig var att få 

respondenterna avslappnade och känna att de kunde prata fritt. Därför bestämde jag mig redan 

på förhand att respondenterna i mesta möjliga mån skulle få bestämma tid och plats för 

intervjuerna.  Den första genomfördes dock i mitt hem, vilket trots allt fungerade väl eftersom 

respondenten är en bekant och har varit där tidigare. 

 

Av de övriga fyra intervjuerna genomfördes tre i respondenternas hem. Den näst sista utfördes 

på respondentens arbetsplats. 

 

2.5 Bearbetning av det empiriska materialet 

Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberade jag dem till papper. Jag hade i min 
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intervjumall identifierat tre olika teman som jag var intresserad av att undersöka. Uttalanden 

av respondenterna i intervjuerna kodades efter de teman jag haft från början. 

   

2.6 Metodologiska problem 

Jag förutsåg innan studien började en del metodologiska problem. Det främsta var att jag 

aldrig tidigare gjort undersökningar av den här typen tidigare.  

 

Min egen förförståelse bör också diskuteras. Givetvis är jag som student i biblioteks- och 

informationsvetenskap präglad av uppfattningar om hur biblioteken bör eller inte bör arbeta. 

Jag har tagit del av studier om hur hjärnan hanterar information, hur vi relaterar delar av 

information till varandra, hur olika typer av människor söker information och så vidare.  

 

Min individuella uppfattning om bibliotek bör också nämnas i sammanhanget. Vad är mina 

tankar kring min egen förförståelse i ämnet? Dels handlar det om den utbildningsgrundade 

förförståelsen (Holme, 1997 s.151). Jag hade förmodligen inte ställt den fråga jag ställer om 

jag ansåg att allt som biblioteksforskare studerar, eller biblioteken gör, är det slutgiltiga svaret 

på hur skönlitteratur bör organiseras. Jag har alltså förutfattade meningar såtillvida att jag inte 

gör den här undersökningen enbart för att bekräfta idéer framkomna i aktuell forskning. Den 

andra delen av min förförståelse är då den socialt grundade (Ibid. s.151). Här handlar det 

kanske mest om den bild jag ser framför mig när jag tänker ”bibliotek”. Jag vet ju ungefär hur 

den bilden ser ut och kan väl erkänna att det var ett tag sedan jag tog mig en funderare på om 

den bilden jag har, grundad i grundskolans lokala lilla bibliotek, fortfarande är sanning idag. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Att leta skönlitteratur 

Om man söker ett skönlitterärt verk är det bara till att leta upp författaren och sedan gå 

igenom hyllan där författaren ska finnas. I bokstavsordning och allt. Så jobbar biblioteken 

idag med skönlitteraturen. Är detta en allmänt vedertagen syn på hur skönlitteraturen bör 

ordnas? I detta kapitel kommer jag att presentera ett urval forskares teorier kring hur 

skönlitteratur bör klassificeras och indexeras för att vi som låntagare lätt ska finna det vi vill 

ha på biblioteken. Först presenteras några forskares idéer om vad som är viktigt för en 

adekvat indexering av skönlitteratur. Det kanske är viktigt att påpeka ett detta endast är ett 

urval och inte en heltäckande redogörelse för alla teorier som finns kring detta. Urvalet är 

snarare gjort för att visa på spektrat av idéer och tankar som finns. Därefter presenteras några 

utarbetade system, främst att nämnas är den danska biblioteksforskaren AnneLise M. 

Pejtersen, vars system ”Bokhuset” används vid en del danska skolor idag. Slutligen i kapitlet 

presenteras en del alternativa idéer kring hur biblioteken bör arbeta för att bäst tjäna 

låntagarna. 

 

3.2 Klassificerings- och indexeringsteorier 

Skönlitteratur måste, enligt Gregg Sapp, vara det mest missförstådda mediet av alla de som 

erbjuds på biblioteket. Bibliotekarier, vars yrke det är att klassificera material för 

kategoribaserad åtkomst, har generellt hävdat att skönlitteraturens subjektivitet omöjliggör 

klassificering baserad på ämne (Sapp 1986:488). Sapp skriver att lite har gjorts för att besvara 

frågan; ”hur väl servar nuvarande organisation av skönlitteratur användarna?” (Sapp 

1986:489).  

 

De tidiga klassifikationssystemen för skönlitteratur hade inga andra ambitioner än att hjälpa 

en användare till rätt hylla. När klassificering fungerar som avsett, som Baker och Shepherd 

skriver, så lyckas biblioteken exponera läsarna för mindre kända författare inom en genre. I 

och med klassificeringen har man därmed skapat ett värdefullt och kostnadseffektivt 

rekommendationssystem för låntagarna (Baker och Shepherd 1987:245-246). 

 

Gregg Sapp publicerade 1986 en artikel i ämnet ”subject approaches to fiction” där han 

presenterar och utvärderar flera klassificeringssystem för att se hur väl de skulle svara mot en 

trolig låntagarfråga. Dels tittar han på hur detaljrikt ett ämne beskrivs och dels på hur många 
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ingångspunkter för sökning man erbjuds av systemet (Sapp 1986:488) (Han rangordnar en rad 

olika system, resultatet är mindre viktigt här). Den grundläggande principen med 

klassificering är att begrepp kan ordnas hierarkiskt, så är inte fallet med skönlitteratur, skriver 

han. Idéer och aspekter som täcks av ett skönlitterärt verk styrs endast av dess interna logik. 

Han tar som exempel en huvudfigur i en roman som är förälskad i en karaktär i boken 

samtidigt som han eller hon är rädd för en annan. Detta är en av anledningarna till varför alla 

försök till universella klassificeringsscheman är dömda att misslyckas. En roman kan sällan 

sägas vara ”om” bara ett ämne eller ett annat, enligt Sapp. En romans ”ämne” skulle mer 

troligt beskrivas ur ett kollektivt, samlande begrepp snarare än singulärt uttryck (Sapp 

1986:495). Även AnneLise Mark Pejtersen skriver att nackdelen med dagens 

klassifikationssystem är att de sällan är till hjälp för den låntagare som har behov rörande 

innehållet i ett dokument (Pejtersen 1992:361-362). 

 

Indexering, skriver Sapp, är till skillnad från ren klassificering ett mer precist sätt att beskriva 

ett skönlitterärt verk. Även om många argumenterar att omfattande indexering är bortkastad 

tid och endast förleder låntagare genom att lyfta fram underordnade och mindre viktiga 

aspekter av ett verk så anser Sapp att detta är den rätta vägen. Enligt Sapp kan man inte över- 

eller undervärdera några aspekter av ett skönlitterärt verk. När användarna, eller låntagarna, är 

en heterogen skara med vitt skiftande bakgrunder och intressen är mångfacetterad indexering 

det enda rätta. Ju mer homogen läsekrets, såsom fallet är inom en akademisk disciplin, desto 

mer likartad blir tolkningen och tvärtom (Sapp 1986:495). 

 

Baker och Shepherd (1987) identifierar fem viktiga principer i tidiga (sent 1800, tidigt 1900-

tal) arbeten om klassificering som bör beaktas när man delar upp skönlitteratur. Den första 

och viktigaste principen är att klassificeringens mål ska vara att den ska leda låntagare till den 

typ av litteratur de vill ha. Användarstudier har visat att klassificering enligt genre ökar 

möjligheterna för låntagarna att hitta den typ av bok de vill ha (Baker & Shepherd 1987:249). 

 

Den andra principen, klart kopplad till den första, är att läsare är komplexa i sitt val av 

litteratur. De baserar inte alltid sitt val av litteratur på en enda dimension. Alla metoder för att 

dela in skönlitteratur i underkategorier som leder läsaren rätt bör därför, enligt Baker och 

Shepherd, användas. Tidiga ansatser till klassificering av skönlitteratur har identifierat 4 typer 

av indelning som bör beaktas: 
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1) Brett beskrivande ämnesord (Andra världskriget t.ex.)  

2) Genre (mysterier t.ex.)  

3) Format (novell, roman t.ex.)  

4) Litterär kvalitet (seriös samtida skildring t.ex.)  

 

AnneLise M. Pejtersens resultat (1978) är en indikation på denna princip; låntagare vill söka 

litteratur utifrån fler dimensioner för att hitta böcker som motsvarar deras krav. (Baker och 

Shepherd 1987:249) Problemet med Pejtersens resultat, som Baker och Shepherd skriver är att 

det bryter mot den första principen, nämligen att det ska vara enkelt att använda. Hennes 

studie visar att låntagare kan använda systemet men frågan är om de skulle göra det. En av 

studierna de refererar till anser de visar att det troligen inte är så. Studien, gjord av David 

Spiller 1980 av 500 låntagares beteende visar nämligen att låntagare främst väljer litteratur 

genom att strosa runt bland hyllorna (Baker och Shepherd 1987:249-250). 

 

Den tredje principen som nämns i de arbeten författarna beskriver är att klassificering av 

skönlitteratur bör vara utformad så att läsare exponeras för författare de annars skulle missa.  

 

Tidiga utvecklare av klassifikationssystem har också nämnt två andra principer som är 

omdiskuterade. Den första av dessa är att verk av samma typ, eller genre om man så vill, inte 

ska separeras fysiskt. Principen är omdebatterad eftersom den inte tillåter så kallad cross-

browsing det vill säga att låntagare inte får samma möjlighet att upptäcka sånt som de annars 

kunnat förbise. 

 

Den andra omdebatterade principen är att verk av samma författare inte bör skiljas åt. Denna 

princip är förkastlig för dem som vill skilja en författares verk åt av den anledningen att de är 

av olika typer (Baker och Shepherd 1987:246-247). 

 

3.3 System  

Pejtersen byggde, trots kritiken från Baker och Shepherd, vidare på sina användarstudier och 

publicerade 1992 en artikel där hon presenterar en ny modell för bibliotekens on-line 

kataloger. Användarstudierna visade på låntagares behov och nödvändigheten av 

klassificering av skönlitteratur utifrån många dimensioner (Pejtersen 1992:362). Analysen 

bygger på vad hon i en senare artikel benämner kognitiv arbetsanalys, ett konceptuellt 

ramverk för att analysera interaktion mellan människa och system (Fidel & Pejtersen 2004).  
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Hennes klassificeringsförslag, baserad på analysen av 300 referenssamtal mellan 

bibliotekarier och låntagare, innefattar dimensionerna ämne, ram, författarens intention och 

tillgänglighet (d.v.s. läsbarhet eller tryckstorlek). Av detta utvecklade hon ett 

multidimensionellt system för användning i katalog eller index, inte för hyllarrangemang. En 

naturlig konsekvens av undersökningarna var att försöka göra det möjligt för användare att 

identifiera och välja söktermer i systemet utefter behov. De romaner (3500 till antalet) som 

kom att ingå i hennes utvecklade försöksprojekt, ”bok-huset”, indexerades därför efter de 

behov hon identifierat (Pejtersen 1992:362). 

 

Inom ramen för hennes tidigare studier finns också undersökningar gällande låntagares 

beteende när de väljer böcker på biblioteket. Bland annat har hon tittat på interaktion mellan 

bibliotekarier och låntagare. Låntagares sökstrategier kom därför att spela en roll i 

utformandet av sökdialogen i systemet. Strategierna hon identifierat är; 1) ”Intuitive 

browsing”, det vill säga strosande bland hyllor där låntagare tittar på omslaget, baksidan av 

boken o.s.v. 2)”Associativ återvinning”; Låntagare söker böcker baserat på liknelser mellan 

böcker de läst och såna de inte läst. 3)”Analytisk återvinning”; bokens beskrivna attribut ska i 

systemet motsvara låntagares beskrivna behov. 4)”Bibliografisk återvinning för kända objekt” 

Systemet skulle vidare innehålla en rad möjligheter till feed-back (Pejtersen 1992:362). 

 

”Bok-huset” är uppbyggt med multimedia som hörnsten. Man navigerar i databasen genom en 

rad olika rum, Pejtersen kallar det för ”lagerlokal”. I det första rummet väljer man antingen 

böcker för vuxna, barn eller blandat för båda. När man valt rum kan man söka enligt fyra 

olika strategier baserade på resultatet av hennes tidiga undersökningar. Den analytiska 

sökningen är uppbyggd enligt ett problemlösarperspektiv, användarens behov utforskas 

systematiskt. I rummet erbjuds man 13 olika dimensioner varefter böckerna är beskrivna. 

Dessa inkluderar en geografisk dimension, en tidsdimension och känslomässig dimension 

bland annat. Vid val av en eller annan dimension presenteras ett antal söktermer 

överensstämmande med det man valt. Man kan i systemet kombinera flera dimensioner i en 

sökning. Man kan under sökning också radera eller lägga till dimensioner allteftersom. 

Sökresultatet presenteras så att man kan se en kort beskrivning av de böcker systemet hittat 

och hur dessa stämmer överens med sökfrågan (Pejtersen 1992:362-364). 

 

En andra sökstrategi man kan välja är att söka efter ”model book”. Detta innebär alltså att 

man söker efter en bok som liknar en man just läst. Systemet frågar efter exempel på tidigare 
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böcker man läst och tyckt om. Därefter letar systemet fram böcker som indexerats med 

samma attribut som den man presenterat. Beskrivningen av de tio mest liknande böckerna 

presenteras för användaren.  

 

En tredje väg att gå är att ”browsa” bland bokbeskrivningar. Detta är till för dem som inte har 

en aning om vad de vill ha eller har en sökfråga som inte kan besvaras med andra strategier. 

Efter att ha valt denna strategi slumpar systemet fram en bokbeskrivning varifrån användaren 

sedan kan klicka sig vidare bland andra beskrivningar.  

 

”Browsing”-alternativet inkluderar också en piktogram-version där man söker bland bilder 

som sammanfattar en boks innehåll. Grundtanken är att en enskild bild kan säga väldigt 

mycket. Bilder kan också vara estetiska och ge möjlighet till oväntade associationer och nya 

idéer (Pejtersen 1992:362-364). 

 

Bok-huset användes i utvärderingssyfte på en skola i Danmark under 6 månader 1988. 

Utvärderingsteknikerna inkluderade online-loggning av användare, en online enkät, 

traditionella enkäter, observationer samt intervjuer. Utvärderingarna resulterade i ett, enligt 

Pejtersen, övertygande positivt gensvar, både vad gällde den nya klassificeringen och därtill 

följande vokabulär. Gränssnittet karaktäriserades som enkelt och mycket roligt att använda. 

De många möjliga sökstrategierna ansågs som hjälpsamma, och den mest använda och 

uppskattade var den analytiska strategin (Pejtersen 1992:365). 

 

1991 var F. W. Lancaster inne på den idé som Pejtersen implicerat i sitt system med den andra 

sökstrategin ”model book”. I sin bok ”indexing and abstracting in theory and practice” 

presenterar han en tanke om hur detta skulle kunna gå till. Han ser framför sig folkbibliotek 

där låntagarnas lån registreras. Program kunde sedan konstrueras för att leta efter grupper av 

användare som har många lån gemensamt. Detta kunde sedan användas för att skapa 

lästipslistor som andra låntagare kan ta del av (Lancaster 1991:189). 

 

Även den kanadensiska forskare Clare Beghtol har ett förslag på indexeringssystem. Till 

skillnad från Pejtersens ”bokhus” är det endast ett teoretiskt försök. Hennes system; 

Experimental Fiction Analysis System (EFAS) tar fasta på och beskriver objektiva data som 

finns i texten, systemet försöker inte beskriva helheten. Huvudfacetterna i henne system är 

karaktärer, händelser, platser, tid och övrigt. Till skillnad från huvudklasser i traditionella 
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system så kan alla dessa upprepas så många gånger som behövs för att representera innehållet 

i en skönlitterär bok (Beghtol 1994:158f). 

 

3.4 Representation av innehåll  

Problemet med indexering av skönlitteratur jämfört med indexering av facklitteratur, som F. 

W. Lancaster skriver, är att syftet är ett helt annat, nämligen att underhålla eller inspirera 

snarare än att förmedla kunskap om något. Varför ska då skönlitteratur ämnesindexeras frågar 

han sig? Han använder sig av romanen ”En världsomsegling under havet” av Jules Verne som 

exempel. Även om en bok inte handlar specifikt om t.ex. ubåtar, och inte nämnvärt bidrar till 

vår kunskap om detta färdmedel så kan det finnas anledning att indexera verket med ordet 

”ubåt” En låntagare kan komma med en fråga om vilka romaner som utspelar sig i 

ubåtsmiljö? Vilken var den första romanen som utspelar sig i ubåtsmiljö? Vad heter den där 

tidiga klassikern som utspelar sig på en ubåt? (Lancaster 1991:182-183). 

 

Ett ännu större problem är givetvis att den som indexerar också har sin syn på ett verk. Är 

indexeraren på samma våglängd som den tänkte låntagaren? Indexering är subjektivt, skriver 

Lancaster, två eller fler individer kan vara oense om vad ett verk handlar om, vilka aspekter 

som är viktiga att lyfta fram och vilka termer som bäst beskriver ett ämne (Lancaster 

1991:60). Även med en fastställd ämnesordslista finns alltså den subjektiva människan bakom 

som kan ha egna synpunkter på vad som bäst representerar ett innehåll. 

 

Hans Jorn Nielsen, lärare på bibliotekshögskolan i Ålborg skriver att all indexering av 

skönlitteratur är en form av tolkning, detta som svar till främst Clare Beghtols EFAS där 

”objektiva” data ska spela huvudrollen för indexeringen. Nielsen, med litteraturvetenskaplig 

bakgrund, menar att det är viktigt att beakta hur ett verk är skrivet. ”Works of fiction do not 

consist of a few objective data aspects” skriver han. Det är viktigt att fråga ”hur” när man 

indexerar ett skönlitterärt verk. Genre bör vara en del av indexering, skriver han. Till 

genreaspekten räknar han också litterär typ eller stil. Vidare bör man titta på den narrativa 

strukturen (är den enkel, komplex, tidsdifferentierad?), berättaren i boken (första person, 

tredje?), berättarstil (impressionistisk, surrealistisk, användande av ordvitsar?), miljöns 

funktion (dokumentär, symbolisk?), motiv (vilka ledande motiv märks i texten, anspelar den 

på andra texter?) (Nielsen 1997b). I en annan artikel, även den från 1997 utvecklar Nielsen 

sina tankegångar kring indexering. Nästan alla klassificerings och indexeringssystem har tagit 

fasta på innehållsaspekten av skönlitteraturen, skriver han. Formaspekten har alltid 
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negligerats. Traditionellt har man arbetat med de fyra facetter man inriktat sig på att indexera 

facklitteratur med, nämligen; Vem? Vad? Var? och När? Det som saknas enligt Nielsen är 

Hur? Det är konstigt, skriver han, eftersom skönlitteraturens bruk till stor del vilar på något 

helt annat än vem, vad, var och när. De ”populärlitterära” genrerna som, kriminalroman, 

science fiction, spionromaner och westerns är dock så välavgränsade som typ att 

genrebeteckningen bör räcka för att ge läsaren en uppfattning om vad han eller hon kan vänta 

sig av boken, och vid en sökning skulle man nöja sig med dessa genrer som sökord. Formen 

finns så att säga redan i genrebeteckningen. Även höglitterära (min kursiv, Nielsens ord) 

romantyper som bekännelseromaner, brevromaner samt biografiska romaner bör kunna 

representeras med enstaka ämnesord, enligt Nielsen (Nielsen 1997a:8 och 18). 

 

Många, kanske de flesta, skönlitterära verk passar dock inte in i någon genrekategori, skriver 

han vidare. Han refererar till ett arbete av Wilson och Robinson (Nielsen 1997a:8) där han 

funnit en princip att hålla sig till, nämligen ”the rule of topic and kind”. En representation av 

en boks ämne bör alltid följas av en representation av vilket slags bok det är frågan om. 

Poängen med det hela är att man inte nödvändigtvis vill ha bara vilken bok som helst ur en 

viss genre  (Ibid:7-8). Man vill heller inte ha vilken bok som helst som representerats med ett 

par ämnesord. Han använder två danska romaner för att illustrera sitt exempel. Romanerna 

handlar båda om två unga kvinnor i storstadsmiljö och har således tilldelats dessa ämnesord i 

Dansk Biblioteks Centers ämnesordsregister. Till att börja med fastslår Nielsen att ett litterärt 

verk existerar på dels en denotativ nivå och dels en konnotativ nivå. Denotativt, alltså på 

teckennivå handlar verken om samma saker men på den konnotativa, tematiska eller 

symboliska nivån är de väsensskilda; den ena är en realistisk ungdomsroman, medan den 

andra är en experimentell roman i en modernistisk anda. Romaner som har en innebörd på en 

mer konnotativ, tematisk nivå bör enligt Nielsen även representeras med sådana 

ingångspunkter för sökning (Nielsen 1997a:11). Även om vi på en denotativ betydelsenivå 

möjligen kan identifiera en rad innehållsmässiga ”data”, skriver han, med adress Clare 

Beghtol, så ligger ett litterärt verks centrala betydelse och upplevelsepotential ofta i helt andra 

aspekter av verket (Ibid:12). En mer fyllig dokumentinformation i indexeringssystemen är 

önskvärd av den anledningen att sökning och återvinning av litteratur kan ta avstamp i andra 

låntagarönskemål än bara ämne eller genre (Ibid:17). 

 

Att läsa en roman är inte en informationssamlande process där man vill ha kunskap om 

personer, miljö, ram, tid eller händelser. Att läsa en novell handlar heller inte om att samla 
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information om ämnen på en tematisk nivå, skriver han vidare. Läsare är visst intresserade av 

att läsa om saker, men, det får inte bli basen för ett indexeringssystem. Den känslomässiga 

upplevelsen av en roman är nära bunden till den estetiska och formella strukturen hos ett verk. 

Vidare skriver han att innehållet i skönlitteratur inte täcks av nyckelord för ämne, eller en 

sammanfattning av händelser i ett verk. Aspekter av litteraturhistoria, period, litterär rörelse 

och inflytande bör också noteras vid indexering (Nielsen 1997b). 

 

Gregg Sapp avslutar sin artikel om klassificering och indexering med att fråga sig om det 

verkligen är värt all den möda indexerare skulle få lägga ner. Han skriver att med en högre 

grad av systematisering (tryckt 1986) skulle processen underlättas, men att det fortfarande 

skulle krävas ett intensivt arbete. Indexerare skulle få läsa hela romaner för att kunna 

sammanfatta dess innehåll. Många indexerare skulle helt enkelt gå ifrån sina jobb om detta 

skulle realiseras, enligt Sapp. Vad som bör undersökas är hur indexering kan dra nytta av till 

exempel bokrecensioner eller förlagens notiser om de böcker de säljer. Sapp besvarar sin egen 

avslutande fråga med att hävda att indexering är värt mödan och att det dessutom kan komma 

att bli den mest populära interaktiva servicen biblioteken kan erbjuda. (Sapp 1986:495-496).  

 

3.5 Alternativa vägar 

Ämnesord är något som används i stor utsträckning vid biblioteken idag. Så till exempel kan 

man söka på kommissarie John Rebus namn om man gillar författaren Ian Rankins skotske 

deckare. Vid Mölndals stadsbibliotek jobbar bibliotekarierna Inga-Lill Ekvall och Sibyl 

Larsson. De är ansvariga för att ha utarbetat ämnesords- och genrelistan EDVIN. Denna 

ämnesordslista bygger på deras långa erfarenhet av vad låntagare faktiskt frågar efter på 

biblioteken. Avsikten med listan var att skapa ett system som gör det enkelt att hitta romaner 

om olika ämnen eller teman vare sig det är nya publikationer eller gömda guldkorn i 

magasinet. Ekvall och Larsson har identifierat tre kategorier av frågor som ständigt 

återkommer;  

 

1)   Romaner om ett givet ämne.  

2)   ”Detta var en bra bok, har ni något liknande?”  

3) ”Jag hörde om en bok…” Sporadisk information, låntagaren minns få detaljer, inte 

författare eller titel. 
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Varje boktitel tilldelas en genre och/eller miljö. Baserat på erfarenhet är detta den vanligaste 

frågan en bibliotekarie ställs inför. Huvudgenren inkluderar litterära genrer såväl som 

vedertagna genrer som deckarhistorier, science fiction och thrillers. Ekvall och Larsson har 

också lagt till egna termer som de funnit användbara, som till exempel jakthistoria och 

barndomsskildring. 

 

Romaner tilldelas även ett preciserat ”när” (historiska perioder eller till och med årtal) och var 

(regioner eller kanske en enskild by). Huvudkaraktärerna i boken presenteras ingående med 

ålder, kön, yrke o.s.v. Enligt författarna är det vanligt med vaga frågor där låntagare minns 

detaljer om en bok. Därför försöker man finna nyckelord som tilldelas varje roman. 

 

Arbetet med ämnesordslistan började med ett begränsat antal ord tagna ur den egna katalogen. 

Ekvall och Larsson har sedan dess utvecklat, lagt till och förbättrat listan med ämnesord. Vid 

val av ämnesord har man avsett att så långt möjligt använda vardagsspråk. De har inte följt 

några strikta regler, skriver de, utan har försökt fokusera på hur låntagarna ställer sina frågor 

(Ekvall & Larsson 1997). 

 

Annika Eliassons uppsats ”Indexering av skönlitteratur i teori och praktik” fokuserar på just 

ämnesordsindexering och hon har undersökt Mölndals stadsbiblioteks ämnesordslista EDVIN. 

Eliasson har undersökt ett antal romaner som indexerats enligt EDVIN för att se hur väl 

indexeringen stämmer överens med ledande teoretikers åsikter om hur skönlitteratur bör 

ordnas. Uppsatsen syfte är att se hur väl teori och praktik hänger ihop. I uppsatsen förespråkas 

ett litteraturvetenskapligt perspektiv. I enlighet med Nielsens teorier anser hon att det är 

viktigt att beakta skönlitteraturens natur vid indexeringsarbete. Det finns romaner som 

beskrivits i EDVIN på ett bra sätt anser hon. De romaner som beskrivits enligt frågefacetterna 

vad, hur, när, var, vem, enligt Nielsens teori, har störst chans att återfinnas (Eliasson 2002:12, 

48). 

 

Arvidsson och Tolstoy (2005) har skrivit en uppsats där de undersökt nät-bokhandeln 

amazon.coms system där man som användare rekommenderas att köpa böcker liknande den 

man tittar på. Syftet med deras uppsats är att undersöka hur stora likheter det är i klustren av 

böcker som skapas av amazon.coms rekommendationssystem. Med kluster menas alltså den 

lista av böcker som genereras, och presenteras för dig som användare, när du tittar på en 
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specifik bok. (Arvidsson och Tolstoy 2005:1) Detta är alltså som vi sett inte en exklusiv ”nät-

ansats” utan idén fanns redan hos Pejtersen när hon skapade sitt ”bokhus”. 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i övergripande funderingar kring återvinning av skönlitteratur; 

Varför ämnesbestämmer biblioteken inte sin skönlitteratur i större utsträckning? Har 

internetbokhandeln och/eller den akademiska forskningen kommit med någon lösning? Finns 

det några färdigutvecklade verktyg? Kompletterar dessa verktyg de traditionella systemen? 

Och slutligen frågar de sig; skulle man kunna implementera ett färdigt verktyg, utvecklat 

inom internetbokhandeln i en bibliotekskatalog? (Ibid:1). 

 

Rekommendationssystem bygger på vad som kallas ”social navigation”. Detta begrepp, som 

kommit att växa till ett helt forskningsfält, bygger på studier av individers informations och 

konsumtionsbeteende. De som ska ha myntat uttrycket, Paul Dourish och Matthew Chalmers, 

beskriver social navigation;  

 
moving “towards” a cluster of other people, or selecting objects because others have been 

examining them wouldboth be examples of social navigation. (Dourish & Chalmers 1994) 

 
Kort sagt; när vi väljer att köpa saker som säljer är det ett utslag av det som kommit att kallas 

social navigation. 

 
Many store-based recommender systems, such as Amazon.com, base recommendations people’s 

purchases, because voting with a credit card is a strong statement  indeed. (Dieberger et. al. 

2001) 

 
Problemet som Dieberger et. al. identifierar är att systemen inte säger mycket om vad som 

hände före köpet. Tittade konsumenten runt på många olika varor innan, eller visste han/hon 

precis vad hon ville ha? Likaledes är det svårt att få feedback på hur väl köpet svarade mot 

förväntningarna, ”people need to be very happy or unhappy about a purchase before bothering 

to write a review”. Mellanregistret försvinner troligen (Dieberger et. al. 2001). 

 

Amazon.com använder sig av vad de kallar ”browse nodes”, vilket man skulle likna vid ett 

klassificeringssystem. Browse Nodes är semihierarkiskt till sin struktur, det vill säga att det 

har både facetterade och hierarkiska inslag. Browse Nodes delar först in produkterna efter 

vilken produktkategori de hör till, det vill säga; Music, Books, Outdoor living. 

Produktkategorin Books är i sin tur indelat i flera olika underfacetter. Subjects är en facett som 
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används Arvidsson och Tolstoy har studerat just den här facetten i sin uppsats. Kategorin 

Books är också indelad i format- och tillgänglighetsfasetterna e-böcker, lättläst, ljudböcker 

och böcker på andra språk. Under Subjects finns ett trettiotal underkategorier på den första 

nivån. De flesta är tydliga ämnesområden inom till exempel medicin, sport och juridik, men 

flera har karaktären av att spegla målgruppen istället för bokens ämne. Så till exempel Gay & 

Lesbian, Children's Books, Teens. Genrer förekommer sporadiskt i den mån dessa alls 

förekommer som Browse Nodes (Arvidsson och Tolstoy 2005:19).  

 

Det finns en rad olika rekommendationssystem som alla bygger på algoritmer för att räkna ut 

hur kunder handlar. Dessa grupperar ofta kunder istället för varor, för att man antas kunna 

gruppera människor efter smak till exempel. 

 

Amazon.com har utvecklat sin egen algoritm. Denna algoritm, Item-to-item collaborative 

filtering, tittar på varje objekt som en användare köpt eller betygsatt och försöker utifrån detta 

finna liknande objekt, det vill säga objekt som tenderar att handlas tillsammans. Men, som 

författarna skriver; Hur amazon.com beräknar likheten mellan böckerna är okänt (Arvidsson 

och Tolstoy 2005:22). 

 

Slutsatsen som Arvidsson och Tolstoy drar är att ett verktyg liknande amazon.coms ”similar 

items” är något som kan, och bör, användas av biblioteken för att komplettera de sökverktyg 

man använder sig av idag. Med fler sökmöjligheter ökar möjligheten för låntagare att hitta den 

typ av bok de vill ha, skriver författarna (Arvidsson och Tolstoy 2005). 

 

Kanske det trots allt inte handlar om att skapa intrikata system där du kan söka på varje aspekt 

av en bok? I en artikel publicerad i ”Library Journal” (2005) skriver Beth Dempsey om 

bibliotekens arkitektur och inredning. Inom bibliotekarieyrket har man en förkärlek för att 

sätta etiketter på saker och ting och använda komplicerade system för att klassificera böcker, 

och därmed effektivt utestänga låntagarna. Lösningen på problemet är att designa utrymmen 

och skyltar så att användarna enkelt kan hitta det de vill ha, eller hjälp, på ett enkelt sätt 

(Dempsey 2005). 

  

Dempsey adresserar inte själva problemet med klassificering, indexering och ordnande av 

skönlitteratur, men grundtanken i artikeln är “keep it simple”. Hon använder Dewey Decimal 

system (ett klassificeringssystem byggt på en sifferkod som används i USA) som referens när 
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hon beskriver hur biblioteken kan krångla till det för låntagarna. Just det systemet används 

inte i svenska bibliotek, men genom att titta på många av de indexeringsteorier som 

presenteras i detta avsnitt så ser man att det finns en tendens mot att vilja skapa system med 

otaliga facetter. Skulle det göra det lättare?  

 

Jenny Wikström har skrivit en uppsats med temat skyltning. Hon har gjort en 

observationsstudie i Skellefteå stadsbibliotek där hon noterat hur låntagare rör sig bland 

hyllorna. De speciella skyltningshyllor som personalen ställt fram har varit hennes fokus. Hur 

påverkas besökarna av skyltningen och vad anser de om den? (Wikström 1999:1-3). Hon 

gjorde också en enkätundersökning, 80 personer, där hon frågade låntagare om de 

uppmärksammat skyltningen, om den påverkat dem och om de tycker den är nödvändig. 

Skyltningen är något som ses som nödvändigt och bra av både besökare och personal 

(Wikström 1999). 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det jag har visat så här långt är att de som funderar kring indexering och klassificering är 

överens om låntagarnas multidimensionella behov. Det man är oense om är hur detta bör 

omsättas i ett praktiskt system. Teoretiker som Beghtol anser att ett verk bäst beskrivs utifrån 

objektiva data dragna ur handlingen medan litteraturvetare som Nielsen anser att det krävs en 

analys av innehållet för att bäst kunna representera det i ett indexeringssystem. Det jag ser 

som allra tydligast är den tendens som finns hos alla de presenterade teoretikerna att facettera 

alla delar av skönlitteraturen. Huvudpersonen bör beskrivas utifrån en rad aspekter, 

handlingen ska dissekeras för att presentera nyckelord. Även Hans Jorn Nielsen vill, trots sin 

litteraturvetenskapliga ådra som visar sig när han skriver om böcker som estetiska helheter, 

analysera handlingen och därefter indexera verket efter indexerarens tycke och smak. Han 

jobbar lite mot sig själv, anser jag, eftersom han själv säger att läsaren är med och skapar 

handlingen på ett sätt. Det är den subjektiva tolkningen av ett verk som är centralt. Om det är 

en subjektiv process att läsa en bok, hur ska jag då kunna lita på en indexerares tolkning? 

 

De teorier och funderingar jag kommer att hålla mig till hädanefter är de om hur människor 

väljer sin litteratur, vilket i sin tur har, eller borde ha, en påverkan på hur biblioteken väljer att 

arbeta.  

 

Jag har valt att tematisera den tidigare forskningen på området enligt följande teman; 
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Tema: Läsares val av litteratur 

Läser vi om saker, eller letar vi mer abstrakta upplevelser? Hur ska detta bäst representeras i 

ett indexeringssystem? Beghtol vill ta fasta på de objektiva data ett verk innehåller. Nielsen 

anser att hon bedrar sig själv, eftersom även om det på ytan tycks finnas beröringspunkter på 

en objektiv, denotativ nivå, så får tecknen betydelse endast i ett sammanhang, en konnotativ 

nivå. Pejtersen, som prisas av Nielsen, tar en mellanväg, innehållet ska finnas representerat 

såväl på en denotativ nivå som en konnotativ nivå och låntagare ska kunna söka sig igenom 

dem alla.  

 

Frågan som ingen av de presenterade forskarna egentligen tycks besvara är den om hur läsare 

faktiskt väljer sin litteratur. Vad är det som gör att den viss bok är intressant?  

 

Tema: Strategier för litteratursökning 

Detta kommer i förlängningen att påverka hur jag sedan går tillväga för att leta rätt på den 

boken. För att exemplifiera; jag är intresserad av en hårdkokt deckare, (jag har ställt upp ett 

kriterium för val av litteratur, i det här fallet ett stilkriterium) finns det verktyg som 

underlättar mitt sökande på biblioteken? Om jag inte kan söka rätt på den typ av litteratur jag 

är intresserad av på biblioteken, hur gör jag då, vilka strategier tillämpar jag?  

 

Tema: Strategier på biblioteken 

Hur beter sig låntagare på biblioteket? Klart är att det finns många sätt på vilket man kan hitta 

sin favoritbok. De letar efter genrer, eller liknande böcker (Pejtersens associativa återvinning), 

man strosar bland hyllorna och tittar på omslag och baksida. Låntagare kan vara analytiska i 

sitt sökande; bokens beskrivna attribut ska i systemet motsvara låntagares beskrivna behov. 

Bibliografisk återvinning för kända objekt, vilket i praktiken innebär att låntagaren känner till 

namnet på ett verk till exempel. Ur allt detta har forskare, främst då Pejtersen, Nielsen och 

Beghtol sedan försökt skapa återvinningssystem, teoretiska eller realiserade som ska kunna 

svara mot eventuella låntagarfrågor. Den som tagit det längst är väl Pejtersen. I hennes 

interaktiva katalog ”bok-huset” kan man använda sig av strategier som är tagna från ett reellt 

beteende hos låntagare, detta är hur låntagare beter sig enligt Pejtersens undersökningar. 
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4. Undersökningen 

4.1 Respondenterna  

I det följande avsnittet kommer jag att presentera respondenterna som ingått i min 

undersökning. Vilka kriterier man utgår ifrån, strategierna man använder för att hitta böcker 

man är intresserad av och slutligen hur man går tillväga där man antingen köper, lånar eller 

laddar ner sin skönlitteratur.  

 

Respondent 1 läser, eller rättare sagt; lyssnar på ca 10 böcker per år. Jag kommer i 

fortsättningen bara att skriva att han ”läser”, inget annat. Han läser kriminallitteratur och 

fantasy. När han beskriver den fantasy han läser säger han att det inte är ”klassisk Tolkien-

fantasy”. Jag är själv ingen expert på Fantasy men av hans svar kan man förstå att det är en 

annan stil av fantasy som intresserar honom. Kriminallitteratur som ska falla honom i smaken 

ska vara av det hårdkokta slaget. 

 

Strategin han använder sig av när han letar ny litteratur är att kolla vad andra användare av 

fildelningsprogrammet ”direct connect” delar ut. Programmet kopplar ihop användares 

datorer i så kallade hubbar. Fildelning innebär att man gör material på sin egen dator 

tillgängligt över internet för andra användare av samma program. I gengäld får man tillgång 

till deras filer. Han får även tips från vänner och familj. När han letar ny litteratur söker han 

ofta efter författare han läst tidigare. Han antar även att om andra har ljudböcker av en 

författare han läst och gillat så finns det en stor chans att han kommer uppskatta annat de har i 

sina elektroniska mappar. 

 

De få gånger han går på biblioteket vet han exakt vad han ska ha. Han går inte till biblioteket 

för att få tips om en ny bok eller för att bara låna något på känn. Han tycker att katalogen är 

tråkig och vill ha möjlighet att skriva recensioner om böcker han läst.  

 

Respondent 2 läser regelbundet, har alltid en bok igång så att säga. Hon läser deckare och 

vanliga romaner. Hon läser gärna Agatha Christie och Dorothy Sayers. Jane Austen är en stor 

favorit hos henne, den särskilda humorn tilltalar henne. Hon läser för att bli road eller för att 

få lite spänning. 
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Respondent 2 får tips från vänner och familj om böcker. Hon är också medlem i två 

bokklubbar. Hon letar efter författare hon är intresserad av, men tror att det skulle vara svårt 

att hitta böcker från andra författare liknande dem hon tycker om. 

 

Strategier hon använder sig av för att leta är främst på biblioteket. Där använder hon sig av 

tipsbroschyrer från bibliotekarierna och lästipshyllan, men för det mesta strosar hon bara 

bland hyllorna, läser på baksidan av böckerna och väljer därefter. Hon går gärna på 

biblioteket utan att veta exakt vad hon vill ha innan. 

 

Respondent 3 gillar också hon deckare, hon läser även gärna vanliga romaner. Det kan vara 

vad som helst enligt henne själv. Hon gillar Henning Mankell för att hans böcker är enkelt 

uppbyggda utan en massa personer att hålla reda på. Att läsa ska vara avkopplande.  

 

När hon letar nya böcker söker hon på författare hon läst tidigare. Hon får tips från 

Bokus.com´s nyhetsbrev, recensioner i dagstidningar, TV-program, vänner och kollegor. Hon 

uppskattar funktionen ”kunder som köpt denna vara…” hos nätbokhandlarna eftersom det kan 

ge bra tips. 

 

Respondent 3 lånar sina böcker på biblioteket. Väl där strosar hon runt och läser på baksidan 

av böckerna, tittar på omslagen och väljer därefter. Tipshyllan har gett även henne några 

uppslag. Hon skulle vilja ha möjlighet att spara sin lånefil dels för att se hur mycket och vad 

hon lånat tidigare och dels för jämförelse med andra låntagare. 

 

Respondent 4 läser romaner och deckare. Hon läser regelbundet, utan en bok vid sidan av 

sängen känns det som om något fattas. Hon vill ha böcker med en tydlig handling. Hon vill 

gärna läsa om något hon kan identifiera sig med, karaktärer eller situation. Om en bok inte ger 

henne något efter femtio sidor så slutar hon läsa. Hon har många favoriter bland författare. En 

av dem är Olov Svedelid som är en favorit bland deckare. Hon gillar den raka handlingen och 

att det är lättläst. Hon gillar inte när böcker blir röriga och det blir många personer att hålla 

reda på. Om en bok blir för djup och grubblande kan också vara en anledning till att inte läsa 

en bok. 
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Hon får de flesta uppslagen på vad hon ska läsa från vänner och kollegor på jobbet. Hon får 

tips från veckotidningar och bokprogram på TV. Om hon vill ha en ny bok men saknar 

uppslag så går hon till biblioteket för att leta där. 

 

Hon lånar sina böcker. Om man köper böcker så blir de ju bara liggande efter man läst dem. 

På biblioteket börjar respondent 4 sin resa vid hyllan för återlämnade böcker. Hon strosar 

bland hyllorna för idéer, läser baksidan och tittar på omslaget. Hon kan välja en bok bara för 

att den ser intressant ut utan att känna igen författaren. Många gånger kan det vara ett 

lyckodrag. Strategin på biblioteket innebär en resa från A till Ö på romanhyllorna.  

 

Slutligen respondent 5 som läser mycket deckare, thrillers och även andra skönlitterära 

böcker. Hon läser enligt egen utsago i vågor men genomsnittligt mycket. Hon läser gärna 

kärleksromaner fast inte av det sliskiga slaget utan mer verklighetstrogna skildringar. Hon 

gillar deckarförfattaren Dennis Lehanes böcker för det rättframma språket och enkelheten. 

Samtidigt är invecklade pusseldeckare mer hennes smak.  

 

Hennes främsta källa till tips är två bokklubbar som hon är medlem i. Hennes främsta strategi 

är att leta på författare hon tycker om. Hon får även tips av vänner, familj och kollegor. Hon 

väljer böcker efter handlingen och hur en bok beskrivs vad gäller språk och stil. För att hitta 

böcker hon tycker om skulle hon leta i Libris och se om en bok hon gillar kategoriserats på ett 

eller annat sätt och utgå ifrån det. En annan strategi kan vara att fråga någon som läst samma 

bok och försöka få uppslag den vägen. 

 

Hon går sällan på biblioteket numer. Väl där tycker hon det är svårt att hitta böcker liknande 

någon hon tidigare läst. När det gäller facklitteratur använder hon sig av ämnesord men hon 

anser att romaner inte kan kategoriseras på samma sätt. 
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4.2 Tema: Val av litteratur 

Vilka kriterier använder man sig av för att välja sin nästa läsupplevelse? Hur beskriver man de 

böcker man är intresserad av? Varför läser man? Flera av respondenterna har gett svar som; 

”det ska vara avkopplande att läsa, jag vill bli road”. Kan man som läsare konkretisera ett 

behov av skönlitteratur? Frågan är relevant i ljuset av forskare som funderar kring 

ämnesordsindexering och hur ett system av utvecklade ämnesord kan hjälpa låntagare att 

finna det de söker efter. Läser man ”om” saker, letar man efter ett visst ämne? Inte primärt i 

alla fall. Man kan leta böcker som man kan relatera till på ett eller annat plan;  

  

… det ska vara någonting jag kan identifiera mig med… Respondent 4 

 

Det finns med andra ord fog för ett ämnesordsregister med ”objektiva” ord om till exempel 

karaktärerna i boken, miljön den utspelas i, eller under vilken tid handlingen utspelas. Det är 

dock ytterst tveksamt om någon skulle försöka sig på att hitta en bok man är intresserad av 

genom att först identifiera vad man är intresserad av, eller vad man skulle kunna relatera till 

och sedan göra en sådan sökning i ett ämnesordsregister. Ingen av mina respondenter har 

hävdat att man läser om ämnen (Andra världskriget, ubåtar, rävjakt o.s.v.) annat än när det 

gäller facklitteratur, och när det gäller att söka efter det man skulle tänkas vara intresserad av 

har det bara varit negativa svar. Så här sa respondent 5 på en fråga om ämnesord efter att hon 

identifierat vad hon gärna läser om; 

 

Ja men vad ska man söka på då? Spänning... och kärlek... alltså, romaner är ju svårare att 

kategorisera, de kan ju handla om så mycket annat... 

 

Som jag tolkar hennes uttalande så handlar en roman inte bara om ett visst ämne. Helheten, 

sammanhanget är det som gör boken. Inte enskilda ingredienser. 

 

Kan man identifiera vad det är man är intresserad av att läsa om? Kan man sedan sätta 

konkreta ämnesord på det man vill söka efter? Vi kan ta som exempel en bok som respondent 

5 berättade om, "Vindens skugga" av författaren Carlos Ruíz Safon. Hon berättar om den att 

den innehåller kärlek, spänning, har en bra intrig och att språket i den är underbart. Hon har 

alltså lyckats identifiera ett antal ingredienser som sammantaget ger en bra bok för henne. De 

ord hon identifierat skulle väl kunna sägas vara objektiva, såtillvida att hon inte har analyserat 

boken vad gäller liknelser eller parafraser på något annat verk. Därmed inte sagt att alla skulle 

tycka att boken är spännande eller har en bra intrig, därvidlag är det givetvis en subjektiv 
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värdering av innehållet. Boken har i exempelvis Umeå stadsbiblioteks katalog 

ämnesordsindexerats med följande; "Franco-epoken 1939-1975", "Spanien", "Barcelona", 

"Bokhandel", "Spanska Inbördeskriget 1936-1939", "Skönlitteratur", "Romaner". Jag säger 

inte att detta är fel. Vid indexering av den här romanen har man verkligen inte använt 

subjektiva ord. Däremot stämmer inte respondentens beskrivning av den särskilt väl överens 

med det som står i katalogen. Skulle man å andra sidan kunna använda hennes egna ord för att 

representera den här boken? Troligen inte, eftersom det trots allt är en subjektiv värdering, 

och dessutom en som skulle passa in på en hel rad med böcker. Bra intrig, kärlek, spänning 

o.s.v. I en annan bibliotekskatalog, Mölndals stadsbibliotek, har boken indexerats med ord 

som "Psykologisk roman", "Läsare", "Författare", "Bokhandel", "Far-sonrelation", "Hat" och 

"Hämnd" förutom de som finns med i Umeås bibliotekskatalog. Här finner vi en del ord om 

stil, och lite mer ingående om karaktärerna. Om det är bättre eller sämre tänker jag inte uttala 

mig om. Däremot tänker jag peka på att det fortfarande inte säger mig särskilt mycket om 

boken som sådan. Två bibliotek, två olka bilder av samma bok. Hur skulle det låta om jag lät 

en annan läsare förklara vad de funnit i den här boken?  

 

Respondent 5 identifierar vilken typ av böcker hon tycker om på det här sättet; 

 

Jag tycker väldigt mycket om komplicerade böcker....Gärna såna där man får fundera lite. Där 

det inte är så enkelspårigt... 

 

Om vi återgår till frågan om man kan identifiera vad det är man är intresserad av så är svaret i 

de allra flestas fall förmodligen "ja". Respondent 1; 

 

....fantasy, fast ja, inte sån där klassisk Tolkien-fantasy... Det finns så mycket skräp så (på 

fantasy-hyllan på biblioteket. min komm.) Jag är väl mer selektiv i mitt urval. 

 

Han har i vilket fall identifierat vad han inte vill ha, men det enda sätt han kan sätta ord på 

vilken typ av fantasy han vill ha är att förklara motsatsen. Han vet precis vilken typ av fantasy 

han själv är intresserad av men kan inte sätta konkreta ord på det.  

 

Vad är det alla kan precisera? Jo författare och genre. Alla respondenter kan nämna författare 

de gillar och att de gärna letar efter samma författare när de är ute efter något nytt.  

 

 Om jag hittar en författare som jag tycker är bra så kan jag ju läsa alla böcker av den författaren. 
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Vad beror det på att man tror sig gilla alla böcker av en författare om man läst en? Har det att 

göra med att man fastnat för en karaktär, en plats eller en tidsålder? Förmodligen inte. Som 

respondent 3 svarar på frågan om vad hon fastnat för hos en författare som Henning Mankell;  

 

...att det var lättläst och så var det inte så krånglig handling.... //...Nä det var nog mest hur det var 

skrivet tror jag 

 

Här preciserar respondent 1 vad han upskattade när det gäller en deckare av Dennis Lehane; 
 

...bra tempo...tempot och själva stilen gillade jag. Det var en hårdkokt, rå stil så där, det gillade 

jag.  

 

Här har han preciserat ännu lite mer. Han har stilelement i beskrivningen. Detta skulle kunna 

användas som ingångspunkt för en sökning i en bibliotekskatalog eftersom "hårdkokt 

deckare" är ett vanligt förekommande ämnesord.  

 

Det är ganska tydligt att samtliga respondenter har vissa stilar av litteratur de gillar, och de 

kan även sätta ord på vad de är ute efter i det fallet. Alla kan givetvis också definiera vilken 

genre man är intresserad av. I alla fall om det gäller "Populärlitteratur". Enligt Nielsen är det 

högst otillfredsställande att böcker utom de populära genrerna inte kan indelas i fack. 

Respondenterna som läser annan skönlitteratur än populära genrer, som deckare eller fantasy, 

kan inte heller precisera vidare än; "vanlig skönlitteratur", eller "romaner" Respondent 1 

kallar det "ren skönlitteratur". Respondent 5; 

 

 …läser mycket skönlitterära böcker, romaner och sånt.    

 

Nielsens resonemang i den här frågan tycks alltså vara befogad. Stil och hur en bok är skriven 

är centralt för att läsare ska uppskatta en bok. Problemet med Nielsens funderingar kring att 

ämnesordsindexering av böcker bör beakta saker som stil och typ av roman, är att det 

förmodligen på samma sätt som med vanlig ämnesordsindexering skulle vara svårt för 

låntagare att sätta "rätt" ord på det man är ute efter. Om man ska gå på Nielsens linje skulle 

man för att få fram de "rätta" ämnesorden behöva analysera romanen som en helhet. En 

indexerares subjektiva värdering av boken skulle användas för att beskriva den. Därmed inte 

sagt att idén är förkastlig, det finns som Nielsen skriver många som skulle ha nytta av ett 

utvecklat ämnesordsregister där "hur"-facetten beaktas. Nielsen tänker på t.ex. 
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litteraturstudenter eller forskare, men som jag visat är stilen även för den vanlige läsaren 

essentiell.  

 

Även om man vet vilken stil man vill ha, eller vad som passar en, är man intresserad av att 

söka på det sättet? Frågan kommer tyvärr inte att besvaras i den här undersökningen dels för 

att frågeställningen inte ingick från början och dels för att användningen av den typen av 

ämnesord inte används i någon större utsträckning. Mölndals stadsbibliotek är ett av 

biblioteken där man försöker sig på detta. Som exempel kan jag använda "Vindens skugga" 

där man i katalogen beskrivit den med ämnesordet "psykologisk roman". Vi skulle bara som 

ett exempel kunna titta på vad respondent 5 sa om den här boken. I hennes beskrivning av den 

fanns inget som kunnat ge oss tanken om att det skulle vara en psykologisk roman, men vad 

säger det? Att det är fel? Någon har ju bedömt den som sådan. Om vi då tänker oss detta 

bakvägen. Om respondent 5 hade läst ämnesorden, skulle det vara en bok hon blivit 

intresserad av att titta närmare på? En hypotetisk fråga givetvis.  

 

En ingående undersökning av den här frågeställningen tycks mig berättigad, men förmodligen 

skulle resultatet överensstämma med min undersökning där man visserligen kan sätta ord på 

det man vill ha men att det ändå inte stämmer överens med vad ett verk indexeras med. Den 

främsta anledningen till det är att, som sagts av bl.a. Nielsen, att läsning är en subjektiv 

upplevelse, inte ett samlande av objektiva fakta.  

 

Ämnesord kan absolut beskriva en boks innehåll, men som hjälpmedel i en sökning tycks det 

mig vara inget annat än en effektiv återvändsgränd. 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att läsare onekligen vet vad de vill ha. De kan också 

precisera till en viss grad, men som vi kommer se i det följande avsnittet använder ingen av 

respondenterna sig av dessa kriterier som en utgångspunkt när de söker litteratur. Ämnesord 

som en ingångspunkt för sökning av skönlitteratur är inget som någon av dem ens funderar 

på. 
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4.3 Tema: Strategier för litteratursökning 

Hur går läsare tillväga för att hitta den typ av böcker de är intresserade av? Jag har i det förra 

avsnittet visat att läsare definitivt har kriterier som de håller sig till vid val av litteratur. Jag 

har också visat att detta ”behov” sällan är konkretiserat såtillvida att man söker efter litteratur 

baserat på ämne. Snarare handlar det hos de respondenter jag intervjuat om att ”gå på känsla”.  

 

Vad är det då man gör när man ”går på känsla” som några av respondenterna hävdar att de 

gör? I avsnittet om tidigare forskning berörde jag lätt ett forskningsfält som kommit att kallas 

social navigation. Vad det handlar om är i grunden att vi som användare av 

informationssystem har ett påvisat behov av att kunna följa tidigare användare av just det 

systemet.  

“In social navigation, movement from one item to another is provoked as an artefact of the 

activity of another or a group of others. So, moving “towards” a cluster of other people, or 

selecting objects because others have been examining them would both be examples of social 

navigation”. (Dourish & Chalmers 1994) 

 
Dessa författare arbetar med att skapa navigationshjälpmedel i informationssystem baserade 

på just denna princip.  

 

Ett exempel från bokvärlden på social navigation är topplistor. Pockettoppen är vi väl alla 

bekanta med. Kanske vi inte medvetet tar notis om den men den finns överallt, i snabbköp, i 

dagspress och givetvis i bokhandlar. Ett annat exempel som undersökts av Arvidsson och 

Tolstoy är förstås rekommendationssystemen som används av internetbokhandlarna. 

 

Jag tänker i det här avsnittet visa hur fenomenet social navigation tar sig uttryck hos mina 

respondenter. Var börjar man sin resa när man vill ha en ny bok att läsa? Alla respondenter 

har hävdat att vänner, familj eller kollegor är en källa till tips, respondent 1; 

 

…pappa, brorsan och kompisar… //…Nära kompisar, eller man vet ju, man kan kolla deras 

bokhylla och fråga om de har nåt bra faktiskt. 

 

Man vet att det går att kolla in vänners bokhyllor av den anledningen att man delar smak, man 

är förmodligen inte vänner utan anledning. Det här är givetvis på ett sätt helt banalt; alla vet 

att det fungerar på det här sättet, men man har knappast funderat över varför. Respondent 3 

om hur vänner tipsar om böcker; 
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 …säger man bara att den var jättebra, för man vet ju ungefär att man har samma smak. 

 

Respondent 5 om hur man hittar böcker liknande dem man uppskattar; 

 

…det går ju att fråga andra som läst den boken om de känner till nån som är likadan. 

 

Detta uttalat som en självklarhet. Hon antar att en annan läsare som uppskattar samma böcker 

som henne sitter inne med information om andra liknande böcker.  

 

Respondent 1 är den som har den mest uttalade strategin i det här fallet, och den är intressant. 

Han laddar ner ljudböcker via det olagliga fildelningsprogrammet ”direct connect”. Datorer 

kopplas samman till ”hubbar”, nätverk där man om man själv har mycket eget material kan 

komma åt vad som helst. Programmet är uppbyggt så att man delar ut, tillgängliggör, mappar i 

sin egen dator med eget innehåll såsom film och musik för att på så vis få tillgång till andras 

utdelade material.  

 

Hans uttalade strategi är att söka på sådant han redan känner till för att på så vis hitta andra 

användare som delat ut de böckerna.  

 

…om jag letar Lehane så vet jag ju, eller det borda vara så att om man läser en viss deckare så 

har man andra deckarförfattare i sina mappar. 

 

Detta är en tydlig indikation på social navigation som uttalad sökstrategi. Han funderar 

vidare; 

 

…eller Tolkien var ju ett bra exempel. Har de Tolkien så har de annan fantasy. 

 

Nu var det emmellertid inte Tolkien han var ute efter, men han bygger sin litteratursökning på 

att andra som intresserat sig för fantasy genom Tolkien också kan ha utvecklat ett intresse för 

den typen av fantasy han är ute efter. Respondent 1 har, utan att egentligen försöka, lyckats 

konstruera en effektiv sökstrategi baserad på social navigation. 

 

När han väl identifierat en bok han kan tänkas vara intresserad av letar han rätt på den boken 

hos en av en rad nätbokhandlar han använder sig av. Väl där läser han recensioner skrivna av 

andra användare för att utröna om det skulle passa honom. Det intressanta i sammanhanget är 
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just att det är andra användare, eller läsare, som skriver de recensionerna, inte professionella 

”boktyckare”. Uppenbarligen fungerar detta väl som ett led i en marknadsföringskampanj för 

nätbokhandlarna.  

   

En andra strategi som är flitigt använd av mina respondenter är bokklubbs-strategin. Tre av 

mina respondenter är eller har varit medlemmar i bokklubbar. Till den här strategin vill jag 

också räkna dem som använder sig av katalogerna som bokhandlarna skickar ut inför bokrean. 

De som är medlemmar i bokklubbar är det inte främst för att de vill köpa litteratur den vägen 

utan för att det är en källa till tips.   

 

I tidningarna som bokklubbarna skickar ut får man en kort sammanfattning av böckerna, 

vilket räcker gott och väl för respondenterna;  

 

Man kan läsa där och se om man hittar nåt bra…//…det här är bara för att få tips på nya böcker 

som kommer. Respondent 3 

 

Hon använder bokklubbarnas katalog som ett rekommendationssystem kan man säga. 

Respondent 5;  

 

Problemet med de här bokklubbarna är att framställer alla böcker som bra. Det står ju ingenstans 

att den här boken är sådär… 

 

Även om hon är mycket medveten om problemet med marknadsföring. Använder också hon 

katalogen som ett rekommendationssystem; 

 

 Om jag får hem boktidningen och jag ser nåt då kan ju nåt fånga mitt intresse. 

 

En tredje strategi som uppenbart saknas är media-strategin, som innebär precis vad det låter 

som. Recensioner i dagstidningar eller TV-program om böcker. Ingen av mina respondenter 

använder aktivt dessa medel som ett led i en litteratursökning. Respondent 1, som läser andra 

användares kommentarer hos nätbokhandlarna säger så här om recensioner i dagstidningar; 

 

…det blir ju mest om man inte har något annat att göra, typ läser en tidning på bussen eller nåt. 

 

Respondent 4 svarar på frågan om hon aktivt söker recensioner i dagstidningar; 
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 Inte så… nä det gör jag inte, men man kan få tips i veckotidningar som jag köper varje vecka 

 

I hennes fall är recensioner mer ett välkommet bihang till den regelbundet inköpta 

veckotidningen.  

 

Den som mest uttalat förlitar sig på recensioner, även om det bara är en liten del i hennes 

övergripande strategi, är respondent 5.  

 

Patient 67 hade fått bra kritik, jag hade läst om den på flera ställen…//…Vanliga 

dagstidningar…  Det finns ju mycket recensioner i tidningar. Inte för att jag läser dem alla men. 

 

Vad det beror på att mina respondenter inte använder sig av media-strategin i större 

utsträckning är en intressant fråga. Jag trodde innan undersökningen startade att det skulle 

vara ett vanligare beteende, främst i och med att det i samtliga fall rör sig om vana läsare, men 

så var inte fallet. Man läser visserligen recensioner, eller skummar dem; 

 
 Jag lusläser ju inte recensioner men man skummar dem lite. Respondent 3  

 
Den största anledningen är givetvis att man inte tycker sig behöva den kanalen för att hitta 

nya böcker. Man har sina författare att hålla sig till, man har sina läsande vänner och inte 

minst sin egen nyfikenhet. 

 

Vi som läsare är väldigt beroende av tips från allehanda håll. Vi letar inte reda på en författare 

själva utan att först konsultera vänner, kollegor, familj eller andra läsare. Slutsatsen av den här 

analysen är: att leta skönlitterära böcker är inte en medveten strategisk process! Därmed är det 

inte sagt att man letar på måfå eller inte vet vad man är ute efter. Som jag visat i det tidigare 

avsnittet så är man mycket medveten om vad man är ute efter men man går inte på något vis 

medvetet strategiskt tillväga, respondent 5; 

 
M: Om du vill ha en ny bok, inga uppslag, hur skulle du göra då? Vad är första steget så att 

säga? 

 
R: Jag hamnar inte i den situationen. Böcker kommer till mig. Det fylls konstant på. Om jag får 

hem boktidningen så kan ju nåt fånga mitt intresse snarare än att jag var ute efter den boken från 

början. 

Hon har ju en strategi såtillvida att hon är medlem i en bokklubb och kan förvänta sig att hitta 

guldkorn i katalogen, men hennes uttalande säger egentligen motsatsen. Hon uppfattar inte 

medlemskapet i bokklubben som en strategi för att hitta nya böcker, ”de kommer till mig”. 
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4.4 Tema: Strategier på biblioteket 

Som jag visat i de tidigare avsnitten har läsare kriterier de håller sig till och man har också 

strategier, uttalade eller inte, för att söka litteratur. I det här sista analysavsnittet kommer 

fokus att ligga på biblioteken och vilka strategier mina respondenter använder sig av där.  

 

Som många undersökningar, bland andra Sahlén 1996, visat är ”strosa runt”-beteendet det 

allra vanligaste bland biblioteksbesökare. I uppsatsen, visar Sahlén dels på hur vanligt det 

beteendet är och på betydelsen av tipshyllor för låntagarna. Även mina respondenter faller 

under den kategorin låntagare som gärna vandrar runt i biblioteket för att hitta guldkornen. 

Respondent 2; 

 
 Jag gillar ju att strosa runt…//…Jag är en sån som går runt, drar ut böcker och sådär. 

 
Respondent 5 på samma tema; 

 
Romaner är svårare att kategorisera (än facklitteratur, min komm.) När det gäller såna böcker går 

jag hellre och tittar i hyllorna. 

 
Hon går hellre och tittar i hyllorna. Det handlar inte om effektivitet utan om en vilja att strosa 

runt, känna på böcker, läsa lite på baksidan och därefter kanske välja ut något som verkar 

passa. Det är ett återkommande tema hos mina respondenter. Respondent 3 om hur hon letar 

skönlitteratur på biblioteket; 

 
…då går jag ju bara, det kan ju vara ett omslag som ser bra ut, eller titeln ser bra ut… //Jag 

tycker om atmosfären. Jag kan ju ha reserverat en bok, men då går jag i alla fall in och strosar. 

Jag kan gå in bara när jag har lunch. 

 
Man kan tydligt se att det inte på något sätt handlar om effektivitet egentligen, respondent 4; 

 
Jag tycker det är en viss tjusning i att gå på biblioteket och bara… För mig är det inte det där att 

det ska gå jättefort va? Har jag tid över och inte har bråttom hem då kan jag gå runt där och titta, 

ibland går jag in utan att låna, jag går bara in där… En kvart eller nåt sånt där. 

 
Respondent 4 funderar vidare på hur hon hittar något nytt; 

 
Då går jag och tittar lite grand. Jag går hela alfabetet från a till ö. //…det tar inte så lång tid och 

så tittar jag på ryggarna och läser på baksidan.  

 

Även om man som de ovan citerade respondenterna bara vill strosa runt så finns möjligheter 

för ett mer riktat strosande så att säga; tipshyllorna. 
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Respondent 3;  

 
(M: Tipshyllorna?) Ja de brukar ju ha lite olika teman där. Ibland har jag hittat nåt där. Ja 

nånting helt nytt.  

 
Respondent 2 på samma tema; 

 
…speciella ställningar, hyllor med tips, de gillar jag. // Jag gillar bibliotek som ställer upp 

böckerna med framsidan utåt istället för att visa bokryggen. Det är ju så jag ser böcker. 

Biblioteket på Mariehem är bra på det, de hade också många snurrhyllor. De är bra!  

 
Respondent 3 igen om hur hon hittar nya författare; 

 
…tog fram den och tittade på framsidan, för det tycker jag också är viktigt. Framsidan och 

baksidan. 

 
Jenny Wikströms magisteruppsats från 1999 behandlar just ämnet skyltning på biblioteken. 

Hon refererar, bland annat, till ett arbete av Möller och Somi gjort vid bibliotekshögskolan i 

Borås där de utförde ett gallrings-exponeringsexperiment. Man gallrade bokbeståndet och 

ökade exponeringen av det kvarvarande materialet. Experimentet har sedan utvärderats i 

omgångar och de enkäter som delats ut till biblioteksbesökare för att utröna svaret på frågan 

om experimentet fungerar är tydligt positiva. En majoritet av respondenterna tittar bland de 

exponerade böckerna samt hävdar att de hittat nya slags böcker genom det nya sättet att ställa 

upp dem på. (Wikström 1999:7)  

 

Även i Katarina Sahléns uppsats finns siffror som visar på samma sak. Vid Sundbybergs 

stadsbibliotek, där hon har gjort sin undersökning, satsar man mycket på att arrangera 

skyltningar på avdelningen för skönlitteratur och man visar ofta framsidorna på böckerna. En 

av frågorna i hennes enkät till biblioteksbesökare rörde hur man får idéer om vad man vill 

låna. Ett av svarsalternativen var ”bibliotekens skyltningar” och det kom på fjärde plats i 

ordningen. Hela 70 procent av låntagarna svarade ja på frågan om de upptäckt nya författare 

via dessa skyltningar (Sahlén 1996). 

 

Tipsbroschyrer är en annan ”fast” punkt i biblioteket som mina respondenter tagit till sig. 

Respondent 2 om hur hon upptäckte Dorothy Sayers böcker; 

 
Det var en sån där broschyr, tipsbroschyr, om man gillar Agatha Christie så, och det stämde ju. 
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Jag tänker nu återkomma till ämnet social navigation. I det här stycket berör jag ämnet främst 

vad gäller möjligheterna för ett sådant riktat beteende på biblioteket. Det finns en hylla där det 

är möjligt att följa i andra användares fotspår så att säga; nämligen hyllan för återlämnade 

böcker. Jag vet inte hur vanligt förekommande den typen av hylla är på biblioteken runtom i 

landet men förmodligen ganska vanlig. Återlämnathyllan, vars främsta syfte är att få 

omsättning på de populära böckerna, fungerar som ett effektivt rekommendationssystem för 

två av mina respondenter. Så här säger respondent 4 om hur hon beter sig på biblioteket; 

 
Då jag går på biblioteket om jag inte riktigt vet (vad hon vill ha, min komm.). Då börjar jag med 

återlämnade böcker. Då kan jag ju gå där och leta. Ibland lånar jag av författare som jag aldrig 

läst förut och många gånger kan det vara ett lycko... ja... kan vara jättebra böcker...// 

 
Även respondent 5 har upptäckt fördelen med hyllan för återlämnade böcker. Så här sa hon 

om att gå och titta i hyllorna; 

 
 Hyllan med återlämnade böcker är jättebra.  

 
Respondent 4 på frågan varför hon tycker det fungerar bra med just den hyllan; 

 
 Jag tänker så här; det är ju böcker som folk lånar så då kanske de var bra då! 

 
Just det här uttalandet är ju ett tydligt uttryck för ett beroende av vägledning av andra 

människor. Det intressanta är att det är frågan om ett ganska begränsat urval av böcker men 

det är inget som stör mina respondenter. Det stämmer också väl överens med teorierna om att 

en gallring och ökad exponering av de böcker som blir kvar bidrar till en ökad omsättning 

bland just de böckerna.  

 

Om vi fortsätter på den inslagna vägen om social navigation så tog respondent 3 upp ett 

intressant ämne när vi pratade om hur hon ville att biblioteken ska arbeta; 

 

...finns såna här minneslistor...//...en bok jag är intresserad av kan man lägga dem till en 

minneslista men de sparas bara under dagen. Det är lite synd. (M: Vad skulle du tycka om att de 

sparas för jämförelse med andra låntagares listor, det är ju en etisk fråga?) Jo, men det skulle ju 

gå att ordna så man inte ser vem listan tillhör tycker jag.  

 

Hon ville spara sin egen lista för att kunna se hur mycket hon lånat, men hon var också positiv 

till att spara listan för andra att jämföra med. Ett system som utgår från låntagares listor skulle 

kunna användas på samma sätt som hyllan för återlämnade böcker. Ett enkelt och effektivt 
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rekommendationssystem. Även respondent 1 var inne på det här ämnet i intervjun. Han vill ha 

möjlighet att se vad andra har lånat för att få tips om böcker; 

 

Jo man saknar en hel del där (i katalogen, min komm.) Omslag eller nåt vore ju bra, de har ju 

börjat så smått med det...//...skulle vilja ha möjlighet att skriva en recension om man är 

låntagare...//...mer som nätbokhandlarnas system. Lite tips och så. Jag gillar där det är lätt att 

hoppa mellan böcker och...//...se vad andra beställt. 

 

Att anonymisera lånelistor borde inte vara ett svårt projekt, och givetvis måste låntagarna 

själva ges möjlighet att godkänna bruket av deras egna lånelistor i det syftet.  

 

Generellt kan man säga att mina respondenter, som jag visat tidigare, till stor del på 

vägledning av andra läsare när de väljer litteratur. Detta manifesterar sig också i det beteende 

som de uppvisar på biblioteket. Man litar på tipsbroschyrer, tipshyllor och hyllan för 

återlämnade böcker. Endast en av respondenterna har letat litteratur med hjälp av 

bibliotekskatalogens ämnesord. Sättet hon använt den på är grundläggande. Så här svarar hon 

på frågan om hon använt sig av ämnesord; 

 

Har precis hittat dem! Jag har sökt på deckare, utgivningsår och biografier. Om man läst en 

deckare av... Anne Holt... Ja men då ser jag ju om hon har skrivit nån bok som jag inte har läst, 

ifjol eller sådär. 

 

Trots de möjligheter som finns med ämnesord i katalogen så använder sig ingen av de övriga 

respondenterna heller av de funktioner som finns. Vad beror det på? Möjligen för att det, som 

jag visat, inte är särskilt troligt att man är intresserad av att söka efter litteratur man gillar på 

det sättet. 
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5 Diskussion 

Det finns lika många idéer om hur skönlitteratur ska organiseras för enkel åtkomst som det 

finns författare som skrivit artiklar om det. Det de har gemensamt är att alla är överens om 

användarna/låntagarnas multidimensionella behov. Alla möjliga sökfrågor, bör resultera i ett 

svar; ”Detta är boken för dig!” Min fråga blir: Kan man konkretisera ett behov av 

skönlitteratur? Är det så vana läsare går tillväga när man söker litteratur? Hur gör ovana 

läsare? 

 

Hur kommer man till kärnan av denna fråga? Mitt tillvägagångssätt var att göra kvalitativa 

intervjuer med läsare. Dessa läsare var inte uteslutande biblioteksbesökare, men det är inte 

relevant för frågeställningen jag har.  

 

5.1 Att välja litteratur; indexering och ämnesord 

Kan man precisera ett behov av skönlitteratur? Nielsen skriver att det inte finns data i 

skönlitterära verk som är objektiva av den anledningen att läsning av sådan litteratur är en 

subjektiv upplevelse. Frågan är om det går att konkretisera ett sådant behov som låntagare? 

De objektiva data som finns; personer, tid, rum, händelser går att konkret beskriva. Om det är 

en subjektiv process att läsa en bok, hur ska jag då kunna lita på en indexerares tolkning? 

 

I artikeln ”Romaner af mange slags” skriver Nielsen att genre-beskrivningar är tillräckligt för 

de böcker som passar in där. Jag tycker att han behandlar den ”populära” litteraturen lite 

halvhjärtat, främst för att det trots allt är, som han själv påpekar en väldigt liten del av 

litteraturen som kan passas in i fack på det sättet. Även om vi inte alla är litteraturkritiker eller 

biblioteksforskare så uppskattar vanliga läsare också stil. Min undersökning visar att 

låntagare, eller läsare, ställer upp kriterier som gäller stil vid val av litteratur, och att det 

dessutom är en mycket viktig del vid val av litteratur. Gillar man Dennis Lehane så är det inte 

sannolikt att man läser Agatha Christie. Och gör man det så är det inte av samma anledning 

som man läser den förstnämnde. På en rent denotativ nivå skiljer sig faktiskt inte historierna 

åt. Nu blev det väldigt hårddraget, men använd detta som exempel. Det finns förmodligen 

böcker som ligger närmare dem båda på en denotativ nivå, men som troligen inte skulle 

tilltala en läsare av dessa båda författare.  
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Deckare, en avgränsad genre som inte behöver vidare förklaring skulle väl de flesta säga. Men 

är det så? Allt från Agatha Christie via Michael Connelly till Olov Svedelid ryms egentligen 

inom ramarna. Böckerna har i bibliotekskataloger fått ämnesord som ”thriller”, ”deckare” och 

i vissa fall finns huvudkaraktären med som ämnesord. ”Thriller” används som 

genrebeteckning skild från deckare, ibland förekommer de tillsammans. Vad exakt som skiljer 

dem åt tänker jag inte diskutera här, det är inte av intresse för undersökningen. Frågan som 

ska diskuteras i det här avsnittet är snarare hur dessa ämnesord är tänkta att hjälpa en 

användare? En sökning på ämnesordet ”thriller” ger i sundsvalls bibliotekskatalog 105 träffar. 

Det är inte rimligt att tro att en användare söker på det sättet, och så har även min 

undersökning visat. Om man ser det bakvägen däremot så är det självklart intressant för den 

som fått upp en katalogpost att se ett kort ämnesord om innehållet. Står det ”thriller” som 

ämnesord så vet jag vad jag kan vänta mig i stora drag. Det kommer på inget sätt att påminna 

om Agatha Christie i alla fall. 

 

EDVIN, ämnesordslistan som används vid Mölndals stadsbibliotek, är en mångfacetterad lista 

över genrer, personer och tidsepoker. Om än ett tidskrävande jobb så är det, enligt 

bibliotekarierna som utvecklade listan, ett mycket användbart system.  

 

Här har jag valt ett exempel ur Mölndals stadsbiblioteks katalog, baserat på intervjun med 

respondent 2. Hon beskrev en bok hon uppskattat, nämligen Jane Austens ”Stolthet och 

fördom” 

 

Placering: Hce  

Författare: Austen, Jane 

Titel: Stolthet och fördom  

Utgivning: 1920 

Ämneskod: Hcee.01 

Ämnesord: Herrgårdsmiljö. - 1800-talet. - England. - Kärleksroman. - Romantik 

 

Som respondent 2 kommenterade den här boken så var det just stilen den var skriven på som 

föll henne i smaken. Utdraget ovan är kopierat direkt från Mölndals stadsbiblioteks katalog. 

Hur stämmer detta överens med vad hon sa om boken? Det tycks mig omöjligt att indexera på 

ett sätt så att det skulle passa individen. Slutsatsen av det bör väl bli att det sätt på vilket 

biblioteken arbetar nu är fullt tillräcklig?  
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Om vi går bakvägen och tittar på ämnesordslistan, jag valde deckare som genre, ser vi att där 

finns ett element av stil inbyggt i själva orden.  
 

Deckare 

   Hårdkokt deckare 

   Polisroman 

   Psykologisk deckare 

   Pusseldeckare 

 

Om man väljer att klicka på till exempel hårdkokt deckare, som jag gjorde, får man upp en 

lista på de romaner som indexerats med just det ämnesordet. Två böcker av George P. 

Pelecanos.  Fyra romaner av Raymond Chandler. Och den här: 

 

Placering: Hce SPÄNNING  

Författare: Connelly, Michael 

Titel: Fallen ängel : en Harry Bosch-deckare  

Utgivning: Norstedt 

Ämneskod: Hcee.01 

Ämnesord: Deckare. - Hårdkokt deckare. - Polisroman. - Bosch, Harry. - Los Angeles. - USA. - Afroamerikaner. - Rasism. - Korruption 

 

Om jag gillar Connellys böcker om Harry Bosch kan jag alltså gå bakvägen så att säga. Leta 

upp den boken jag tyckte om, se vilka ämnesord den tilldelats och sen gå in i ämnesordslistan, 

välja det ämnesordet och få upp en lista på andra romaner som tilldelats det ämnesordet. 

Krångligt? Möjligen. Många steg blir det i vilket fall, men resultatet är oklanderligt. Jag 

kommer att hitta böcker i den stil jag tycker om. Det konstiga är dock att inte alla romaner om 

Kommissarie Bosch dyker upp i min söklista? Varför dyker inte ”Mörkare än natten upp”? Jo 

den har indexerats med följande ord:  

 

Ämnesord: Deckare. - Bosch, Harry. - Los Angeles. - USA. - Seriemord 

 

Problemet är således inkonsekvent indexering. Detta är emellertid bara ett exempel, och den 

som gillar Harry Bosch kommer förmodligen inte att söka så som jag nu gjorde utan snarare 

söka på just Harry Bosch eller författaren Michael Connelly. Jag vill dock påpeka att om 

indexeringen är inkonsekvent så faller hela syftet med att göra jobbet.  
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Enkla ämnesord tilldelade ett verk kan vara förrädiska. När man läst alla Ian Rankins böcker 

om kommissarie John Rebus, hur hittar man sedan en i samma stil? Den processen förenklas 

inte av att Rankins böcker tilldelats ämnesorden ”John Rebus” eller ”deckare”.  

 

Nu ska Mölndal prisas också. Man har i katalogposten valt att länka till nätbokhandeln 

adlibris på det här sättet: 

Läs mer om titeln  

hos Adlibris.se 

 

Man kan alltså läsa ett kort avsnitt om boken, liknande det du kanske skulle finna på baksidan 

av boken. De som jag har intervjuat har samtliga sagt att baksidestexten kan räcka för att 

väcka ett intresse för ett verk. I bibliotekskataloger har man numer börjat visa titelsidan på 

böcker i en bild bredvid katalogposten. Bör man kanske även ta sig en funderare på om det 

skulle vara värt det att även visa baksidan? Här är ett exempel från en nyutgiven bok i Umeå 

stadsbiblioteks katalog; 

 

Anmärkning: Kriminalroman med Harry Bosch. Seriemördaren Poeten har återvänt. Genom FBI-

agenten Rachel Walling försöker han fånga Harry Bosch i fällan. Samtidigt kontaktas 

Harry av änkan till den f.d. FBI-agenten Terry McCaleb. Spåren leder till en massgrav i 

Nevadaöknen som Harry Bosch misstänker att Poeten har något med att göra.. - Smb 

05109343. - Smb 05109344. - Smb 05109345. - Smb 05112467. - Smb 05112468. - 

Smb 05112469  

 

Här har man valt att lägga ut en kort sammanfattning av boken. Fullt i klass med 

baksidestexten. En senare fråga blir ju om låntagare verkligen skulle försöka ”browsa” genom 

beskrivningar av det här slaget i katalogen för att hitta uppslag? Kanske inte, men återigen, 

om jag har hittat katalogposten är detta värdefull information. 

 

Den tredje principen för indexering som nämns i de arbeten författarna (Baker och Shepherd) 

beskriver är att klassificering av skönlitteratur bör vara utformad så att läsare exponeras för 

författare de annars skulle missa. Vad detta innebär för mig är att det system som biblioteken 

faktiskt använder sig av med hylla efter hylla med skönlitteratur i bokstavsordning på 

författarnamn är det enda rätta. Ska man basera hela sitt system på den principen så skulle inte 

heller den så bekanta deckarhyllan vara närvarande, deckarna skulle inordnas med all annan 

litteratur, och det kanske vore synd. De låntagare som faktiskt läser deckare, och de är 



 - 41 - 

förmodligen en ganska stor grupp, skulle nog inte uppskatta det. Problemet med en 

hyllplacering baserad på den principen är att det blir hart när omöjligt att få en överblick över 

vad som erbjuds mig i hyllorna. Om man å andra sidan skulle börja med att dela in litteraturen 

i alltför hög grad skulle låntagare förmodligen aldrig exponeras för författare de inte känner 

igen, man skulle troligen hålla sig till de hyllor man känner igen och fortsätta låna sina böcker 

där. Spelar det egentligen någon roll för låntagarna vilket system som används på biblioteket?  

 

5.2 Strategier på biblioteket 

Som jag visade tidigare så har bara en av mina respondenter använt sig av ämnesord och då 

endast på ett ganska direkt sätt. Ingen av de andra intervjuade använder bibliotekskatalogen 

som ett verktyg för att söka litteratur. Alla ansträngningar biblioteket gör i en ämnesordslista 

skulle gå förlorade på mina respondenter. Vad gör de då istället? Jo, de strosar bland hyllorna 

för att möjligen kunna snappa upp nåt intressant. Undersökningar som gjorts och refererats i 

de arbeten jag läst visar att hyllstrosandet är det enskilt vanligaste beteendet när låntagare 

letar litteratur. Jag skulle vilja påstå att hyllstrosandet inte är en strategi så mycket som bristen 

på densamma. Inte för att de inte har en strategi när de kryssar bland hyllorna utan för att de 

inte är speciellt intresserade av ett mer effektivt söksystem.  

 

Nielsen beskriver det bäst när han kommenterar Beghtols arbete; att läsa skönlitteratur är inte 

en systematisk process där man samlar fakta om karaktärer, en viss tid eller en miljö. Ändå är 

det vad man hamnar i när man försöker skapa ett system för återvinning utifrån ett flertal 

facetter. Om jag till exempel letar information om ett fysiskt fenomen så måste jag bena mig 

genom lager av information som är uppdelad efter ett reellt schema. Atomer är större än 

protoner och protoner kommer därför att indelas under dessa.  

 

Facetterad indexering är viktig i bibliotekariens arbete när låntagare kommer med 

odefinierade sökfrågor. Pejtersens undersökning byggde på referenssamtal mellan 

bibliotekarier och låntagare. Resultatet i sig går inte att klandra, men var steget därifrån till att 

skapa en katalog för låntagarna det rätta att ta? Det ska dock påpekas att experimentet föll väl 

ut och att systemet togs väl emot av låntagarna. Pejtersens system bygger dock på 

referenssamtal mellan bibliotekarier och låntagare. Just i den situationen tror jag att man 

ställer den typen av frågor som hon sedan baserat sitt utvecklade system på, men hur jobbar 

de låntagare som inte ställer frågan till bibliotekarien? 
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Pejtersens resultat är en stark indikation på att det vid referenssamtal mellan bibliotekarie och 

låntagare är en nyckel för ett framgångsrikt arbete vilket i slutändan ska resultera i en 

rekommenderad bok.  

 

Som jag visat så är mina respondenter inte särskilt upptagna över att fundera på effektivitet på 

biblioteket. Det är inte det som är poängen för någon av dem. De som besöker biblioteket gör 

det för att de är nyfikna och trivs med atmosfären. Att söka litteratur är för dem inte en fråga 

om effektivitet och att kunna söka efter just en typ av böcker. Ett mått av överraskning är 

precis vad de är ute efter. I ljuset av min undersökning känns det inte alltför viktigt att försöka 

konstruera en facetterad indexering eller katalogstruktur för skönlitteraturen på våra bibliotek.  

 

Var går gränsen för multidimensionaliteten? När har det gått så långt att man inte längre kan 

kategorisera läsare efter vilken dimension av ett skönlitterärt verk de är ute efter? Inga av 

mina respondenter är intresserade av att söka litteratur på det sättet. Det man istället har riktat 

in sig på baseras till stor del på social navigation. Ett flertal undersökningar, några refererade i 

detta arbete, visar hur biblioteksbesökarna uppskattar den ”enkla” servicen med 

skyltningshyllor och tipsbroschyrer. I likhet med Arvidsson och Tolstoy skulle jag vilja 

rekommendera biblioteken att jobba efter de principerna utåt. Inåt, däremot, tror jag att 

bibliotekarierna själva skulle dra stor nytta av en mer facetterad indexering och större fokus 

på det som då främst Hans Jörn Nielsen förespråkar, nämligen ”hur”-facetten som ska 

användas för att beskriva hur en bok är skriven eller uppbyggd. Dels skulle det vara 

fördelaktigt om man ställs inför låntagare med ett odefinierat behov och dels skulle det 

underlätta ett arbete med skyltningar eller tipsbroschyrer.  

 

Jag tycker mig ha visat att indexering och klassificering inte är de verktyg för sökning av 

skönlitteratur som de tros vara. Att välja skönlitteratur handlar inte om att konkretisera ett 

behov och därefter utifrån valda kriterier söka relevant litteratur. Jag tror självklart att det 

finns individer som söker på det sättet, men min uppfattning är att det är långt fler som inte 

gör det. Det mina respondenters svar visar är att sökning av skönlitteratur handlar om att gå på 

känsla, att känna sig fram och upptäcka nya vägar av en slump. Hans Jörn Nielsen, 

förespråkaren av ett mer utvecklat indexeringssystem vad gäller innehållet i skönlitteratur, 

säger det själv; att läsa skönlitteratur handlar inte om ett strukturerat sökande efter fakta. Det 

handlar om upplevelsen att läsa!  
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6. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur individer söker skönlitteratur.  

 

Den första frågeställningen löd; Vilka kriterier tar individer fasta på i en bok? Är det möjligt 

att precisera vad man gillar i ett skönlitterärt verk? 

 

Undersökningen visar att individer ganska konkret kan beskriva vad det är som gör att en viss 

bok faller dem i smaken. Stilen i boken, hur den är skriven och uppbyggd är centrala faktorer 

för om individer uppskattar en bok eller inte. 

 

Den andra frågeställningen handlade om vilka kriterier som används för att sålla bland 

skönlitteraturen. Vad tar man fasta på för att välja sin nästa bok? 

 

Respondenternas svar är tydliga indikationer på att individer inte är intresserade av att söka 

litteratur på det sättet. Även om kriterier identifierats i ett verk som de läst så är detta inget 

som används i en senare sökprocess. Strategierna de använder sig av är snarare ett uttryck för 

social navigation, vilket i korthet innebär att vi som individer gärna tyr oss till andra grupper 

av individer i vårt konsumtionsbeteende.  

 

Den tredje frågeställningen rörde hur individer beter sig på biblioteket. Undersökningen visar 

att de sökverktyg som finns tillgängliga i form av indexerade ämnesord inte är något som 

respondenterna använder sig av. I svaren framgår att respondenternas inställning till 

litteratursökning är något annat än en fråga om effektivitet. På biblioteket vill respondenterna 

röra sig bland hyllorna, känna på böcker, se böcker och gå lite på känsla. 

 

I uppsatsen har även en del alternativa tankar kring organisation av skönlitteratur diskuterats. 

De främsta idéerna bygger på social navigation och i uppsatsens slutdiskussion förs tankar 

fram kring utvecklandet av system för bibliotekskatalogerna som bygger på just detta 

fenomen.  
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Intervjufrågor (Mall)  
 
Tema: Kriterier för val av litteratur. 
Tema: Strategier litteratursökning 
Tema: Strategier på biblioteket 
 
Hur mycket läser du? 
 
Var får du din litteratur ifrån? (Biblioteket, nätet, bokhandel?) 
 
Är det viktigt att det är nyutkomna böcker?  
 
Berätta om en bok du nyligen läst? 
 
Vad är det du läser för något? Håller du dig till en viss genre eller varierar det? 
 
Om det handlar om en bred genre som till exempel deckare, skulle du då kunna tänka dig 
vilken deckare som helst? Det finns ju många slags deckare, allt från miss marple till råa 
privatdeckare. 
 
Vad var det som var bra i den? (Språket, handlingen, karaktärerna, uppbyggnaden av boken?) 
 
Är delarna viktiga för sig? Kan man gilla en bok som har ett vackert språk men konstig 
handling eller tvärtom? 
 
Var får du främst dina idéer ifrån? (Vänner, TV topplistor?) 
 
(Om det är vänner man får tips av); Det är ju människor som känner dig, hur beskriver de 
böckerna för dig, vad är det de tar fasta på? 
 
Vi säger att du försöker hitta en ny bok, hur tänker du då? (Författare som skriver på samma 
sätt, samma genre, vill man ha nåt nytt? 
 
Du har läst en bra bok och nu vill du hitta något liknande, hur gör du då? 
-följdfråga; om du läst allt av en författare, nästa steg? 
 
Vi säger att du tröttnat på Mankell, och du vill hitta nåt helt nytt, vad gör du då? 
 
Har du ”upptäckt” någon ny författare, någon som du inte läst tidigare som du gillat? Hur gick 
det till? 
 
Om man inte gjort det, skulle du vilja göra det eller behöver du inte det? 
 
Om du vill hitta en bok i samma stil som en du nyss läst, hur tänker du då? 
 
På biblioteket då, var börjar du din resa där? 
 
När du går på biblioteket, vet du då vad du vill ha eller går du dit för att strosa bland hyllorna? 
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Om du vet vad du vill ha och den boken är utlånad vad gör du då? Ställer du dig i kö eller 
letar du nåt annat? 
 
Om man köar; Vad skulle du vilja se i katalogen när du letar böcker? 
 
Om man inte gör det; Varför? 
 
Ämnesord, är det något du använder dig av? 
 
Om bibliotekens skyltning är ett av de verktyg man använder sig av; det är ju då någon annan 
som valt ut böckerna. Är det något som du funderar på eller spelar det mindre roll? 
 
Vad vill du att biblioteken/bibliotekarien ska göra för dig? 
 
 
 


