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Abstract: Studies have shown that library employees often choose not to use 

readers’ advisory tools but to instead rely entirely on their own 

experience, often doing the library user a disservice. However, 

very few have looked at why this is so. This thesis looks at to what 

extent thirty individual employees in thirty Swedish public 

libraries use readers advisory tools when helping a patron find a 

good book, with the major focus on what motivates them to use 

these tools and why some choose not to use them. It was found 

that readers’ advisory tools where not used with any consistency 

and that many things influence the library employees’ use of these 

tools. Among other things, having access to readers’ advisory tools 

was of course essential, as was that the library employee felt there 

were no major time constraints. The usability and usefulness of 

these tools was also central, as was the library employees’ 

competence and confidence at using them. Many also stated that 

they had trouble remembering that there were readers’ advisory 

tools available at all. The optimal tool, according to the 

participants in this study, is easy to access and easy to use. Outside 

of these criteria opinions divide on what is most essential, that they 

are organized by genre and based on the opinions of professionals 

or that they focus on the reading experience of library patrons. 
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1.  

Det är näst intill omöjligt för en människa, bibliotekarie eller inte, att hjälpa en annan 

människa med att hitta en bra bok. Bland det som låntagare värderar högst hos 

bibliotekspersonal är dock just förmågan att hjälpa dem hitta en bra skönlitterär bok och 

förmedling av skönlitteratur är ju en stor del av folkbibliotekens uppdrag. Som en inbiten 

genreläsare har jag själv sedan länge slutat använda mig av biblioteket när det gäller 

förströelseläsning, delvis på grund av begränsningar i samlingarna men också därför att 

bibliotekarien och de andra biblioteksanställda inte längre kan hjälpa mig hitta nya titlar och 

författare. Som en van läsare har jag dock flera egna strategier för att hitta nya, bra, böcker, 

sämre är det för ovana läsare vilka inte själva har några sådana strategier och vilka verkligen 

behöver bibliotekariens hjälp. Detta är särskilt ett problem då studier visat att ovana läsare, 

vilka inte lyckas hitta en bok de tycker om, kan vara benägna att ge upp på läsning helt.
1
  

 

Bibliotekariens oförmåga att hjälpa mig och många andra med mig, grundar sig i att ingen kan 

veta allt. Ingen kan vara lika insatt i alla genrer och alla upplever inte samma böcker på 

samma sätt, så när låntagarens intressen ligger inom en genre bibliotekarien själv inte är 

tillräckligt bekant med behöver bibliotekarien hjälp för att i sin tur kunna hjälpa låntagaren. 

Denna svårighet med att kunna hjälpa sina låntagare kan lätt skapa en negativ inställning till 

frågan om en bra bok i sig, något som visat sig i studier som gjorts på området. I en studie 

genomförd av May et al. kommenterade en biblioteksanställd att det var den fråga alla 

bibliotekarier fasade för.
2
 Biblioteksanställda faller, när de ställs inför denna fråga, ofta 

tillbaka på sin egen erfarenhet även när denna är otillräcklig något som kan orsaka problem 

och vilket ses som mycket oprofessionellt av många av de som forskar på området. Ingen 

skulle ju svara på en referensfråga utifrån sin egen erfarenhet och samma princip kan sägas 

gälla för skönlitteratur, låntagaren letar ju efter något specifikt, även om detta är en 

läsupplevelse snarare än information.  

 

För de biblioteksanställda finns det dock hjälp att få när det gäller frågor om bra böcker, även 

om den hjälpen fortfarande ofta är ett ganska trubbigt instrument. Hjälpen är i form av 

verktyg, readers advisory verktyg.
3
 Studier som hittills gjorts på readers advisory har främst 

fokuserat på interaktionen mellan den biblioteksanställda och låntagaren och bara tittat på hur 

ofta biblioteksanställda använder RA-verktyg eller bara fokuserat på verktygen i sig. Många 

av dessa studier har visat att bibliotekarier och andra biblioteksanställda, ofta väljer att inte 

använda readers advisory verktyg,
4
 men har inte tittat på varför de väljer att inte använda 

dem. Bara en studie,
5
 vad jag kunna finna, tittar på varför biblioteksanställda väljer att 

använda, eller väljer att inte använda RA-verktyg och det är oklart hur vetenskaplig eller 

omfattande denna studie är, en bättre insikt i området behövs. Att helt enkelt säga att för få 

använder readers advisory verktyg med baktanken att användningen behöver öka, är ju ganska 

meningslöst om man nästan inte vet någonting om varför användningen ser ut som den gör. 

                                                           
1 Ross, Catherine Sheldrick, McKetchnie, Lynne & Rothbauer, Paulette M. 2006. Reading matters: what the research reveals 

about reading, libraries and community, s.201.  Författarna till Reading matters forskar och undervisar inom 

biblioteksområdet. 
2 May, Anne K. 2001. ”Readers’ advisory service: exploring the transaction”. The reader’s advisor’s companion. Shearer, 

Kenneth D & Burgin, Robert red., s.134. May är yrkesverksam bibliotekarie. 
3 Det finns ingen fullgod term eller fullgott uttryck på svenska för den service bibliotekarien ger när hon eller han hjälper en 

låntagare hitta en bra bok. Därför används det engelska uttrycket readers advisory, eller RA, i denna uppsats. 
4 Tillexempel May 2001, Ross 2009 samt Shearer 1996 
5 Saricks, se kapitlet tidigare forskning. 
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Motivationen för att använda eller inte använda RA-verktyg måste ju vara bland det mest 

centrala och det är det som är ämnet för denna uppsats. Avsaknaden av forskning på readers 

advisory området som helhet och användningen av verktyg i synnerhet, är något som 

uppmärksammats i en del av den litteratur som faktiskt finns, att det är ett sporadiskt utforskat 

område verkar klart. Det är konstigt att detta område tilldelats så lite uppmärksamhet med 

tanke på vilken stor del av folkbibliotekens arbete som centrerar kring skönlitteratur och 

läsning och tydligt att mer forskning om readers advisory behövs.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka biblioteksanställdas användning av verktyg i 

samband med det som på engelska kallas en readers advisory intervju . Att ge en mer generell 

bild av hur användningen och motivationen för användningen ser ut. Syftet med studien kan 

sägas vara både kvalitativt och kvantitativt då vad som söks i stor utsträckning är de 

biblioteksanställdas motivationer men då målet är att identifiera trender. Tonvikten läggs vid 

hur biblioteksanställda uppfattar verktygen och sin användning av dem, samt varför de väljer 

att använda dem respektive inte använda dem. Även ifall användningen skulle öka om 

bibliotekarierna upplevde verktygen som mer funktionella och/eller lättillgängliga, är 

intressant.
6
   

1.1.1. Frågeställning 

Hur ser biblioteksanställdas användning av RA-verktyg ut? 

Vilka faktorer påverkar biblioteksanställdas användning av RA-verktyg? 

Vad anser bibliotekarierna är de mest centrala aspekterna hos ett bra RA-

verktyg? 

1.2. Vad är då RA-verktyg?  

RA-verktyg finns i många olika varianter men en huvudindelning kan göras mellan tryckta 

och elektroniska verktyg, helt enkelt därför att deras förutsättningar är så olika. Tryckta 

verktyg är statiska och när de väl är tryckta kan de inte förändras. De är ofta genreindelade 

och förlitar sig i stor utsträckning på expertutlåtanden, vilka har en tendens att vara mycket 

subjektiva även när de försöker att inte vara det. Tryckta RA-verktyg kan tillexempel vara 

boktipsböcker utgivna av Btj. Gruppen elektroniska verktyg kan i sig delas in i två 

undergrupper, webbaserade verktyg och verktyg inbyggda i bibliotekskatalogerna.
7
 Dessa två 

undergrupper kan i sin utformning vara mycket lika, det är främst ingångarna som är olika. 

Elektroniska verktyg baseras ofta i större utsträckning på ”vanliga” läsares åsikter, de är 

levande organismer vilka förändras över tid efter som ny data tillkommer och de använder sig 

ofta av andra faktorer än just genre när de kopplar samman olika titlar med varandra. Exempel 

på elektroniska RA-verktyg kan vara webbsidor eller bibliotekskataloger med möjlighet för 

låntagarna/användarna att tagga, möjlighet att skriva recensioner eller möjlighet att skapa 

boktipslistor, vilka alla sedan görs sökbara.  

                                                           
6 Detta tas dock inte upp som en forskningsfråga då att undersöka en möjlig förändring ligger utanför vad som är praktiskt i 

en uppsats av denna omfattning. 
7 I denna uppsats räknas inte ämnessökningar I bibliotekskatalogen som användning av RA-verktyg såvida inte 

ämnessökningarna innefattar taxonomier skapade genom taggning. Inte heller att tillexempel fråga en kollega räknas i denna 

studie som användning av RA-verktyg. 
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Avsnittet tidigare forskning innehåller en kort genomgång av de olika typer av källor som 

använts i denna uppsats, där de olika typerna av litteratur diskuteras. Litteratur typerna är: 

handböcker, diskuterande texter och forskningstexter. En bakgrund till ämnet för denna 

uppsats ges genom en genomgång av forskning vilken behandlar readers advisory, vad det är, 

varför det behövs och hur läget ser ut ute på biblioteken. Samt även biblioteksanställdas 

användning av Readers advisory verktyg, hur användningen ser ut och kort om vad som kan 

påverka den. En kortare inblick ges också i hur elektroniska RA-verktyg skulle kunna se ut, 

för att visa vilka verktyg de biblioteksanställda skulle kunna ha tillgång till. Denna tar upp hur 

verktygen ser ut idag och hur de kan komma att utvecklas i den närmaste framtiden och 

diskuterar bland annat taggning och andra möjligheter för låntagarna att påverka.  

Litteraturen som används är främst anglosaxisk, detta beror inte på att ingen annan litteratur 

sökts utan är helt enkelt en reflektion av det rådande forskningsläget. Ingen nordisk forskning 

inom readers advisory har hittats, trots expeditioner in i flera biblioteks- och 

informationsvetenskapliga databaser. Dock används nordisk forskning i viss utsträckning 

inom mer övergripande områden. 

2.1. Litteraturen 

Forskningsområdet readers advisory är utforskat i viss utsträckning, men en stor del av den 

forskning som gjorts är genomförd av ett begränsat antal forskare och har fått mycket 

liknande resultat. Detta är i sig inte negativt men det innebär att en gallring har fått göras av 

vad som refereras till i denna uppsats. Författarna inom detta område har också en tendens att 

i stor utsträckning referera till och citera varandra. Även detta har gjort att en viss gallring 

varit nödvändig. En del av den forskning som refereras till i denna uppsats är äldre, den har då 

använts därför att ingen nyare, motsvarande, forskning hittats eller därför att det inte är 

material vilket påverkats av den teknologiska utvecklingen eller andra samhällsförändringar.  

Flera olika typer av litteratur har valts ut till denna uppsats. Litteraturen innefattar 

handböcker, diskuterande artiklar och andra texter samt forskningspapers och annan 

publicerad forskning.  

Handböckerna vänder sig främst till praktiserande bibliotekarier och bibliotekstuderande och 

har en normerande ton med tips och anvisningar. Dessa handböcker har dock en grund i 

forskningen på området och tar i många fall upp både forskning och aktiva bibliotekariers 

upplevelser och råd. En av handböckerna, Reaserch based readers advisory, har det unika 

upplägget att varje kapitel, vilka behandlar varsin separat aspekt av RA, är indelat i en 

forskningsöversikt och en text skriven av en aktiv bibliotekarie. Detta upplägg ger en god 

inblick i de olika delarna av readers advisory, den ger både ett forskningsperspektiv och visar 

hur upplevelserna på golvet kan se ut. Andra handböcker som används i denna uppsats är The 

readers’ advisors’ companion och Conducting the reference interview: a how-to-do-it manual 

for librarians. Även dessa har en grund i forskningen och ett instruerande tonfall. The 

readers’ advisors’ companion har till skillnad från de andra två inte främst en tematisk 

indelning utan består av en samling texter av olika författare vilka grovt delats in i olika 

områden, de olika kapitlen kommer därför att behandlas separat i uppsatsen. Handböckerna 

används i denna uppsats därför att de både tar upp relevant forskning och därför att de närmar 

sig problemet ur en praktisk synvinkel, hur man ska/kan göra i en RA situation. Då denna 

http://hb.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSDJItjBJTkyzME-1NDY1SEpKNbVISgS2s41TDUzM0wxQb26A7-FGv_YJxwyMiZGJuQkzA7O5pRG4D-YE3hgOrLiBHRsLC-gpTjC-CTcDUwb09E9wAekmyMAC2kUgxMBUXCbMIAvdHaCgpgDd_gMKDgVovhJhUHLOzwOduwp0hAKwQaYAv_tDIRO8JDEztZxv1qnsT08YHXcsvf7-ibZwngwAiUBJPQ
http://hb.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSDJItjBJTkyzME-1NDY1SEpKNbVISgS2s41TDUzM0wxQb26A7-FGv_YJxwyMiZGJuQkzA7O5pRG4D-YE3hgOrLiBHRsLC-gpTjC-CTcDUwb09E9wAekmyMAC2kUgxMBUXCbMIAvdHaCgpgDd_gMKDgVovhJhUHLOzwOduwp0hAKwQaYAv_tDIRO8JDEztZxv1qnsT08YHXcsvf7-ibZwngwAiUBJPQ
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uppsats fokuserar på hur biblioteksanställde förhåller sig till och använder RA-verktyg, 

upplevs detta som mycket relevant.        

De diskuterande texter som använd i denna uppsats är ganska vitt skilda. Några texter 

diskuterar läsning i sig, vilket ju faktiskt är anledningen för readers advisory, några tar upp 

just RA och några diskuterar utvecklingen av bättre readers advisory verktyg
8
. Att dessa 

texter här kallas diskuterande grundar sig i att de, även om de innehåller forskningsresultat, så 

är dessa resultat i första hand inte författarens/författarnas egna utan andra forskares. Denna 

forskning, samt andra upplevelser, behandlas på ett sätt som ändå är givande och vilket ger 

nya insikter i de problem som diskuteras. 

De forskningspapers och andra texter vilkas främsta syfte är att redovisa forskningsresultat, 

som används i denna uppsats är, liksom de diskuterande texterna, vitt skilda i vilka ämnen de 

behandlar. Texter om läsning, texter om RA-verktyg och texter om readers advisory i sig, som 

tillexempel “A look at readers’ advisory services” har använts. Dessa texter redovisar 

författarnas egna forskningsresultat, till skillnad från de diskuterande texterna vilka främst tar 

upp andras forskning. De kan därför ses som både viktigare, i de att de förmedlar förstahands 

information och som mer problematiska, i och med författarnas eventuella partiskhet och 

förutfattade meningar.  

2.2. Varför användningen av RA-verktyg är så viktig 

”All the surveys we have seen, conducted by librarians as 

well as non-librarians, indicate that there is virtually no 

service library users value more highly then the ability to 

match a book with a reader, or to answer the question, 

“What do I read next”
9
 

 

Orden är Francine Fialkoffs (1998) redaktör på Library Journal. Ross, Nilsen och Radford 

använder sig av dem för att visa vikten av ett område inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen vilket ofta kan förbises men vilket är en central del av den mesta 

biblioteksverksamhet. Att hjälpa en låntagare hitta en bra bok.  

2.2.1. Vikten av rätt bok 
Ross och även många andra, poängterar att läsning är viktigt för individen för att hon eller 

han ska kunna vara en del av samhället och att förströelseläsning är en viktig del av att 

utveckla sin läsförmåga.
10

 Det är en stor del av folkbibliotekets uppgift att tillhandahålla 

skönlitteratur för just förströelseläsning.
11

 Bara tillhandahållande skapar dock inte 

nödvändigtvis tillgång, bibliotekets samlingar kan upplevas som överväldigande och 

ogenomträngliga särskilt för en ovan läsare/biblioteksbesökare.
12

 Två studier från slutet av 

åttiotalet visade att 2 av 3 fann det svårt att hitta bra böcker på biblioteket och att 1 av 3 inte 

tyckt om den bok de lånat.
13

 Det är därför viktigt att bibliotekarien kan hjälpa låntagaren. 

                                                           
8
 Att utöver biblioteksanställdas användning av RA-verktyg även ta upp utvecklingen av nya readers advisory verktyg i 

litteraturdelen av denna uppsats, grundar sig i en önskan att belysa om de aspekter hos RA-verktyg som biblioteksanställda 

ser som positiva respektive negativa stärks respektive åtgärdas i de nya verktyg som växer fram.    
9 Ross, Catherine Sheldrick, Nilsen, Kirsti & Radford, Marie L 2009. Conducting the reference interview: a how-to-do-it 

manual for librarians, 2 ed. s.235 
10 Ross et al. 2006, s.3-4  
11 Ross et al. 2006, s.6 
12 Ross et al. 2006, s.200 
13 Ross et al. 2006, s.198 

http://hb.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSDJItjBJTkyzME-1NDY1SEpKNbVISgS2s41TDUzM0wxQb26A7-FGv_YJxwyMiZGJuQkzA7O5pRG4D-YE3hgOrLiBHRsLC-gpTjC-CTcDUwb09E9wAekmyMAC2kUgxMBUXCbMIAvdHaCgpgDd_gMKDgVovhJhUHLOzwOduwp0hAKwQaYAv_tDIRO8JDEztZxv1qnsT08YHXcsvf7-ibZwngwAiUBJPQ
http://hb.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSDJItjBJTkyzME-1NDY1SEpKNbVISgS2s41TDUzM0wxQb26A7-FGv_YJxwyMiZGJuQkzA7O5pRG4D-YE3hgOrLiBHRsLC-gpTjC-CTcDUwb09E9wAekmyMAC2kUgxMBUXCbMIAvdHaCgpgDd_gMKDgVovhJhUHLOzwOduwp0hAKwQaYAv_tDIRO8JDEztZxv1qnsT08YHXcsvf7-ibZwngwAiUBJPQ
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Allas skönlitterära smak och alla frågor ska vara lika legitima på biblioteket. Det är viktigt att 

inte låntagaren känner att bibliotekarien ser ned på deras smak, att den är mindre värd och att 

låntagaren inte känner att deras fråga stör bibliotekarien.
14

 Att själv få välja vad man ska läsa 

är mycket viktigt för att läsningen ska kännas lust och meningsfylld, ”en riktig bok – det är en 

bok jag fått välja själv” sa en av deltagarna i ett läsprojekt för unga män.
15

 Det är också 

viktigt att inte bibliotekarier visar in sina låntagare på fel väg när det gäller att hitta en bra 

bok. Studier har visat att de som läser mycket själva utvecklar strategier för att hitta bra 

böcker vilka kräver ganska stora mängder information om just böcker. Dessa strategier 

fungerar ofta ganska bra och om det ibland slinker med en bok vilken läsaren inte uppskattar 

så gör inte det så mycket. Ovana läsare däremot har inte några egna strategier för att hitta bra 

böcker och är därför de som behöver mest hjälp av bibliotekarien men samtidigt de som är 

mest känsliga för ett misslyckande. En ovan läsare, vilken leds till fel bok av en bibliotekarie 

(eller själv väljer fel bok), är mycket troligare att, när de inte tycker om boken, ge upp både på 

den specifika boken och på läsning i allmänhet än en van läsare.
16

  

2.2.2.  Readers’ advisory samtalet 
Att hjälpa låntagaren hitta en bra bok innefattar enligt Ross et al. flera steg, ett samtal om 

böcker är centralt för att identifiera vad det är låntagaren vill ha, inte bara vad boken ska 

handla om utan Ross et al. betonar vikten av vilken läsupplevelse låntagaren är ute efter,
17

 en 

åsikt vilken ekas av flera andra författare inom området. I David Beard och Kate Vo Thi-

Beards artikel från 2008 skriver de att tekniska beskrivningar av böcker, så som genre, ämne 

med mera, är en bra start när bibliotekarien ska hjälpa låntagaren hitta en bra bok men de ger 

en ofullständig bild. Läsare i allmänhet tycker oftast inte att en specifik bok är bra baserat 

enbart på om den tillexempel innehåller vampyrer utan det är läsupplevelsen och varför 

läsaren läser vilket är det centrala.
 18

 Neal Wyatt beskriver hur, under senare år, fokus i RA 

arbete flyttats från mer tekniska beskrivningar till själva läsupplevelsen och genrer har till och 

med börjat ses som ett hinder snarare än en hjälp.
19

 Samtalet i en readers’ advisory intervju, 

skriver Ross et al. bör handla om vad låntagaren tidigare läst och vad de tyckt om respektive 

inte tyckt om hos boken. Men det är inte nog att ”veta” vad läsaren vill ha, bibliotekarien 

måsta sedan koppla samman den informationen med specifika verk och författare. Readers 

advisory arbete kan också ha positiva effekter för biblioteket i sig, det kan tillexempel locka 

besökare till biblioteket om de vet att de får bra hjälp i sitt läsande, det kan skapa starkare 

band mellan bibliotekspersonalen/ biblioteket och låntagarna/samhället och det kan hjälpa till 

att öka cirkulationen.
20 

2.2.3. Varför verktyg? 
En enskild bibliotekarie kan inte väntas ha läst alla böcker inom alla genrer även om det vore 

nästan optimalt och behöver därför ta hjälp utifrån, ta hjälp av verktyg, vilka kan vara tryckta 

                                                           
14 Forsén, Ulla 2000. “Att bygga broar – skönlitteraturen och bibliotekets roll”. Den sköna skönlitteraturen – i och utanför 

biblioteket, s.34. Forsén har arbetet som bibliotekschefer och har i sitt arbete haft ett speciellt fokus på barn och unga.    
15 Eriksson, Gunilla 2000. ”En bra bok – det är en som man fått välja själv: om ett läsprojekt för unga män”. Den sköna 

skönlitteraturen – i och utanför biblioteket, s.69. Eriksson har även hon arbetet som bibliotekschefer och haft ett speciellt 

fokus på barn och unga.    
16 Ross et al. 2006, s.4,198,200-201 
17 Ross et al. 2009, s.236 
18 Beard, David & Vo Thi-Beard, Kate 2008. ”Rethinking the book: new theories for readers advisory” Reference & user 

services quarterly, nr.4, s.331-333. Författarna rör sig både inom områdena litteratur- och biblioteksvetenskap. 
19 Wyatt, Neal 2007a. ”An RA big think” Library journal, nr.12, s.40-41. Neal Wyatt är en yrkesverksam bibliotekarie och 

skriver inom området. 
20 Research based readers’ advisory 2008. Moyer, Jessica E. red., s.5-6 
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eller elektroniska.
21

 Att verktyg är viktiga för den bibliotekarie som arbetar med readers 

advisory får Ross et al. medhåll om från flera andra. Saricks tar i en text upp tre funktioner 

hos RA-verktyg, utöver att besvara faktiska frågor efter böcker. Hon argumenterar för att de 

legitimerar bibliotekariers arbete med RA och likställer det med referensarbetet, att det 

hjälper bibliotekarier att utöka sina egna kunskaper om olika genrer och också hjälper 

bibliotekarier när deras eget minne sviker.
22

 Mary K. Chelton skriver i en artikel från 1993 att 

inte ens den bästa bibliotekarien kan vara lika insatt i alla genrer och om bibliotekarien inte är 

mycket väl insatt i just den genre som låntagaren är intresserad av så hjälper inte ens den 

bästa readers advisory intervjun, bibliotekarien behöver verktyg för att kunna hjälpa 

låntagaren.
23

 En opublicerad studie av Catherina Ross och Jennifer Noon visar att 

användningen av RA-verktyg i Nordamerika har ökat mellan 2002 och 2008. 2002 använde 

bibliotekarierna RA-verktyg i närmare hälften av alla readers’ advisory intervjuer, de använde 

främst tryckta verktyg och nästan inga elektroniska. 2008 hade de tryckta verktygen fått ta ett 

steg tillbaka och lämnat plats åt de elektroniska och då använde bibliotekarierna RA-verktyg i 

tre fjärdedelar av intervjuerna. Allt för ofta, menar Ross et al., använder dock bibliotekarien 

fortfarande inga verktyg utan förlitar sig helt på sina egna läsupplevelser.
24

  

 

Att använda verktyg i samband med RA är dock inte lika självklart eller enkelt som i en 

vanlig referenssituation, en liten studie genomförd av Saricks visade att samtalsformen på en 

RA intervju gör att användningen av verktyg kan kännas malplacerad.
25

 Låntagarnas 

förväntningar kan också skapa en barriär då de kan känna att deras fråga inte är värd att 

krångla med ett verktyg eller då de tror att bibliotekarien är så insatt i sitt biblioteks bestånd 

att verktyg inte ska behövas.
26

 Ett annat problem kan vara att bibliotekarierna själva inte 

känner sig kompetenta i användningen av verktyg och därför inte vill använda dem inför 

låntagarna, bibliotekarierna skulle alltså behöva utbildas i användningen av verktyg.
27

 Även 

var verktygen förvaras kan vara ett problem, bibliotekarierna måste ha tillgång till bra verktyg 

både fysiskt och mentalt.
28

 Saricks argumenterar för att de bästa verktygen är de som 

bibliotekarierna är mest bekväma med att använda och alltså använder i störst utsträckning.
29

 

Duncan Smith betonar även han i sin artikel Reinventing readers’ advisory hur viktigt det är 

att använda verktyg. En bibliotekarie skulle aldrig besvara en referensfråga utifrån sin egen 

erfarenhet eller brist därav, men en stor del av de låntagare som frågar efter en bra bok 

kommer att få boktips baserade på bibliotekariernas egen läsning.
30

 Att få personliga tips från 

bibliotekarien är inte alltid negativt, men det är en inkonsekvent metod och anses av Smith 

och flera andra, oprofessionellt.
31

 Smith tar upp bland annat Shearers studie från 1996 vilken 

visade att, liksom i referenssituationen, var det viktigare att bibliotekarien visade intresse i 

                                                           
21 Ross et al. 2009, s.236 samt Research based readers’ advisory 2008, s.26 
22 Saricks, Joyce G. 2001. ”The best tools for advisors and how to integrate them into successful transactions”. The reader’s 

advisor’s companion. Shearer, Kenneth D & Burgin, Robert red. 2001, s.168. Saricks har arbetat som bibliotekarie samt 

undervisar och skriver om readers advisory. 
23 Chelton, Mary K. 1993. “Read any good books lately?: Helping patrons find what they want”. Library Journal.  nr.8, s.33-

34. Chelton var vid tiden för artikeln yrkesverksam bibliotekarie med särskilt intresse för RA och föreläste även om readers 

advisory. 
24 Ross et al. 2009, s.236-237 
25 Saricks 2001, s.169 
26 Saricks 2001, s.173 
27 Saricks 2001, s.174 samt Research based readers’ advisory 2008, s.31-32 
28

 Research based readers’ advisory 2008, s.195 
29 Saricks 2001, s.175 
30 Smith, Duncan 2001. ”Reinventing  readers’ advisory” The reader’s advisor’s companion. Shearer, Kenneth D & Burgin, 

Robert red. 2001, s.159. Smith är skapare av Novelist samt undervisar och skriver om RA.  
31

 Research based readers’ advisory 2008, s.31 
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frågan än att resultatet blev perfekt, även när bibliotekarier rekommenderade böcker vilka 

faktiskt var lämpliga så fick de lägre betyg av de som deltog i studien än de 

biblioteksanställda som ställde ett större antal frågor men kanske ändå inte hittade några 

lämpliga titlar.
32

 Att använda verktyg i samband med RA är relativt nytt i förhållande till 

tillexempel att använda verktyg i referenssituationen och är ofta inte en del av utbildningar i 

biblioteks och informationsvetenskap.
33

 En studie gjord som en del av ett mastersarbete 

visade att utbildade bibliotekarier inte var bättre på att genomföra readers’ advisory intervjuer 

än lekmän
34

 vilket tydligt visar briser i den utbildning som blivande bibliotekarier får. Studien 

publicerades av fyra yrkesverksamma bibliotekarier Anne K. May, Elizabeth Olesh, Anne 

Weinlich Miltenberg och Catharine Patricia Lackner 2000 och är en av de mest välciterade 

studierna inom området. Studien innefattade 54 bibliotek och ”falska” låntagare skickades ut 

för att bedöma kvalitén på den service de fick.
35

 Studien visade att låntagarna blev bemötta 

med allt från entusiasm till missnöje. De flesta biblioteksanställda var obekväma med dessa 

frågor om bra böcker, intressant var dock att biblioteksassistenter var mer hjälpsamma än 

utbildade bibliotekarier. Flera biblioteksanställda uttryckte att det här var en fråga man fasade 

över. Ingen biblioteksanställd i studien genomförde en komplett readers’ advisory intervju så 

som den beskrivs i den litteratur som finns, 80 procent frågade om vad låntagarna tidigare 

läst, men bara en frågade om vad det var med de böcker de tidigare läst som de tyckt om. 

Mycket ofta tog bibliotekspersonalen upp sin personliga läsning och gav boktips utifrån den 

utan någon vidare tanke på låntagarens egen smak, men det vanligaste var att tipsen gavs 

utifrån en kombination av personalens egen läsning, populära böcker och goda recensioner. 

Bara 46 procent av den tillfrågade bibliotekspersonalen använde sig av något verktyg och det 

var nästan uteslutande bibliotekskatalogen vilken användes för att göra ämnessökningar, leta 

efter redan kända författare och verk och till att hitta relaterade titlar. Utöver katalogen 

använde mycket få några tryckta verktyg eller andra elektroniska verktyg och ingen använde 

något webb baserat verktyg. Ett resultat vilket mycket väl kan ha påverkats av den då relativt 

dåliga tillgången på webbaserade verktyg, något som stöds av Ross tidigare nämna studie 

vilken visade en stark uppgång av användningen av just webbaserade verktyg. I relation till 

Ross studie kan också ses en stor skillnad i vilka typer av verktyg som användes omkring 

millennieskiftet, kan man här kanske tänka sig en regional skillnad? Alla de falska låntagarna 

i studien av genomförd Mat et al. uppgav samma tidigare läsning men utifrån denna 

rekommenderades 134 olika titlar, 19 av dessa fick fler än en rekommendation, 7 stycken fick 

mer än två och bara två stycken fick mer än tre rekommendationer, dessa fick fyra respektive 

sju,
36

 något som visar tydligt hur godtyckliga boktips på bibliotek kan vara.      

2.3. RA 2.0 

De tryckta RA-verktygen har på grund av sina statiska egenskaper svårt att följa med i den 

utvecklig som pågår inom området just nu, även om det torde vara tekniskt möjligt att ge ut 

tryckta RA-verktyg baserade på samma data som de bättre elektroniska verktygen. Fokus idag 

ligger tydligt på elektroniska verktyg, verktyg vilka kombinerar olika typer av läsarinput för 

att kunna göra de bästa rekommendationerna. Följande text fokuserar främst på hur 

                                                           
32 Smith 2001, s.161 
33 Smith 2001, s.169 samt Research based readers’ advisory 2008, s.5-6 
34

 Research based readers’ advisory 2008, s.158 
35

 May, Anne K., Elizabeth Olesh, Anne Weinlich Miltenberg & Catharine Patricia Lackner 2000. “A look at readers’ 

advisory services”. Library journal . nr.15, s.40. Författarna är yrkesverksamma bibliotekarier. 
36 May 2001, s.134-144 
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bibliotekskatalogen i sig skulle kunna se ut, men mycket skulle även kunna användas i andra 

webbaserade elektroniska RA-verktyg.  

Möjligheten för användare/låntagare/läsare att påverka faller ofta under det så kallade 2.0. 2.0 

innebär i ett RA sammanhang en möjlighet för låntagarna att bidra i tillexempel 

bibliotekskatalogen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Neal Wyatt diskuterar i en 

artikel från 2007 möjligheter med att kunna integrera information om böcker, skapad av 

låntagarna själva, i bibliotekskatalogen. Att katalogen skulle kunna vara en kollaborativ 

skapelse där alla kan medverka. Wyatt menar också att låntagare gärna vill medverka, hon tar 

upp flera exempel där låntagare i stor utsträckning bidragit till bibliotekskatalogen när de fått 

möjlighet.
37

 Denna medverkan kan ske på flera olika sätt, men den största styrkan med 

användarmedverkan kan vara på kallad crowdsourcing. Vid crowdsourcing, som till exempel 

på amazon.com, samlas stora mängder data, från många användare och steget tas från 

individuella åsikter till en sorts consensus, även om de ursprungliga individuella åsikterna 

fortfarande finns tillgängliga.
 38

 I en studie från 2011, där författarna tittade på 

bibliotekskataloger, användes en checklista baserad bland annat på Breedings tankar om så 

kallade ”next generation catalogs”. Denna lista innehåller, bland mycket annat, kriterier för på 

vilka sätt låntagarna ska kunna bidra till katalogen och hur katalogen ska kunna hjälpa 

låntagare och bibliotekarier att hitta nytt material. Bland det som nämns finns att låntagarna 

ska ha möjlighet att betygsätta, tagga, recensera och kommentera och att katalogen ska 

innehålla så kallade rekommendationssystem.
39

  

Rekommendationssystem och taggning samt andra möjligheter för låntagarna att bidra, skulle 

kunna ha en stor positiv inverkan på bibliotekskatalogens användbarhet i en RA situation och 

även om det redan finns RA-verktyg i bibliotekskataloger så behöver de bli bättre och mer 

allmänt förekommande.
40

  

2.3.1. Taggning 
Taggning är ett sätt på vilket låntagare skulle kunna påverka bibliotekskatalogen. Taggning 

innebär att användarna själva får ange ämnesord och är ganska omdiskuterat då dessa 

ämnesord kan vara svåra att göra sökbara och då de ofta är ganska godtyckliga.
41

 Neal Wyatt 

ser dock taggning som ett sätt att komma åt så kallad appeal, vad det är med ett föremål eller 

en text som tilltalar läsaren. Wyatt beskriver i en artikel från 2009 hur taggning använts med 

framgång i projekt utanför biblioteksvärlden för att skapa sökbara kataloger, i stor 

utsträckning baserade på användarnas åsikter och hur dessa metoder skulle kunna 

implementeras i bibliotekssammanhang. Det ena projektet Wyatt beskriver är en 

museikatalog, kallad Steve, vilken baseras på museibesökarnas upplevelser av museets 

samlingar. Museibesökarna fick möjlighet att ”tagga” de verk de tittat på och museet fick god 

respons.
42

 Det andra projektet (termen projekt används här löst) är Pandora. Pandora är en 

sajt vilken ger användare musiktips utifrån vad de tidigare lyssnat på och tyckt om. Pandora 

är till skillnad från Steve inte bara baserad på användarnas egen input utan även på faktiska 

aspekter hos musiken vilken analyseras med hjälp av matematiska algoritmer. Pandora ”lär 

sig” dock av användarnas åsikter, om ett musiktips var bra eller dåligt och utvecklas på så sätt 

                                                           
37 Wyatt, Neal 2007b. ”2.0 for readers” Library journal, nr.18, s.30-32 
38 Rapp, David 2011. ”Crowdsourcing RA”.  Library journal. nr.10, s.56-57. Rapp är redaktör på Library journal. 
39 Yang, Sharon Q. & Hofmann, Melissa A. 2011. “Next generation or current generation?”. Library hi tech. nr.2, s.269-270 
40 Research based readers’ advisory 2008, s.214, 254. Författarna arbetar och forskar inom It och bibliotek. 
41 Wyatt, Neal 2009. ”The ideal tool”. Library journal. nr.17, s.39 
42 Wyatt 2009, s.40 
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och blir ännu bättre på att hitta den musik som kommer uppskattas av samma användare.
43

 

Wyatt hoppas på bibliotekskataloger vilka integrerar dessa tekniker och även andra. Kataloger 

vilka kan sammanväva många olika informationskällor som taggning, listor skapade av läsare 

och analyser av själva böckerna, till en helhet genom vilken en läsare, eller den bibliotekarie 

som hjälper läsaren, kan hitta böcker vilka passar just dem genom att till exempel söka på 

titeln på en bok de tidigare läst och tyckt om. Wyatt vill alltså se rekommendationssystem i 

bibliotekskatalogerna.
44

 

2.3.1. Rekommendationssystem  
I artikeln ”Readers who borrowed this also borrowed…” från 2012 beskrivs 

rekommendationssystem som från början skapades för kommersiella syften. Systemen är 

utformade för att hjälpa kunder hitta fler liknande produkter, med syfte att öka försäljningen. 

Författarna ser dock tydliga användningsområden för dessa typer av system inom bibliotek. 

Wakeling et al. beskriver två huvudtyper av så kallade rekommendationssystem. Den ena, 

content-based, förlitar sig helt på information om böckerna och vad den individuella 

användaren tidigare valt, vilket kräver en viss kunskapsbas. Den andra, collaborativ filtering, 

använder sig också av användarprofiler för de individuella användarna, men kombinerar 

också dessa med varandra, för att kunna ge tips inte bara baserade på den enskilda användaren 

men också på vad andra användare, som bedöms ha liknande smak, har uppskattat. Fördelarna 

med den andra typen, vilken ger bättre möjligheter att hitta mer diversifierat material, 

diskuteras i artikeln.
45

  

 

Alla rekommendationssystem kräver data för att de ska fungera, data kan samlas in på olika 

sätt, implicit insamling innebär att data samlas in genom att systemen automatiskt registrerar 

användarnas aktiviteter, medan explicit insamling innebär att användarna aktivt deltar i 

skapandet av data genom till exempel omdömen, taggning och skapandet av listor. Data 

skapad genom aktivt användardeltagande ger ofta bättre resultat, men användarna måste vara 

motiverade att bidra.
46

 Det bör också framgå varför en viss bok/produkt rekommenderas för 

att systemet ska användas.
47

 Ett problem med implicit data insamling vilket kan uppstå just i 

bibliotekssammanhang är att information om enskilda låntagares lån inte får sparas. En möjlig 

lösning på detta vore ett system i vilket kopplingarna mellan böckerna sparas men där de inte 

kan kopplas till låntagarna.
48

  

 
 

 
 

                                                           
43 Wyatt 2009, s.41 
44 Wyatt. 2009, s.42-43 
45 Wakeling, Simon, Clough, Paul, Sen, Barbara & Connaway, Lynn Silipigni 2012. “Readers who borrowed this also 

borrowed… : recommender systems in UK libraries”. Library hi tech. nr.1, s.136. Författarna forskar och undervisar inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. 
46 Wakeling et al. 2012, s.137 
47 Wakeling et al. 2012, s.138 
48 Research based readers’ advisory 2008, s.216 
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Avsnittet beskriver den modell som används för att bearbeta det empiriska materialet, den 

metod vilken använts för insamling av materialet samt hur materialet analyseras. 

3.1. Teori 

Då detta område inte utforskats i någon större utsträckning tidigare, finns inga färdiga teorier 

eller modeller
49

 vilka behandlar just användningen av verktyg i en RA situation. Om 

perspektivet däremot vidgas från bara användningen av RA-verktyg till användningen av alla 

verktyg avsedda att göra en uppgift enklare för den som skall genomföra den stöter man på 

C.M. Allwoods teorier om människa/dator interaktion. Allwood har identifierat ett antal 

faktorer vilka påverkar användningen av datorprogram och för vad som krävs för god 

produktivitet, vilka inte bara fokuserar på programmet i sig utan även tar hänsyn till 

användaren. Produktivitet är det som främst eftersträvas i Allwoods modell, produktivitet är 

enligt Allwood en höjning av kvaliteten på arbetsresultatet. Två faktorer påverkar enligt 

Allwood produktiviteten. Funktionalitet vilket innebär att dataprogrammet fungerar för att 

göra det, det är avsett att göra. Samt användbarhet vilket behandlar relationen mellan 

människan och dataprogrammet. Användbarhet innefattar tre faktorer. Kompetens att använda 

programmet, det vill säga att användaren har den förståelse och de färdigheter vilka behövs 

för att använda programmet. Acceptans att programmet behövs, vilket innebär att användaren 

ser att programmet behövs och är positivt inställda till det. Samt användarvänlighet. 

Användarvänlighet innefattar i sin tur fyra olika faktorer: Åtkomlighet, att människan har 

tillgång till dataprogrammet. Förenlighet med människans mentala funktioner, vilket innebär 

att programmet är logiskt utifrån hur den mänskliga hjärnan fungerar och alltså enkelt att 

använda. Individualisering, att människan kan anpassa programmet efter sig själv. Samt även 

hjälpresurser, att det finns tillgång till hjälp i, eller genom, programmet. Allwood beskriver 

detta med en modell
50

 (se figur1). 

(figur 1)
51

  

                                                           
49 Vilka jag kunnat finna. 
50 Allwood, Carl Martin 1991. Människa- datorinteraktion: ett psykologiskt perspektiv, s.9-12. Allwood var vid tiden docent i 

psykologi och är idag professor. 
51 Allwood 1991, s.11 
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Denna modell täcker in större delen av de faktorer vilka kan påverka användningen av RA-

verktyg och vilka denna uppsats vill belysa. Den är dock inte helt optimal och en anpassning 

har gjorts för att täcka in så mycket som möjligt av de frågor denna uppsats behandlar och 

eliminera frågor som Allwoods modell tar upp vilka inte behandlas i denna uppsats  

(se figur 2). Den nya modellen saknar punkterna individualisering och hjälpresurser eftersom 

dessa i stor utsträckning fokuserar på verktygen/datorprogrammen i sig och det faller utanför 

ämnet för denna uppsats. Den anpassar och utvecklar några av de andra punkterna samt 

innehåller en ny punkt, faktorer utanför interaktionen människa/verktyg. De punkter som 

anpassats är produktivitet vilken blivit användning, då det är användningen i sig och inte 

resultatet av den som är centralt i denna uppsats och åtkomlighet, vilket blivit tillgänglighet, 

då denna term är mer bekant inom biblioteks- och informationsvetenskap.
52

 Den nya punkten, 

faktorer utanför interaktionen människa/verktyg, innefattar saker så som den 

biblioteksanställdas upplevda tidsbrist och interaktionen biblioteksanställd/låntagare. Den har 

lagts till då även faktorer utanför interaktionen mellan den biblioteksanställda och verktyget i 

sig kan påverka användningen av verktyg i en RA situation.  

Denna anpassade modell kommer att användas för att organisera och för att underlätta 

bearbetningen av, det material vilket samlats in under den empiriska undersökning som 

genomförts i samband med denna uppsats.  

 

(figur 2) 

                                                           
52 Tillgänglighet kommer här bara att innefatta ”fysisk” tillgänglighet då andra former av tillgänglighet innefattas av övriga 

punkter. 
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3.2. Metod 

Den insamlingsmetod som använts i studien, samt de problem som uppstått gällande bland 

annat insamling och urval, beskrivs och problematiseras. Även studiens reliabilitet och 

validitet diskuteras kort, liksom analysmetoden.  

3.2.1. Insamlingsmetod 
Vad som söks i denna studie är inte djupa insikter i enskilda biblioteksanställdas tankegångar 

rörande användningen av RA-verktyg, utan möjligheten att identifiera eventuella trender och 

kunna säga något lite mer generellt om varför biblioteksanställda väljer att använda, 

respektive väljer att inte använda, RA-verktyg i sitt arbete. Studiens syfte kan därför sägas 

vara att både finna kvalitativa och kvantitativa data. Kvalitativa i det att vad som söks är 

upplevelse, motivationer och åsikter men kvantitativt i det att det som efterstävas är en 

möjlighet att säga något mer generellt.
53

  

 

En enkät
54

 valdes som insamlingsmetod till studien därför att det gav möjlighet att nå ett spritt 

och stort antal respondenter och på så sätt möjlighet att kunna göra generaliseringar. Att 

använda tillexempel strukturerade eller semistrukturerade intervjuer skulle ha kunnat vara ett 

alternativ då dessa troligtvis gett en mer utförlig bild av läget. Dock hade det med dessa 

metoder inte varit möjligt att nå lika många respondenter och de hade därför inte gett samma 

möjlighet att identifiera trender. Enkäten innehöll övervägande frågor vilka hade ett begränsat 

antal svarsalternativ, men ofta gavs möjlighet att välja ett annat svar än de färdiga 

svarsalternativen. Den innehöll dock också mer öppna frågor vilkas främsta syfte var att 

samla information på områden inom vilka det helt enkelt inte var möjligt eller lämpligt att ha 

förbestämda svarsalternativ, tillexempel därför att tillräcklig insyn i området saknades eller då 

de möjliga svaren helt enkelt var för många. Frågorna behandlade de biblioteksanställdas 

upplevda användning av RA-verktyg, vilka fördelar och nackdelar de upplevde med de olika 

typerna av RA-verktyg,
55

 upplevda förändringar i användningen, hur länge de 

biblioteksanställda arbetat på bibliotek, vad de var anställda som samt vilken utbildning de 

hade. Enkäten skickades via e-post ut till ett stickprov på totalt hundra folkbibliotek runt om i 

Sverige. Tillsammans med enkäten skickades ett introduktionsbrev där studien i sig samt dess 

syfte beskrevs och termer som används i enkäten förklarades. Även att respondenterna var 

helt anonyma gjordes klart.  Enkäten skickades ut i två omgångar. Första omgången bestod av 

Sjuttio enkäter och skickades ut med förhoppningen att minst trettio användbara svar skulle 

fås.
56

 Svarstiden begränsades till tio dagar och en påminnelse skickades ut efter en vecka. 

Tyvärr blev dock svarsfrekvensen för låg och en andra omgång, bestående av trettio enkäter, 

skickades ut. Inga ändringar gjordes i enkäten innan den andra omgången skickades ut, detta 

trots att vissa problem visats sig under den första omgången. Valet att inte göra några 

förändringar grundade sig på att svaren kommer att användas utan någon åtskiljning och alltså 

måste ha samma förutsättningar. På den andra omgången begränsades svarstiden till fyra 

dagar. Totalt mottogs trettio enkäter, alla respondenter har dock inte svarat på alla frågor, 

bortfall kommer därför att anges för varje fråga som behandlas. Tyvärr innebär detta stora 

bortfall att i flera fall kommer ingen verklig generalisering att kunna göras. Studiens resultat 

är ibland baserade på ett så litet antal respondenter att de blir statistiskt meningslösa. Detta 

                                                           
53

 Trost, Jan 2001. Enkätboken, 2uppl. s.21-23 
54 Se bilaga 1 
55 Elektroniska verktyg utanför bibliotekskatalogen, verktyg i bibliotekskatalogen samt tryckta verktyg. 
56 Trettio har omtalats som det minsta acceptabla antalet respondenter i en kvantitativ studie. 
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innebär dock inte att resultaten av studien är ointressanta, men istället att de snarare kan ses 

som ett sätt att identifiera intressanta områden för kommande studier än som ett färdigt 

resultat.  

 

Urvalet till denna studie är främst ett bekvämlighetsurval, i det att de bibliotek som valdes ut 

var de på vilkas hemsidor bibliotekens e-post adresser var lättillgängliga.
57

 Detta gjordes 

främst därför att ett mer slumpmässigt urval, där man måste ha ett visst ”förbestämt” bibliotek 

med i studien, skulle göra att det blev mycket tidskrävande att hitta alla e-post adresser.
58

 

Urvalet påverkades dock även av att en jämförelse mellan tidigare studier
59

 visat en eventuell 

regional skillnad och det därför ansågs önskvärt att minst ett bibliotek från varje län skulle 

finnas med i stickprovet för att motverka en möjlig sådan effekt. Eftersom stickprovet valdes 

manuellt snarare än genom en matematisk urvalsmetod följer också att den mänskliga faktorn 

kan ha påverkat stickprovets sammansättning.
60

 Denna urvalsmetod kan ha medfört problem, 

en matematisk slumpmässig metod är ju i allmänhet att föredra, men då de urvalskriterier som 

använts, medvetet eller omedvetet, inte i sig själva är en del av det som denna studie tittat på, 

användningen av RA-verktyg, bör det faktum att urvalet inte är slumpmässigt i ordets 

egentliga mening ändå inte ha någon större inverkan på studiens resultat. Det är dock, som 

sagt, möjligt att en påverkan på urvalet har skett, utöver den eventuella påverkan som 

avsiktligt i så fall skett genom det geografiska kriteriet, på grund av att någon indirekt relation 

till användningen av RA-verktyg finns hos de bibliotek vilka har lättillgängliga                      

e-postadresser
61

 och resultatet kan därför inte sägas vara helt pålitligt. Adresserna till 

bibliotekens hemsidor hittades på INETMEDIA.nu.
62

 

 

Ingen pilottestning av enkäten genomfördes på grund av tidsbrist, något som i efterhand 

visade sig innebära problem då författaren inte var tillräckligt bekant med programmet i vilket 

den elektroniska enkäten skapades. Det främsta problemet bestod i att fel ”svarstyp” valdes 

vilket innebar att respondenterna kunde markera flera svar på samma fråga, även när detta inte 

var lämpligt och då vissa valde att göra detta och andra valde att bara markera ett 

svarsalternativ så försvårades analysen av materialet.  

Reliabiliteten påverkas negativt av att denna undersökning fick ett så stort bortfall, antalet 

respondenter är helt enkelt för litet, i många fall, för att undersökningen ska kunna ses som 

särskilt tillförlitlig. Även enkätens utformning kan ha påverkat resultaten, genom att frågorna 

och särskilt svarsalternativen, kan vara omedvetet vinklade. Detta då förutfattade meningar 

(och bristande kunskaper) kan ha påverkat utformningen. Att de frågor som ställts om 

användningen, hur ofta de biblioteksanställda använder RA-verktyg samt när de senast 

använde RA-verktyg, gav överensstämmande resultat tyder dock på att undersökningen ändå 

är användbar. Då det är de biblioteksanställdas upplevelser och åsikter som studeras bör den 

metod som använts och den typ av frågor som ställts, innebära att validiteten är ganska god. 

Detta är dock svårt att testa då inga jämförbara studier gjort med vilka denna skulle kunna 

jämföras och inga experter på just användningen av RA-verktyg, vilka skulle kunnat 

kommentera resultatet, finns att tillgå. Dock dras validiteten ned av den relativt låga 

reliabiliteten.      

                                                           
57 För vidare beskrivning se Trost, Jan 2001. Enkätboken 2uppl. s.30-31 
58 Vissa bibliotek har inte ens sina e-postadresser tillgängliga på sina hemsidor utan bara frågeformulär. 
59 Ross et al. 2009. Samt May et al. 2000. 
60 I det här fallet genom att bibliotek på orter med intressanta namn halvmedvetet i vissa fall kan ha valts före andra bibliotek. 
61 Eller intressanta namn. 
62 INETMEDIA.nu http://www.inetmedia.nu/bibliotek/folkbibliotek/welcome.shtml [2012-14-15] 

http://www.inetmedia.nu/bibliotek/folkbibliotek/welcome.shtml
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3.2.2. Analysmetod 
Det empiriska materialet kodades och fördes över till ett dataprogram för statistisk analys. 

Materialet analyserades sedan statistiskt för att visa frekvenser av olika företeelser, belysa 

påverkan av olika faktorer på biblioteksanställdas användning av RA-verktyg och för att 

identifiera eventuella relationer dessa faktorer emellan.  De problem som uppstod på grund av 

att fel sorts svarsalternativ valdes till enkäten har lösts genom att frekvenser på vissa frågor 

beräknas utifrån hur många som givit ett visst svar utan att knyta dessa till någon respondent, 

då en respondent kan ha givit flera svar. Detta innebär att de procent som beräknas (antalet av 

ett visst svar delat på hur många som besvarat frågan) inte är helt tillförlitliga utan kan vara 

lätt missvisande men ändå är så pass informativa att de kommer att användas. 
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I det här avsnittet beskrivs, analyseras och diskuteras det empiriska materialet. Upplägget är 

sådant att de olika faktorerna i modellen
63

 behandlas nerifrån och upp. Detta innebär att 

avsnittet inleds med Tillgänglighet och avslutas med Användning då användningen är 

resultatet av de föregående faktorerna. Detta upplägg har valts då trädstrukturen på modellen 

gör att det skulle vara svårare att skapa en logisk utveckling i texten om den istället började 

med användningen. Då följande områden alla är en del av samma helhet kan det hända att de i 

viss utsträckning smälter in i varandra och att tydliga gränser i vissa fall kan vara svåra att 

dra.  
 

Då inte annat anges är bortfallet 70% 

 

Alla som deltagit i studien har uppgett att de har utbildning för arbete inom bibliotek, 

majoriteten från Bibliotekshögskolan i Borås.
64

 Tjugonio av de trettio arbetar som 

bibliotekarier och en som biblioteksassistent.  

4.1. Tillgänglighet 

Det mest grundläggande när det gäller användning, vare sig det rör sig om readers advisory 

verktyg eller om stövlar, är att det som ska användas finns tillgängligt för användaren.  

4.1.1. Vad har de tillgång till? 
Alla de biblioteksanställda som deltagit i denna studie uppger att de på biblioteket har tillgång 

till tryckta readers advisory verktyg. Dessa förvaras på 50% av biblioteken både vid 

informations- referens- utlåningsdisken och vid hyllorna för skönlitteratur. På en knapp 

tredjedel av biblioteken förvaras de bara vid disken och vid en dryg tiondel bara vid hyllorna. 

Bara på två av biblioteken förvaras de på andra platser än vid disken och/eller hyllorna        

(se figur 3). De tryckta verktygen är de enda vilka finns på alla biblioteken.  

 

            
                      (figur 3) 

 

                                                           
63 Se ovan. 
64 Dock angav en att den utbildning de hade var inom litteraturvetenskap och jordbruk, vilket man kan ifrågasätta om det är 

utbildning för arbete inom bibliotek. 
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Sjuttio procent av de biblioteksanställda uppger sig ha tillgång till länkar till elektroniska RA-

verktyg utanför bibliotekskatalogen. Det som främst länkas till är Alex vilken nio stycken, 

53% av de som svarat på frågan
65

 uppger att de har tillgång till. Alex följs av bokbloggar 

vilka fyra har länkar till, boktips.net, andra boktipssidor och bokhandlars hemsidor ligger på 

delad tredjeplats. Utöver dessa anges tillexempel BURK-sök, bokpuffen, NE och Macondo 

(se figur 4).  

        
                    (figur 4) 

 

Verktyg i bibliotekens egna kataloger är lite ovanligare och sextio procent uppger att de har 

tillgång till sådana. Det vanligaste verktyget i bibliotekskatalogerna, på de bibliotek där 

respondenterna i denna studie arbetar, är boktips baserade på lånestatistik vilket tio, 62,5%, av 

de sexton som svarat på frågar uppger finns i deras kataloger.
66

 Taggning är det näst 

vanligaste verktyget och finns på fem av biblioteken, boktips skapade av låntagare finns på tre 

bibliotek, ett bibliotek har recensioner i sin katalog och ett har boktips skapade av personalen 

(se figur 5).    

 

  
   (figur 5) 

 

Tillgängligheten till RA-verktyg på de bibliotek vilkas anställda deltagit i studien är inte dålig 

men skulle kunna vara bättre. Att alla respondenterna svarat att de har tillgång till tryckta RA-

                                                           
65 Sjutton respondenter. Bortfall 82% 
66 Bortfall 84% 
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verktyg är positivt men några anser ändå att tillgängligheten är dålig (se 4.7.2.), detta skulle 

kunna vara ett tecken på att de trycka RA-verktyg de har tillgång till på biblioteken, av en 

eller annan anledning, inte är de tryckta verktyg som de biblioteksanställda skulle vilja ha 

tillgång till. Tillgängligheten för RA-verktyg i bibliotekskatalogerna är vid 60% ganska låg 

men nya kataloger är på gång, en respondent uppgav att de nyligen på deras bibliotek fått 

tillgång till fler funktioner i sin katalog men att de tyvärr ännu inte hunnit lära sig hur man 

använder dem. Att tillgången till länkar utanför bibliotekskatalogen är relativt hög måste 

ställas mot kvaliteten på det begränsade utbud som finns för den svenska ”marknaden” i 

relation till vad som finns för engelskspråkiga och alltså kanske inte är så positiv som den 

låter. 

 

4.1.2. Hur viktig är tillgängligheten? 
Att det är god tillgänglighet rankas av respondenterna i denna undersökning om och om igen, 

som en av de faktorer som har absolut störst påverkan på deras användning. De väljer att 

använda de verktyg de använder främst därför att de är lättillgängliga. Fyra av sex
67

 uppger att 

de använder elektroniska verktyg utanför bibliotekskatalogen främst därför att de är 

lättillgängliga, hälften att de använder verktygen i katalogen av samma anledning och drygt 

fyra av sex att de använder de tryckta verktygen på grund av att de är lättillgängliga.  

Fjorton av sexton,
68

 73%, anser att lättligängligheten är en fördel med RA-verktygen i 

katalogen, femton av tjugo,
69

 62%, att det är en fördel med elektroniska readers advisory 

verktyg utanför katalogen
70

 och femton av tjugofyra,
71

 53,5%, att det är en fördel med de 

tryckta verktygen.  

 

 

Tittar man på tillgängligheten till länkar utanför bibliotekskatalogen ser man att de som har 

sådana länkar i större utsträckning anger att de använder RA-verktyg ganska ofta. Medan de 

som anger att de sällan eller aldrig använder RA-verktyg, i mindre utsträckning har tillgång 

till länkar till elektroniska RA-verktyg utanför bibliotekskatalogen (se figur 6). 

 

 
                      (figur 6) 

                                                           
67 Bortfall 94% 
68

 Bortfall 84%  
69

 Bortfall 80% 
70 Tillgängligheten förlorar dock här  ledningen till att de elektroniska verktygen utanför katalogen är enkla att använda. 
71

 Bortfall 76% 
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Samma trend syns dock inte alls lika starkt, om över huvud taget, i relation till tillgången på 

verktyg i bibliotekskatalogen (se figur 7) och då alla uppger sig ha tillgång till tryckta RA-

verktyg kan ingen jämförelse göras där. 

 

 
        (figur 7) 

 

Inte så många uppgav att deras användning skulle öka om tillgången var bättre, eller att dålig 

tillgång var en stark negativ faktor hos de tillgängliga verktygen, men detta kan helt enkelt 

bero på att de anser att tillgången redan är ganska god. Många ansåg att det största problemet 

med ett verktyg skulle vara just dålig tillgång och att det viktigaste med ett bra verktyg var 

just god tillgång. 

 

Tillgänglighet är verkligen en förutsättning för användningen av alla sorters verktyg, readers 

advisory verktyg bland dem, du kan inte använda något du inte har tillgång till och detta är 

något vilket respondenterna i denna studie ser tydligt. Det verkar också som att elektroniska 

verktyg utanför bibliotekskatalogen är den typ av verktyg vilken tillgången till har störst 

påverkan på användningen av RA-verktyg. 
 

4.2. Förenlighet med människans mentala funktioner 

Om ett verktyg, vare sig det är elektroniskt eller fysiskt, inte är anpassat till hur den mänskliga 

hjärnan fungerar orsakas stora problem, att verktyget fungerar på ett sätt som upplevs som 

logiskt och alltså är enkelt att använda är centralt för att det verkligen ska användas. 

Att readers advisory verktyg är enkla att använda är det som ses som det näst viktigaste av 

respondenterna i denna studie. Att verktygen är enkla att använda anges som den näst största 

anledningen till att de biblioteksanställda väljer att använda elektroniska verktyg utanför 

bibliotekskatalogen och RA-verktyg i bibliotekskatalogen. Att de är enkla att använda är dock 

en mindre viktig anledning till att välja de tryckta readers advisory verktygen. Tio av sexton.
72

 

52%, anser att en fördel med RA-verktygen i bibliotekskatalogen är att de är enkla att 
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 Bortfall 84% 
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använda, sjutton av tjugo,
73

 71%, att det är en fördel med de elektroniska verktygen utanför 

bibliotekskatalogen och fjorton av tjugofyra,
74

 58%, att det är en fördel med de tryckta readers 

advisory verktygen.   

 

Många av respondenterna i denna studie uppger att de tror att deras användning skulle öka om 

readers advisory verktygen var enklare att använda och att, att ett verktyg är lätt att använda, 

är den näst viktigaste egenskapen. Dock är det inte särskilt många som uppgett att de anser att 

de RA-verktyg de har tillgång till idag är svåra att använda. 

4.3. Användarvänlighet 

Användarvänlighet innefattar både tillgänglighet och att verktygen är enkla att använda, i 

studien har dessa två faktorer visat sig, av de biblioteksanställa, uppfattas ha stor effekt på 

användningen av RA-verktyg. Att de biblioteksanställda både har tillgång till readers advisory 

verktyg och att dessa verktyg är enkla att använda är alltså centralt för att RA-verktyg ska 

användas på bibliotek när en låntagare frågar efter en bra bok. Men dessa är inte de enda 

faktorer som påverkar användningen av readers advisory verktyg på biblioteken, bland annat 

de biblioteksanställda själva, deras inställning och möjligheter, kan starkt påverka 

användningen. 

4.4. Kompetens  

Att de biblioteksanställda själva har kompetens att använda de readers advisory verktyg de 

har tillgång till är lika viktigt som att de har tillgång till att börja med. Om RA-verktygen, 

som diskuterats ovan, är enkla att använda är kompetensen enklare att skaffa sig men inte 

mindre viktig för det. Mer än en fjärdedel av de som besvarat frågan uppger att de tror att 

deras användning av readers advisory verktyg skulle öka om de var mer bekväma med att 

använda dem och att vara bekväm med att använda RA-verktyg är det som ses som den 

viktigaste påverkande faktorn utanför verktygen i sig.
75

  

 

Kompetens uppnås genom utbildning, övning och aktivt användande, men bara en, 3,3%, av 

de som deltagit i studien uppgav att de fått utbildning (vidareutbildning) i användningen av 

readers advisory verktyg.
76

 En brist på utbildning i hur man använder RA-verktyg kan mycket 

väl vara en bidragande faktor till varför användningen ser ut som den gör (se 4.9.). 

4.5. Acceptans 

För att readers advisory verktyg ska användas på bibliotek måste de biblioteksanställda även 

anse att användningen är viktig. Majoriteten av respondenterna i denna studie verkar 

acceptera att RA-verktyg behövs i biblioteksarbetet men några kommentarer sticker ut ur 

mängden. En bibliotekarie med 25-34års arbetserfarenhet kommenterade att de använde 

elektroniska referensverktyg men att de sällan använde verktyg i samband med att de fick 

förfrågningar om skönlitteratur:   

 

                                                           
73

 Bortfall 80% 
74

 Bortfall 76% 
75 Eller tillgången till de samma. 
76 Det kan dock finnas ett mörkertal, som i det här fallet vore positivt, då om respondenterna fått utbildning i användningen 

av RA-verktyg inte var en specifik fråga utan ovan nämna svar gavs som förklaring till ökad användning. 
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”Här gäller det framför allt, som det alltid har gjort att läsa 

mycket och följa med i utgivningen.” 

 

Men kan det räcka till, att helt enkelt samla information i sitt eget huvud? En stor del av den 

tidigare forskning som gjorts visar att, nej, det gör det inte. Alla läsare är olika. upplever 

böcker olika och är ute efter olika saker med sin läsning.  

 

 

En bibliotekarie kommenterade att det:  

 

”Känns ärligare att tipsa om böcker jag faktiskt läst, det 

räcker till.” 

 

Denna kommentar visar en vilja att veta vad man tipsar om så att man kan stå för sin 

rekommendation och kanske också faktiskt kunna matcha en bok till en läsare. Detta är i sig 

inte svårt att relatera till men det kan i förlängningen, även om denna specifika bibliotekarie 

kanske inte tänker så och använder RA-verktyg när de upplever att det behövs, också 

innehålla ett visst mått av kvalitetskontroll. Att besluta åt låntagaren vad som är bra och inte, 

vad man tipsar om och inte, är något som dagens biblioteksforskning tydligt motsätter sig. 

Även denna bibliotekarie uppgav att de sällan (eller aldrig) använde sig av readers advisory 

verktyg. Samma bibliotekarie uttryckte om tryckta verktyg att de:  

 

”Kan ju vara bra om någon frågar efter något väldigt 

specifikt, men det är sällan låntagarna har sådana krav.” 

 

Att låntagarna inte ställer krav innebär inte att de inte har stora, komplicerade behov. Kanske 

är den här bibliotekarien en bokslukare med mycket gott minne och god förmåga att relatera  

till sina låntagare, men att förutsätta att alla låntagare uttalar sina behov kan vara riskabelt. 

 

Även om många biblioteksanställda kan se behovet av readers advisory verktyg så finns det 

andra vilka inte gör det i samma utsträckning. 

 

En intressant sak som visade sig under denna studie var att de respondenter som uppgav att de 

sällan använde RA-verktyg oftare uppgett att de olika typerna av readers advisory verktyg 

inte har några nackdelar, det krävs alltså att de biblioteksanställda använder verktygen för att 

kunna uttala sig om dem och att vissa inte använder dem grundar sig alltså troligtvis inte 

främst i att de upplever många nackdelar med dem (se figur 8).  

 

Om de som väljer att inte använda RA-verktyg inte baserar detta val på att de anser att 

verktygen har för många nackdelar och för få fördelar, vad baserar de då sitt beslut på? Är det 

acceptansen som saknas, anser de inte att RA-verktygen behövs eller är det att de helt enkelt 

inte tänker på att de finns? Om de inte upplever sig ha kompetens att använda de readers 

advisory verktyg de har tillgång till borde de kunnat uppge att de är svåra att använda, men 

det har de inte gjort i någon större utsträckning (se 4.7.2.). Dock innebär avsaknaden av 

kompetens, dvs. att man inte kan använda verktyget, en tung barriär om inga utbildnings 

möjligheter finns. Något av samma trend som kan ses hos dem vilka väljer att sällan använda 

RA-verktyg kan ses hos de med längre erfarenhet på bibliotek i relation till elektroniska 

verktyg utanför katalogen, men om detta beror på att de inte är tillräckligt bekanta med dem 
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för att identifiera nackdelar eller därför att de verkligen inte anser att det finns några nackdelar 

framgår ej. Alltför stor vikt bör inte läggas vid denna trend då urvalet är så litet (se figur 9).  

 

    

                           (figur 8) 

                                                                                                                  

                       (figur 9) 

4.6. Användbarhet 

För att ett RA-verktyg ska vara användbart så krävs alltså att många saker klaffar, verktygen 

måste vara användarvänliga, alltså tillgängliga och enkla att använda, de biblioteksanställda 

måste ha kompetens att använda dem och även acceptera att de verkligen behövs. Även annat 

påverkar dock användningen, readers advisory verktygen i sig måste fungera, alltså göra det 

de ska göra och faktorer utanför den biblioteksanställda och verktyget i sig, så som 
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tillexempel interaktionen mellan den biblioteksanställda och låntagaren, måste tillåta 

användningen av RA-verktyg.  

4.7. Funktionalitet 

Att de RA-verktyg som biblioteksanställda ska kunna använda i sitt arbete faktiskt fungerar 

för att göra det de ska göra är naturligtvis mycket viktigt. Viktigt är också att de 

biblioteksanställda upplever att de fungerar.  Funktionalitet visar sig främst i goda resultat, 

men varför de fungerar eller inte fungerar kan bero på många olika saker. 

4.7.1. Hur bör ett verktyg se ut? 
De viktigaste aspekterna med ett bra verktyg är, enligt respondenterna i denna studie, att de är 

lättillgängliga och enkla att använda, utöver det vill de gärna se att verktygen delar upp 

litteraturen efter genre. Att de baseras på professionella bedömningar är det fler som finner 

viktigt än att de baseras på vanliga läsares/låntagares bedömningar och att de baseras på 

läsupplevelse snarare än ämne mm. anses mindre viktigt (se figur 10). Det som de tillfrågade i 

denna studie ser skulle vara de största problemen är dålig tillgänglighet och att de är svåra att 

använda. Intressant nog ses att de baseras på professionella bedömningar som ett större 

problem än att de baseras på vanliga läsares bedömningar, dock kan man nog säga att inget av 

dessa två ses som ett egentligt problem. 

 

 

 
             (figur10) 

 

Att genreuppdelning och professionella bedömningar ses som mer positiva än vanliga 

läsarbedömningar och läsupplevelsen går rätt emot vad dagens forskning visar bäst hjälper till 

att fylla låntagarnas behov.
77

 Om denna inställning är en kvarleva från tidigare inkarnationer 

av läsarinriktad biblioteksforskning eller helt enkelt grundar sig i vad som skulle vara enklast 

för de biblioteksanställda att använda kan diskuteras, men den gör troligtvis inte låntagarna 

några tjänster.  

 

 

 

                                                           
77 Se tillexempel, Ross et al. 2009, s.236 samt Beard 2008, s.331-333 

Viktigast med ett bra verktyg 
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4.7.2. De olika verktygen 
Vad anser de tillfrågade biblioteksanställda är fördelar respektive nackdelar med de olika 

readers advisory verktygs typerna, tryckta RA-verktyg, elektroniska RA-verktyg utanför 

bibliotekskatalogen och RA-verktyg i bibliotekskatalogen? Olika typer av verktyg har olika 

fördelar och problem och olika biblioteksanställda upplever dessa som olika viktiga. 

 

Det som visade sig vara den största fördelen med tryckta verktyg var att de var lättillgängliga, 

femton av tjugoåtta,
78

 53,5%, svarade att detta var en fördel. Detta följdes tätt av att de var 

enkla att använda vilket fjorton, 50%, ansåg. Sju, 25%, ansåg att de ger goda resultat och en, 

3,5%, kommenterade att det faktum att de var portabla var ett stort plus (se figur 11).  

Detta kan jämföras med nackdelarna hos de tryckta verktygen, vilka var främst att de gav 

dåliga resultat, de utdateras snabbt, det är dålig tillgänglighet
79

 och de är svåra att använda, 

alla dessa är det fem av tjugofyra
80

 eller 20% av respondenter som uppgett. Även att de är 

tidskrävande att använda togs upp som något negativt (se figur 12). Tryckta RA-verktyg är 

den typ av verktyg vilken har flest nackdelar enligt respondenterna i denna studie. En 

bibliotekarie kommenterade om tryckta verktyg att de: 

 

”Kan vara bra komplement till övrig information” 

 

Men att de då alltså tydligen inte är så användbara som huvudkälla.  
 

 
                     (figur 11)            (figur 12) 

 

Elektroniska readers advisory verktyg utanför katalogen är de som fått det mest positiva 

omdömet med få nackdelar och många stora fördelar. Sjutton av tjugofyra,
81

 71%, har angett 

att, att de är enkla att använda, är en fördel med de elektroniska verktygen. Femton av 

tjugofyra, 62%, anser att verktygen är lättillgängliga, tio, 41%, att de ger goda resultat och två 

att de är uppdaterade (se figur 13). Ingen ansåg att det inte fanns några fördelar med de 

elektroniska verktygen, något som reflekteras i att tretton av tjugotvå,
82

 59% av 

respondenterna angett att de inte har några nackdelar. Bara några få angav nackdelar med de 

elektroniska RA-verktygen utanför katalogen, tre, 13,6%, tyckte att de är svåra att använda, 

                                                           
78 Bortfall 72% 
79 Vilket är intressant då alla uppgivit att de har tillgång till tryckta RA-verktyg, det kan ju dock vara så att de verktyg de har 

tillgång till inte är de tryckta verktyg som de skulle vilja ha tillgång till. 
80 Bortfall 76% 
81 Bortfall 76% 
82 Bortfall 78% 
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dålig tillgång, dåliga resultat, att den biblioteksanställda var obekväm med att använda dem 

och några till nämndes också, men bara av enstaka respondenter. 

 

 
              (figur 13) 

 

Fjorton av nitton,
83

 73%, uppger att de anser att den främsta fördelen med RA-verktyg i 

bibliotekskatalogen är att de är lättillgängliga, tio, 52%, anser att de är lätta att använda och 

sju, 37%, att de ger goda resultat. En, 5%, anser att det inte finns några fördelar (se figur 14). 

Fem av arton,
84

 28%, anser dock att readers advisory verktygen i katalogen ger ett dåligt 

resultat, att de helt enkelt inte innehåller tillräckligt mycket information. Ett annat problem 

som kom upp var att bibliotekskatalogen inte tar hänsyn till felstavningar, men om detta gäller 

ämnessökningar
85

 eller även gäller sökningar i taxonomier skapade av låntagare eller annat 

material framgår inte.  

 

 
               (figur 14) 

 

                                                           
83 Bortfall 81% 
84 Bortfall 82% 
85 Vilket inte i denna studie räknas som RA-verktyg. 
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Bibliotekskatalogen är en sådan central del i biblioteksarbetet att det vore näst intill optimalt 

om verktyg i den i större utsträckning även kunde användas till readers advisory. Men vad 

skulle den behöva innehålla för att bibliotekskatalogen skulle fungera väl till RA? 

 

Det finns några verktyg som kommer upp i diskussionen om bibliotekskatalogen 2.0 där 

användarna får ett ökat inflytande,
86

 men håller de biblioteksanställda med om att dessa 

funktioner skulle göra katalogen mer användbar i ett RA sammanhang? 

På frågan om de trodde att bibliotekskatalogen skulle fungera bättre om låntagarna hade 

möjlighet att tagga svarade 71,4% ja och 74,1% svarade att de tror att den skulle bli bättre om 

låntagarna hade möjlighet att skapa boktips (se figur 15),
87

 En bibliotekarie, med 25-34års 

erfarenhet, kommenterade dock att: 

 

 ”Taggning och låntagarlistor etc. ger en mer användarvänlig 

katalog men gör i sig inte bibliotekariens jobb med att finna 

rätt bok till rätt låntagare. För det krävs kunskap av ett annat 

slag.” 

 

Denna bibliotekarie uppgav att de sällan använde sig av RA-verktyg. 

 

76,7% av respondenterna
88

 svarade att de tror att bibliotekskatalogen blir bättre om det finns 

boktips baserade på lånestatistik (se figur 15). En bibliotekarie med erfarenhet inte bara som 

bibliotekarie utan även av bokhandel, författarskap, bokförläggning och som recensent, 

kommenterade dock att: 

 

 ”Lånestatistiken kan leda fel; de ’smalare’ titlarna lånas 

mindre om låntagarna omedvetet styrs av hög statistik på 

populära titlar” 

 

Detta går inte att motsäga, men dagens och morgondagens system har möjlighet att anpassa 

tipsen till låntagaren. Den här bibliotekarien uppgav att de ganska ofta använder sig av readers 

advisory verktyg. 

 

På frågan om de som deltog i studien tror att bibliotekskatalogen skulle bli mer användbar om 

den innehäll recensioner svarade 73,1% ja (se figur 15), intressant var dock att en trend
89

 

visade sig. Biblioteksanställda med längre arbetserfarenhet var mer positiva till att ha 

recensioner i bibliotekskatalogen än de som just påbörjat sina arbetsliv som 

biblioteksanställda (se figur 16). Vad detta beror på är svårt att säga. Recensioner har länge 

varit huvudkällan till information om skönlitterära böcker och detta lever kanske kvar hos de 

som arbetat längre på bibliotek, medan de som är nyutbildade har exponerats för många olika 

format och verktyg vilka kan användas för att skapa och organisera information om 

skönlitteratur.   

 

                                                           
86 De som tas upp här är taggning, låntagares boktips, recensioner och boktips baserade på lånestatistik. 
87 28 svarade på frågan om taggning och 27 på frågan om boktips av låntagare. 
88 30 av 30 svarade på denna fråga. 
89 Ej statistiskt säkerställd, men ändå intressant. 
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(figur 15) 

 

      
                     (se figur 16) 

 

Inga andra skillnader utöver synen på recensioner, när det gäller vad som skulle göra 

bibliotekskatalogen mer användbar i detta sammanhang, kunde urskiljas varken mellan 

biblioteksanställda med olika arbetslivserfarenhet eller med olika verktygsanvändning. 
 

4.7.3. Goda reslutat? 
Ger då de verktyg som finns tillgängliga för biblioteksanställda idag goda resultat? Totalt har 

de olika typerna av RA-verktyg fått tjugofyra ja svar och bara elva nej, men det optimala vore 

naturligtvis att alla ansåg att de gav goda resultat och att ingen ansåg att de inte gör det. Tittar 

man överlag på hur goda resultat placerar sig i förhållande till övriga faktorer vilka angivits 

som fördelar hos de olika typerna av RA-verktyg, så placerar sig goda resultat konsekvent på 

tredjeplats efter tillgänglighet och enkelhet i användningen. Det är också bara tryckta verktyg 

hos vilka dåliga resultat är en större nackdel. Att goda resultat placerar sig efter tillgänglighet 
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och enkelhet i användning är kanske inte så konstigt då verktygen, om de inte är tillgängliga 

eller är för svåra att använda, inte ger några resultat alls.  

4.8. Faktorer utanför interaktionen biblioteksanställd/verktyg 

Även faktorer utanför relationen mellan verktyget och den biblioteksanställda, verktyget i sig 

eller den biblioteksanställdas attityd och kompetens, kan påverka användningen av readers 

advisory verktyg. Det som främst upplevs ha en negativ påverkan på användningen, av 

deltagarna i denna studie, är tidsbrist, tretton av tjugofem,
90

 52%, anser att tidsbrist har en 

stark negativ påverkan på deras användning av RA-verktyg. Nio, 36%, uppger att de helt 

enkelt inte tänker på att readers advisory verktygen finns och sju, 28% att användningen av 

dessa verktyg inte passar in i interaktionen med låntagaren. Intressant nog anser tio att 

verktygen visst känns som en naturlig del av interaktionen med låntagaren och sex att de 

upplever att de har gott om tid.  

 

Det är uppenbart att förutsättningarna på olika bibliotek skiljer sig åt när det gäller aspekter så 

som tid och relationen till användarna. Denna skillnad kan basera sig på många saker vilka är 

omöjliga att identifiera utan vidare studier.  

4.9. Användning 

Användningen av RA-verktyg påverkas alltså av många olika saker men hur ser den 

egentligen ut?  

 

4.9.1. Hur ser användningen ut? 
I denna studie har fokus på användningen inte varit på ett faktiskt antal gånger som verktygen 

används under en viss period, utan snarare på hur de biblioteksanställda upplever sin 

användning.
91

 Detta val har gjorts delvis på grund av att frågor om ett exakt antal tillfällen 

troligtvis både skulle besvaras i mindre utsträckning och även skulle ha givit mycket 

opålitliga svar och därför att denna studies huvudfokus ligger just på de biblioteksanställdas 

upplevelser och motivationer.  

 

Hur ofta använder då biblioteksanställda RA-verktyg i sitt arbete? Tio av de tillfrågade, 

33,3%, uppger att de ganska ofta använder sig av readers advisory verktyg när de får 

förfrågningar om bra böcker. Sjutton stycken, 56,7%, uppger att de sällan använder sig av 

sådana verktyg medan tre, 10%, uppger att de aldrig använder RA-verktyg (se figur 17). På 

frågan om när de senast använde readers advisory verktyg svarade åtta av tjugosju,
92

 29% av 

respondenter, att de använt RA-verktyg den senaste veckan, elva, 40%, att de använt sådana 

verktyg den senaste månaden, fyra, 15%, att de använt dem det senaste halvåret och en att de 

använt RA-verktyg det senaste året. Två, 7% uppgav att de aldrig använder RA-verktyg och 

en att de inte minns (se figur 18).  

 

                                                           
90 Bortfall 75% 
91 De hade möjlighet att ange att de använde sig av RA-verktyg i samband med att låntagare frågade efter bra böcker, alltid, 

ganska ofta, sällan eller aldrig. Och gavs även möjlighet att ange när de senast använt ett RA-verktyg. 
92 Bortfall 73% 
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                       (figur 17)           (figur 18) 

 

Trots att måtten ”ganska ofta” och ”sällan” är ganska vaga och väldigt subjektiva syns en klar 

koppling mellan senaste användning och hur ofta den biblioteksanställda uppgivit att de 

använder readers advisory verktyg. De som uppgett att de sällan använder RA-verktyg anger 

oftare att de använt sådana verktyg den senaste månaden eller för ännu längre sedan, medan 

de som uppgett att de ganska ofta använder sig av RA-verktyg oftare använt sådana verktyg 

under den senaste veckan (se figur 19). 

 

 
                                                                                                               (figur 19) 

En svag koppling kan ses mellan hur lång erfarenhet biblioteksanställda har av arbete inom 

bibliotek och hur ofta de använder RA-verktyg
93

 (se figur 20). En svag koppling syns även 

mellan de biblioteksanställdas erfarenhet och när de senast använde ett RA-verktyg (se figur 

21).
94

 Med tanke på bortfallet kan det helt enkelt vara en slump att en koppling visar sig 

mellan hur länge någon arbetat på bibliotek och i hur stor utsträckning de använder RA-

verktyg, men och andra sidan så överensstämmer det med att majoriteten uppgivit att deras 

användning av readers advisory verktyg minskat sedan de först började arbeta på bibliotek (se 

4.9.2.). Det är med tanke på den minskningen ganska logiskt att de som arbetat längre, i 

                                                           
93 Bortfall 80% 
94 Bortfall 82% 
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mindre utsträckning använder RA-verktyg i sitt arbete än de som just börjat arbeta på 

bibliotek. 

 

 
              (figur 20) 

 
                     (figur21) 

4.9.2. Förändring 
Av tjugoåtta

95
 respondenter uppger tjugotvå stycken, 78,6%, att de upplevt att deras 

användning av readers advisory verktyg förändrats sedan de först började arbeta på bibliotek 

(se figur 22). Åtta stycken, 28,6%, uppger att deras användning av RA-verktyg har ökat. Det 

främsta skälet till det, vilket tre av sju,
96

 43%, angett som anledning till förändringen, är en 

ökad tillgång till verktyg genom Internet, men även medvetandegörande och utbildning 

uppges av tre av respondenterna. Ett ökat behov på grund av en ökad bokutgivning uppges 

också som anledning till förändringen (se figur 23). Mer än hälften, nio, 64%, av de fjorton
97

 

som uppgivit en anledning till att deras användning av readers advisory verktyg i stället 

minskat, hänvisar till att de idag har större kompetens, har läst mer och har en bättre insikt i 

sina biblioteks samlingar och därför inte längre behöver RA-verktyg i samma utsträckning. 

                                                           
95 Bortfall 72% 
96 Bortfall 93% 
97 Bortfall 86% 
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Några andra anledningar som uppges är att de är mindre bekanta med de nyare verktygen, de 

får färre förfrågningar samt att det är föråldrat (det framgår inte här om de menar att de 

verktyg de har tillgång till är föråldrade eller om de anser att det är föråldrat att använda RA-

verktyg överhuvudtaget) (se figur 24).  

 

Att ökad kompetens ses som en anledning att använda readers advisory verktyg mindre är 

fascinerande, användningen av RA-verktyg borde väl ändå vara en del av en 

biblioteksanställds kompetens.  

 

       
             (figur 22) 

 

 
   (figur 23)     (figur 24) 

 

Nio av tjugosex,
98

 35%, uppger att deras användning skulle öka om de var mer bekanta med 

verktygen, sju, 27%, om verktygen i större utsträckning baserades på låntagarnas 

läsupplevelser, sju, 27%, om de var enklare att använda, sex, 22% om de hade mer tid och 

fem, 19%, om tillgängligheten var bättre (se figur 25). 

 

                                                           
98 Bortfall 74% 
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      (figur 25) 

 

4.9.3. Vilka verktyg används helst och varför? 
Av tjugonio

99
 som svarat på frågan om vilken typ av RA-verktyg som de föredrar så har tio, 

34,6%, uppgett mer än ett svarsalternativ, två procentsatser kommer därför att anges. Den 

första anger procent av de nitton
100

 som angivit ett svar på frågan och den andra (inom 

parantes) anger procent av alla de tjugonio som lämnat svar. De verktyg som främst föredras 

av de biblioteksanställda är de elektroniska verktyg som går att finna utanför 

bibliotekskatalogen, 27,6% (42%) föredrar dessa. Dessa följs dock tätt av de tryckta verktyg 

som finns tillgängliga, 20,7% (34,2%) och de lite mindre populära verktygen i 

bibliotekskatalogen
101

 13,8% (21,1%) (se figur 22). En respondent uppgav att det verktyg de 

helst använde var sin egen kunskap.  

 

 
                 (figur 22) 

 

Det som gör de elektroniska verktygen populära verkar främst vara lättillgängligheten, denna 

följs av att de hålls aktuella och är enkla att använda samt att de är praktiska att använda när 

man ändå befinner sig framför datorn. De som föredrar de tryckta verktygen, gör även de det 

                                                           
99 Bortfall 71% 
100 Bortfall 81% 
101 Att dessa används i mindre utsträckning kan helt enkelt bero på att tillgången är lite sämre. 
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därför att de verktygen är lättillgängliga. Andra anledningar som uppges är att de är portabla 

och kan tas med ut i hyllorna, de binder alltså inte den biblioteksanställda vid datorn, samt att 

de är enkla att använda och att de används av ren vana. Även de verktyg som finns i katalogen 

uppges främst användas därför att de är lättillgängliga, men också därför att de är enkla och 

snabba att använda. Att RA-verktygen i bibliotekskatalogen inte är lika populära som de 

andra typerna skulle kunna bero på att tillgängligheten är sämre men även på att dessa verktyg 

ännu inte är en tillräckligt naturlig del av biblioteksarbetet och på att de inte är fullt 

utvecklade ännu.  
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På grund av det stora bortfallet i den här studien så får alla slutsatser betraktas med 

försiktighet och inte tas som oemotsäglig sanning. Detta innebär dock inte att de slutsatser 

som dragits saknar värde, utan de kan ändå vara intressanta. 

Majoriteten av deltagarna i denna studie uppger att de sällan använder sig av readers advisory 

verktyg i samband med att de får förfrågningar om bra böcker och deras bedömning av sin 

egen användning backas upp av när de senast använde ett RA-verktyg. RA-verktyg används 

alltså inte i någon större omfattning av respondenterna i studien, något som även tidigare 

studier på området funnit,
102

 även om dessa studier inte använt samma metod för att mäta 

användningen. Detta trots att, att använda sig av readers advisory verktyg är något som 

dagens forskning på ämnet visar är viktigt för att låntagarna ska få fullgod service på 

biblioteket.
103

 Men varför är det så? 

 De faktorer som i störst utsträckning påverkar användningen av RA-verktyg verkar vara 

tillgänglighet, att de är enkla att använda och de biblioteksanställda har kompetens att 

använda dem, att de biblioteksanställda accepterar att RA-verktygen behöver användas och 

kommer ihåg att de finns, samt att de biblioteksanställda upplever att de har tid att använda 

verktygen. Tillgängligheten samt kompetensen visade sig vara starka påverkande faktorer 

även i Saricks studie, men där togs interaktionen med låntagaren upp som något vilket starkt 

påverkade användningen av RA-verktyg.
104

 Denna interaktion har dock i den här studien inte 

visat sig ha någon särskilt stark påverkan. Acceptansen, det vill säga att de biblioteksanställda 

accepterar att användningen av RA-verktyg kan vara nödvändig, är däremot en faktor som 

visat sig viktig. Detta kan nog vara den starkast påverkande faktorn och även den som är 

svårast att påverka. Om alla dessa faktorer kunde påverkas positivt bör det dock också ge en 

positiv effekt på användningen av RA-verktyg på våra folkbibliotek.  

Deltagarna i den här studien ansåg att det optimala verktyget skulle vara lättillgängligt, enkelt 

att använda, uppdelat efter genre och att det hellre skulle vara baserat på professionella 

bedömningar än på låntagarnas läsupplevelser. Om de verkligen ser professionella 

bedömningar som viktigare än låntagarnas läsupplevelse kan dock ifrågasättas då många 

uppgav att deras användning skulle öka om de verktyg de hade tillgång till i större 

utsträckning var baserat på just låntagarnas läsupplevelser. Det optimala verktyget ser nog 

olika ut för olika biblioteksanställda, baserat på inställning, behov och vad de idag upplever 

som nackdelar med de befintliga verktygen. Det är därför ganska svårt att beskriva ett 

optimalt verktyg. Förhoppningsvis har dock alla de möjliga optimala verktygen en sak 

gemensamt, att de hjälper de biblioteksanställda, hjälpa sina låntagare, att hitta bra böcker.  

5.1 Förslag på fortsatt forskning 
Området readers advisory är relativt outforskat och frågan om användningen av RA-verktyg i 

synnerhet, är mycket förbisedd. Mer forskning och mer omfattande forskning, skulle behövas 

inom det här området. Studier av skillnaderna mellan olika typer av biblioteksanställda, olika 

typer/storleker på bibliotek, olika utbildningar och olika inställningar skulle alla kunna ge 

                                                           
102 Ross et al. 2009 s.236-237 samt May et al. 2000 s.40 
103 Ross et al. 2009, s.236, Smith 2001, s.159 samt Chelton 1993,s.33-34 m. fl.  
104 Saricks 2001, s.169-173 
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intressant information och i slutändan leda till att RA-verktyg i större utsträckning skulle 

användas och att låntagarna på så sätt skulle få bättre service på biblioteket.  
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Studier har visar att biblioteksanställda ofta väljer att inte använda readers advisory verktyg 

när de får en förfrågan om en bra bok, utan i stället förlitar sig på sin egen erfarenhet. Detta 

kan ofta innebära att de gör låntagaren en björntjänst. Väldigt få har dock undersökt varför de 

biblioteksanställda väljer att göra så. Denna studie har tittat på i vilken utsträckning trettio 

biblioteksanställda på trettio olika folkbibliotek i Sverige väljer att använda, respektive att 

inte använda, RA-verktyg och varför. Studien fann att readers advisory verktyg inte används i 

den utsträckning som förespråkas i större delen av den litteratur som finns på ämnet och att 

många olika aspekter påverkar användningen. Att de biblioteksanställda har tillgång till RA-

verktyg är naturligtvis en förutsättning men även att de biblioteksanställda upplever att de har 

tid att använda dem är mycket viktigt. Att verktygen i sig är både användarvänliga och 

fungerar, samt att de biblioteksanställda själva är både kompetenta i deras användning och är 

bekväma med att använda dem, påverkar starkt i vilken utsträckning de används. Ett optimalt 

verktyg är enligt deltagarna i denna studie främst ett verktyg vilket är lättillgängligt och enkelt 

att använda, utöver detta kan åsikterna om vad som är det mest visentliga gå isär.  
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Bilaga 1 

Enkätfrågor  
 

Tillgänglighet 
 

Finns tryckta verktyg på biblioteket? 

l Ja 

l Nej 

 

Om ja, var finns dessa tryckta verktyg? 

l Vid disken 

l Vid hyllorna 

l Övrigt: 

 

Finns länkar till elektroniska verktyg på bibliotekets datorer? 

l Ja 

l Nej 

 

Om ja, vilka elektroniska verktyg har du tillgång till? 
 

Innehåller bibliotekskatalogen på ditt bibliotek några verktyg? 
l Ja 

l Nej 

 

Om ja, vilka? 

l Taggning 

l Listor/boktips skapade av låntagare 

l Listor/boktips skapade utifrån lånestatistik 

l Övrigt: 

 

 

Användning 
 

Hur ofta använder du verktyg när någon frågar efter en bra bok? 

l Alltid 

l Ganska ofta 

l Sällan 

l Aldrig 

 

När använde du senast ett verktyg i samband med en förfrågan om en bra bok? 
l Senaste veckan 

l Senaste månaden 

l Senaste halvåret 

l Senaste året 

l Mer än ett år sedan 

l Minns ej 

l Använder inte verktyg 

 

Påverkar några faktorer utöver verktygen i sig din användning negativt? 

l Tidsbrist 

l Tänker ej på att de finns 

l Dålig tillgänglighet 

l De passar inte in i samtalet med låntagaren 

l Är inte bekväm med att använda dem 
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l Övrigt: 

 

Påverkar några faktorer utöver verktygen i sig din användning positivt? 

l Gott om tid 

l God tillgänglighet 

l Upplevs som en naturlig del av samtalet med låntagaren 

l Är bekväm med att använda dem 

l Övrigt: 

 

Vilken typ av verktyg använder du främst? 
l Tryckta verktyg 

l Elektroniska verktyg (utanför katalogen) 

l Verktyg i bibliotekskatalogen 

l Övrigt: 

 

Varför föredrar du det verktyget framför de andra? 

 

Tror du att bibliotekskatalogen skulle bli mer användbar i det här sammanhanget om: Låntagare 

hade möjlighet att påverka genom taggning? 

l Ja 

l Nej 

 

Tror du att bibliotekskatalogen skulle bli mer användbar i det här sammanhanget om: Låntagare 

hade möjlighet att skapa sökbara listor på böcker de själva tycker om? 

l Ja 

l Nej 

 

Tror du att bibliotekskatalogen skulle bli mer användbar om: Boktips skapades automatiskt utifrån 

lånestatistik/utlån? 

l Ja 

l Nej 

 

Tror du att bibliotekskatalogen skulle bli mer användbar om: Låntagare hade möjlighet att 

recensera böcker? 

l Ja 

l Nej 

 

 

Förändring 
 

Har din användning av verktyg förändrats i förhållande till din användning när du först började 

arbeta på bibliotek? 
l Ja, jag använder dem mer 

l Ja, jag använder dem mindre 

l Nej 

 

Om ja, vad tror du förändringen beror på? 

 

Vilket av följande alternativ tror du skulle ha störst positiv påverkan på din användning? 

l Om verktygen var mer lättillgängliga 

l Om verktygen var lättare att använda 

l Om du hade mer tid 

l Om du var mer bekant med dem 

l Om verktygen i större utsträckning baserades på låntagarnas/läsarnas upplevelser och åsikter 

l Övrigt: 



 

 

44 

 

 

 

Fördelar och nackdelar 
 

Vilka fördelar finns med de tryckta verktygen? 

l De är lättillgängliga 

l De är lätta att använda 

l De ger goda resultat 

l Det finns inga fördelar 

l Övrigt: 

 

Vilka fördelar finns med de elektroniska verktygen (utanför katalogen)? 

l De är lättillgängliga 

l De är lätta att använda 

l De ger gode resultat 

l Det finns inga fördelar 

l Övrigt: 
 

Vilka fördelar finns med de verktyg som finns i katalogen? 

l De är lättillgängliga 

l De är lätta att använda 

l De ger goda resultat 

l Det finns inga fördelar 

l Övrigt: 

 

Vilka nackdelar finns med de tryckta verktygen? 

l Tillgängligheten är dålig 

l De är svåra att använda 

l De ger dåliga resultat 

l Det finns inga nackdelar 

l Övrigt: 

 

Vilka nackdelar finns med de elektroniska verktygen (utanför katalogen)? 
l Tillgängligheten är dålig 

l De är svåra att använda 

l De ger dåliga resultat 

l Det finns inga nackdelar 

l Övrigt: 

 

Vilka nackdelar finns med de verktyg som finns i katalogen? 

l Tillgängligheten är dålig 

l De är svåra att använda 

l De ger dåliga resultat 

l Det finns inga nackdelar 

l Övrigt: 
 

Vad tycker du är det viktigaste med ett bra verktyg? Ordna alternativen med det viktigaste först. 

1. Att det är lättillgängligt, 2. Att det är enkelt att använda, 3. Att det är baserat på professionella 

bedömningar, 

4. Att det är baserat på vanliga läsares bedömningar, 5. Att de är uppdelade efter genrer, 6. Att de är 

uppdelade efter läsupplevelse  

 

Vad tycker du är de största problemen med verktyg? Ordna alternativen med det största problemet 

först. 
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1. Att de är svårtillgängligt, 2. Att de är svåra att använda, 3. Att det är baserat på professionella 

bedömningar, 

4. Att det är baserat på vanliga läsares bedömningar, 5. Att de är uppdelade efter genrer, 6. Att de är 

uppdelade efter läsupplevelse 

 

 

”Du” 
 

Vad arbetar du som? 

l Bibliotekarie 

l Biblioteksassistent 

l Kanslist 

l Övrigt: 

 

Hur många år har du arbetat på Bibliotek? 

l 0-4 

l 5-9 

l 10-14 

l 15-24 

l 25-34 

l 35-44 

l 45+ 

 

Har du någon utbildning för arbete inom bibliotek? 
l Ja 

l Nej 

 

Om ja, Vad/Vilken? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


