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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how opinions 

and values are expressed in BTJ’s reviews of children’s lit-
erature. According to debates reviewed and interviewed li-
brarians, many consider BTJ to be too directing when it 
comes to the libraries’ purchases of books. Therefore I find it 
important to study how the reviews are written. Two ques-
tions are asked: In what ways do the reviews communicate 
opinions and values? Has the communication of opinions 
and values changed over time? 
 

 The theoretical starting-point is taken from theories about 
non-fiction and rhetoric. The method is a rhetorical text ana-
lysis focusing on the ways in which the reviewers persuade 
the readers of their message. Reviews of 40 children’s books 
from the years of 1976, 1986, 1996 and 2006 are analysed 
through a model of four rhetorical aspects.  

 
The result shows that there are many possibilities to express 
opinions and values in the reviews. This can be made 
through the choice of subjects, the arrangement of the text 
and the use of rhetorical figures. The historical perspective 
shows that there has been a small increase in the use of rhe-
torical resources from 1976 to 2006. This probably has to do 
with the fact that the reviews have been lengthened over 
time. 
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1 Inledning 
En intressant, men samtidigt svår och komplex, uppgift som ingår i bibliotekariens arbe-
te är att välja ut och köpa in litteratur och andra medier. Speciellt intressant anser jag 
urvalsprocessen kring barnlitteratur vara. Att köpa in litteratur till barn innebär att man 
måste veta vad barn vill ha, vad de tilltalas av och vad de behöver. Man behöver kun-
skap om barns utveckling för att på bästa sätt hitta rätt litteratur till rätt person. Ytterli-
gare en detalj som gör att diskussionen kring barnlitteratur blir än mer intressant är det 
faktum att barnlitteraturen, till skillnad från vuxenlitteraturen, inte heller skrivs av den 
målgrupp den är tänkt för. Mycket hänsyn måste tas till barnet och dess behov, både i 
produktionen av litteraturen men även i bedömandet av den liksom i förmedlandet av 
densamma. Bibliotekariens roll i denna kedja blir givetvis att bedöma vad som ska kö-
pas in till biblioteket liksom att förmedla litteraturen till den aktuella gruppen av använ-
dare. I denna uppsats är det framför allt urvalsprocessen kring barnlitteratur jag vill up-
pehålla mig vid, och då i synnerhet vid ett av de hjälpmedel som inköpsansvariga bib-
liotekarier har att tillgå för att göra urval och inköp enklare.  
 
När man funderar kring urvalsprocessen som föregår inköp av barnlitteratur är det fram-
förallt två problemområden som man behöver ta i beaktande. Dels handlar det om att 
skapa sig en överblick över den enorma utgivningen av barnlitteratur, dessutom måste 
man bedöma vilka böcker som man vill köpa in. Detta är problem som inköpsansvariga 
barnbibliotekarier ständigt ställs inför (Borén 1995, s. 371). Bibliotekariers möjlighet att 
hinna läsa varje bok och bilda sig en uppfattning om den innan ett eventuellt inköp är 
mycket begränsad (Eriksson 2005, s. 49f; Berge-Kleber & Hermansson 2001, s. 12; 
Borén 1995, s. 371). För att komma runt dessa problem behöver man någon typ av 
hjälpmedel, och då spelar BTJ-häftet en betydande roll (Kåreland 2001, s. 38).  
 
BTJ-häftet är ett häfte som innehåller korta omdömen till i stort sett alla nya böcker som 
ges ut i Sverige. (De titlar som inte återfinns i BTJ-häftet är de titlar som förlagen väljer 
att inte skicka in till BTJ.) Häftet erbjuds av BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) och går ut 
till de bibliotek som väljer att prenumerera på tjänsten Inköpsvägledning. Omdömena 
skrivs av oberoende lektörer och är tänkta att fungera som vägledning vid bibliotekens 
inköpsbeslut. Årligen presenteras omkring 1 300 boktitlar av barn- och ungdomslittera-
tur i BTJ-häftet. Motsvarande siffra för vuxenlitteratur är omkring 5 000 titlar årligen. 
(BTJ 2007, BTJ-häftet)  
 
Trots att lektörerna har givna instruktioner att följa och på så sätt är väldigt styrda i hur 
omdömena ska skrivas föreställer jag mig att det ändå finns möjligheter för dem att sätta 
sin egen prägel på texten. Förutom att på bästa sätt beskriva boken ligger det även i lek-
törens uppgift att värdera densamma. Att studera och beskriva hur detta görs är min 
intention. Jag vill mena att det mest centrala problemet med ett hjälpmedel som BTJ-
häftet är ifall det får en alltför styrande funktion för vad som köps in till biblioteken. 
Eftersom många anser att BTJ-häftet styr inköpen av barnlitteratur så finner jag det in-
tressant och viktigt att studera hur omdömena utformas. Att studera texten mer ingående 
för att nå kunskap och en medvetenhet om hur omdömena skrivs kan vara värdefullt 
inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Att som blivande bibliotekarie bli 
uppmärksam på hur budskap och värderingar kan förmedlas i en text gör läsandet mera 
kritiskt vilket förhoppningsvis leder till mer genomtänkta inköpsbeslut. En inköpsväg-
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ledning som påverkar många biblioteks bestånd är därför viktig att granska. Men även 
av andra anledningar är BTJ-häftet intressant att studera. Förutom att omdömena får 
konsekvenser både för bibliotekarier och biblioteksanvändare påverkas också författare, 
illustratörer och förlag. Mycket av den kritik som framförts mot Sambindningen kom-
mer inte minst från författar- eller förlagshåll (Johanzon 2001, s. 23). Beroende på om 
en bok får ett positivt eller negativt omdöme i BTJ-häftet så gör det stor skillnad i hur 
många exemplar av boken som köps in till biblioteket. Negativa omdömen i BTJ-häftet 
innebär för det mesta att få eller inga exemplar köps in (Kåreland 2001, s. 38).  

1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur värdeomdömen och vär-
deringar uttrycks i BTJ: s lektörsomdömen för nyutkommen barnlitteratur, samt om 
detta förändrats under de senaste 30 åren.  
 
För att nå syftet med studien har följande forskningsfråga formulerats: 
 
Hur uttrycks värdeomdömen och värderingar i BTJ: s lektörsomdömen? 
 
Denna fråga besvaras med hjälp av två frågeställningar: 
  
w Med vilka medel kommunicerar texten värdeomdömen och värderingar? 
w   Är kommunikationen av värdeomdömen och värderingar tidsbundna och hur kan 
dessa i så fall iakttas? 

1.2 Avgränsningar 
Eftersom barn, i jämförelse med ungdomar och vuxna, i mindre grad kan påverka vilka 
böcker de har att välja bland har jag valt att avgränsa mig till den del av BTJ-häftet som 
numera benämns Skönlitteratur på svenska, upp till 9 år. Denna del av häftet innehåller 
omdömen till böcker som klassificeras Hcf. I äldre sambindningshäften har indelningen 
varit något annorlunda, barnlitteratur och ungdomslitteratur har presenterats tillsam-
mans, vilket har gjort att jag i dessa äldre häften fått sortera ut de omdömen som be-
handlar böcker med klassifikationen Hcf. Bland dessa omdömen har jag sedan gjort mitt 
urval. (Mer om urvalsförfarandet i teori- och metodkapitlet.)  

1.3 Definitioner och förtydliganden 
Vid användning av ordet Bibliotek avser jag i föreliggande uppsats folkbibliotek, efter-
som det är främst till dessa (samt till skolbiblioteken) som BTJ vänder sig med BTJ-
häftet, innehållande lektörsomdömen av barnlitteratur.  
 
BTJ är från början en förkortning för Bibliotekstjänst. 2002 byter koncernen namn från 
Bibliotekstjänst till BTJ som efter detta inte längre endast är en förkortning utan namnet 
på hela organisationen. Därför används detta kortare namn genomgående i denna upp-
sats.  
 
BTJ-häftet och Sambindningen används om själva häftet med omdömen som utkommer 
med 24 nummer/år. Sambindningen fungerar också som ett begrepp för sättet att ”binda 
samman” omdömen av böcker från många olika förlag. BTJ-häftet heter egentligen 
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BTJ-häftet: böcker och AV-media men då detta är något långt använder jag kortformen. 
För att variera texten används även Sambindningen.  
 
I föreliggande uppsats används begreppet omdöme eller lektörsomdöme för texterna i 
BTJ-häftet. I de fall ordet recension används syftas på övrig barnbokskritik, alternativt 
syftas på recensioner som genre rent allmänt. En diskussion har förts om huruvida man 
kan kalla omdömena för recensioner, dock använder sig BTJ själva av ordet recension 
om de korta bokutlåtanden som de erbjuder som inköpsvägledning. Jag tar ingen ställ-
ning i denna debatt utan använder mig av omdöme eller lektörsomdöme, framför allt för 
tydlighetens skull. Lektören är personen som skriver omdömet (mer om detta i kapitel 
3). 
 
Begreppen värdeomdöme respektive värdering är många gånger synonyma. I denna 
uppsats används dock värdering om något som finns bakomliggande i värdeomdömet. 
Medan värdeomdömet uttrycks explicit kan värderingen uttryckas mera implicit. 
 
Alla begrepp som hör till den valda metoden definieras i anslutning till beskrivningen 
av denna. 

1.4 Disposition 
I kapitel 1 motiveras varför BTJ-häftet är intressant att undersöka. Dessutom redogörs 
för syfte, problemformulering och frågeställningar. Ett avsnitt som behandlar avgräns-
ningar följs av ett avsnitt som tar upp definitioner av viktiga begrepp och förtydliganden 
av eventuella oklarheter. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens upplägg. 
 
I kapitel 2 redogörs för tidigare forskning. Relevant forskning är indelad efter tre teman: 
BTJ och Sambindningen, Urvalsprocessen samt Värderingar. 
 
Kapitel 3 utgörs av en bakgrundsbeskrivning av BTJ, Sambindningen, omdömena och 
dess lektörer. Som en jämförelse beskrivs också den övriga barnbokskritiken. Därefter 
redogörs för debatten kring BTJ och Sambindningen samt för ett antal bibliotekariers 
åsikter om lektörsomdömena. Eftersom problematiken kring Sambindningen ibland lett 
till att vissa bibliotek avstått från denna tjänst, beskrivs några rapporter där alternativa 
arbetssätt tas upp. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som kort sammanfattar för- och 
nackdelarna med Sambindningen. 
 
I kapitel 4 diskuteras teori och metod. Utgångspunkt tas i två områden, vilka rör sakpro-
sa och brukstexter samt retorik. Kapitlet inleds med ett avsnitt om metodvalet. Detta 
följs av ett avsnitt som beskriver hur urvalet av analysmaterial gjorts. Därefter beskrivs 
de teoretiska utgångspunkterna, först teorier kring sakprosa- och brukstextforskning och 
därefter teorier kring retorik. Avslutningsvis redogörs för tillämpningen av teorier och 
metod, dessutom beskrivs en analysmodell utifrån vilken de utvalda omdömena senare 
analyseras. 
 
I kapitel 5 redovisas analysen. Inledningsvis ges ett exempel på en analys av ett omdö-
me i sin helhet. Efter detta redovisas analysen av de utvalda omdömena. Analysen pre-
senteras utifrån ett historiskt perspektiv, där varje utvalt årtal utgör ett avsnitt. I slutet av 
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kapitlet sammanfattas resultatet av analysen och forskningsfråga och frågeställningar 
besvaras. 
 
I kapitel 6 diskuteras resultatet från analysen mot teorierna och tidigare forskning. En 
diskussion förs kring vilka eventuella mönster jag tycker mig ha sett i den retoriska ana-
lysen av omdömena. Kapitlet är indelat efter olika aspekter av omdömena som fram-
kommit i analysen. Förslag till fortsatt forskning ges. 
 
Kapitel 7 innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 
 
Sist i uppsatsen återfinns förutom en käll- och litteraturförteckning också en förteckning 
över de analyserade lektörsomdömena. Dessa följs av bilagor med de PM med instruk-
tioner som lektörerna har att följa då de skriver sina omdömen. Ett PM för varje utvalt 
årtal finns som bilaga. 
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2 Tidigare forskning  
Efter att ha gjort litteratursökningar i LIBRIS, BULB, Nordiskt BDI-index samt Samsök 
inser jag att det råder en brist på forskning som behandlar BTJ-häftet. Genom att kom-
binera söktermer såsom Bibliotekstjänst, BTJ, BTJ-häftet, lektör, lektörsomdöme och 
sambindning med termer som rör barnbokskritik, barnlitteratur, debatt, inköp, kritik, 
makt, persuasion, påverkan, retorik, smak, urval, urvalsprocess samt värderingar täcker 
jag in de områden som är relevanta utifrån denna studies syfte. Det jag finner är främst 
magisteruppsatser samt debattartiklar. På grund av bristen på forskning som behandlar 
specifikt BTJ-häftet har jag i stort sett helt fått förlita mig på magisteruppsatser. Många 
av dessa har jag funnit via Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA). Det problema-
tiska med denna typ av texter är att den vetenskapliga nivån kan skifta samt att de långt 
ifrån håller samma nivå som exempelvis avhandlingar, dock har jag funnit de studier 
som valts ut inom ramen för denna undersökning användbara. Samtliga av de utvalda 
texterna fyller sin funktion då det primära är att skapa ett bakgrundskapitel och en kon-
textbeskrivning utifrån vilket jag sedan kan motivera min studie. Utifrån den funna litte-
raturen har kapitlet delats in i tre avsnitt där BTJ och Sambindningen, Urvalsprocessen 
samt Värderingar behandlas. När det gäller det första avsnittet tar jag upp texter där 
BTJ-häftet stått i fokus för studien. I tre av de fyra undersökningarna har textanalyser av 
lektörsomdömen om barnlitteratur gjorts och i den fjärde undersökningen fokuseras på 
den debatt som förekommit kring Sambindningen. I det andra avsnittet, som jag kallar 
Urvalsprocessen, behandlas texter där bibliotekariers urvalsarbete undersökts. En rap-
port, en artikel samt fem magisteruppsatser utgör detta avsnitt. Dessa studier har valts ut 
för att belysa det problematiska i urvalsarbetet och i synnerhet kring användandet av 
BTJ-häftet. Genom studiet av dessa texter anser jag en textanalytisk studie av hur lek-
törsomdömena påverkar vara motiverad. Slutligen återfinns ett avsnitt där värderingar 
tas upp. Då värderingar, samt hur dessa uttrycks i lektörsomdömena, är centralt för den-
na studie har en tidigare undersökning valts ut för att belysa några problem som kan 
uppkomma då man diskuterar just värderingar i litterära omdömen.  
 
Vad som framkommit i dessa utvalda studier presenteras mer ingående i nästföljande 
kapitel. I detta kapitel presenteras de olika texterna med korta referat samt resonemang 
kring de olika texternas användbarhet. Endast Wilhelmis (1999) text om värderingar 
diskuteras mer ingående eftersom jag inte finner att Wilhelmis diskussion riktigt passar 
in i bakgrundskapitlet. Wilhelmis filosofiska undersökning används inte för att skapa en 
kontextbeskrivning kring mitt valda ämne utan snarare för att problematisera analysen 
samt lyfta diskussionen. Med Wilhelmis hjälp blir diskussionen om värderingar mer 
nyanserad och jag återknyter till Wilhelmi i diskussionskapitlet då mina resultat från 
analysen diskuteras. 

2.1 BTJ och Sambindningen 
I Hedda Winthers kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap ”Syns man 
så finns man”: illustratörers och bilders ”synlighet” i Bibliotekstjänsts sambindnings-
häften (2004) undersöks hur illustratörer och bilder behandlas i BTJ: s lektörsomdömen. 
Detta jämförs med hur texten och författaren behandlas. Winther utgår ifrån bilderboks-
teorier där interaktionen mellan text och bild diskuteras. Dessutom utgår hon ifrån 
forskning som fokuserat på hur barn frågar efter böcker på biblioteket. Utifrån denna 
forskning studeras de hjälpmedel som bibliotekarier har att tillgå, med särskilt avseende 
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på hur bilden behandlas. Winther frågar sig också vilken hjälp bibliotekarierna har av 
Sambindningen, för att få information om bilder och illustratörer, i referensarbetet och 
vid urval och inköp. För att nå syftet görs litteraturstudier, intervjuer och analyser av 
lektörsomdömen. I de intervjuer som görs framkommer, för mitt syfte, intressanta åsik-
ter om Sambindningen. Dessutom har jag funnit en del användbart material i redovis-
ningen av analyserna av lektörsomdömena. 
 
I Sambindningen & Kritiken (2001) som är Marie Johanzons magisteruppsats i biblio-
teks- och informationsvetenskap diskuteras den debatt som förts kring Sambindningen 
och BTJ. Syftet är att kartlägga debatten som pågått i dagspress- och tidskriftsartiklar 
från omkring 1980 och framåt. Främst fokuseras på debatten kring bedömandet av skön-
litteraturen, men jag finner ändå studien användbar för mitt syfte då mycket av kritiken 
kan överföras på bedömandet av barn- och ungdomslitteratur. Johanzon gör en kvalita-
tiv källanalys och frågar sig bland annat vad som kan vara orsaken till den långdragna 
debatten samt vilka argument som förts fram. Förutom källanalysen utförs även en in-
tervju med två lektörer. Eftersom en betydande del av debatten handlar om att BTJ styr 
bibliotekens inköp är Johanzons studie intressant som en bakgrund till varför min forsk-
ningsfråga är relevant. Genom att redovisa den debatt som förekommit kring BTJ-
häftet, enligt Johanzon, vill jag visa att en kritisk granskning av häftet är motiverat.  
 
Syftet med Eva Wahlströms magisteruppsats Bedömningar av populärlitteratur för barn 
(1999) är att undersöka vilka underliggande värderingar som finns i BTJ: s lektörsom-
dömen med särskilt avseende på omdömen som behandlar populärlitteratur för barn. 
Uppsatsen är skriven vid avdelningen för kulturvetenskap vid Göteborgs Universitet. 
Särskilt fokuserar Wahlström på behandlingen av Tvillingböckerna i BTJ-häftet. Tre 
olika typer av analyser utförs. De två första analyserna görs utifrån läsningar av två oli-
ka Tvillingböcker, medan den tredje analysen utgår ifrån lektörsomdömena. Fjorton 
omdömen (publicerade mellan åren 1989 – 1996) analyseras utifrån de värderingsord 
som återfinns i texterna. Den främsta slutsatsen är att de underliggande värderingar som 
gått att utläsa i omdömena, är präglade av en instrumentell syn på barnlitteratur där man 
anser att barnlitteraturen främst bör vara ett bildningsredskap. Särskilt intressant ur min 
synvinkel är Wahlströms diskussion om hur värderingar kan uttryckas. 
 
Ida-Marie Ivarsson diskuterar i sin uppsats Värderingar i sambindningens lektörsom-
dömen om barn- och ungdomslitteratur (1977) förekomsten av värdeord och värdear-
gument i 1975 års utgivning av omdömen från BTJ. Uppsatsen är skriven i ämnet 
svenska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet och den har 
både kvantitativa såsom kvalitativa inslag. I tabeller förtecknas förekomsten av positiva 
respektive negativa omdömen, och många olika jämförelser görs mellan användandet av 
de värderande uttrycken i de olika genrerna som ingår i barn- och ungdomslitteraturen. 
Dessutom diskuterar Ivarsson vilka synsätt som kan ligga bakom lektörernas omdömen 
och vilka konsekvenser detta kan få. Trots att Ivarssons uppsats skrevs för trettio år se-
dan bidrar den ändå med en del intressanta iakttagelser och synpunkter som kan tänkas 
gälla även för dagens lektörsomdömen. Dessutom fokuserar jag i en av mina frågeställ-
ningar på om sättet lektörsomdömena skrivs på förändrats över tid, inte minst i detta 
sammanhang är Ivarssons studie användbar. 
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2.2 Urvalsprocessen 
Barnbibliotekariers urvalsarbete är något som avhandlas i flertalet studier. Nedan be-
skrivs kortfattat några av dessa. Gemensamt är att de alla mer eller mindre diskuterat 
BTJ och i synnerhet Sambindningen. Inledningsvis beskrivs en relativt ny rapport som 
skrivits med anledning av förändringar rörande BTJ: s inköpsvägledning våren 2005 
samt en artikel skriven för en konferens i biblioteks- och informationsvetenskap. Däref-
ter redogörs för flertalet magisteruppsatser som behandlar urvalsprocessen. 
 
Karin Berndtsson Engström är bibliotekarie vid Sunne bibliotek och författare till rap-
porten Förändrade arbetsrutiner: förnyad arbetsgrupp? (2005). Rapporten behandlar 
vad som händer med en arbetsgrupp vid omstruktureringar och nya arbetsuppgifter. Då 
BTJ började ta betalt för inköpsvägledningen under våren 2005 valde en del bibliotek 
att tacka nej till denna tjänst. Berndtsson Engström intresserar sig för vad som händer 
med kvalitén på referensarbetet samt för om de som arbetar på biblioteket blir bättre på 
informationssökning och omvärldsbevakning då de inte längre har lektörsomdömena att 
tillgå. Hon ställer också frågor som rör utforskandet av nya arbetsmetoder. Genom att 
”lyssna och iaktta vid besök på två av de bibliotek, som avstått från sambindningslistor-
na” hoppas Berndtsson Engström finna svar på sina frågeställningar. Hon korresponde-
rar också via e-post med ytterligare några bibliotek som valt att inte längre utnyttja BTJ: 
s inköpsvägledning. Rapporten är väldigt kortfattad och inte särskilt djupgående, men 
resonerar ändå kring intressanta och tankeväckande frågeställningar. För min del har 
främst argumenten till varför biblioteken tackat nej till inköpsvägledningen varit intres-
santa. De nya förutsättningarna för urvalsarbetet bidrar också till att det problematiska 
med ett hjälpmedel som BTJ-häftet diskuteras. För att kunna genomföra studien tillde-
lades författaren 2005 års Greta Linder-stipendium som delas ut av DIK Bibliotekarie-
förbundet. 
 
I boken Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: Aktuell forskning inom bib-
lioteks- och informationsvetenskap (1995) har artiklar skrivna för konferensen ”Aktuell 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap dagarna 22-23 november 1994” 
sammanställts. Gunilla Borén beskriver i kapitlet Barnboksutgivning och barnbokskritik 
– vad har bibliotekarier för hjälpmedel? sitt då pågående avhandlingsarbete. Borén har 
försökt kartlägga två års utgivning av barn- och ungdomslitteratur, dessutom har hon 
intresserat sig för hur dessa böcker bedömts av kritiker. I denna artikel beskriver Borén 
två problemområden som hon då ställts inför. Dels berörs svårigheten med att över-
blicka den enorma utgivningen, men också svårigheten att, som bibliotekarie, välja ut 
vad som ska köpas in. I denna urvalsprocess får BTJ-häftet en väsentlig betydelse, och 
Borén diskuterar för- och nackdelar med detta. Artikeln har några år på nacken och de 
undersökta årtalen är 1977 och 1987, men eftersom jag undersöker lektörsomdömena 
också ur ett historiskt perspektiv har jag funnit Boréns resultat intressanta.    
 
Följande fem studier är alla magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap 
där man fokuserat på barnbibliotekariers urvalsarbete. Eftersom samtliga uppsats-
författare gjort kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarier är det intressant för mig att 
se vilka åsikter som framkommit gällande BTJ: s lektörsomdömen. Det är framför allt 
dessa delar av uppsatserna som varit användbara för mig. Delvis utifrån bibliotekariers 
åsikter om lektörsomdömena kan slutsatser dras om huruvida lektörerna påverkar inkö-
pen. Åsikterna fungerar som en bakgrundsbeskrivning till min studie och redovisas i 
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följande kapitel. Anledningen till att ett antal liknande studier valts ut är för att jag velat 
få med så många bibliotekariers åsikter om Sambindningen som möjligt. Med detta 
hoppas jag kunna ge en nyanserad bild av åsikterna om lektörsomdömena, samtidigt 
som det framkommer vilka åsikter som är mest frekventa. 
 
Gerd Eriksson undersöker i sin uppsats Att välja och att välja bort: En kvalitativ studie 
av hur barnbibliotekarier motiverar sina inköp av barn- och ungdomslitteratur (2005) 
hur sex barnbibliotekarier resonerar kring urvalsarbete. Främst är Eriksson intresserad 
av hur de utvalda bibliotekarierna motiverar sitt urval och sina inköp. Utifrån en littera-
turpedagogisk teori delar Eriksson in informanternas svar i fyra olika synsätt på barnlit-
teratur. Mest användbart ur min synvinkel är diskussionen om bibliotekariernas syn på 
BTJ samt på övrig barnbokskritik. I Erikssons undersökning använder sig de allra flesta 
informanter av BTJ-häftet i sitt urvalsarbete. Åsikterna om lektörsomdömena går dock 
isär.  
 
Syftet med Karolina Hörqvists magisteruppsats Btj: s rekommendationer eller välja 
fritt: Urvalsprocessen av bilderböcker på två svenska bibliotek (2003) är dels att studera 
bildningsambitionen i bilderbokens och folkbibliotekens historia, och samtidigt att re-
dogöra för BTJ: s roll i urvalsprocessen vid bilderboksinköp på två svenska bibliotek. 
Trots titeln och syftet med Hörqvists studie så ges inte diskussionen om BTJ särskilt 
stort utrymme. Jag finner ändå de två informanternas svar på frågorna som rör lektör-
somdömena användbara för mitt syfte. 
 
”Man silar mygg och sväljer kameler ibland”: Urval och beståndsarbete på några 
svenska barn- och skolbibliotek (2001) är namnet på Olof Berge-Kleber och Emma 
Hermanssons magisteruppsats. Deras huvudsakliga syfte är att undersöka inköpsrutiner-
na för barnlitteratur och andra medier på några utvalda bibliotek. De frågar sig också 
om man vid de utvalda biblioteken utgår ifrån förvärvsplaner vid arbetet med uppbyg-
gandet av beståndet. Berge-Kleber och Hermansson gör litteraturstudier och kvalitativa 
intervjuer. Uppsatsen är normativ till sin karaktär och författarna argumenterar för vissa 
arbetssätt framför andra. Detta syns särskilt i den förvärvsplan som uppsatsförfattarna 
utarbetar. I slutet av uppsatsen ger de handfasta förslag på vad de tycker bör ingå i en 
förvärvsplan för att underlätta bibliotekariernas urvalsarbete. I intervjumaterialet fram-
kommer om bibliotekarierna använder sig av BTJ-häftet och vad de anser om omdöme-
na.  
 
Barnbibliotekariers urvalsarbete: Praktiska rutiner och hjälpmedel från 1940-talet till 
idag (1997) är en magisteruppsats skriven av Linda Sörensen och Magdalena Zawila. 
Deras främsta syfte är att undersöka hur det praktiska arbetet med bokurval går till, och 
har gått till sedan 1940-talet, på några utvalda bibliotek. De vill också kartlägga vilka 
hjälpmedel som inköpsansvariga barnbibliotekarier använder sig av för att underlätta 
urvalsprocessen. För att nå syftet utför de källanalys och kvalitativa intervjuer med sex 
bibliotekarier.  
 
Anna Nilsson och Katarina Synnermark har också skrivit en magisteruppsats om ur-
valsprocessen kring barnlitteratur. I Urvalsunderlag och debatt i samband med inköp av 
barnlitteratur: intervjuer med barnbibliotekarier (1997) intervjuas tio barn-
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bibliotekarier om frågor som rör barnbokens ställning, inköpsrutiner och åsikter om 
Sambindningen och övrig barnbokskritik. 

2.3 Värderingar 
När man diskuterar värderingar samt hur dessa uttrycks i lektörsomdömena blir en dis-
kussion om subjektivitet kontra objektivitet oundviklig. Då åsikterna om huruvida om-
dömena borde vara subjektiva eller objektiva utlåtanden skiljer sig åt (se vidare avsnitt 
3.4.4) har jag tagit Juan Wilhelmis bok Smak eller värde: En filosofisk undersökning av 
litterära omdömen (1999) till hjälp för att stödja mitt resonemang. Boken är skriven 
inom projektet ”Språk och mänskligt handlande” vid Uppsala Universitet och behandlar 
framför allt två motsatta ståndpunkter, subjektivismen och objektivismen. Wilhelmi 
argumenterar för att båda teserna är ohållbara när man diskuterar litterära omdömen. I 
första hand diskuterar Wilhelmi litterära omdömen av skönlitteratur för vuxna, ändå 
finner jag många av hans resonemang överförbara på diskussionen om BTJ: s lektör-
somdömen av barnlitteratur. Nedan har jag sammanfattat några av Wilhelmis mest cen-
trala tankegångar, till vilka jag återkommer i diskussionen. 
 
Enligt Wilhelmi så finns mellan subjektivister och objektivister en motsättning huruvida 
man anser att kritikerns verksamhet är rationell. Wilhelmi kritiserar den strikta uppdel-
ningen mellan subjektivitet och objektivitet, mellan rationell argumentation och person-
lig smak, som många tenderar att göra. Han menar att man inte kan anta att ett litterärt 
omdöme antingen är objektivt eller subjektivt. (Wilhelmi 1999, s. 13) För att lättare 
förstå Wilhelmis kritik mot de båda hållningarna, definieras först helt kort subjektivism 
respektive objektivism enligt Nationalencyklopedin: 
 
Subjektivism: 
1 benägenhet till utpräglat subjektiva ställningstaganden 
2 åsikten att all kunskap och värdering är beroende av den enskilda individen och att det därför inte finns 
några allmängiltiga sanningar och värden. (Nationalencyklopedin 2007, Subjektivism) 
 
Objektivism:  
Inom värdeteorin objektivistiska teorier, i motsats till subjektivistiska. De som förespråkar objektivistiska 
värdeteorier hävdar att värdeegenskaper är egenskaper hos de värderade objekten på likartat sätt som 
andra egenskaper, t.ex. rödhet och rundhet. Det innebär att värdesatser gör anspråk på att säga något ob-
jektivt. (Nationalencyklopedin 2007, Objektivism) 
 
Ett av Wilhelmis kritiska argument mot objektivismen är att oavsett hur man argumen-
terar för någon typ av konstverk så kan det inte få en annan människa att uppskatta 
konstverket. Man kan alltså inte argumentera fram njutning eller uppskattning. Vidare 
menar Wilhelmi att alla konstverk är unika varför objektivismens idé om allmänna och 
gemensamma kriterier för vad som är värdefullt inte håller. Medan vissa kriterier, eller 
drag, kan vara förtjänster i ett konstverk, kan de vara brister i ett annat. Även detta talar 
emot objektivismen. (Wilhelmi 1999, s. 17-19) Dock riktas kritik även mot den subjek-
tivistiska hållningen som utgår från att inga objektiva kriterier finns som avgör ett 
konstverks kvalitet eller värde. Inom subjektivismen menar man att litterära omdömen 
är baserade på betraktarens känslor, som är ett uttryck för personens egenskaper. Este-
tiska omdömen skulle alltså inte vara någonting annat än personliga smakomdömen. 
Subjektivister menar därmed att ingen sakkunnig auktoritet kan finnas som berättar om 
vad som är värdefullt och av hög kvalitet. Wilhelmis kritik mot detta synsätt blir giltigt 
inte minst när det finns stor överensstämmelse i smaken. Han menar att om väldigt 
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många människor uppskattar samma litterära verk kan det handla om andra omständig-
heter än endast personlig smak. Uppväxt, social anpassning, ekonomiska och kulturella 
faktorer är exempel på omständigheter som kan göra att smaken ter sig likartad. Smaken 
beror av något som är gemensamt för många och känslorna är i stor utsträckning bero-
ende av situationen. Detta utnyttjas givetvis i både böcker, filmer och andra estetiska 
verk. För det andra kritiserar Wilhelmi subjektivismen för dess påstående att inga aukto-
riteter kan finnas inom ett område som ändå styrs av personlig smak. Wilhelmi menar 
bestämt att det finns personer och institutioner som styr andras smak. För att exemplifi-
era detta nämner han till exempel formgivare, modeskapare, stilbildande konstnärer, 
museer och akademier. Smaken blir alltså inte endast till ett uttryck för en människas 
personlighet. (Wilhelmi 1999, s. 32-34) 
 
Wilhelmi intar alltså en position där han menar att varken de subjektivistiska eller de 
objektivistiska värdeteorierna håller. Samtidigt menar han att många människor när de 
läser ett litterärt omdöme å ena sidan vill han en kvalificerad och opartisk bedömning av 
boken, och å andra sidan vill läsaren veta om boken kommer att göra intryck på honom. 
Vilket intryck boken gjort på kritikern blir då något att ta hänsyn till. I detta fall är det 
subjektiva och det objektiva två komplementära uppgifter för kritikern som båda måste 
utföras för att tillfredsställa läsaren. (Wilhelmi 1999, s. 48) 
 
Ibland kan det dock vara svårt att avgöra vad som är subjektivt respektive objektivt i ett 
omdöme. Två personer kan uppfatta en boks budskap på helt olika sätt och beskriver 
budskapet utifrån sin egen uppfattning. Fastän beskrivningen får objektiva drag, finns 
en bakomliggande subjektiv tolkning. Detta är ytterligare ett skäl till varför Wilhelmi 
menar att både den subjektivistiska och den objektivistiska ståndpunkten är lika olämp-
liga. (Wilhelmi 1999, s. 57-59) 
 
I en diskussion om skillnaden mellan smakomdömen och värdeomdömen frågar sig 
Wilhelmi om estetiska omdömen är individuella. När en kritiker fäller ett litterärt om-
döme har han sin grund i sina personliga erfarenheter. Samtidigt vill ingen kritiker säga 
att en viss bok endast har ett värde för kritikern personligen. Genom att värdera en bok 
vill man meddela dess förtjänster till andra. När man diskuterar litterära omdömen och 
menar att de är uttryck för kritikerns individuella smak måste man komma ihåg att ”vi 
inte blivit de individer som vi är genom en isolerad utveckling, oberoende av de männi-
skor som finns omkring oss, utan genom vårt förhållande till dem”. Man kan därför 
mena att ett litterärt omdöme kan göras med anspråket att gälla en grupp av människor 
vars erfarenheter och intressen överensstämmer med kritikerns. Litterära omdömen är 
alltså inte individuella uttryck som bara av en tillfällighet delas av andra, inte heller är 
de menade att gälla för alla. (Wilhelmi 1999, s. 95f) 
 
För denna studies syfte är Wilhelmis resonemang användbara av den anledningen att 
diskussioner om subjektivitet kontra objektivitet i lektörsomdömena kan problematise-
ras. Trots att Wilhelmi tar avstånd både från subjektivismen och objektivismen finner 
jag i hans bok intressanta infallsvinklar som kan användas då jag diskuterar hur värde-
ringar uttrycks i lektörsomdömena. 
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2.4 Sammanfattning 
När det gäller den tidigare forskningen kan jag konstatera att BTJ-häftet främst behand-
lats i magisteruppsatser, dock är det ingen av dessa tidigare studier som fokuserar på hur 
texten i omdömena faktiskt ser ut på det sätt som jag ämnar göra. Mitt bidrag till forsk-
ningen är att göra en närläsning och analys av de lektörsomdömen som så flitigt disku-
teras i tidigare forskning, men som sällan granskas på ett djupare plan. Jag har för avsikt 
att studera hur värdeomdömen och värderingar uttrycks i omdömena och på så sätt un-
dersöka på vilket sätt de övertygar. För att kunna styra inköpsansvariga bibliotekariers 
beslut, vilket många bibliotekarier menar att lektörsomdömena gör, måste texten vara 
övertygande. Åsikten att lektörsomdömena i stor utsträckning styr inköpen liksom 
många andra åsikter om BTJ-häftet som framkommit i den tidigare forskningen redovi-
sas i följande kapitel.  
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3 Bakgrund  
Nedan ges en bakgrundsbeskrivning av BTJ och specifikt tjänsten Inköpsvägledning i 
vilken BTJ-häftet och lektörernas verksamhet ingår. Den största delen av informationen 
har hämtats från BTJ: s egen hemsida vilket kan vara bra att ha i åtanke vid läsningen. 
Jag finner dock inte detta vara något större problem eftersom dessa avsnitt inte så 
mycket rör själva analysen av BTJ-häftet. För vissa uppgifter om BTJ har Rolf Yrlids 
Litteraturens villkor (1994) använts. Som en jämförelse till Inköpsvägledningen ges 
därefter en kort beskrivning av den övriga barnbokskritiken som återfinns i dags- och 
fackpressen. För att ytterligare beskriva ämnets kontext sammanfattas något av den 
myckna kritik som framförts mot BTJ och Sambindningen. Vidare redogörs för ett antal 
bibliotekariers åsikter om lektörsomdömena så som de framkommit i tidigare forskning. 
Därefter följer ett avsnitt som tar upp några exempel på projekt där man provat alterna-
tiva arbetssätt. Eftersom kapitlet är relativt långt med många underrubriker ges i slutet 
en kort sammanfattning av fördelar respektive nackdelar med Sambindningen. 

3.1 BTJ och Inköpsvägledningen 
BTJ har en lång historia. Så långt tillbaka som 1936 sträcker sig dess historik. Då bilda-
de nämligen Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB), Bibliotekens Försäljnings-
central. Meningen var att rationalisera bibliotekens arbete och Bibliotekens Försälj-
ningscentral sålde framför allt kontorsmaterial för biblioteksbruk. Ett betydligt bredare 
utbud av produkter och tjänster hade Bibliotekstjänst AB som 1951 bildades genom 
ombildandet av det tidigare företaget. (Yrlid 1994, s. 112) 
 
Vad som ingått i verksamheten har växlat under årens lopp. Sedan starten har företaget 
utvecklats på många olika sätt. Fram till 2002 hette koncernen Bibliotekstjänst men byt-
te då namn till det kortare BTJ (BTJ 2007, Historik). Idag är BTJ den marknadsledande 
leverantören på medie- och informationsområdet. Företaget som har ca 400 medarbetare 
och omsätter 1000 MSEK, ägs av Ratos, Litorina Kapital och Svensk Biblioteksföre-
ning. BTJ: s affärsidé innebär att erbjuda rationella medietjänster som ska öka effektivi-
teten hos kunderna. De erbjuder både medieprodukter och informationstjänster. Kun-
derna är olika typer av kunskaps- och forskningsverksamheter, såsom bibliotek, bok-
handlare, förlag, universitet, företag och organisationer. Målet är att kunden ska finna 
”rätt medier, i rätt tid och till rätt pris”. (BTJ 2007, Om oss) 
 
BTJ erbjuder en mängd olika tjänster och produkter. Dessutom anordnar de olika eve-
nemang, såsom barnboksdagar, litteraturgenomgångar, temadagar och seminarier kring 
biblioteksfrågor (BTJ 2007, Evenemang). BTJ delar också årligen ut stipendier till läs-
främjande verksamheter och till forskning som stödjer utvecklingen av offentliga biblio-
tek (BTJ 2007, Stipendier). Många är alltså delarna i den verksamhet som BTJ bedriver. 
Den del som jag framför allt valt att fokusera på är tjänsten Inköpsvägledning. För att 
skapa struktur i informationsflödet erbjuder BTJ denna tjänst. Runt 13 000 medier pre-
senteras årligen via inköpsvägledningen och publiceras i beställningstjänsten Media 
Direkt och i inköpskatalogen BTJ-häftet: böcker och AV-media (BTJ 2007, Inköpsväg-
ledning). Alla medier erbjuds ett omdöme eller en redaktionell text. Tillgång till lektör-
somdömena fås med ett abonnemang på Media Direkt (som är en webbaserad beställ-
ningstjänst) med BTJ Inköpsvägledning. Man kan också prenumerera på inköpskatalo-
gen BTJ-häftet. (ibid.) 
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Redan under produktionsfasen har förlagen möjlighet att skicka alla de böcker som man 
ger ut till BTJ. Boken går därefter vidare till en lektör, två när det gäller barn- och ung-
domslitteratur, som läser boken och skriver ett omdöme. Omdömena sammanställs och 
erbjuds till de prenumererande biblioteken. Biblioteken väljer vad de vill köpa in och 
därefter gör BTJ sina beställningar hos respektive förlag. Böckerna distribueras slutli-
gen till biblioteken via BTJ. (Yrlid 1994, s. 113) 
 
BTJ-häftet utkommer med 24 nummer/år och innehåller lektörsomdömen till i stort sett 
alla nya svenska böcker (BTJ 2007, BTJ-häftet). Titlarna presenteras med omdöme eller 
redaktionell notis och omslagsbild (ibid.). Omkring 5000 svenska titlar för vuxna pre-
senteras varje år och ungefär 1300 titlar för barn och ungdom (ibid.). Dessa omdömen 
utgör inget kvalitetsurval utan allt som de olika förlagen skickar in till BTJ får ett om-
döme (ibid.). Omdömena skrivs av omkring 1 000 fristående lektörer som är knutna till 
BTJ: s lektörsverksamhet (BTJ 2007, Lektörerna). Dessa är specialister inom olika äm-
nen och rekryteras bland lärare, bibliotekarier och andra med gedigen formell utbildning 
och specialkunskaper inom något ämne (ibid.). Inköpsvägledningen är oberoende av 
olika förlagsintressen och utgörs av opartiska omdömen som ska underlätta inköpsbe-
sluten (ibid.). BTJ gör ingen bedömning av böckerna vad gäller den litterära aspekten 
utan sammanställer endast lektörernas utlåtanden (ibid.).  
 
När det gäller barn- och ungdomslitteraturen erbjuds, som tidigare nämnts, varje bok 
med två omdömen. Det första av de båda omdömena skrivs av en allmänlektör, oftast en 
barnbibliotekarie och det andra omdömet skrivs av en lärare som fokuserar på de peda-
gogiska aspekterna. De båda omdömena är tänkta att komplettera varandra och på så 
sätt erbjuda en mer heltäckande bild av den aktuella boken. När lektörerna skriver sina 
omdömen har de ett lektörs-PM med instruktioner att följa (se Bilagor). Detta PM sam-
manställts i samråd med granskningsnämnden. (BTJ 2007, Lektörerna) Gransknings-
nämnden består av tio ledamöter som sammanträder två gånger om året. Sex av ledamö-
terna behandlar omdömena av vuxenböcker och fyra behandlar omdömena av barn- och 
ungdomsböcker. Granskningsnämndens huvudsakliga uppgift är att regelbundet granska 
lektörernas arbete, samt att handlägga överklagningsärenden. Om man som upphovs-
man, förlag eller bibliotek anser att en bok blivit felaktigt bedömd kan man vända sig 
till granskningsnämnden. Om nämnden anser att en lektör inte följt PM: et på ett till-
fredsställande sätt erbjuds boken med ett nytt omdöme. (BTJ 2007, Granskningsnämn-
den) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är någon tvekan om att BTJ själva anser in-
köpsvägledningen vara en tjänst som i hög grad underlättar för inköpsansvariga biblio-
tekarier. Under årens lopp kan man se att tjänsten utvecklats för att bli så förtjänstfull 
som möjligt. En aspekt av detta är det faktum att barn- och ungdomslitteratur erbjuds 
två omdömen istället för ett, för att ge en så omfattande bild som möjligt av den bedöm-
da boken. Dessutom finns granskningsnämnden som har till uppgift att granska de lek-
törsomdömen som erbjuds. Eftersom förlagen kan skicka sina böcker till BTJ redan 
under produktionsfasen gör detta att inköpsansvariga bibliotekarier kan läsa om böcker-
na redan innan dessa kommit ut på marknaden. Detta är en stor fördel jämfört med övrig 
barnbokskritik som diskuteras i följande avsnitt. Därefter har jag för avsikt att, med 
kunskap om BTJ och dess olika delar samt med en inblick i BTJ: s egna ambitioner att 
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erbjuda sina kunder användbara tjänster, gå vidare i den övriga forskningen för att se 
vilka nackdelar som också kan finnas förknippade med denna typ av vägledande tjänst.  

3.2 Barnbokskritik i dags- och fackpress 
Förutom att använda sig av BTJ-häftet i urvalsprocessen kan bibliotekarier även läsa 
barnbokskritik i dagspress och facktidningar. Dock finns vissa problem förknippade 
med den övriga barnbokskritiken som gör att detta inte är ett lika värdefullt hjälpmedel 
som vägledning vid urval och inköp. Det problematiska med barnbokskritiken skriver 
Gunilla Borén om i den artikel som publicerats i Biblioteken, kulturen och den sociala 
intelligensen: Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap (1995). Hon 
menar att det största problemet är att relativt få böcker recenseras i pressen samt att de 
recensioner som finns publiceras långt efter att boken redan kommit ut. Efter att hon 
studerat barnbokskritiken under åren 1977 och 1987 kunde hon konstatera att långt mer 
än hälften av den nya barnlitteraturen dessa år inte alls beaktades av kritikerna. (Borén 
1995, s. 375f) Trots att det är några år sedan Borén gjorde sin studie verkar problemet 
kvarstå. Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap, har i sin bok Möte med barnbo-
ken: Linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur (2001) sammanfattat 
något av den debatt som förekommit kring barnbokskritiken. Kritiken handlar främst 
om att barnboksrecensioner inte ges särskilt stort utrymme i pressen, därför kan inte 
särskilt djupgående analyser göras. Recensionerna får då mer karaktär av konsument-
upplysning. Många menar också att barnboksrecensenterna är mer positiva i sina om-
dömen än recensenter av vuxenlitteratur. Dock framhåller Kåreland att den ökade status 
som barnlitteraturen nått under senare år medfört att många nu inser att en seriös 
granskning av barnlitteraturen är viktig. Hon menar också att det finns en relativt stor 
och kunnig kritikerkår som gör allsidiga bedömningar av barnboken. (Kåreland 2001, s. 
39) I Erikssons magisteruppsats Att välja och att välja bort: En kvalitativ studie av hur 
barnbibliotekarier motiverar sina inköp av barn- och ungdomslitteratur (2005) kan man 
dock se att även om barnlitteraturen numera nått högre status så är användandet av övrig 
barnbokskritik fortfarande inte särskilt frekvent. Att det är ett problem att få barn- och 
ungdomsböcker recenseras i pressen uttrycker flera respondenter. (Eriksson 2005, s. 51) 
Att BTJ-häftet är många bibliotekariers främsta hjälpmedel råder alltså inget tvivel om. 
Jag finner det därför vara än viktigare att noggrant studera BTJ-häftet och dess lektör-
somdömen. 

3.3 Debatten kring BTJ och Sambindningen 
Länge har en debatt förts kring BTJ och deras tjänster. För- och nackdelar med Sam-
bindningen har flitigt dryftats och på detta fokuseras i Johanzons undersökning (2001). 
50 tidnings- och tidskriftsartiklar har gåtts igenom med avseende på debatten kring 
Sambindningen. Johanzon konstaterar att kritiken framförallt riktats mot tre mål: lektö-
rerna, omdömena och BTJ (2001, s. 21). Nedan redogör jag kortfattat för det mest cen-
trala i Johanzons uppsats. För min del är debatten intressant som en motivering till var-
för en retorisk textanalys av omdömena kan vara värdefull. Då jag främst är intresserad 
av vilka åsikter om BTJ-häftet som framkommit i debatten fungerar Johanzons kart-
läggning av denna alldeles utmärkt för mitt syfte. Jag har därför funnit det överflödigt 
att referera till enskilda debattartiklar i min uppsats. 
 
Kritiken mot lektörerna går främst ut på att de saknar den kompetens som krävs samt att 
de skriver undermåliga omdömen. Dessutom förs en kritik mot lektörernas roll. Man 
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anser då att de besitter alltför stor makt och att deras inflytande över bibliotekens inköp 
är för stort. Därtill får lektörerna också ta emot kritik från missnöjda författare som an-
ser att de fått alltför negativa omdömen. Tydligt är att beroende på debattörens egna 
intressen så kritiseras olika aspekter hos lektörerna. Medan författarnas kritik uttrycks 
då de anser sig fått orättvisa bedömningar angriper kritikerna framförallt utförandet av 
omdömena medan förläggarna i huvudsak ifrågasätter lektörernas stora inflytande. (Jo-
hanzon 2001, s. 22f) 
 
När det gäller debatten kring lektörsomdömena så kritiseras dels hur de skrivs samt vil-
ka värderingar som förmedlas i dem. Dessutom förekommer kritik mot de ramar inom 
vilka omdömena måste utformas. En del menar att det begränsade utrymmet liksom de 
PM med direktiv lektörerna måste följa gör omdömena bristfälliga. Dessutom diskuteras 
huruvida omdömena främst borde vara subjektiva utlåtanden eller objektiva beskriv-
ningar. Om detta går åsikterna isär och man kan i debatten se uttryck för de båda stånd-
punkterna. (Johanzon 2001, s. 24f) 
 
Också BTJ som företag har fått utstå en del kritik. Hur företaget drivs samt dess ägar-
förhållanden har kritiserats liksom BTJ: s monopolliknande ställning (Johanzon 2001, s. 
25-27). Flitigt kritiseras också den långa leveranstid BTJ har på beställda böcker samt 
priserna som blivit allt högre med tiden. Detta är framförallt de orsaker som gjort att en 
del bibliotek väljer andra inköpskanaler, till exempel att själva köpa in böcker från bok-
handeln (ibid. s. 26). I avsnitt 3.5 redogörs för två rapporter där man undersökt alterna-
tiva arbetssätt. 
 
För min studie är framför allt debatten kring lektörernas roll samt deras inflytande in-
tressant då jag ämnar undersöka hur lektörsomdömena är utformade för att övertyga. 
Eftersom kritik framförts även mot de värderingar som förmedlas i omdömena finner 
jag det intressant att undersöka hur dessa värderingar uttrycks. En intressant iakttagelse 
ifråga om kritiken av BTJ och Sambindningen, är att bibliotekarier, vilka är de som 
främst använder sig av BTJ: s inköpsvägledning, sällan lagt sig i debatten (Johanzon 
2001, s. 26). Därför är det intressant att i det följande avsnittet ta del av vad biblioteka-
rier som intervjuats i olika studier har för åsikter om omdömena från BTJ.  

3.4 Bibliotekariers åsikter om lektörsomdömena 
I många undersökningar har kvalitativa intervjuer gjorts med barnbibliotekarier. De 
åsikter som framkommit i de studier som jag valt att använda mig av finns samman-
ställda nedan. Avsnittet har indelats efter olika aspekter av omdömena som diskuterats i 
den tidigare forskningen. 

3.4.1 Tillförlitlighet  
Många är de bibliotekarier som uttrycker sig om tillförlitligheten hos lektörsomdömena. 
Antingen anser de att man kan lita på lektörernas kunskaper och värderingar eller så 
anser de att man måste vara medveten om att det inte alltid går att lita på vad som står i 
omdömena. Detta gör att man som bibliotekarie måste vara kritisk i sin läsning av lek-
törsomdömena (Sörensen & Zawila 1997, s. 32). 
 
I ett flertal undersökningar uttrycker bibliotekarierna också att man med tiden lär sig 
vilka lektörer som man kan lita på (Hörqvist 2003, s. 29f; Berge-Kleber & Hermansson 
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2001, s. 43f; Nilsson & Synnermark 1997, s. 47; Sörensen & Zawila 1997, s. 32). I 
Hörqvists undersökning menar en bibliotekarie att alla lektörer har sina egna sätt att 
skriva, medan en del är översvallande positiva till de flesta böcker är andra överdrivet 
kritiska. Vidare menar samma bibliotekarie att det är viktigt att lära sig vilken smak en 
lektör har, särskilt då det gäller bilderna i bilderböcker eftersom hon menar att dessa är 
svårast att beskriva. (Hörqvist 2003, s. 29f)  
 
En del bibliotekarier menar att de litar för mycket på lektörerna, vilket ibland leder till 
besvikelse och köp som de sedan ångrar (Winther 2004, s. 33; Hörqvist 2003, s. 30). 
När det gäller bilderna i bilderböcker verkar det om möjligt vara ännu svårare att lita på 
lektörernas omdömen. En bibliotekarie menar att hon ibland blir väldigt besviken när 
hon beställt en bok vars omdöme hon tilltalats av, och hon önskar därför att hon kunde 
få se illustrationerna i böckerna innan hon beslutar sig för vad som ska köpas in 
(Winther 2004, s. 24). Ytterligare andra uttrycker att de ofta klagar på ett omdöme och 
menar att det är missvisande, samtidigt är de inte benägna att göra någonting åt det (Sö-
rensen & Zawila 1997, s. 33), till exempel att vända sig till granskningsnämnden. 
 
Att barn- och ungdomslitteratur alltid får två omdömen, av två av varandra oberoende 
lektörer, är något som många uppskattar. I detta avseende anser man omdömena vara 
mer pålitliga än om endast en lektör skrivit omdömet (Berge-Kleber & Hermansson 
2001, s. 44; Hörqvist 2003, s. 29). Det ger trygghet att läsa att två lektörer har liknande 
åsikter om en bok och man ser detta som en kvalitetsbedömning (Eriksson 2005, s. 49f). 
När lektörerna är oeniga i sina omdömen och en bok därför presenteras med tre omdö-
men får detta ytterligare effekter. Vissa uppfattar det som att det blir en ”omröstning” 
om boken och man får väga de positiva och de negativa argumenten mot varandra (ibid., 
s. 50). 

3.4.2 Inflytande och påverkan 
Eftersom min studie syftar till att undersöka hur lektörsomdömena kan påverka inköps-
ansvariga barnbibliotekarier, är det intressant att undersöka om bibliotekarierna själva 
anser att de blir påverkade av omdömena. I ett flertal undersökningar där man intervjuat 
barnbibliotekarier, förmedlas åsikten att BTJ-häftet och lektörsomdömena i stor ut-
sträckning styr inköpen (Eriksson 2005, s. 49f; Winther 2004, s. 33). Detta är något som 
flera tycker är beklagligt. Man inser att det inte är så lyckat då omdömena styr inköpen 
helt och hållet, samtidigt som det ibland är ofrånkomligt. Framför allt verkar det vara 
tidsbristen som gör att man inte hinner läsa om boken någon annanstans och därför får 
förlita sig på lektörernas omdömen. Även en begränsad ekonomi gör att man inte vågar 
chansa på att köpa in böcker som får dålig kritik. (Eriksson 2005, s. 49, 54) Störst infly-
tande verkar lektörerna ha då de skriver negativa omdömen. Om en bok får ett negativt 
omdöme menar flera att de avstår från att köpa boken (Winther 2004, s. 33; Sörensen & 
Zawila 1997, s. 68), dock vet de inte alltid om de kan lita på att lektörerna ger boken en 
rättvis behandling (Eriksson 2005, s. 49f). Men det finns också de som går emot en ne-
gativ bedömning och köper in boken ändå. Detta kan göras av nyfikenhet eller för att 
man tror att barnen ändå kommer att uppskatta boken även om lektörerna inte gör det 
(ibid., s. 50). 
 
Då bibliotekarien inte känner till så mycket om författaren eller illustratören är det lätt 
hänt att man litar än mer på lektören (Berge-Kleber & Hermansson 2001, s. 39). Känner 
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bibliotekarien till författaren eller illustratören sedan tidigare kan man tänka sig att lek-
törens omdöme inte spelar en lika avgörande roll. En bibliotekarie i Erikssons studie 
menar att till och med då en bok får negativ kritik köps den in om man sedan tidigare 
känner till författaren (2005, s. 54). 

3.4.3 Åsikter om omdömenas utformning  
Många är åsikterna om hur omdömena skrivs eller hur de borde skrivas. Något som 
framkommer i flera undersökningar är att lektörerna inte vågar framföra tillräckligt 
mycket kritik (Berndtsson Engström 2005, s. 7; Eriksson 2005, s. 50; Sörensen & Zawi-
la 1997, s. 32). Att lektörerna är överdrivet positiva är också något som flera av infor-
manterna vittnar om och de uttrycker att de har känt sig besvikna då boken inte motsva-
rat förväntningarna (Eriksson 2005, s. 50; Nilsson & Synnermark 1997, s. 47). En annan 
synpunkt är att det ibland är svårt att uttolka om lektören är positiv eller negativ till en 
viss bok. Omdömen där ingen värdering alls förs fram anses av vissa meningslösa 
(Nilsson & Synnermark 1997, s. 47). Ytterligare kritik som framförs är att man ibland 
missar att köpa in en bra bok på grund av att omdömet är svårbegripligt (Nilsson & 
Synnermark 1997, s. 47). Andra menar att vissa omdömen absolut inte säger någonting 
alls, eller att lektörerna anmärker på konstiga saker (Eriksson 2005, s. 50). 
 
Att lära sig att använda omdömena på bästa sätt är viktigt, och detta är något som kom-
mer med erfarenheten. Man lär sig att bli uppmärksam på brister i omdömena och lär sig 
att läsa mellan raderna (Eriksson 2005, s. 50). Erfarna bibliotekarier läser omdömena 
väldigt snabbt och vissa menar att de lärt sig att känna igen vissa ord eller formuleringar 
som de direkt fastnar för eller förkastar (Nilsson & Synnermark 1997, s. 47). Eftersom 
lektörerna har ett väldigt begränsat utrymme att uttrycka sig på, samtidigt som många 
aspekter ska tas i beaktande, använder de sig av ett speciellt språkbruk (Hörqvist 2003, 
s. 30). Också detta är något man lär sig att känna igen med tiden.  
 
Förhållandet mellan hur texten respektive illustrationerna bedöms är något som blir ak-
tuellt när det gäller barnlitteratur. Vissa barnbibliotekarier håller bilderna för det vikti-
gaste i barnlitteraturen och är således mest intresserade av vad som skrivs om dessa. En 
bibliotekarie uttrycker att hon främst går efter vad som står om bilderna i omdömena. 
Om bilden får positiv kritik medan texten får negativ kritik köps boken ändå in. Gäller 
det omvända förhållandet blir det inget inköp. Eftersom barn ofta väljer de böcker de 
vill läsa utifrån bokens bilder är det som barnbibliotekarie viktigt att få se i alla fall 
omslagsbilden innan inköp. Detta erbjuds numera i BTJ-häftet och är något som upp-
skattas av många. Det är lättare att skapa sig en uppfattning om boken då omdömena 
innehåller en bild, även om vissa önskar att man kunde se alla bokens bilder (Winther 
2004, s. 25f). 

3.4.4 Subjektivitet kontra objektivitet 
Medan vissa bibliotekarier föredrar omdömen där fokus läggs på en objektiv beskriv-
ning av boken menar andra att en mer subjektiv värdering är mer givande. Åsikterna går 
alltså isär huruvida man anser att lektörens främsta uppgift är att beskriva boken eller att 
värdera den. Detta kan exemplifieras med två åsikter som framkommit i samma under-
sökning. Medan en bibliotekarie uttrycker en önskan om fylligare resuméer av hand-
lingen menar andra att de inte uppskattar när i stort sett hela omdömet upptas av bokens 
handling (Eriksson 2005, s. 51). Man kan tänka sig att de senare önskar läsa mer värde-
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rande uttryck som hjälper dem att välja om de ska köpa in boken eller inte. Vissa ut-
trycker också att det är för mycket personligt tyckande, där lektörerna tycker lite som de 
vill. Att till exempel skriva att en bok är tråkig anses vara en irrelevant åsikt, eftersom 
någon annan lika gärna kan tycka att boken är rolig (ibid., s. 50). Dessutom finns en 
diskussion om huruvida bibliotekarien eller lektören har bäst omdöme. Vissa menar att 
även om bibliotekarierna själva skulle läsa alla böcker och därefter välja ut vilka som 
ska köpas in så skulle urvalet ändå bli ungefär detsamma (Sörensen & Zawila 1997, s. 
33). En del bibliotekarier menar också att omdömena oftast stämmer överens med deras 
egna bedömningar av inköpta barnböcker (Eriksson 2005, s. 49). 

3.5 Alternativa arbetssätt 
Tydligt är att många åsikter finns om Sambindningen. Ibland har missnöjet med tjänsten 
lett till alternativa arbetssätt. I detta avsnitt vill jag ge några exempel på detta, främst för 
att ytterligare belysa problematiken kring BTJ: s omdömen. I Berndtsson Engströms 
rapport fokuseras på bibliotek som samtliga tackat nej till inköpsvägledningen sedan 
BTJ under våren 2005 börjat ta betalt för tjänsten. Framför allt är det den ekonomiska 
aspekten som gjort att dessa bibliotek utvecklat alternativa arbetsmetoder, men även 
andra skäl finns. Till exempel önskar man få bättre översikt och kontroll över beståndet 
samt öka närheten till låntagarnas önskemål (Berndtsson Engström 2005, s. 9f, 13). Med 
nya arbetsmetoder har boksamtal och inköpsmöten ökat vilket uppfattas som stimule-
rande av de flesta. På vissa bibliotek har man delat in personalen i ämnesområden, utef-
ter deras kunskaper och intressen, inom vilka de sedan får ansvara för inköpen. Samtliga 
bibliotek i undersökningen köper böcker på efterfrågan. Genom att vända sig till flera 
olika informationskällor, till exempel nätbokhandlar, bokklubbar och förlag, tycker man 
sig fatta mer genomtänkta beslut. (ibid., s. 13f)  
 
Försök att utveckla bibliotekens urvals- och inköpsprocess har förekommit även tidiga-
re. I rapporten Nödslakt av heliga kor: Ett utvecklingsprojekt vid biblioteken i Örebro 
län som är utgiven av Statens Kulturråd redogörs för ett projekt där en betydande del 
handlade om det enskilda kommunbibliotekets mediebestånd. Under 70- och 80-talet 
genomgick den regionala biblioteksverksamheten i Örebro län en stark utveckling. I 
utvecklingsarbetet utarbetades metoder för att effektivisera utnyttjandet av bibliotekens 
resurser. Framför allt var det två problemområden som belystes. Dels handlade det om 
relationerna mellan låntagare och bokbestånd, men också om bibliotekets inköpskällor 
och inköpsorganisation. (Nödslakt av heliga kor 1989, s. 9-11) Frågor om hur biblio-
tekspersonalen väljer ut och köper in böcker blev, i detta projekt, centrala (ibid., s. 14). 
Man ville bland annat pröva nya former för inköpsförfarandet för att utveckla persona-
lens bokkunskaper (ibid., s. 18). Detta gjordes genom att frångå det rutinmässiga an-
vändandet av sambindningslistorna, vilket man ansåg ledde till en ”ökad flexibilitet och 
en aktivare hållning till bokutbudet”. I rapporten konstaterar man också att det finns 
många fördelar med en ökad brukarmedverkan. Genom att låta användarna i högre grad 
vara med och påverka inköpen kunde engagemanget för biblioteket öka samt ämnes-
kunskaper tillföras (ibid., s. 104f).  

3.6 Sammanfattning 
För att knyta ihop kapitlet kan man se att en relativt enhetlig bild av användbarheten och 
problemen förknippade med lektörsomdömena tagit form. De flesta intervjuade biblio-
tekarier använder sig i stor utsträckning av BTJ-häftet som vägledning vid inköp av 
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barnlitteratur, och finner dess användbarhet vara betydande. Givetvis har lektörsomdö-
mena många förtjänster, annars skulle de inte användas så frekvent. Fördelarna med 
BTJ-häftet är att omdömena är korta och går snabbt att läsa samt att det ger en översikt 
över barnboksutgivningen i Sverige. Dessutom följer omdömena en tydlig mall som gör 
att man får veta vissa centrala fakta om boken (Nilsson & Synnermark 1997, s. 48f). De 
riktar sig också direkt till bibliotekarier med till exempel uppgifter om tidigare uppla-
gor, vilket är något som uppskattas. Dessutom är BTJ: s omdömen ofta mer aktuella än 
dags- och fackpressens recensioner och de täcker in en mycket större del av barnlittera-
turen än vad som görs i övrig barnbokskritik. Samtidigt är många bibliotekarier med-
vetna om att urvalet påverkas av lektörerna, beroende på hur de skriver sina omdömen. 
Många uttrycker en önskan om alternativa arbetssätt, istället för att lita blint på lektörer-
nas utlåtanden. Många berättar också om vikten av att lära sig känna igen de olika lektö-
rerna och menar att man efter ett tag lärt sig att skilja på vilka lektörer som är tillförlitli-
ga och vilka som inte är det. Tydligt är att erfarenheten att läsa lektörsomdömen är av 
stor betydelse för att kunna fatta de bästa besluten. Som nyutexaminerad bibliotekarie 
ter det sig inte lika lätt att använda sig av omdömena. Innan man har den erfarenhet som 
krävs för att kunna göra väl genomtänkta och kloka val kan det vara bra att ha någon 
kunskap om hur lektörsomdömena faktiskt skrivs. Genom att lyfta fram de olika åsik-
terna om lektörsomdömenas användbarhet som framkommit i tidigare forskning vill jag 
visa att flertalet problem finns förknippade med BTJ-häftet. Denna insikt motiverar var-
för en granskning, av hur lektörsomdömena faktiskt är utformade, kan vara värdefull. 
Detta bakgrundskapitel får därför fungera som en kontextbeskrivning innan analysen i 
min studie tar vid. I diskussionen har jag för avsikt att återknyta till de uppgifter som 
framkommit i detta kapitel.  
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4 Teori och metod 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkterna samt för det metodologiska 
förfarandet. Eftersom en retorisk analysmetod valts för att undersöka de utvalda lektör-
somdömena blir det naturligt att också de teoretiska resonemangen utgår från retoriken. 
För att ge stöd till varför en analys av lektörsomdömen kan vara värdefull redogörs 
dessutom för teorier som rör sakprosa och brukstexter. De teoretiska perspektiven har 
valts för att de tillsammans täcker in det område jag vill undersöka. Teorier kring analy-
ser av sakprosa och brukstexter är användbara för att de framhåller vikten av att studera 
även de texter som inte är skönlitterära. Diskussioner om språkets och texters roll i 
samhället och i kommunikationen människor emellan är med dessa teorier centrala. Den 
retoriska teorin fungerar främst för att förklara hur man med texter gör för att övertyga 
och påverka. Den språk- och människosyn man har inom retoriken överensstämmer i 
mångt och mycket med teorierna kring sakprosa och brukstexter.  
 
Kapitlet har disponerats på följande sätt. Inledningsvis diskuteras metodvalet. Därefter 
redogörs för hur urvalet av analysmaterial gått till. Efter detta redovisas de teoretiska 
utgångspunkterna, först sakprosa och brukstexter och därefter retorik. Avsnittet om re-
torik inleds med en introduktion av retoriken och dess historia samt en beskrivning av 
retorikens tre principer. I avsnittet därefter beskrivs hur teorier och metod tillämpas. 
Allra sist i kapitlet redogörs för den analysmodell utifrån vilken omdömena analyseras. 
I detta avslutande avsnitt förklaras analysens olika delar, dessutom definieras de retoris-
ka begrepp som används i analysen.  

4.1 Metodval 
Valet att undersöka lektörsomdömena med en retorisk analysmetod gjordes först efter 
funderingar kring flera andra metoder. För att analysera recensioner (som omdömena i 
det närmaste är) menar Hellspong att argumentationsanalysen lämpar sig väl (2001, s. 
109). Eftersom lektörsomdömena är så pass korta och erbjuder relativt begränsat ut-
rymme för lektörerna att argumentera för eller emot något, har jag inte funnit argumen-
tationsanalys särskilt användbar vid analys av omdömena. Dock har argumentation och 
retorik många berörelsepunkter. Båda handlar om att övertyga människor om något, till 
exempel en handlingsriktning eller en värdering (Bergström & Boréus 2005, s. 89). Där-
för kommer vissa inslag i den retoriska analysen att beröra olika typer av argument som 
ändå kan förekomma i omdömena.  
 
Ett annat alternativ hade varit att göra en diskursanalys. Diskursanalysen sätter språket i 
centrum samt relationen mellan språk och handling (Bergström & Boréus 2005, s. 
305f). Dessutom fokuseras på frågor om makt (ibid., s. 306), vilket är intressant med 
tanke på BTJ: s position gentemot biblioteken. Otvivelaktigt påverkar lektörsomdömena 
många gånger bibliotekariers inköpsbeslut varför en diskussion om BTJ: s maktposition 
hade varit givande. Dock har jag för avsikt att i första hand undersöka hur värdeomdö-
men och värderingar kan uttryckas i lektörsomdömena. Därför behövs en metod som 
kan sätta ord på alla de språkliga möjligheter och strategier som lektörerna har för att 
övertyga läsaren. Av denna anledning anser jag en retorisk analysmetod vara mera an-
vändbar än diskursanalysen.  
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Dock finns några viktiga aspekter att tänka på då man väljer att använda en retorisk ana-
lysmetod. För det första antar man med en retorikanalys ett helhetsperspektiv vilket 
innebär att man inte endast studerar vissa isolerade delar av en text (Karlberg & Mral 
1998, s. 11). Hela kommunikationsprocessen tas i beaktande, vilket innefattar även den 
samhälleliga kontexten (ibid., s. 11f). Detta undersöker jag då jag diskuterar den verk-
samhet inom vilken lektörsomdömena fungerar samt redovisar de åsikter som fram-
kommit om BTJ-häftet i tidigare forskning. Att flertalet bibliotekarier uttryckt att de 
anser lektörsomdömena vara styrande för inköpen (se avsnitt 3.4.2) vittnar om att lektö-
rerna med sina texter många gånger lyckas övertyga mottagaren. Dock kan jag inte veta 
exakt vilka omdömen som bibliotekarierna blir övertygade av. Men eftersom jag främst 
är intresserad av att undersöka vilka möjligheter att uttrycka värderingar som kan iakttas 
i de utvalda lektörsomdömena, så anser jag det inte nödvändigt att veta vilket omdöme 
som övertygar och vilket som inte gör det. Huvudsaken är att undersöka hur värderingar 
kan uttryckas för att övertyga. En annan viktig aspekt att ta i beaktande är att förförstå-
elsen hos uttolkaren kan påverka tolkningen (Karlberg & Mral 1998, s. 12). Eftersom 
det inom retoriken är viktigt att fråga sig hur texten fungerar i ett visst sammanhang 
(ibid., s. 13), vilket för lektörsomdömena är i beslutsprocessen som föregår ett bokin-
köp, kan det vara problematiskt för mig att avgöra hur omdömena fungerar eftersom jag 
själv aldrig suttit i denna situation. Genom att använda en noggrant utformad analysmo-
dell (se avsnitt 4.5.1) hoppas jag ändå kunna säga åtskilligt om hur lektörsomdömena är 
utformade på ett övertygande sätt, utan att min egen förförståelse styr tolkningen alltför 
mycket. Dessutom vill jag påpeka att beslutet att välja en retorisk analysmetod inte in-
nebär att jag tror att lektörerna medvetet skriver sina omdömen utifrån en retorisk mo-
dell för att på bästa sätt övertyga läsaren. Däremot tror jag att lektörerna omedvetet lärt 
sig hur omdömena skrivs på bästa sätt för att det ska nå fram med sitt budskap. Därför 
anser jag det viktigt att som läsare bli uppmärksam på att det är budskap och värdering-
ar som förmedlas. Med kunskaper om retorik kan läsandet bli mera kritiskt.  

4.2 Urval av analysmaterial 
Alla texter med praktiska eller teoretiska syften i motsats till estetiska definierar Hells-
pong som brukstexter (2001, s. 13). Genom att studera brukstexter lär vi oss hur språk-
liga tecken fungerar som redskap för olika syften (ibid., s. 13). Eftersom omdömena 
från BTJ fyller en mycket praktisk funktion i bibliotekariers arbete är de intressanta att 
undersöka med någon typ av brukstextanalys. För att ett forskningsobjekt ska lämpa sig 
för en retorisk analys (vilket är ett exempel på en brukstextanalys) är det dessutom vik-
tigt att texten omfattar något moment av påverkan (Karlberg & Mral 1998, s. 13). Efter-
som lektörsomdömena många gånger har en styrande funktion i bibliotekariers ur-
valsarbete (se avsnitt 3.4.2) finner jag valet att studera BTJ-häftet med en retorisk ana-
lysmetod väl motiverat. För att välja ut ett antal omdömen att basera min analys på har 
jag gått till väga på följande sätt:  
 
Efter att översiktligt ha studerat ett stort antal BTJ-häften har några kriterier formulerats 
utifrån vilka jag sedan gjort mitt urval. Eftersom jag velat undersöka omdömena av 
barnlitteratur har de böcker som klassificeras Hcf valts ut. I nyare BTJ-häften har om-
dömena till dessa böcker samlats i den del som heter Skönlitteratur på svenska, upp till 
9 år. I tidigare häften ser upplägget något annorlunda ut, till exempel presenteras barn- 
och ungdomslitteratur, fack- och skönlitteratur i samma häfte. Gemensamt för alla ut-
valda omdömen är dock att de behandlar böcker med klassifikationen Hcf. 
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Ytterligare ett kriterium för att ett omdöme ska väljas ut är att den bok som omskrivs är 
skriven av en barnboksdebutant. Att jag valt att analysera just dessa omdömen beror 
främst på att jag antar att de förutfattade meningar som lektörer, och bibliotekarier, kan 
ha när det gäller redan etablerade författare påverkar hur omdömena skrivs och blir mot-
tagna. Jag tänker mig också att konsekvenserna av ett positivt respektive ett negativt 
omdöme blir större för en debutant än för en redan etablerad författare. Dock bör sägas 
att uppsatsen primärt inte handlar om hur debutanter bedöms i Sambindningen, däremot 
har debutanter valts ut för att eliminera så många feltolkningar som möjligt. Men visst 
kan man tänka sig att lektörerna också har ett visst förhållningssätt till just debutanter. 
Dessutom har ingen hänsyn tagits till om illustratören är debutant, något som givetvis 
också kan påverka både lektörer och bibliotekarier. Anledningen till detta är att det yt-
terst sällan uttrycks i omdömena om illustratören är debutant, något som i mycket större 
utsträckning görs om författaren. I första hand har jag valt ut de omdömen där någon av 
lektörerna till den bedömda boken uttrycker att författaren debuterar som just barnboks-
författare. Ett problem som dök upp i samband med detta urvalskriterium är att det i de 
senare årens lektörsomdömen i mycket högre grad uttrycks om författaren är debutant 
eller inte. Till exempel så fann jag i 2006 års utgivning av BTJ-häftet hela 16 omdömen 
där lektören framför att författaren debuterar medan motsvarande siffra i 1976 års ut-
givning endast var 2 omdömen. För att få ett jämförbart antal omdömen att analysera 
har jag därför tvingats välja ut några omdömen ur vilka man inte direkt kan dra slutsat-
sen att författaren är debutant. Jag har i dessa fall sökt information om författaren för att 
kunna bekräfta att denne för det aktuella året debuterade som barnboksförfattare. Detta 
val har också medfört att endast omdömen av svenska originalutgåvor har analyserats. 
En utländsk författare som för första gången ges ut i Sverige, kan ändå ha skapat sig ett 
gott (alternativt dåligt) rykte i hemlandet, vilket kan vara känt för lektörer och bibliote-
karier. Böcker som erbjudits i tidigare nummer av BTJ-häftet analyseras heller inte. 
Detsamma gäller omdömen som beskriver nya upplagor av tidigare utgivna böcker. 
 
För att kunna besvara den andra frågeställningen, det vill säga ”Är kommunikationen av 
värdeomdömen och värderingar tidsbundna och hur kan dessa i så fall iakttas?”, har 
urvalet gjorts i fyra års utgivningar av lektörsomdömen. De utvalda årtalen är 1976, 
1986, 1996 och 2006. Intressant är att se om det finns något att säga om en eventuell 
historisk förändring gällande hur omdömena skrivs och övertygar. Jag kommer dessut-
om studera ett PM, med instruktioner för lektörerna, från respektive decennium, för att 
se ifall eventuella förändringar i detta kan ha påverkat hur omdömena skrivs.  För att få 
ett hanterbart men samtidigt rikt material har jag valt ut omdömen till 10 böcker från 
vartdera årtal. Detta ger 80 omdömen totalt, eftersom varje barnbok tilldelas två omdö-
men från två av varandra oberoende lektörer. Ytterligare några omdömen kan läggas till 
den totala summan eftersom vissa böcker erbjuds ett tredje omdöme då de två första 
lektörerna är oeniga i sina utlåtanden. Dessutom finns i materialet några omdömen från 
granskningsnämnden.  

4.3 Sakprosa och brukstexter 
För utformandet av avsnittet om sakprosa har antologin Teoretiska perspektiv på sak-
prosa (2003) använts. Boken är skriven inom projektet ”Svensk sakprosa 1750-2000” 
som är ett tvärvetenskapligt projekt där syftet har varit att ”ge en översiktlig bild av den 
svenska sakprosans historia under de senaste 250 åren” samt ”att bidra till den teoretiska 
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diskussionen om sakprosatexter och deras utförande” (Josephson, Selander & Svensson 
2003, s. 11). En sammanfattande beteckning på de texter som inte ryms inom skönlitte-
raturbegreppet är sakprosa. Det är ett vitt begrepp som innefattar många olika texttyper. 
Istället för att försöka definiera vad sakprosa egentligen är kan man fråga sig vad sak-
prosatexter gör i ett samhälle. Man måste försöka förstå texterna i den sociala kontext 
de fungerar inom, samt diskutera den institution och kulturella praktik som de ingår i. 
(Englund, Ledin & Svensson 2003, s. 35f) Dessutom diskuterar man vilka olika uppgif-
ter som sakprosan kan ha. Några av uppgifterna är att informera, instruera och övertyga. 
För att kunna göra detta måste texten vila på en auktoritet. Om inte avsändaren uppfat-
tas som pålitlig kommer inte läsaren låta sig övertygas. För att undersöka en texts aukto-
ritet tar man enligt Englund et al. (2003) fasta på några grundläggande faktorer. Man tar 
i beaktande hur auktoriteten förmedlas via texten, hur den gestaltas. För att göra detta 
undersöker man de språkliga verkningsmedel, det vill säga de retoriska medel som an-
vänds i texten. Man studerar också den institutionella grund som auktoriteten vilar på. 
På detta sätt kan man inom sakprosaforskningen undersöka hur vissa typer av texter 
utövar någon slags makt över läsaren. Makt utövas i mellanmänskliga relationer, i den 
språkliga interaktionen samt i relationen mellan text och läsare. (Englund et al. 2003, s. 
161-164) Eftersom lektörsomdömena i BTJ-häftet påverkar bibliotekens inköp finner 
jag det intressant att studera hur auktoriteten gestaltas i texten samt hur den sociala kon-
texten kring omdömena ser ut.  
 
I nära anknytning till sakprosan finns bruksprosan. På många sätt är sakprosa och 
bruksprosa i stort sett samma sak. Dock tar man med beteckningen bruksprosa eller 
brukstext i första hand fasta på den praktiska användningen av texten (Hellspong & Le-
din 1997, s. 14). Eftersom lektörsomdömena från BTJ fyller en mycket praktisk funk-
tion i bibliotekariers urvalsarbete finner jag termen brukstext lämplig och använder mig 
hädanefter av denna. En brukstext måste anpassa sig efter situationens normer och krav 
och man talar då om dess situationskontext. Att skriva och läsa brukstexter fyller alltid 
en funktion inom en viss verksamhet. Inom verksamheten utvecklas strukturer för 
brukstexten, gällande till exempel språkform, innehåll och social funktion. Detta är vad 
man kallar för genre. Hur texten utformas samt hur mottagaren uppfattar den, styrs av 
genren. Beroende på i vilken verksamhet brukstexten förekommer så präglas den däref-
ter. (Hellspong 2001, s. 19-22) Om lektörsomdömena kan sägas att de hör hemma i bib-
liotekens inköpsverksamhet och bidrar med vägledning i urvalsprocessen. Det är därför 
viktigt att komma ihåg att omdömena av barnlitteratur i första hand är skrivna av lektö-
rer (främst bibliotekarier och lärare) för framför allt bibliotekarier, och att de av denna 
anledning ser ut som de gör. I sammanhanget talar man också om genrekompetens, det 
vill säga de intressen, förkunskaper och läsvanor som texterna förutsätter. Ingen männi-
ska tar till sig alla typer av texter lika bra, endast för en verksamhets invigda öppnar sig 
en text fullt ut. För att förstå och kunna använda en text på bästa sätt kan man behöva 
speciella erfarenheter, kunskaper, insikter och attityder. (Hellspong & Ledin 1997, s. 
28) Eftersom det uttryckts i den tidigare forskningen att det krävs viss erfarenhet för att 
på bästa sätt kunna läsa och använda sig av lektörsomdömena (se avsnitt 3.4.3) finner 
jag det relevant att tala om genrekompetens i samband med denna typ av brukstext. Vi-
dare kan sägas att vilken verkan en text får beror på vilken attityd eller hållning den 
förmedlar. Olika värderingar kan uttryckas med positiva eller negativa värdeord. Värde-
orden kan vara mer eller mindre tydliga, men inte sällan förmedlas en attityd på ett mera 
sublimt sätt. Varje ord har en grundbetydelse, denotation, men därutöver finns många 
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bibetydelser, konnotationer. Hur man associerar kring ett ord beror på att de har värde-
rande övertoner. Hur man förmedlar en hållning i en text kan alltså göras på många oli-
ka sätt. Till exempel så kan man använda sig av retoriska konstruktioner. Användandet 
av dessa har alla snarlika funktioner, de förstärker en känsla eller värdering. (Hellspong 
2001, s. 47f) Hur detta görs i lektörsomdömena undersöks mera konkret i analysen där 
de utvalda omdömena undersöks med hjälp av en retorisk analysmodell. 
 
Eftersom sakprosa- och brukstextforskningen behandlar just sakprosa och brukstexter 
finner jag det relevant att använda några av de teoretiska resonemang som rör detta 
ämne. Eftersom lektörsomdömena i allra högsta grad kan klassificeras som brukstexter 
är det viktigt att fundera kring vilken verksamhet de skrivs inom, hur auktoriteten ge-
staltas i texterna samt vilken genrekompetens som kan tänkas krävas för att man på bäs-
ta sätt ska kunna förstå och använda lektörsomdömena. I diskussionen ämnar jag knyta 
samman mina resultat från analysen med teorierna kring sakprosa och brukstexter.  

4.4 Retorik – en introduktion 
Retoriken har mycket gamla anor. Redan de gamla grekerna och romarna under antiken 
intresserade sig för retorik. Ordet står för talarlära och handlar främst om hur skickliga 
talare gör för att fängsla och övertyga sin publik. Tidigt började man offentligt undervi-
sa i konsten att tala. Att lära sig denna konst blev viktigt och retoriken blev ett obligato-
riskt ämne i de västerländska skolorna och var så under två tusen år. Under 1600-talet 
hade retoriken sin verkliga blomstringstid. Samtidigt börjar den moderna naturveten-
skapen bryta sig fram med nya idéer och sätt att tänka. En ny syn på språket gör att man 
så småningom börjar bli avvisande mot retoriken. Retoriken med sitt användande av 
vardagsspråket och sin förtjusning för överdrifter och omskrivningar får kritik från na-
turvetenskapen som eftersträvar ett vetenskapligt språk där varje term har en exakt defi-
nition. Talarkonstens vädjande till känslorna stämmer illa med naturvetenskapens strä-
van efter det rena förnuftet. Den nya människosynen som romantiken för med sig går 
också den emot retoriken. Retoriken ser på känslorna som en integrerad del av psyket 
där de samverkar med förnuft och vilja. Romantiken å andra sidan tilldelar känslorna en 
långt mera självständig ställning. Denna nya syn på människan gör att man börjar anse 
att retoriken är omoralisk som spelar på människors känslor. Man börjar betrakta retori-
ken som ett försök att vilseleda och manipulera människor. Under 1800-talet går det så 
långt att retoriken helt försvinner från läroverkan. I våra dagar har dock retoriken fått 
nytt anseende. Man har börjat tala, skriva och forska om retorik igen. I dagens massme-
diesamhälle där vi ständigt översköljs av olika typer av information har man insett att 
det krävs effektiva metoder för att nå fram till sin publik. Den gamla kunskapen om hur 
man på bästa sätt informerar och övertygar har återigen blivit viktig. (Hellspong 1992, 
s. 15-30) 
 
En anledning till att studera retoriken är alltså för att själva bli bättre på att övertyga 
andra. En annan anledning är enligt Karlberg och Mral (1998), för att vi med  kunskap 
om retorikens mekanismer enklare kan värja oss mot påtryckande argument och på så 
sätt göra friare val. Genom att vara medveten om att makt utövas genom språket, kan 
man lättare se dolda budskap i ett tal eller en text. Konsten att kritiskt kunna bedöma 
andras budskap är en viktig kunskap i en demokrati. För detta ger oss retorikanalysen 
viktiga redskap. Med retorikanalysen kan vi nå en förståelse för språkliga strategier vil-
ket ger distans till all den information som omger oss. (Karlberg & Mral 1998, s. 13, 19) 
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Eftersom lektörsomdömena är ett så betydelsefullt och väl använt hjälpmedel inom bib-
lioteksvärlden anser jag det viktigt att man får en kunskap om hur de övertygar.  

4.4.1 Retorikens tre principer samt språket som uttrycksmedel 
Helhetsprincipen: Inom retoriken har man en helhetssyn på människan och världen. 
Med ett holistiskt betraktelsesätt anser man att ingenting kan stå utanför eller studeras 
utanför sitt sammanhang. Man menar också att människans yttre och inre är oupplösligt 
förenade. Vidare är förståndet, känslan och viljan i ständig samverkan och våra hand-
lingar, vårt tänkande och våra värderingar är alltid beroende av varandra. Konsekven-
serna med denna helhetssyn ses i retorikens uppfattning om hur övertalning går till. För 
att på bästa sätt lyckas övertyga någon vänder man sig till exempel både till förnuftet 
och till känslorna. (Hellspong 1992, s. 44-46) 
 
Den sociala principen: Retoriken betonar också samhällets betydelse för människan. 
Varje människa tillhör en större gemenskap, och därför ser man hennes tankar och 
handlingar som ett led i samvaron med andra. När det gäller människosynen så innebär 
den sociala principen att man ser på människan som en social varelse som bara kan leva 
och utvecklas i en gemenskap. Man anser också hennes individualitet vara en skapelse 
av det samhälle hon lever i. Vad som uppfattas som giltig kunskap bestäms i den sociala 
gemenskapen. Därför måste den som vill övertyga någon annan utgå från vad lyssnaren 
eller mottagaren uppfattar som sant eller troligt. Om språket finns inom retoriken en idé 
om dess betydelse som social markör vilket gör att språket måste vara anpassat till den 
aktuella publiken. Språket är en social skapelse. (Hellspong 1992, s. 44, 46-48) 
 
Verklighetsprincipen: Retoriken menar att världen finns oberoende av människan, men 
människan kan handla i världen och påverka den, eftersom hon själv ingår i detta sam-
manhang. Människan både påverkar och påverkas av omvärlden. I sitt förhållande till 
verkligheten är människan observerande, reflekterande och aktiv. Synen på människan 
kännetecknas av att man uppfattar henne som en tänkande varelse. För att nå fram med 
sina argument vänder man sig till förnuftet och intellektet. Synen på språket känneteck-
nas av att man anser att språket kan beskriva verkligheten genom sin förankring i vår 
varseblivning av den. (Hellspong 1992, s. 45, 48-50) 
 
Språket som uttrycksmedel: Inom retoriken ser man på språket som ett socialt fenomen. 
Språket finns mitt bland människorna, i deras liv och gärning. Våra individuella erfa-
renheter och handlingar påverkar hur vi ser på olika ords innebörd. Orden färgas av vil-
ka vi är och beroende på vilka liv vi lever. Detta gör språket mångtydigt. Den föränder-
liga och kreativa delen av språket är det som gör det till ett så uttrycksfullt medel. Reto-
riken har redan från början varit medveten om att det är den språkliga kreativiteten som 
gör att ett tal eller en text blir intressant och övertygande. För att åstadkomma detta an-
vänder man normala språkliga uttryck och omformar dem med hjälp av olika retoriska 
figurer, till exempel metaforer. (Hellspong 1992, s. 52, 54-56) 

4.5 Tillämpning  
Genom att kombinera de valda teoretiska utgångspunkterna hoppas jag nå syftet med 
denna uppsats. Centralt i analysen finns retoriken eftersom en retorisk textanalys utförs. 
Retoriken med sina tre principer samt sin människo- och språksyn belyser vad man bör 
ta fasta på i analysen av texter som påverkar. Eftersom syftet med min studie är att ta 
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reda på hur BTJ: s lektörsomdömen skrivs samt med vilka medel lektörerna kan påverka 
mottagaren finner jag den retoriska analysen med bakomliggande retoriska teorier lämp-
lig. 
 
För att beskriva kontexten inom vilken lektörsomdömena används tillämpas teorierna 
kring sakprosa och brukstexter. För att förstå hur omdömena fungerar är det viktigt att 
se till den verksamhet inom vilken de används. Med teorierna kring sakprosa ges dess-
utom värdefulla insikter kring texters auktoritet samt deras förmåga att påverka. I sam-
manhanget blir begreppen genre och genrekompetens centrala. En anledning till att stu-
dera brukstexter är för att se hur de påverkar oss (Hellspong & Ledin 1997, s. 11f), vil-
ket går väl ihop med retoriken. Redan vid en första genomläsning av omdömena får 
man oftast en känsla för om lektören är positivt alternativt negativt inställd till den be-
skrivna boken. Denna känsla infinner sig även då texten inte ger några tydliga uttryck 
för att hylla eller förkasta boken. Vilka faktorer det är som gör att man köper in eller 
låter bli att köpa in en viss bok tror jag delvis står att finna i texten. Budskapet kan vara 
öppet eller dolt men påverkar ändå. För att bli medveten om hur texten påverkar vill jag 
granska hur dessa öppna och dolda budskap förs fram. 
 
Teorierna kommer alltså att användas på något skilda nivåer. Medan retoriken används i 
själva analysen och studiet av de utvalda texterna används teorierna kring sakprosa och 
brukstexter på ett mer övergripande plan. Teorierna samverkar så till vida att de båda 
berör kontexten och verksamheten inom vilken lektörsomdömena används. En retorisk 
analysmetod är också en typ av brukstextanalys, vilket gör att de övergripande teorierna 
kring sakprosa och brukstexter känns relevanta. På ett mera konkret plan kommer mitt 
teori- och metodval innebära att jag närläser de utvalda texterna utifrån begreppsliga 
redskap som tillhandahålls av uppsatsens analytiska utgångspunkt. Med hjälp av en ana-
lysmodell (se följande avsnitt) kommer de utvalda lektörsomdömena analyseras. Genom 
modellen kan användandet av retoriska resurser identifieras och slutsatser kan dras om 
hur omdömena är utformade på ett övertygande sätt. 

4.5.1 Analysmodell 
Inom den klassiska retoriken finns mängder av begrepp och termer för olika delar av 
språk, kommunikation, tal och text som man kan studera. Karlberg och Mral menar att 
det inte endast finns en metod för retorikanalys. Inte heller är det självklart hur de olika 
retoriska begreppen ska tillämpas på texterna. Därför blir det viktigt att definiera de 
begrepp man själv väljer att arbeta med, samt att motivera varför dessa är relevanta i 
sammanhanget. Att analysera modern retorik kräver att man anpassar teorierna från den 
klassiska retoriken till det valda studieobjektet. (1998, s. 19f) För att metoden på bästa 
sätt ska passa mitt syfte har jag med utgångspunkt i Hellspongs Metoder för brukstext-
analys (2001) och Karlberg och Mrals Heder och påverkan: Att analysera modern reto-
rik (1998) format ett metodologiskt förfarande som jag hoppas ska passa lektörsomdö-
mena. Jag finner att en kombination av dessa båda böcker ger mer än att välja endast en 
utav dem. Men för att tydliggöra vilken kunskap som härrör från vilken bok börjar jag 
med att kortfattat sammanfatta de modeller som de ovan nämnda författarna föresprå-
kar. Hellspong beskriver en analysmodell där fyra övergripande aspekter av retoriken 
behandlas. Dessa kallar han retorisk situation, retoriska resurser, retorisk process samt 
retorisk värdering (Hellspong 2001, s. 100-106). Vid studiet av den retoriska situationen 
undersöks sammanhanget i vilket texten verkar (ibid., s. 100). Retoriska resurser är de 
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medel som författaren använt för att övertyga (ibid., s. 101f). Hur de retoriska resurser-
na utnyttjas studeras då man fokuserar på den retoriska processen (ibid., s. 103-105) och 
slutligen diskuterar Hellspong hur författarens retoriska resurser svarar mot den retoris-
ka situationen, vilket han kallar för retorisk värdering (ibid., s. 105f). Karlberg och Mral 
ger ett exempel på en modell för retorikanalys där mycket fokus läggs på argumentatio-
nens utformning. Hela analysen utförs i sex steg, i vilka man fokuserar på kontext 
(Karlberg & Mral 1998, s. 21-27), disposition (ibid., s. 28-30), grundläggande medel för 
att övertyga (ibid., s. 31-35), argumentationsanalys (ibid., s. 36-44), stil (ibid., s. 45-55) 
samt ett avslutande steg som handlar om att formulera analysresultaten (ibid., s. 56-58). 
Det bör nämnas att inom ramarna för dessa två beskrivna modeller förekommer en 
mängd olika retoriska begrepp, som beskriver olika aspekter av tal och texter som är 
skrivna för att övertyga. Att försöka använda dem alla skulle förvirra mer än klargöra 
varför jag valt ut de begrepp som jag funnit användbara för denna studie.  
 
Jag har valt att fokusera på framför allt fyra aspekter av de valda texterna. Till att börja 
med diskuteras den retoriska situationen, eller kontexten, som lektörsomdömena funge-
rar inom. De övriga tre aspekterna rör den retoriska processen, det vill säga hur de reto-
riska resurserna utnyttjats i de utvalda omdömena. Dessa aspekter är inventio, dispositio 
och elocutio. Nedan redogörs för en detaljerad analysmodell där alla de retoriska be-
grepp som jag funnit användbara definieras. Med följande analysmodell i åtanke har de 
utvalda lektörsomdömen analyserats. 
 
Kontext 
Inledningsvis undersöks kontexten inom vilken lektörsomdömena fungerar. Kairos 
handlar om hur texten anpassats till situationen (Hellspong 2001, s. 105; Karlberg & 
Mral 1998, s. 21). Inom ramen för detta analyseras också det man inom retoriken kallar 
för actio (Hellspong 2001, s. 105), det vill säga hur texten presenteras och publiceras för 
att övertyga. Hur texten möter mottagaren och vilka konsekvenser det kan få diskuteras. 
 
Inventio 
Hur författaren gett texten ett innehåll som övertygar är centralt då man studerar inven-
tio. För att övertyga läsaren måste författaren fundera kring vilka ämnen, teman, all-
mänsanningar eller värderingar som är värda att tas upp. Från vilka områden dessa äm-
nen hämtas kallas med retorikens vokabulär för topos (pl. topoi) (Hellspong 2001, s. 
103; Karlberg & Mral 1998, s. 39). Förutom att studera vilka ämnen som tas upp, stude-
ras också hur innehållet presenteras. Innehållet i en text kan presenteras på olika sätt. 
Vill man som författare informera eller tala till mottagarens förnuft använder man sig av 
språkhandlingen docere (Hellspong 2001, s. 103; Karlberg & Mral 1998, s. 34). Vill 
man istället röra mottagaren och påverka dess känslor använder man sig av movere 
(ibid.). Delectare är språkhandlingen då man vill roa och behaga (Hellspong 2001, s. 
103; Karlberg & Mral 1998, s. 31).  
 
Inom ramen för inventio studerar man också hur argumentationen fungerar. Olika typer 
av argument kan finnas i en text. Inom retoriken kallas argumentationen för en tes för 
probatio (Karlberg & Mral 1998, s. 29). Att bemöta förmodad kritik kallas för refutatio, 
medan upprepandet av det viktigaste argumentet kallas för recapitulatio (ibid., s. 29). 
Vid analysen av argumentationen tar man också hänsyn till om det är etosargument, 
patosargument eller logosargument som förs fram. Etosargument är förknippade med 
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etos, det vill säga författarens karaktär eller ”personlighet”. Om författaren hänvisar till 
sin egen eller andras auktoritet för att bli trodd är det ett etosargument (Hellspong 2001, 
s. 103; Karlberg & Mral 1998, s. 31-34, 40). Patos handlar om mottagaren, om dennes 
känslor och attityder. Ett sådant argument verkar för budskapet genom att spela på mot-
tagarens känslor (Hellspong 2001, s. 103; Karlberg & Mral 1998, s. 34f, 43). Logos 
handlar om språket och tänkandet som övertygandets redskap. Ett logosargument hänvi-
sar till fakta för att stödja budskapet (Hellspong 2001, s. 103; Karlberg & Mral 1998, s. 
34, 40-43). 
 
Dispositio 
Vid analysen av textens dispositio undersöker man hur texten ordnats för att övertyga. 
Man undersöker hur budskapet förs fram, om det presenteras tidigt eller sent i texten, 
om det till exempel förekommer stegringskurvor och klimax (Hellspong 2001, s. 103f). 
Inom den klassiska retoriken anser man att en text bör innehålla följande delar, i denna 
givna ordning, för att övertyga på bästa sätt: 
 
Exordium är inledningen som ska fånga läsarens intresse.  
Narratio är bakgrundsbeskrivningen eller redogörelsen för fakta.  
Propositio är den huvudsakliga tesen som författaren vill övertyga läsaren om.  
Argumentatio innefattar de argument som framförs.  
Conclusio är sammanfattningen där texten knyts ihop och avslutas.  
(Karlberg & Mral 1998, s. 28-30)  
 
Ibland läggs också en kraftfull avslutning, en slutkläm, till för att ytterligare förstärka 
budskapet. Enligt Hellspong kallas detta för peroratio (2001, s. 104).  
 
Elocutio 
Elocutio handlar om hur språket utformats för att ge retorisk effekt (Hellspong 2001, s. 
104). Förutom väl valda argument samt hur dessa är ordnade menar man inom retoriken 
att också själva utformningen av texten är betydelsefull för hur den övertygar (Karlberg 
& Mral 1998, s. 45). För detta syfte spelar textens stil, liksom eventuella stilbrott, en 
betydande roll (ibid., s. 46). För att göra en text uttrycksfull och övertygande kan man 
använda sig av olika stilfigurer (ibid., s. 46). Dessa kan vara olika typer av troper eller 
ornament. Troper används då ordens bokstavliga mening inte riktigt räcker till för att 
säga det man önskar säga, medan ornament snarare bygger på mönster och strukturer 
som ger texten variation och rytm (ibid., s. 46-48). Nedan följer en uppräkning av de 
troper och ornament som jag funnit användbara i analyserna av de utvalda omdömena.  
 
Troper:  
Allusion: anspelning på litteratur, händelser, personer eller företeelser. Besjälning: ett 
dött ting ges levande, ofta mänskliga, egenskaper. Interrogatio: en retorisk fråga, det 
vill säga en fråga som inte kräver något svar. Egentligen mer ett påstående än en fråga. 
Ironi: att säga en sak men mena en annan. Liknelse: att likna en sak vid något annat. 
Metafor: en bild där ett ord överförs till ett sammanhang där det naturligen inte passar 
in. Paronomasi: ordvits. Sentens: en kärnfull sats som tycks innehålla en evig och all-
mängiltig sanning. (Karlberg & Mral 1998, s. 48-51) 
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Ornament:  
Allitteration: bokstavsrim i början av ord. Ellips: alla slags grammatiskt ofullständiga 
konstruktioner, till exempel om man utesluter alla verb eller konjunktioner. Meningen 
förstås dock av sammanhanget. Isocolon: parallellställda meningar där varje sats eller 
led har lika många ord vilket ger rytm. Klimax: en stegring mot slutet. Pleonasm: en 
förstärkning av ett uttryck genom att man lägger till en synonym. Ett av orden är egent-
ligen överflödigt. (Karlberg & Mral 1998, s. 51f) 
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5 Analys 
Analyskapitlet har disponerats på följande sätt. För att åskådliggöra hur analyserna av 
de utvalda omdömena genomförts ges i det första avsnittet ett exempel på en analys. 
Eftersom mer än 80 omdömen analyserats finns inte utrymme att presentera alla analy-
ser i sin helhet, men för läsbarhetens skull, har jag valt att mera ingående presentera en 
analys innan själva sammanfattningen av de övriga analyserna tar vid. I det andra av-
snittet presenteras resultatet av analyserna ur ett kronologiskt perspektiv. Varje tidsperi-
od inleds med ett kort stycke där kontexten och det för den tiden gällande lektörs-PM: et 
analyseras. Därefter följer analysen av tidsperiodens inventio, dispositio och elocutio. 
Varje del avslutas med en sammanfattande kommentar. Sist  i kapitlet sammanfattas de 
resultat som framkommit genom analysen. Forskningsfråga och frågeställningar besva-
ras i detta avslutande avsnitt. 

5.1 Exempel på en analys 
Det lektörsomdöme vars analys jag valt att presentera i sin helhet är Uno Nilssons om-
döme av Pernilla Stalfelts (text och bild) Hårboken. Omdömet återfinns i häfte 1996:09.  

 
Bilderbok. "Hår är själva huvudsaken/utan hår är människan naken!" 
Boken tar ofriserat upp hår av alla sorter och stilar, knappt någon 
aspekt lämnas obehandlad, inte ens hår på och mellan benen. Hund- 
och katthår, vad som händer när håret är för långt eller för brett eller 
när en peruk helt enkelt blåser över ögonen på en cyklist, tar boken 
upp. Bilderna och texten bildar små lustifika enheter, ofta burleska 
och finurligt överdrivna. Det är fart och fläkt över det hela; lustfyllt 
och härligt makabert. Man undrar över hur någon ens kommit på idén 
att skriva en bok som denna, men är glad över att någon gjort det. 
Texten, ofta bara en mening per bild i handtextade gemener, är lätt att 
läsa, rolig träning för nybörjaren, och samspelar suveränt med bilder-
na. En rolig, trivsam bok, en bok att bli glad av, passar även för vux-
na! - Uno Nilsson 

 
 
Kontext 
När man funderar kring kontexten inom vilken denna text används tar man i beaktande 
vem den är skriven av och vem den riktar sig till. I detta fall är texten skriven av lektö-
ren Uno Nilsson, som också är barnbokskonsulent (Sambindning & AV-media 1992, s. 
45) och skriven främst för bibliotekarier för att användas i deras urvalsarbete. Texten 
fyller en praktisk funktion, då den används i vägledande syfte då beslut om urval och 
inköp ska fattas. Omdömet ska alltså ha anpassats och utformats för att fungera i denna 
situation (kairos). Texten har formulerats utifrån det PM med instruktioner som lektö-
rerna har att följa för att omdömena ska bli så heltäckande som möjligt. I PM: et upp-
muntras lektören att ge saklig information och klart motiverade kvalitetsomdömen 
(Sambindning & AV-media 1992, s. 57). Lektören avråds från att ge direkta inköpsråd 
samt att uttrycka ”personliga ställningstaganden av polemisk eller överdrivet beröm-
mande art” (ibid.). 
 
Med tanke på textens publicering (actio) så återfinns den i ett BTJ-häfte vilka utkommer 
var fjortonde dag. I just detta häfte publiceras omdömen till 62 barn- och ungdoms-
böcker (24 stycken med klassifikationen Hcf), vilket kan vara bra att ha i åtanke då man 
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funderar över hur just denna text är utformad för att övertyga. Det stora antalet omdö-
men gör givetvis att lektören måste försöka slå an något hos läsaren om budskapet ska 
nå fram. 
 
Inventio 
Innehållet i omdömet rör givetvis huvudsakligen den bedömda boken, eftersom dess 
handling, språk och illustrationer är sådant som av lektören måste analyseras (enligt PM 
för lektörer). Så rör sig också omdömets innehåll främst kring bokens handling genom 
att lektören lyfter fram flera roliga händelser i boken.  
 
Som bibliotekarie, med kunskaper om barns läsning, är det viktigt att i omdömet hitta 
fakta om hur boken lämpar sig för den tänkta målgruppen. Detta ger lektören prov på i 
flera meningar och tar bland annat upp att boken är ”lätt att läsa”. Dessutom fungerar 
den som ”rolig träning för nybörjaren”. 
 
I PM: et uppmanas också lektören att skriva något om författaren/illustratören. Varför 
lektören till detta omdöme valt att hoppa över denna punkt är svårt att avgöra, dock vill 
jag påstå att detta inte får några större konsekvenser för i vilken grad omdömet överty-
gar. Eftersom författaren är debutant (vilket kan utläsas ur det andra omdömet, skrivet 
av Eva Lexell) finns heller ingenting att säga om någon tidigare barnboksproduktion, 
vilket annars är fallet med redan etablerade författare. Jag vill mena att det då kan vara 
av större vikt att hänvisa till författarens eller illustratörens tidigare barnböcker, medan 
detta givetvis inte är möjligt då det gäller debutanter. 
 
En mening som pekar på något utanför den aktuella boken är meningen där lektören 
undrar över hur någon kunnat komma på att skriva denna bok, samtidigt som han är 
”glad över att någon gjort det”. Denna mening säger indirekt något om den övriga barn-
boksmarknaden, det vill säga att någon liknande bok troligtvis inte skrivits tidigare. I 
argumentet antyds att boken är nyskapande och originell. För att kunna uttrycka detta 
krävs kunskap om vilka böcker som ges ut, en kunskap som ger tyngd åt omdömet.  
 
En allmänsanning torde vara att det inte är särskilt vanligt att skriva en bilderbok som 
tar upp ”hår på och mellan benen”. Att detta ändå görs i denna bilderbok lyfter lektören 
fram då han skriver att ”knappt någon aspekt lämnas obehandlad, inte ens hår på och 
mellan benen”. I kombinationen med de övriga argumenten för denna bok inser man det 
roliga och nyskapande i att detta ämne berörs i boken.  
 
För att ytterligare kunna diskutera hur argumentationen går till i detta omdöme krävs att 
man formulerar vad den huvudsakliga tesen kan vara. Det viktigaste som lektören ver-
kar vilja förmedla är att boken är rolig. Detta stöds genom argument som handlar om att 
man blir glad av att läsa Pernilla Stalfelts bok. Argumentationen för att boken är rolig är 
alltså textens probatio. Ytterligare en argumentation för bokens underhållnings-värde 
görs med hjälp av uppräkningen av flera av bokens episoder. Ett annat argument är 
framhållandet av det suveräna samspelet mellan text och bild.  
 
I detta omdöme ser man inget exempel på refutatio, det vill säga bemötandet av förmo-
dad kritik. Däremot kan man se exempel på recapitulatio. I omdömets allra sista rad 
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upprepas att det är ”en bok att bli glad av”, omdömets viktigaste argument, vilket ytter-
ligare förstärker tesen att det är en rolig bok. 
 
Vidare kan man fråga sig om argumenten är etos-, logos- eller patosargument. Även om 
argumenten sällan förekommer i renodlade former (Karlberg & Mral 1998, s. 39), kan 
det vara intressant att studera dem utifrån denna indelning för att bättre förstå på vilket 
sätt lektören försöker övertyga. Medan etosargumenten är de som uttrycker auktoritet 
och trovärdighet talar logosargumenten istället till läsarens förnuft. I omdömet till Hår-
boken innehåller meningen: ”Texten, ofta bara en mening per bild i handtextade geme-
ner, är lätt att läsa, rolig träning för nybörjaren, och samspelar suveränt med bilderna”, 
flera logosargument. Ett argument är att boken är lätt att läsa, samtidigt som den är rolig 
träning för nybörjaren. Dessutom lyfter lektören fram det, i barnbokssammanhang, vik-
tiga samspelet mellan text och bild. Lektören talar i dessa argument till läsarens (biblio-
tekariens) förnuft och dennes kunskaper om barns behov och förmågor. Samtidigt ver-
kar även lektören kunnig om barn och deras läsutveckling. Genom att påpeka att de 
handtextade gemenerna är lättlästa, visar lektören att han har kunskap om målgruppens 
läsande. På detta sätt utgörs argumentationen även av etosargument. Även patosargu-
ment återfinns i detta omdöme. Flera exempel finns på argument som tilltalar känslan 
av att vilja bli road. Ett exempel på detta ses i formuleringen: ”Bilderna och texten bil-
dar små lustifika enheter, ofta burleska och finurligt överdrivna”.  
 
När det gäller språkhandlingarna docere, movere och delectare skulle jag vilja påstå att 
alla tre språkhandlingar återfinns i omdömet. Vanligt är att kombinera de tre språkhand-
lingarna, men det kan också vara så att en av dem dominerar i en text (Karlberg & Mral 
1998, s. 31). Jag vill mena att lektören i detta fall främst förlitar sig på docere och mo-
vere. Den förstnämnda används i beskrivningarna av bokens handling liksom i diskus-
sionen om texten och bilderna. Omdömet är i detta avseende mycket informativt då man 
som läsare är intresserad av att veta vad den bedömda boken handlar om liksom hur väl 
text och bild samspelar. Movere används då det flera gånger påpekas att det är en bok 
man blir glad av. Med tanke på stilen i omdömet finner man också spår av delectare. 
Det är inte svårt att tänka sig att lektören med sitt ordval dessutom vill roa läsaren. 
 
Dispositio 
Exordium: Lektören inleder omdömet med ett citat från boken, som uttrycker att ”hår är 
själva huvudsaken”. Redan här får man en känsla av vad den bedömda boken framför 
allt handlar om. Dessutom är det ett roligt citat med en ordvits (”huvudsaken”) som 
väcker nyfikenhet.  
 
Narratio: Redogörelsen av bokens handling börjar med en slags sammanfattning av vad 
boken innehåller: ”Boken tar ofriserat upp hår av alla sorter och stilar”. Detta följs av ett 
antal exempel på olika episoder i boken. Efter att i cirka halva omdömet ha fokuserat på 
den bedömda bokens handling går lektören över till att beskriva texten, bilderna och 
samspelet mellan dessa. 
 
Propositio: Den genomgående huvudtanken i omdömet torde vara att Hårboken är en 
rolig bok som man blir glad av att läsa. Lektören uttrycker detta på flera sätt (som tidi-
gare beskrivits). 
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Argumentatio: De argument som tidigare beskrivits finns på ett smidigt sätt inbakade i 
texten. När lektören skriver att ”[d]et är fart och fläkt över det hela; lustfyllt och härligt 
makabert” stödjer han tesen att boken är rolig genom att argumentera för det fartfyllda i 
bokens text och bilder. 
 
Conclusio: I den allra sista meningen återknyter lektören till tesen att det är en rolig bok 
som gläder läsaren. Genom att återigen uttrycka detta förstärks påståendet och det vikti-
gaste i omdömet sammanfattas. 
 
Peroratio: De allra sista orden, ”passar även för vuxna!”, utgör omdömets slutkläm. 
Lektören talar nu till läsarens känslor. Med det avslutande utropstecknet förstärks slut-
klämmen än mer och utgör ett klimax i omdömet. Den positiva värderingen av boken 
styrks mer än om utropstecknet utelämnats.  
 
Omdömets disposition följer det inom retoriken ideala sättet att lägga upp ett tal eller en 
text för att övertyga. Detta är intressant med tanke på att det ingenstans i PM: et står att 
läsa att lektören måste följa en viss ordning när omdömet utformas.  
 
Elocutio 
För att utsmycka texten används både troper och ornament. En paronomasi ses i ordet 
”ofriserat”. Att skriva om håret att det är ”huvudsaken” är också en ordvits även om det 
i detta fall inte är lektörens utan författarens ordval. Lektören väljer dock att citera för-
fattaren vilket gör att omdömet upplevs än mer intressant. 
 
Flertalet allitterationer återfinns också i texten. Detta ses i uttrycken: ”sorter och stilar”, 
”fart och fläkt”, ”samspelar suveränt” vilka ger texten rytm. 
 
I uttrycket: ”Man undrar över […]” finns en underliggande retorisk fråga (interrogatio). 
Genom att dryfta sin undring får formuleringen en annan effekt än om meningen sett 
annorlunda ut. Ett alternativ hade varit att istället skriva: Man blir glad över att någon 
kommit på idén att skriva en bok som denna, vilket inte alls ger samma verkan. 
 
Om ordvalet och stilen i omdömet kan sägas att lektören använder sig av ett ganska 
målande språk, där många av orden är beskrivande. Exempel på detta är ”lustifika enhe-
ter, ofta burleska och finurligt överdrivna”, ”lustfyllt och härligt makabert”. Språket är 
långt ifrån torrt och sakligt, utan beskriver på ett roande sätt den bedömda bokens för-
tjänster. Det välformulerade språket gör att lektören uppfattas som kunnig och trovär-
dig, samtidigt är språket personligt och tilltalande. Den i övrigt positiva värderingen av 
boken förstärks genom språket, som ytterligare övertygar läsaren. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att fastän lektören inte bokstavligen skriver att han re-
kommenderar boken, eller uppmanar någon att köpa den, övertygar omdömet ändå om 
att boken har många förtjänster, både för barn och vuxna. I PM för lektörer avråds de 
från att ge direkta inköpsråd eller uttryckligen skriva att man rekommenderar en bok 
(Sambindning & AV-media 1992, s. 57), dock kan man här se att man som lektör kan 
övertyga på många andra sätt. 
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5.2 Redovisning av analyser 
Redovisningen presenteras ur ett kronologiskt perspektiv. För varje tidsperiod exempli-
fieras de retoriska aspekter som mest karaktäriserar de utvalda omdömena från det aktu-
ella årtalet. På detta sätt hoppas jag kunna åskådliggöra de historiska skillnader som kan 
iakttas i det utvalda materialet. Dock måste påpekas att användandet av vissa retoriska 
resurser inte förändrats särskilt mycket under den undersökta tidsperioden, ändå kan det 
hända att dessa presenteras under vissa år men inte under andra. Detta görs för att varie-
ra texten samt för att undvika upprepningar. Redovisningen är heller inte tänkt att utgö-
ra en heltäckande beskrivning av alla retoriska resurser som används i varje utvalt årtals 
omdömen, utan jag vill snarare visa på vilka olika möjligheter att uttrycka värdeomdö-
men som kan iakttas med en retorisk analysmetod. 
 
Beskrivningen av varje utvalt årtals omdömen inleds med några ord om kontexten. I 
detta innefattas hur texten publiceras (actio) samt den aktuella tidsperiodens PM.  Jag 
kommer endast att beskriva det som är specifikt för det aktuella årtalets PM, alternativt 
lyfta sådant som jag tror har betydelse för hur omdömena utformas till skillnad från de 
övriga årtalen. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande kommentar.  

5.2.1 1976 
Kontext 
I 1976 års sambindningshäften presenteras varje bok med uppgifter om klassifikation, 
författare, illustratör, titel, förlag, sidantal och textstorlek. Därefter följer de båda om-
dömena, det första skrivet av en folkbibliotekslektör och det andra av en skollektör. 
Texten avslutas med en uppgift om vilken åldersgrupp boken passar för. Omdömena är 
skrivna utifrån det PM med instruktioner som lektörerna har att följa. På så sätt har häf-
tet och omdömena anpassats efter användningsområdet. Om de båda lektörerna är oeni-
ga erbjuds dessutom utlåtanden från två personer i granskningsnämnden.  
 
Mest anmärkningsvärt i det PM som gäller för 1976 års omdömen är uppgiften om hur 
många ord som anses vara lagom för varje omdöme. Endast 60-70 ord uppmanas lektö-
ren att använda, vilket skiljer sig från övriga undersökta årtal. Samtidigt önskar man att 
omdömena inte är alltför summariska. Dock finns en möjlighet att skriva längre omdö-
men, men ”endast då lektören anser sig behöva mera utförligt motivera sitt ställningsta-
gande”. 
 
Inventio 
På grund av det starkt begränsade utrymmet finns ingen större möjlighet för lektörerna 
att ta upp andra ämnen i omdömena än de i PM: et föreskrivna punkterna som bör beak-
tas. Dessa handlar främst om att referera bokens handling, att värdera boken i förhållan-
de till andra böcker inom samma genre, att bedöma person-, tids- och miljöskildring 
samt att infoga uppgifter om författaren. Förvånande när det gäller omdömena från 1976 
är att ytterst få lektörer väljer att skriva att författaren är debutant. I de utvalda omdö-
mena är det endast i Sonja Winnerstigs omdöme av Rasmus och Ramunder (Winnerstig 
1976:05) samt Kerstin Perssons omdöme av Herr Fileroll (Persson 1976:17) som detta 
tydligt uttrycks. I Winnerstigs omdöme används uppgiften dessutom för att förstärka 
värderingen av boken då hon skriver: ”Bra debutböcker är inte vanliga, men här förelig-
ger nu en sådan, en högst förtjusande vardagsberättelse” (Winnerstig 1976:05). Dessut-
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om återfinns denna mening allra först i omdömet vilket dessutom ger ett kraftfullt exor-
dium. 
 
Den språkhandling som framför allt används är docere. Lektörerna talar främst till läsa-
rens förnuft, vilket till exempel kan ses i Dahlströms omdöme av Trollet Alexander. I 
omdömets conclusio talar lektören till bibliotekariens kunskap om barns behov och pre-
ferenser då hon skriver: ”Det är i sanning att underskatta barns krav på bl. a. fantasi att 
presentera dem detta slag av böcker” (Dahlström 1976:18). Genom att hänvisa till barns 
krav ges tyngd till omdömets probatio, det vill säga att ”[d]et är alltså en fullständigt 
meningslös berättelse” (ibid.), vilket står att läsa något tidigare i omdömet. När lektören 
talar till läsarens förnuft är det ofta genom att, som i detta exempel, värdera boken ut-
ifrån barns behov. Barns förmågor finns i åtanke hos den lektör som skriver om boken 
Sigge extraväktare att den ”trots sin sagoton inte [är] helt lättillgänglig vare sig till in-
nehåll eller form (liten stil)” (Elofsson 1976:10). Lektören motiverar här sitt omdöme 
genom att hänvisa till barns läsförmågor vilket man kan tänka sig att textens mottagare 
har god kunskap om. 
 
Dispositio 
I flera av de analyserade omdömena återfinns de starkaste värderande uttrycken anting-
en i exordium eller i conclusio. Detta görs främst då de antingen är mycket positiva al-
ternativt negativa till boken. Ett exempel finns i det ena omdömet av Trollet Alexander. 
Det överlag negativa omdömet avslutas på följande sätt: ”Nog förtjänar barn något bätt-
re” (Lindström 1976:18). Genom den kraftfulla men samtidigt sakliga formuleringen 
förstärks den negativa värderingen och man blir övertygad om bokens brister. 
  
Hur man kan låta exordium och peroratio samspela ses i omdömet av Tanten som stjä-
lar. Inledningsvis skriver lektören om boken att det är ”[e]n spexartad skildring som är 
avsedd att roa och också gör det, men som därtill har ett underliggande socialt syfte” 
(Toijer-Nilsson 1976:06). I omdömets allra sista rad står att läsa: ”[t]eckningarna anslu-
ter sig väl till texten, också de är spexigt sagoaktiga” (ibid.). Genom att upprepa den i 
text ganska ovanliga ordstammen spex (”spexartad” och ”spexigt”) förstärks känslan av 
att en av bokens förtjänster är denna spexighet. Dessutom knyts hela omdömet samman 
och någon vidare avslutning behövs inte. 
 
Elocutio 
När det gäller den språkliga stilen i omdömena från 1976 har jag märkt att en del av 
lektörerna använder sig av en ganska korthuggen språklig stil. Många meningar är 
mycket korta och flertalet ellipser återfinns i de analyserade omdömena. Ett exempel på 
detta är då ett omdöme inleds på följande summariska sätt: ”Menlös trollsaga.” (Lind-
ström 1976:18). Direkt slås åsikten om boken fast. Utlåtandet blir mer effektfullt än om 
meningen hade varit mer utförlig. Att många omdömen innehåller denna typ av korta 
meningar kan givetvis vara en konsekvens av det begränsade utrymme som lektörerna 
har att disponera. Jag vill ändå mena att detta sätt att skriva påverkar hur omdömet upp-
fattas. Ett omdöme som avviker från detta är Norbäcks omdöme av Herr Fileroll. För 
att brodera ut texten har lektören i detta fall använt sig av långa, lite mer ovanliga ord. 
”[F]antasteriet”, ”burlesken”, ”ungdomsrevolt”, ”klassmotsättningar”, ”stringens” och 
”fysionomier” (Norbäck 1976:17) är alla ord som förekommer i omdömet. Lektören 
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läser in mycket i denna barnbok och redogör för detta med ett språk som inte är särskilt 
karaktäristiskt för omdömena i övrigt.  
 
Den mest frekventa tropen i 1976 års utvalda omdömen är användandet av allusioner. 
Att alludera till andra författare, illustratörer eller böcker görs för att övertyga om en 
boks förtjänster eller brister. Då en lektör skriver om boken Pelle och Skomakar-Nils att 
den ”innehåller ett hopkok av figurer och situationer från bl. a. Nils Karlsson Pyssling, 
Karlsson på taket och Klas Klättermus” och därefter menar att den ”känns som ett dåligt 
plagiat” (Bergman 1976:20) är det inte svårt att förstå att allusionen använts för att be-
skriva bokens brister. 
 
Förekomsten av ornament är inte särskilt frekvent i 1976 års omdömen. Dock finns någ-
ra exempel värda att tas upp. Allitterationer förekommer i flera fall för att förstärka an-
tingen en positiv eller en negativ värdering. Då lektören skriver om huvudkaraktären i 
Rasmus och Ramunder att ”[e]n livs levande labrador har enligt omslagstexten stått mo-
dell till Rasmus” (Winnerstig 1976:05) förstärks värderingen att en av bokens största 
förtjänster är att hunden gestaltats på ett trovärdigt sätt. Genom att använda en allittera-
tion från bokens omslagstext (”livs levande labrador”) övertygar lektören än mer om 
bokens positiva värde, trots att formuleringen antagligen inte var lektörens från början.  
 
Även pleonasmer förekommer i flera fall. Två exempel på detta är: ”enkelt och rakt” 
(Mark 1976:20) samt ”nyktert och sakligt” (Persson 1976:20). Dessa uttryck säger mer 
än om endast det ena av de båda orden använts, trots att ingen ytterligare information 
tillförs. Omdömet förstärks på detta sätt. 
 
Sammanfattande kommentar 
Främst i de omdömen där starka positiva eller negativa värderingar uttrycks förekom-
mer användandet av retoriska resurser. I de flesta av de utvalda omdömena från 1976 
förekommer dock retoriska grepp relativt sparsamt. Främst handlar det om hur omdö-
met disponerats. Starka uttryck placeras vanligtvis allra först eller allra sist i omdömena. 
Retoriska stilfigurer förekommer i några fall, främst använder sig lektörerna av allusio-
ner för att förstärka en värdering, antingen den är positiv eller negativ. Dock är omdö-
mena så pass korta att inte särskilt mycket utrymme finns för att brodera ut språket i 
någon större utsträckning. 

5.2.2 1986 
Kontext 
Omdömena presenteras och publiceras i sambindningshäftet på samma sätt som 1976. 
När de båda lektörerna är oeniga erbjuds boken med utlåtanden från två personer ur 
granskningsnämnden. 
 
I PM: et står att läsa att lektörerna förväntas ge ”så saklig och opartisk information som 
möjligt”, samt att direkta inköpsråd bör undvikas. Lektörerna bör också avhålla sig från 
personliga ställningstaganden av polemisk eller överdrivet berömmande art. Omdömena 
bör vara max 120 ord. (Sambindning 1985, s. 65) 
 
Inventio 
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I det första av omdömena till boken Tuan inleder lektören genom att berätta att boken 
erhållit pris i en bilderbokstävling (Engvén 1986:06). Detta val av ämne avviker något 
från de typiska ämnesvalen i lektörsomdömena som främst brukar kretsa kring bokens 
innehåll. Genom att berätta om tävlingen övertygar lektören än mer om bokens förtjäns-
ter. Dessutom redogör lektören relativt utförligt om bokens illustratör, som anses vara 
en av ”Vietnams största konstnärer” (ibid.). Oftast beskriver lektörerna noggrant illust-
rationerna, dock omskrivs sällan illustratören. Genom att ta upp ämnen som inte är sär-
skilt typiska i omdömena, väcker lektören intresse, vilket stärker budskapet om bokens 
positiva värde. 
 
Istället för att alludera till specifika författare eller illustratörer hänvisar lektörerna 
ibland till barnboksmarknaden i allmänhet. Om Lilla Kanin skriver lektören att 
”[m]arknaden är överöst med sagor om kaniner, och många är bara variationer över ett 
välkänt tema, men trots att grunddragen känns igen – kanin som kommer vilse – så har 
författaren försett ord och bild med en fräschhet, t o m en liten pastisch på alla kaninsa-
gor” (Malmqvist 1986:07). Genom att jämföra boken med andra kaninböcker, lyckas 
lektören förmedla sin positiva värdering av Lilla Kanin. Dessutom skriver lektören att 
”text och bild fungerar med enkla medel utan det effektsökeri som är vanligt hos debu-
tanter” (ibid.). I denna mening jämförs boken med övriga debutanters verk, något som 
ytterligare förstärker förtjänsterna. 
 
Lektörerna uppmanas att ge ”klart motiverade kvalitetsomdömen” vilket motiverar an-
vändandet av argument för att stödja sina värdeomdömen. Då lektören skriver om boken 
Har tomten fått fnatt? på följande sätt, kan man urskilja både probatio och refutatio: 
”Det är en underfundig liten historia med lättlästa, korta texter och tydliga färgkritade 
bilder som kanske inte riktigt tjusar ett vuxet öga men är fullt adekvata. Den för barn 
säkert ytterst tilltalande idén går väl fram” (Westrup 1986:17). Den förmodade kritiken 
att illustrationerna kanske inte riktigt tilltalar vuxna bemöts med att de ändå fungerar 
bra för barnen, som också är den tänkta målgruppen. Detta visar på en kunskap om 
barns preferenser och talar därmed till läsarens förnuft. 
 
Dispositio 
Liksom i 1976 års omdömen avslutas omdömena ibland med korta kärnfulla satser som 
tydligt slår fast värderingen av boken. Ett av omdömena till boken Kajsa Kajsa varför 
så bråttom? avslutas med en ellips. ”En tråkig bok.” (Franzén 1986:15) skriver lektören 
och inga tveksamheter finns angående vad lektören tycker om boken. Den kortfattade 
slutklämmen övertygar läsaren. Detsamma ses i Malmqvists omdöme av Lilla Kanin, 
dock med den motsatta bakomliggande värderingen. Omdömet avslutas med det kon-
centrerade uttrycket: ”En lovvärd debut.” (Malmqvist 1986:07). Att knyta ihop omdö-
met i ett conclusio är också relativt vanligt. De båda omdömena till bilderboken Inte 
mycket att hänga i julgran sammanfattas båda i den allra sista raden. Den ena lektören 
sammanfattar boken som ”[e]n finurlig och flerdimensionell allåldersbilderbok” (Hall-
berg 1986:17) medan den andra lektören beskriver den som ”[e]n humoristisk bok med 
härliga bilder” (Lexell 1986:17). I dessa meningar avrundas omdömena och man på-
minns återigen om bokens förtjänster. 
 
Elocutio 
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I 1986 års omdömen finns en hel del exempel på användande av troper och ornament. 
En negativ värdering kan med allusionens hjälp uttryckas på följande sätt: ”Tematiskt 
har berättelsen likheter med Maurice Sendaks Till vildingarnas land och Tove Janssons 
Hur gick det sen? […] Men den här berättelsen saknar helt det djup som finns i bild och 
text hos Sendak och Jansson” (Kjersén Edman 1986:07). I jämförelsen med de mycket 
ansedda böckerna av Sendak och Jansson bleknar den bedömda boken betydligt.  
 
Besjälning är en trop jag finner exempel på i det ena omdömet av Toffelspektaklet. När 
lektören skriver om bilderna att ”[d]e är livfulla utan att förlora sig i förvirring” (Engvén 
1986:23) ger han dem mänskliga egenskaper. Detta användande av en retorisk resurs 
förstärker lektörens positiva omdöme om boken. Lektörens språk blir på detta sätt 
målande och uttrycksfullt, något som också kan ses då lektörerna ibland använder sig av 
metaforer i omdömena. I ett omdöme av Inte mycket att hänga i julgran beskriver lektö-
ren huvudkaraktärens förmåga att leka och fantisera genom att använda en metafor som 
lyder som följer: ”Hans fantasier blommar ut och blir verkliga – hans rum blir en skog 
[…]” (Lexell 1986:17). Att använda ordet blommar i samband med fantasier får effek-
ten att man ser en bild framför sig där fantasierna får stort utrymme att breda ut sig, likt 
blommor som ”blommar ut”. Men metaforer kan också användas för att förstärka en 
negativ värdering. Epilogen i en bok som i övrigt får negativ kritik beskrivs på följande 
sätt: ”I epilogen filtas så snabbt alla trådar ihop och berättelsen avslutas innan den ens 
har börjat” (Lexell 1986:06). Genom att använda en vokabulär som för tankarna till 
handarbete (filtas alla trådar ihop) beskrivs hela historien med dess mest tydliga brister. 
 
Trots att lektörerna avråds från att vara ironiska eller överlägsna i sina omdömen före-
kommer det ibland, även om det kan vara svårt att upptäcka. Boken Lilla Kanin bedö-
mer lektören vara en ”smått förvirrande bilderbok om en kanin som varken är fågel eller 
fisk” (Lundh 1986:07), och då lektören beskriver handlingen i boken har parenteser med 
utropstecken infogats för att peka på något. ”På hemväg från skolan frestas han att 
plocka kantareller i bergsskrevorna (!), han går vilse (!) i skogen […]” Utan dessa pa-
renteser och utropstecken skulle beskrivningen vara saklig och informativ, men nu blir 
den istället något svårare att tyda. Min tolkning är att lektören pekar på det orimliga i att 
en kanin går vilse, och istället för att skriva detta görs det istället på detta, ganska över-
lägsna, sätt. En svårtolkad ironisk ton lägger sig över omdömet. Jag kan konstatera att 
det är förståeligt att lektörerna avråds från att vara ironiska, då detta kan vara väldigt 
svårt att uppfatta i text. Ironi förvirrar snarare än klargör, samtidigt som det förstärker 
lektörens negativa omdöme. 
 
Något jag funnit särskilt intressant när det gäller stilen i 1986 års omdömen är att jag i 
ett antal omdömen iakttagit att lektörens stil verkar ha likheter med den bedömda bo-
kens stil. I omdömet av Tor Morisses version av Guldlock och de tre björnarna uttryck-
er lektören att boken innehåller ”mängder av detaljer” (Berg 1986:22) och detsamma 
kan man se i omdömet. På de få raderna lyckas lektören få med massor om karaktärerna 
i boken, hur de ser ut och beter sig, om handlingen, bilderna, språket, texten och dessut-
om en avslutande värdering av boken. Detta gör att omdömet känns detaljrikt och myll-
rande, precis som man föreställer sig att boken är efter att ha läst omdömet. Givetvis 
påverkar boken hur omdömet skrivs men lektören hade också kunnat välja att på ett mer 
sammanfattande sätt beskriva och värdera boken.  
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Något liknande ses i omdömet av Max von Tax och Balla Bastarden (som är en bok 
med hundar i huvudrollerna) där lektören liksom lånat stilen från författaren då hon 
skriver om bilderna att de är ”fräscha, hundiga akvareller” (Westrup 1986:12). I inled-
ningen beskriver lektören hur det går till när man leker låtsaslekar kring sina djur och att 
det ska följa ”vissa hundiga regler” (ibid.). Genom omdömet får man veta att språket i 
boken är fyllt av hundanpassade ord, det heter till exempel ”benap och skällup” (ibid.) 
istället för senap och ketchup, hundis istället för bästis och så vidare. Denna typ av 
”hundifiering” är alltså något man kan se även i omdömets språk.  
 
Något som kan iakttas i flertalet av de analyserade omdömena är att lektören hittat på 
egna ord. Funktionen med dessa ordkonstruktioner är oftast att de på ett enkelt sätt kan 
säga något som annars skulle ta större plats i omdömet. De utgör en slags sammandrag-
ning av flera ord. Till dessa hör ”sitta-i-knät-bok” (Kjersén Edman 1986:17) och ”allål-
dersbilderbok” (Hallberg 1986:17). 
 
Sammanfattande kommentar 
Trots att lektörerna avråds från att vara ironiska eller överlägsna tycker jag mig ändå ha 
sett att detta ibland förekommer i omdömena. Ironin är en retorisk trop som inte riktigt 
lämpar sig i denna typ av text, eftersom den kan vara svår att tolka för läsaren. Därför är 
det förvånande att vissa lektörer ändå använder sig av ironi eller överlägsna uttryck. 
Men den kanske mest intressanta iakttagelsen i 1986 års omdömen är den möjlighet att 
skapa en språklig stil som överensstämmer med stilen i den bedömda boken. Om lektö-
ren till exempel ger en spännande bok en positiv värdering, är det inte ovanligt att lektö-
ren också försöker göra omdömet spännande att läsa. På detta sätt kan man se att lektö-
ren försöker efterlikna författarens stil. 

5.2.3 1996 
Kontext 
Omdömena presenteras och publiceras på samma sätt som de tidigare åren 1976 och 
1986. När de båda lektörerna är oeniga erbjuds boken ett tredje omdöme skriven av yt-
terligare en lektör, till skillnad från de tidigare årens utlåtanden från granskningsnämn-
den. 
 
I det PM som gäller för 1996 står att läsa att omdömena ”skall ge så saklig information 
som möjligt”. Till skillnad från föregående undersökta PM så har här ordet ”opartisk” 
tagits bort (Sambindning & AV-media 1992, s. 57). 
 
Inventio 
Ibland är det förvånande vilka aspekter lektörerna väljer att fokusera sina omdömen på. 
I omdömena till Sköldpaddan som försvann påpekar de båda huvudlektörerna (boken 
har också fått ett tredje omdöme) att bokens författare debuterar som 87-åring (Elmers 
1996:18; Johansson 1996:18). Genom att lyfta fram författarens ålder förstärks påståen-
det att det ”vilar en gammaldags charm över denna bok” vilket den ena av de båda lek-
törerna uttrycker (Elmers 1996:18). 
 
Bland argumenten är logosargumenten de vanligaste. Det är dessa som informerar läsa-
ren och talar till dennes förnuft. När lektörerna uttrycker sig om en boks anpassning till 
den tänkta målgruppen är det med kunskap om barns förmågor och behov som detta 
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görs. Ett exempel är avslutningen i det ena omdömet av Mårten Bloms memoarer. Lek-
tören skriver att ”[b]oken ingår i en serie lättlästa böcker för lågstadiet men texten är för 
svår för nybörjarläsarna” (Björkdahl 1996:18).  
 
Dispositio 
Om omdömenas narratio kan sägas att de oftast följer ett visst mönster. De flesta lektö-
rer börjar med att beskriva handlingen, därefter bedöms språket och sist diskuteras il-
lustrationerna. Anledningen till att detta mönster oftast följs kan antagligen ha att göra 
med den ordning som punkterna presenteras i lektörernas PM. Dock står ingenstans att 
de olika aspekterna av boken måste presenteras i en viss ordning. Därför kan det få kon-
sekvenser för hur omdömet uppfattas ifall lektören väljer att lägga upp sin beskrivning 
av boken på ett alternativt sätt. I Mårtenssons omdöme av Bullen och Pinnen har en 
skrot (1996:16) ägnas mer än halva utlåtandet åt illustrationerna. Medan bokens text 
endast nämns i förbifarten i slutet av omdömet börjar beskrivningen av bilderna redan 
efter två meningar. Detta gör att man övertygas om att illustrationerna i denna bok mås-
te vara någonting alldeles extra, trots att de egentligen inte får mer positiva värderingar 
än bilderna i andra bedömda böcker. Hur lektören väljer att disponera omdömet kan 
alltså få konsekvenser för i vilken utsträckning det övertygar. 
 
Elocutio 
Trots att lektörerna avråds från att använda ironiska eller överlägsna uttryck (Sambind-
ning & AV-media 1992, s. 57) förekommer det ibland i omdömena formuleringar som 
kan tolkas som just ironiska. I ett i övrigt negativt omdöme skriver lektören följande om 
en av karaktärerna: ”Vargens matte är den stumma, mot överheten värnlösa lindansers-
kan Petrouschka, vars stumhet genialt illustreras med ett steck (sic!) till både mun och 
haka” (Wahlström 1996:09). Efter att ha läst omdömet i sin helhet och särskilt avslut-
ningen där lektören skriver: ”Vad boken egentligen vill förmedla blir jag inte riktigt 
klok på” (ibid.) tolkar jag användandet av ordet genialt i ovanstående citat som ett ut-
tryck för ironi. Ironin förstärks genom att det som anses genialt, det vill säga att illustre-
ra stumhet med ett streck till mun, inte borde vara särskilt speciellt eller nyskapande.  
 
Liknelsen är en typisk retorisk stilfigur som används då man vill likna något vid någon-
ting annat. Om illustrationerna i Karin Anderssons bilderbok skriver lektören att 
”[f]igurteckningen håller inte måttet” (Jakobsson 1996:07). För att ytterligare ge skäl till 
detta utlåtande använder hon sig av en liknelse då hon därefter skriver: ”Barnet är lika 
livlöst som nallen” (ibid.). Liknelsen avslutar omdömet och lämnar kvar den otäcka 
bilden av det livlösa barnet, vilket gör lektörens värdering av boken tydlig. Också i det 
ena omdömet av Sköldpaddan som försvann används en liknelse för att förstärka en 
värdering. ”Flera av bilderna är utsmyckade med blomsterpotpurrier, som på ett brode-
ri” (Elmers 1996:18). Lektören liknar här illustrationerna med ett broderi för att förstär-
ka beskrivningen av dem. Att använda liknelser för att beskriva illustrationer görs gans-
ka ofta. Detta kan också ses om det yttrande om figurerna i Pingvinkvartetten där lektö-
ren skriver att de är ”skarpt avgränsade från varandra utan kontur, som klippta i glans-
papper” (Jakobsson 1996:11). Figurerna är alltså inte klippta i glanspapper, utan detta är 
en liknelse för att bättre kunna beskriva hur de ser ut i boken, samt förstärka det positiva 
i tekniken bilderna är utförda i. 
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Liksom i de övriga årens analyserade omdömen kan man i 1996 års omdömen iaktta att 
allitterationen är ett välanvänt ornament. För att förstärka tesen att illustrationerna i Ruf-
se-Tufsa och den busiga nallen är alltför mesigt utförda, uttrycker lektören att det är 
”synnerligen snällt och prydligt” (Karlsson 1996:07). Att placera ”synnerligen” framför 
”snällt” gör att man övertygas om att bilderna inte riktigt håller måttet. En allitteration 
som istället förstärker det positiva kan ses i omdömet av Pingvinkvartetten. Författarens 
”glatt grabbiga stil” (Westerlund 1996:11) är något som lektören uppskattar och lyfter 
fram genom användandet av två efterföljande ord med samma begynnelsebokstav.  
 
Då och då kan man se i omdömena att de är uppbyggda som en stegringskurva med ett 
avslutande klimax som fungerar som omdömets slutkläm. Ett av omdömena till bilder-
boken Roy och Perry räddar en varg avslutar lektören med orden: ”Detta är en mycket 
lyckad debut” (Nestorzon 1996:09). Efter att ha argumenterat för både textens och bil-
dernas förtjänster sammanfattar lektören sitt omdöme i den sista meningen, vilket för-
stärker lektörens budskap.  
 
Ett annat sätt att utsmycka texten är att använda sig av egenpåhittade ord. I 1996 års 
omdömen återfinns flera exempel på detta. Funktionen med dessa ord har troligtvis ock-
så med det begränsade utrymmet att göra. Med ett ord kan lektören uttrycka lika mycket 
som med en längre mening. Exempel på egna ord är ”småbarnsförenklad” (Wahlström 
1996:09), ”fantasiexplosioner” (Johanson 1996:10), ”buspojkshistoria” (Svenonius 
1996:07) och ”mjukisbok” (Mårtensson 1996:16). Sammandragning av flera ord före-
kommer också, som i ”läsa-själv-bok” (Sörhuus 1996:07) och ”barn-försöker-hitta-
gosedjur-som-gömmer-sig” (Karlsson 1996:07). Det sistnämnda exemplet är en egen 
konstruktion av det välkända tema som behandlas i boken Rufse-Tufsa och den busiga 
nallen. Denna sammandragning kanske inte direkt tar mindre plats men fyller ändå sin 
funktion genom att på ett annorlunda sätt sammanfatta hela bokens handling. 
 
Ordvalet är något som präglar omdömet och får konsekvenser för hur de uttryckta vär-
deringarna uppfattas. En lektör använder ordet ”fulsnygga” (Lexell 1996:09) om illust-
rationerna i Hårboken. Fulsnygg är en oxymoron, en slags förtätad paradox där man 
förenar två motsatta begrepp, som förstärker värderingen.  
 
Sammanfattande kommentar 
Användandet av egna ord är i 1996 års omdömen relativt vanligt. Dessa utgörs ofta av 
sammandragningar av flera ord, som uttrycker lika mycket som en hel mening samtidigt 
som det förstärker värderingen. Man kan också iaktta exempel på användande av den 
retoriska stilfiguren oxymoron, någon jag inte iakttagit i de övriga årtalens omdömen. 

5.2.4 2006 
Kontext 
Som tidigare används omdömena som vägledning i bibliotekens urvalsbeslut med den 
skillnaden att BTJ sedan våren 2005 tar betalt för tjänsten Inköpsvägledning. Detta har 
medfört att flera bibliotek tackat nej till denna tjänst och utvecklat alternativa arbetssätt 
(Berndtsson Enström 2005). 
 
När det gäller omdömenas actio kan man se i det undersökta materialet att det är först i 
2006 års BTJ-häften som omdömena publiceras tillsammans med en omslagsbild på 
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boken. Detta kan sägas vara en betydande skillnad jämfört med de tidigare utvalda årta-
len. Detta ger givetvis ytterligare information om boken för den bibliotekarie som ska 
besluta om boken ska köpas in. Det är också en viktig information då man vet att barn 
ofta väljer böcker utifrån hur omslagen ser ut. Dessutom har häftet omformats så att alla 
böcker med klassifikationen Hcf presenteras i ett eget kapitel. Uppgifter om vilken ål-
dersgrupp boken vänder sig till presenteras i anslutning till författar- och titeluppgifter, 
istället för som tidigare år i slutet av texten.  
 
Ytterligare en skillnad som uttrycks i PM: et är att omdömena 2006 får innehålla 120-
150 ord, vilket är en ökning från tidigare undersökta årtal. Som tidigare ska omdömena 
vara ”sakliga och opartiska” och de får inte innehålla ”överdrivet berömmande eller 
kritiska vändningar” (Lektör 2003, s. 37). Dock tycker jag mig kunna utläsa att mer fo-
kus läggs på tolkningen och värderingen än i tidigare års PM. Till exempel så är det en 
fördel om referatet av bokens handling ”integreras med analysen/tolkningen och värde-
ringen av boken” (ibid., s. 39) vilket inte uttrycks i de tidigare årens PM. 
  
Inventio 
I inledningen till omdömet av Min pappa tyngdlyftaren använder sig lektören av en all-
mänsanning för att få gehör. ”Alla behöver en vän – har man ingen får man hitta på en” 
(Ahlberg 2006:01). Samtidigt som lektören introducerar vad boken handlar om talar 
lektören till läsarens känslor. 
 
Docere förekommer liksom i de tidigare utvalda årtalen mest frekvent, men inte sällan 
ses i 2006 års omdömen också användandet av movere liksom docere. Med det ökade 
utrymmet finns större möjligheter att utforma omdömen som förutom att de sakligt in-
formerar läsaren om till exempel bokens handling också roar och talar till känslorna. 
 
Det ökade utrymmet gör också att mer plats finns för att väga för- och nackdelar emot 
varandra. Det klassiska argumentationsmönstret där man först klargör sin tes, därefter 
bemöter förmodad kritik och slutligen upprepar den viktigaste tesen, kan ses i till exem-
pel omdömet av Natten när stjärnorna log. Lektören uttrycker en ganska negativ värde-
ring om boken och skriver att ”[i]nget lämnas åt fantasin och dialogen fastnar i munnen 
under högläsningen” (Ehriander 2006:22). Huvudtesen är att boken är alltför ordrik och 
omfångsrik och citatet uttrycker omdömets probatio. Senare i omdömet skriver lektören 
att ”[i]nte ens Tord Nygrens illustrationer, som blivit lite matta i trycket, eller den snyg-
ga layouten kan lyfta berättelsen” (ibid.), vilket utgör argumentationens refutatio. De 
invändningar som man kan tänka sig finns mot det negativa i omdömet bemöts här ge-
nom att bokens förtjänster lyfts fram, samtidigt som lektören konstaterar att dessa inte 
räcker till för att ge boken en positiv värdering. I slutet av omdömet upprepar lektören 
den viktigaste tesen (recapitulatio) genom formuleringen: ”Bilderna får inte arbeta 
självständigt, eller ens komplettera texten, utan allt beskrivs utförligt” (ibid.). 
 
Dispositio 
I många av omdömena kan man iaktta att lektörerna följer det mönster som överens-
stämmer med den klassiska retorikens ideal. De fem delarna exordium, narratio, propo-
sitio, argumentatio samt conclusio finns ofta representerade i de utvalda omdömena. 
Ibland med en slående slutkläm (peroratio) på slutet.  
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Elocutio 
Många är de exempel på omdömen i vilka allusioner används för att beskriva någon 
aspekt av en bok. Detta kan göras både för att uttrycka en positiv alternativt en negativ 
värdering. Om lektören i övrigt är positiv till den bedömda boken kan en allusion till ett 
tidigare känt verk eller författare förstärka bokens förtjänster. Ett exempel på detta kn 
ses i omdömet av Annika Sandelins bok Milja och grannarna: ”De färgstarka bilderna i 
collageteknik, mycket variationsrika, påminnande om Alfons Åberg i uttrycken ibland, 
har många roliga detaljer och samspelar väl med texten” (Möller 2006:15). Genom att 
alludera till de välkända böckerna om Alfons Åberg uttrycker lektören någonting mera 
än om detta hade uteslutits. Det förutsätter också att läsaren känner till det som lektören 
hänvisar till, man kan säga att lektören talar till läsarens förnuft. Ytterligare ett exempel 
ses i omdömet av Helena Willis Olga kastar lasso: ”[Illustrationerna] uppvisar en lek-
fullhet som påminner om Poul Ströyer eller Inger och Lasse Sandberg” (Engstrand 
2006:03). Även här används allusionen för att övertyga om bokens förtjänster. 
 
En ofta använd trop i 2006 års omdömen är den retoriska frågan, interrogatio. I inled-
ningen till omdömet av Simons högsta önskan står att läsa: ”Vera ’har världens mest 
underbara ögon och ett fint tillslag på volley’. Självklart är Simon kär! Men hur blir 
man ihop?” (Mårtensson 2006:05). Genom att växla mellan påstående och fråga skapas 
dynamik i texten. Dessutom har lektören inledningsvis använt författarens beskrivning 
av Vera vilket än mer gör att man kan leva sig in i bokens handling. Den retoriska frå-
gan talar till känslan hos läsaren, vem har inte någon gång frågat sig hur man blir ihop 
med någon. Frågan skapar nyfikenhet och man undrar hur Simon bär sig åt för att få 
Vera. Hur detta går till beskrivs längre fram i omdömets narratio.   
 
Ibland ställer lektören en fråga som därefter direkt besvaras i omdömet, det är alltså inte 
en fråga riktad till läsaren. I omdömet till boken Pirater i parken skriver lektören: ”Men 
var är sjörövarna? Aha, de sitter i parken…” (Westling 2006:22). Frågan besvaras med 
en ofullständig mening som antyder att det är något speciellt med just dessa pirater, vad 
det är får man dock inte veta. Lektören uttrycker i övrigt att det är en spännande bok och 
detta val av formulering, med en retorisk fråga och ett svar med tre efterföljande punk-
ter, gör att även omdömet uppfattas som spännande.  
 
Ytterligare exempel på använda troper i 2006 års omdömen är besjälning, metaforer och 
paronomasier. I ett omdöme får bilderna förmågan att breda ut sig, dessutom på ett väl-
lustigt sätt. ”Mot vit botten breder bilderna vällustigt ut sig över hela uppslag” (Eng-
strand 2006:03). Denna typ av besjälning lyfter bildernas förtjänster och förstärker den 
positiva värderingen av dem. När en lektör skriver att ”[f]antasins slussar öppnas” (An-
dersson 2006:22) använder hon bilden av öppnande slussar för att beskriva känslan då 
fantasin väcks hos huvudkaraktärerna i den bedömda boken. Metaforen förstärker käns-
lan. Ett exempel på en ordvits (paronomasi) ses i omdömet av Milja och grannarna. 
Istället för att sakligt beskriva bokens handling uttrycker sig lektören som följer: ”Hon 
[huvudkaraktären] tänker på hur det kan vara där gemenskap råder och hon ser till att 
isen bryts sedan den bokstavligen fått grannarna på fall” (Möller 2006:15). Genom att 
läsa det andra omdömet förstår man att bokens handling innefattar att grannarna utan 
grannsämja halkar på en isfläck och i bedrövelsen blir vänner, vilket hos Möller be-
skrivs på ett långt mer mångtydigt sätt. 
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Olika typer av ornament är också relativt vanligt i de utvalda omdömena från 2006. Al-
litterationer används ofta för att förstärka och utsmycka texten. Allitterationerna ger 
också texten rytm vilket är tilltalande för läsaren. Detta ses i exemplen: ”härliga hu-
mor”(Peterson 2006:03) och ”formligen flyger fram” (Valve 2006:24). Om illustratio-
nerna i boken Lille storebror skriver lektören att de är ”ljusa, luftiga och lätta” (Ehrian-
der 2006:12). Det mest extrema fallet av allitteration som jag funnit består av fyra ord 
med samma begynnelsebokstav. Lektören räknar upp vad de två barnen i boken Pirater 
i parken hittar då de söker igenom ett sjörövarskepp. De finner ”kulor, krut, knivar och 
kartor” (Andersson 2006:22). Antagligen speglar detta ordval det språk som används i 
boken, men det fyller ändå en retorisk funktion att lektören väljer att använda just dessa 
ord. Det förstärker det roliga som lektören verkar vilja förmedla.  
 
När det gäller stilen kan man ofta uppfatta en språklig rytm då man läser omdömena. I 
ett omdöme av Min pappa tyngdlyftaren beskrivs huvudkaraktärens beteende då hon 
blir retad i skolan. Hon ”slår tjejerna och sparkar fröken” (Aler 2006:01). De formule-
ringar som uttrycker hennes beteende, ”slår tjejerna” och ”sparkar fröken”, innehåller 
vardera två ord, vilket ger rytm i meningen. Också beskrivningen av västernlandskapet i 
boken Olga kastar lasso är rytmiskt formulerad: ”hästar och cowboys, salooner och 
diligenser, lägereldar och ett happy end” (Engstrand 2006:03). Så när som på de allra 
sista orden i meningen följer beskrivningen ett mönster med parallellställda satser med 
lika många ord i varje (isocolon). Rytmen för läsaren framåt och bidrar till förstärkning-
en av det goda intrycket. 
 
Att med argumentationen bygga upp omdömet till ett avslutande klimax kan iakttas i 
flera omdömen. För att ytterligare övertyga om att boken Pirater i parken är läsvärd 
skriver lektören i sista raden: ”En jättefin debut!” (Westling 2006:22). Genom hela om-
dömet har bokens förtjänster lyfts fram, och särskilt efter det avslutande utropstecknet 
står det klart att lektören värderar boken starkt positivt. Också i ett av omdömena till 
Olga kastar lasso återfinns ett klimax som förstärker värderingen av boken. Efter att ha 
diskuterat bokens underhållande värde avslutar lektören omdömet på följande sätt: ”Bo-
ken kan med sin härliga humor bli en favorit för både barn och vuxna” (Peterson 
2006:03). Återigen påpekas humorn men det som framför allt gör att man känner att 
lektören rekommenderar boken är valet att använda ordet ”favorit”. Om en bok till och 
med kan bli en favorit, dessutom både för barn och vuxna, måste den vara särskilt tillta-
lande. 
 
Även i 2006 års omdömen återfinns exempel på egenpåhittade ord. I omdömet av Malte 
och Moa spelar golf förstärks bedömningen av hur illustrationerna utförts genom ordet 
”naivenkelt” (Engstrand 2006:14). Istället för att skriva att illustrationerna är naiva och 
enkla, används det egna ordet, vilket ger större effekt. 
 
Sammanfattande kommentar 
Eftersom en prenumeration på inköpsvägledningen detta utvalda årtal kostar pengar kan 
man tänka sig att högre krav än tidigare ställs på lektörerna att formulera väl motiverade 
kvalitetsomdömen. Biblioteken måste sedan BTJ börjat ta betalt för tjänsten aktivt välja 
om de tycker att lektörsomdömena är värda sitt pris, vilket ställer högre krav på dess 
användbarhet. En väsentlig skillnad mot tidigare år är att omdömena i 2006 års BTJ-
häften publiceras med omslagsbild, vilket ger ett mer heltäckande intryck av boken. I 
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2006 års utvalda omdömen kan man också se att de retoriska resurserna används i större 
utsträckning än i tidigare års omdömen. Många är de troper och ornament som präglar 
stilen på omdömena. Särskilt frekventa är de retoriska frågorna, som liksom drar in läsa-
ren i texten och ytterligare övertygar om lektörens budskap. Retoriska frågor skapar ofta 
nyfikenhet hos läsaren och gör att man vill läsa den bedömda boken. Precis som tidigare 
kan man iaktta att användandet av retoriska resurser framför allt förekommer då lektö-
ren är starkt positiv alternativt starkt negativ till en bok, vilket säkert är naturligt efter-
som lektören då i högre grad vill övertyga om bokens förtjänster eller brister. Man kan 
också iaktta att med det ökade utrymmet så har möjligheterna att lägga upp omdömet 
enligt retorikens dispositio ökat. I många omdömen följer man den, inom retoriken, ide-
ala dispositionen.  

5.3 Resultat av analys 
Utifrån analyserna av de utvalda lektörsomdömena tycker jag mig kunna se att en reto-
risk analys varit givande. På många sätt kan lektörerna föra fram sina värderingar vilket 
påverkar inköpsansvariga bibliotekarier. För att återknyta till forskningsfråga och fråge-
ställningar besvaras dessa i tur och ordning.  
 
Hur uttrycks värdeomdömen och värderingar i BTJ: s lektörsomdömen? 
 
Värdeomdömen och värderingar kan uttryckas på många olika sätt. Givetvis genom att 
tydligt uttrycka positiva eller negativa värdeord, men också genom att föra fram sina 
värderingar på mer subtila sätt. Inte sällan görs detta med hjälp av retoriska resurser. 
Valet av ämnen som lektören tar upp liksom sättet på vilket texten disponeras samt 
språkets utformning får konsekvenser för hur omdömet uppfattas. Genom att använda 
sig av retoriska resurser i utformandet av lektörsomdömena förmedlas bakomliggande 
värderingar på ett övertygande sätt. Hur detta görs mera konkret besvaras med hjälp av 
följande frågeställningar. 
 
w Med vilka medel kommunicerar texten värdeomdömen och värderingar? 
 
Med retorikens vokabulär kan jag sätta ord på de medel med vilka texten kommunice-
rar. När det gäller textens inventio finns möjligheter att kommunicera värderingar ge-
nom valet av ämnen, argumentation samt användande av språkhandlingarna docere, 
movere och delectare. I analysen av omdömenas dispositio kan iakttas att beroende på 
hur texten disponeras får det konsekvenser för hur den uppfattas. Att strikt följa det PM 
med instruktioner som lektörerna har att förhålla sig till, eller att välja ett alternativt 
upplägg av omdömet kan få konsekvenser för hur värderingarna uppfattas. Resultatet 
visar att många omdömen följer en disposition som enligt retoriken är den ideala för att 
övertyga. Omdömet inleds då med något som direkt väcker intresse för att sedan övergå 
till beskrivningen av boken samt uttryck för lektörens värdering av boken. Därefter föl-
jer ofta en argumentation där förtjänster och brister tas upp samt en avslutning där om-
dömet sammanfattas i en kärnfull mening, som ibland också innehåller en övertygande 
slutkläm. När det gäller elocutio finns stora möjligheter att utforma texten i en egen 
språklig stil. Dessutom kommuniceras värderingar genom användandet av retoriska stil-
figurer. 
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w   Är kommunikationen av värdeomdömen och värderingar tidsbundna och hur 
kan dessa i så fall iakttas? 
 
Hur värderingar kommuniceras i lektörsomdömena verkar inte vara särskilt tidsbundna, 
däremot har användandet av retoriska resurser ökat något i kvantitet med åren. Genom 
att jämföra de olika tidsperiodernas PM kan man konstatera att lektörerna med tiden fått 
allt större utrymme att uttrycka sig på. 1976 är utrymmet begränsat till 60-70 ord medan 
det 2006 ökat till max 150 ord. Denna fördubbling av omdömenas omfång har gjort att 
lektörerna numera har större möjligheter att uttrycka värderingar genom användandet av 
retoriska resurser.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit mot tidigare forskning och teori. 
Kapitlet är utformat för att belysa de olika aspekterna av retoriken. Reflektioner ges 
kring lektörsomdömenas kontext, inventio, dispositio och elocutio. Dessutom diskuteras 
de möjligheter att uttrycka värdeomdömen och värderingar som framkommit genom 
analysen samt den historiska förändring som iakttagits i de utvalda omdömena. Avslut-
ningsvis reflekteras kring denna studies resultat och genomförande för att slutligen leda 
över i förslag till vidare forskning.  

6.1 Kontext 
Inom sakprosaforskningen frågar man sig ofta hur den analyserade texten fungerar i 
samhället. Texten förstås i den sociala kontext den fungerar inom. (Englund, Ledin & 
Svensson 2003, s. 35f) När det gäller BTJ: s lektörsomdömen har de en väldigt praktiskt 
funktion då de ska fungera som vägledning vid bibliotekens inköpsbeslut. De skrivs i 
första hand för att informera inköpsansvariga bibliotekarier om olika böckers värde. De 
är opartiska omdömen, oberoende av enskilda förlagsintressen, som skrivs av ämnes-
specialister (framför allt bibliotekarier och lärare) för bibliotekarier. När det gäller hur 
auktoriteten gestaltas i texten kan man konstatera att lektörerna inte direkt hänvisar till 
sin egen auktoritet, däremot ges inte sällan exempel på omdömen där lektören hänvisar 
till sådant som vittnar om god kunskap inom ämnet. Genom att använda retoriska me-
del, såsom till exempel allusioner, blir texten trovärdig.  
 
Den genrekompetens som Hellspong och Ledin diskuterar i anknytning till brukstext-
analyser handlar om att man för att bäst kunna tillgodogöra sig en text behöver vissa 
förkunskaper (1997, s. 28). I detta sammanhang tänker jag både på bibliotekariers kun-
skaper om barnlitteratur, om barns behov och preferenser, men också på en erfarenhet 
av att läsa BTJ: s lektörsomdömen. I tidigare studier uttrycker flertalet bibliotekarier att 
man med erfarenheten lär sig att läsa omdömena på ett visst sätt. I detta innefattar att bli 
uppmärksam på brister och läsa mellan raderna (Eriksson 2005, s. 50), att lära sig känna 
igen vissa ord eller formuleringar (Nilsson & Synnermark 1997, s. 47) samt att lära sig 
tyda det speciella språkbruk som vissa menar att lektörerna använder sig av (Hörqvist 
2003, s. 30). Viss förförståelse krävs alltså för att bäst kunna tillgodogöra sig omdöme-
na. Dessutom anser många bibliotekarier att man med tiden lär sig vilka lektörer man 
kan lita på, också detta kan kopplas till genrekompetensen. Vidare kan sägas att lektö-
rers och bibliotekariers erfarenheter och intressen kanske inte alltid överensstämmer, 
dock har de en yrkesroll där stor kunskap om barn och barns läsning krävs vilket förenar 
dem som grupp. Denna typ av gemenskap gör att omdömena kan fungera i den verk-
samhet de används inom. Enligt Wilhelmi så är ”[l]itterära omdömen […] inte individu-
ella i den meningen att de bara av en tillfällighet kan delas av andra” (1999, s. 96), vil-
ket därmed kan sägas gälla även för BTJ: s lektörsomdömen.  

6.2 Inventio 
Förutom att den bedömda boken givetvis alltid omskrivs i omdömena kan man när det 
gäller texternas inventio också iaktta många exempel på hur lektörerna väljer ämnen 
som ligger något utanför den aktuella boken. Det kan till exempel vara syftningar på 
den övriga barnboksproduktionen eller allusioner till mer kända författare eller illustra-
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törer. Dessa ämnen väljs för att förstärka någon aspekt av boken, antingen det är en för-
tjänst eller en brist. Samtidigt kan lektören lyfta detaljer ur bokens handling som be-
skrivs för att röra känslan hos mottagaren. Flera exempel finns där lektörerna försöker 
väcka nostalgi hos läsaren. Att på detta sätt vända sig både till förnuftet men att också 
tilltala känslorna går väl samman med retorikens helhetsprincip där man anser att hela 
människan måste tilltalas för att bli övertygad (Hellspong 1992, s. 44-46). Dessutom 
verkar det på den språkliga stilen i många omdömen som om lektören också försöker 
roa läsaren vilket än mer stärker denna av retorikens principer. Resultatet att den mest 
frekventa typen av argument dock är de som talar till läsarens förnuft är inte särskilt 
förvånande. Detta har givetvis att göra med mottagarens roll som bibliotekarie. Det är i 
yrkesrollen som lektörsomdömena används, och det är med kunskap om barn och deras 
läsbehov och preferenser, som omdömena läses. Enligt retoriken måste den som vill 
övertyga någon annan utgå ifrån vad mottagaren uppfattar som sant eller troligt (Hells-
pong 1992, s. 47). Därför blir omdömena övertygande när lektören till exempel hänvisar 
till barns behov då bokens anpassning till den aktuella målgruppen värderas.  
 
Diskussionen om vad som presenteras i omdömet innefattar också det faktum att lektö-
rerna kan välja att inte presentera vissa aspekter av en viss bok. Att till exempel skriva 
att en bok är lättläst kan innebära att den är det. Men att inte skriva att en bok är lättläst 
behöver inte betyda att den är svårläst. Beroende på vad lektören väljer att belysa får det 
konsekvenser för hur omdömet uppfattas. Detta gäller givetvis också för andra faktorer 
än i vilken grad en bok är läsbar. Man kan också se till olika delar av en bok och lyfta 
fram det positiva i en del men strunta i det negativa i en annan, eller tvärtom. Också 
dessa val påverkar hur omdömet uppfattas samt i vilken grad lektören lyckas framföra 
sin värdering.  

6.3 Dispositio  
När det gäller omdömenas disposition är det slående att många av lektörerna följer reto-
rikens mönster för hur en text bör disponeras för att övertyga. Att inleda omdömet med 
en kraftfull formulering väcker genast intresse hos den som läser omdömet. Därefter 
följer narratio, propositio, argumentatio, conclusio och ibland peroratio. Anledningen 
till varför många lektörer följer detta mönster kan säkert bero på vana samt att många 
omdömen följer detta upplägg. Säkert kan det också vara så att bibliotekarierna förvän-
tar sig att omdömena är utformade på ett visst sätt, varför det som lektör kan vara svårt 
att avvika alltför mycket från detta. Men inte minst tror jag det beror på kunskap om, 
eller snarare känsla för, hur en text bäst utformas för att övertyga. 
 
Men det finns också exempel på omdömen där man väljer att avvika från det vanligaste 
mönstret. Beroende på i vilken ordning lektören väljer att presentera de olika aspekterna 
av boken, så kan det få konsekvenser för hur den bedömda boken uppfattas. Med detta 
menar jag att själva avvikandet från normen ibland kan få större konsekvenser än vad 
som verkligen uttrycks i det aktuella omdömet. Medan de flesta väljer att värdera bo-
kens text före bokens illustrationer finns det också de som väljer att göra det motsatta 
(Winther 2004, s. 26). De många punkter som enligt PM: et ska beaktas behöver alltså 
inte presenteras i en viss ordning, även om de flesta följer den ordning som framställs i 
PM: et. En lektör som väljer att presentera bilderna först, och dessutom gör detta i posi-
tiva ordalag, kan genom detta förfarande ge intrycket av att bilderna är särskilt förtjänst-
fulla i denna bok. Här blir själva avvikelsen från det normala mönstret det som överty-
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gar. Winther menar dock att det är ointressant i vilken ordning text och bilder behand-
las, eftersom huvudsaken är att de behandlas (2004, s. 34). Jag håller dock inte riktigt 
med Winther i detta avseende, utan anser att textens upplägg har stor betydelse för hur 
omdömet övertygar. 

6.4 Elocutio 
Med utgångspunkt i analysen av texternas elocutio kan konstateras att den språkliga 
stilen i omdömena varierar kraftigt. Medan vissa lektörer har ett ordrikt och utbroderat 
språk använder sig andra av ett mera sakligt och kortfattat sådant. Vissa utnyttjar starka 
kraftuttryck medan andra är mer försiktiga i sina utlåtanden. Adjektiv och superlativ 
förekommer i vissa omdömen i riklig mängd medan de i andra lyser med sin frånvaro. 
Detta speglar givetvis ofta hur den bedömda boken värderas men påverkas säkerligen 
också av den enskilde lektörens sätt att skriva. Kort sagt, det går inte säkert att säga nå-
got generellt om stilen i de utvalda lektörsomdömena, däremot är det ingen tvekan om 
att det finns goda möjligheter för lektörerna att själva sätta sin prägel på texten, trots 
strikta instruktioner för vad som ska ingå i omdömena.  
 
Iakttagelsen att lektörerna ibland liksom ”härmar” författarnas stil är intressant. Särskilt 
förvånande är det inte då lektören samtidigt ger boken en positiv värdering, eftersom 
lektören då antagligen uppskattar stilen i boken.  Mer överraskande finner jag det vara 
då lektören ger boken ett negativt omdöme samtidigt som stilen efterliknas. Att detta är 
något som förekommer i omdömena konstaterar även Wahlström. Då hon studerat be-
handlingen av böcker som i stort sett alltid får negativa omdömen i BTJ-häftet uttrycker 
hon att det är ”påfallande att lektören, trots sitt avståndstagande, ändå tycks vara påver-
kad av den lästa texten” (Wahlström 1999, s. 58).  
 
Något av den kritik som framförts rörande den personliga stilen är att omdömet ibland 
är svårbegripligt (Nilsson & Synnermark 1997, s. 47). Andra menar att vissa omdömen 
absolut inte säger någonting alls, eller att lektörerna anmärker på konstiga saker (Eriks-
son 2005, s. 50). Lektören har då brustit i att klart motivera sin ståndpunkt, alternativt 
har inte lektören tagit ställning och värderat boken alls. Som lektör är det nog oerhört 
svårt att skriva så att man tilltalar alla, särskilt eftersom vissa vill ha mer värderande 
omdömen medan andra önskar mer beskrivande omdömen. Därför är det viktigt att som 
bibliotekarie vara medveten om hur omdömena skrivs och på vilket sätt de övertygar, 
endast då kan man ställa sig kritisk till det som uttrycks i omdömena och på bästa sätt 
bedöma om en bok bör köpas in. Att öva sig i att läsa mellan raderna bidrar till säkrare 
bedömningar. Vikten av att som bibliotekarie vara kritisk i sin läsning är något som 
uttrycks också i tidigare forskning (Sörensen & Zawila 1997, s. 32). 

6.5 Värdeomdömen och värderingar  
Resultatet av den retoriska analysen visar att det finns stora möjligheter att uttrycka vär-
deomdömen och värderingar i BTJ: s lektörsomdömen. Inte sällan kan man dessutom se 
att värderingarna kommuniceras med hjälp av retoriska resurser. Med hjälp av retorik 
övertygar lektörerna alltså om sitt budskap. 
 
När det gäller värdeomdömen och värderingar framkommer i den tidigare forskningen 
olika åsikter kring hur man önskar att omdömena är utformade. Detta kan exemplifieras 
med två motsatta ståndpunkter som redovisas i Erikssons (2005) undersökning. Medan 
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en bibliotekarie uttrycker en önskan om mer utförliga referat av bokens handling menar 
andra att de inte uppskattar när i stort sett hela omdömet upptas av bokens handling 
(Eriksson 2005, s. 51). Man kan tänka sig att de senare önskar läsa mer värderande ut-
tryck som hjälper dem att välja om de ska köpa in boken eller inte. Emellertid måste 
man ha i åtanke att även en till synes objektiv beskrivning kan innehålla värderingar. 
Beroende på hur lektören värderar boken, påverkas beskrivningen av handlingen. Man 
kan tycka att faktauppgifter kring bokens handling, person- och miljöskildring och lik-
nande endast är objektiva utlåtanden. För att problematisera detta ytterligare kan man ta 
ett exempel där två lektörer uppfattar en viss boks handling på olika sätt. Beroende på 
hur de uppfattar denna till synes objektiva aspekt av boken så påverkas givetvis värde-
ringen av densamma. Enligt Wilhelmi så är det inte fruktbart att tala om subjektivitet 
respektive objektivitet så länge de som bedömer ett litterärt verk inte är överens om det 
mest grundläggande, till exempel vad en viss bok handlar om (1999, s. 58f). Man kan 
alltså konstatera att det inte alltid är så lätt att avgöra vad som är objektiva respektive 
subjektiva uttryck från lektörens sida.  
 
För att ytterligare komplicera dikotomin subjektivitet/objektivitet kan man ta fasta på 
det faktum att många bibliotekarier anser att man med tiden lär sig vilka lektörer man 
kan lita på. Detta är något som uttrycks i flertalet undersökningar (Hörqvist 2003, s. 29f; 
Berge-Kleber & Hermansson 2001, s. 43f; Nilsson & Synnermark 1997, s. 47; Sörensen 
& Zawila 1997, s. 32). En lektör som förmedlar sina värderingar på ett sådant sätt att de 
bibliotekarier som köper in boken inte blir besvikna för att boken blivit övervärderad, 
måste vara en sådan lektör som de menar att de kan lita på. I dessa fall kan man tänka 
sig att boken har ett allmängiltigt värde som lektören lyckas förmedla. Om det förhåller 
sig på detta sätt kan man dra slutsatsen att dessa lektörer är objektiva i sina värderingar. 
Alternativt är förklaringen till varför bibliotekarierna anser att de kan lita på vissa lektö-
rer men inte på andra, att just dessa lektörer har en personlig smak som överensstämmer 
med just den bibliotekariens. Det är alltså svårt att komma åt huruvida värderingar är 
uttryck för personlig smak eller objektivt värde. Enligt Johanzons studie är lektörerna 
själva medvetna om det problematiska i uppgiften att vara subjektiv samtidigt som om-
dömena inte ska vara direkta inköpsråd (2001, s. 11). Då de båda lektörerna ibland är 
oeniga i sina värderingar kan detta tolkas som att den personliga, subjektiva, smaken 
faktiskt spelar in. Borén menar att detta är naturligt eftersom subjektivitet alltid spelar in 
vid bedömning (1995, s. 375). Allt som oftast värderar dock de båda lektörerna boken 
på ett någorlunda likartat sätt, vilket kan vara ett uttryck för att det ändå finns värde-
ringar som är mer allmängiltiga. Frågan om subjektiva kontra objektiva värderingar blir 
i detta resonemang centralt. I den debatt som förts kring BTJ-häftet och dess använd-
barhet kan man se att åsikterna går isär huruvida man anser att omdömena främst bör 
innehålla subjektiva utlåtanden eller objektiva beskrivningar (Johanzon 2001, s. 24f). 
Dock sätts i detta resonemang ett likhetstecken mellan subjektiva och värderande om-
dömen, något som problematiseras hos Wilhelmi (1999, s. 32-40).  
 
På många sätt kan lektören förmedla sin värdering, inte alltid görs detta i tydliga orda-
lag. Genom att välja att beskriva vissa delar av en bok förmedlas vad lektören finner 
centralt i boken. Detsamma kan tänkas gälla vilket budskap som lektören uppfattar att 
en bok har. Uppfattningen om vad som är innebörden i en bok kan vara subjektivt även 
om man uttrycker det på ett objektivt icke-värderande sätt. Redan i Ivarssons (1977) 
undersökning som behandlar omdömen från 1975, konstateras att det finns många om-
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dömen där värderingar är insmugna. Ivarsson menar att det finns många omdömen där 
lektören betraktar sitt subjektiva ställningstagande som någonting vedertaget. På detta 
sätt menar hon att ”lektören förutsätter gemensamma referensramar utan att klargöra 
det”. Vidare menar hon att värderingar är nödvändiga för att omdömet ska fylla någon 
funktion, men att lektörerna måste bli tydligare i hur de uttrycker dessa värderingar. 
(Ivarsson 1977, s. 71) 
 
Även Wahlström visar att utåt sett värdeneutrala uttryck i lektörsomdömena ändå kan 
innehålla värderingar. Till exempel nämner hon uttrycket ”typisk flickbok” som uppfat-
tas negativt trots att flickbok egentligen är ett värdeneutralt ord. Tolkningen baseras på 
att hon menar att det finns en negativ inställning till flickböcker. (Wahlström 1999, s. 
43) Man kan här göra en jämförelse med Hellspongs diskussion om förhållandet mellan 
olika ords denotation och konnotation (2001, s. 47f). Ett ord som egentligen inte är vär-
derande får i ett visst sammanhang en betydelse utöver grundbetydelsen. Detta är något 
som jag tror ofta utnyttjas i lektörsomdömena eftersom många av lektörerna och biblio-
tekarierna verkar ha ett liknande synsätt, vad gäller barnlitteratur. När det gäller värde-
ringar är det också viktigt att ta i beaktande det faktum att omdömena skrivs av vuxna, 
för vuxna, men behandlar böcker som riktar sig till barn. I den tidigare forskningen 
finns det uttryck för att det inte alltid är så lätt att, som vuxen, välja ut sådant som ska 
tilltala barn (Hörqvist 2003, s. 30). Smaken hos barn respektive vuxna skiljer sig inte 
sällan åt, varför det ställs höga krav på både lektörer och inköpsansvariga bibliotekarier.  
 
Slutligen, vad gäller värderingar, tycker jag mig kunna urskilja användandet av retoriska 
resurser långt mer i de omdömen som starkt värderas antingen positivt eller negativt. 
Givetvis kan det också vara så att användandet av retoriska resurser påverkar huruvida 
omdömet uppfattas som positivt alternativt negativt värderande. Visst använder lektö-
rerna retoriska grepp, men jag är tveksam till om detta görs medvetet. Då omfånget är så 
pass begränsat krävs att lektörerna är tydliga och kraftfulla i sina uttalanden. På de få 
raderna de har att utnyttja måste något väsentligt bli sagt. Att den egna subjektiva sma-
ken ibland slår igenom är antagligen oundvikligt, dock är det viktigt att lektörerna då 
tydligt motiverar sitt ställningstagande. 

6.6 Historisk förändring 
Gemensamt för de fyra PM som undersökts är att de alla innehåller punkter som av lek-
tören bör beaktas. I samtliga PM uttrycks att omdömena ska innehålla referat av bokens 
innehåll, uppgifter om författare/illustratör, bedömningar av person-, tids- och miljö-
skildring samt kommentarer om bokens språk och stil. Dessutom efterfrågas utlåtanden 
om bokens värde i förhållande till andra böcker inom samma genre. Lektören avråds 
också genomgående från att använda ironiska eller överlägsna tonfall. Från och med det 
PM som gäller för 1986 uttrycks också tydligt att omdömena alltid skall innehålla ”klart 
motiverade kvalitetsomdömen”. Den största förändringen som kan iakttas i lektörernas 
instruktioner är antalet ord som de har till sitt förfogande. Medan man 1976 anser att 
60-70 ord är lagom per omdöme får man i 1986 och 1996- års omdömen utnyttja ett 
utrymme av max 120 ord. 2006 har utrymmet utökats ytterligare, till maximalt 150 ord. 
Det begränsade utrymmet samt det PM med instruktioner som lektörerna måste följa är 
något som fått kritik och som man menat bidragit till att göra omdömena bristfälliga 
(Johanzon 2001, s. 24f). Kanske hör det faktum att utrymmet ökat ihop med den kritik 
som framförts. Beträffande resultaten av den retoriska analysen tycker jag mig inte se 
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några större förändringar gällande hur omdömena utformas. Dock tycker jag mig kunna 
se att användandet av retoriska resurser ökat något i kvantitet med tiden. Antagligen kan 
detta förklaras med det ökade utrymmet som omdömena fått under årens lopp. Med 
möjligheten att utnyttja fler ord kan lektören bättre motivera sina värderingar och for-
mulera ett mer övertygande omdöme. Man kan också se att klagomålen till gransk-
ningsnämnden minskat successivt under 1990-talet (Johanzon 2001, s. 12), vilket också 
skulle kunna ha att göra med den förändrade längden på omdömena.  
 
När det gäller presentationen av omdömena i BTJ-häftet kan man i 2006 års häften se 
att även bokens omslagsbild presenteras. Detta kan sägas vara en betydelsefull föränd-
ring mot tidigare år eftersom man vet att omslaget har stor betydelse för att locka unga 
läsare. De väljer ofta böcker utifrån hur omslagsbilden ser ut (Eriksson 2005, s. 49), och 
om bibliotekarien då har möjlighet att se omslaget redan innan inköp ökar det chanserna 
för lyckade inköpsbeslut. Denna iakttagelse har inte ett direkt samband med den över-
gripande forskningsfrågan där jag fokuserar på hur värdeomdömen och värderingar ut-
trycks i BTJ: s lektörsomdömen, däremot är det väsentligt att uppmärksamma då man 
undersöker kontexten inom vilken lektörsomdömena fungerar. Hur texten presenteras, 
samt hur den är anpassad till situationen, är inom retoriken centralt, och därför anser jag 
också detta vara något som gör att lektörsomdömena blir övertygande. 

6.7 Reflektioner kring studiens resultat och genomförande 
Då jag kunnat konstatera att retoriska resurser används i stor utsträckning i de undersök-
ta omdömena för att uttrycka värderingar kan det vara intressant att diskutera vilka kon-
sekvenser detta sätt att utforma omdömena kan få. Om man tänker sig att ju skickligare 
lektörerna utnyttjar de retoriska resurserna desto mer övertygar texten, skulle det inne-
bära att omdömena numera påverkar mer än de gjorde för trettio år sedan, då användan-
det av retoriska resurser inte var lika frekvent. Emellertid behöver användandet av reto-
riska resurser inte vara någonting negativt. Syftet att vilja övertyga mottagaren om en 
boks förtjänster eller brister kan också komma från en kunskap om vad som kan räknas 
vara allmängiltigt värdefullt. Genom att till exempel alludera till en mera känd barn-
boksförfattare eller illustratör så stödjer lektören sitt argument vilket gör omdömet mera 
tillförlitligt. Att som lektör utnyttja retoriken för att bäst föra fram sina åsikter kan alltså 
på detta sätt vara ett positivt förfarande. Ganska snart torde det ändå märkas om lektö-
rerna utnyttjar retoriken för att vilseleda inköpsansvariga bibliotekarier. Problemet med 
lektörsomdömena ligger snarare i orättvisa behandlingar av vissa böcker. Enligt en del 
bibliotekarier kan man inte alltid lita på att lektörerna ger boken det värdeomdöme som 
den är värd (Eriksson 2005, s. 49f). Därför är det positivt att varje bok erbjuds med två 
omdömen från två oberoende lektörer, vilket också är något som uttrycks i den tidigare 
forskningen (Eriksson 2005, s. 49f; Berge-Kleber & Hermansson 2001, s. 44; Hörqvist 
2003, s. 29). Detta förhindrar att endast en lektörs personliga smak får styra om en bok 
köps in eller inte till biblioteken. Dessutom erbjuds ytterligare omdömen till de böcker 
där de båda lektörerna varit oeniga i sin bedömning, vilket ger bibliotekarierna än mer 
att gå på i svårbedömda fall. 
 
Att omdömena påverkar inköpen är inte särskilt förvånande med tanke på att de ofta är 
det enda hjälpmedel som bibliotekarier har att tillgå i urvalsprocessen. Lektörsomdöme-
na är också utformade för att vara vägledande vid inköpsbesluten. Störst konsekvenser 
verkar det få då lektörerna värderar en bok negativt. Om en bok får ett negativt omdöme 
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menar flera att de avstår från att köpa boken (Winther 2004, s. 33; Sörensen & Zawila 
1997, s. 68). Genom att förstärka sina negativa värderingar med hjälp av retoriska resur-
ser kan lektören teoretiskt ytterligare påverka bibliotekarien att avstå från att köpa in 
boken. Trots att det kan vara problematiskt att omdömena påverkar bokbeståndet på 
biblioteken har jag svårt att se något alternativ till detta hjälpmedel. Detsamma uttrycker 
Borén då hon menar att det knappast är praktiskt möjligt för bibliotekarierna själva att 
läsa och bedöma böckerna före inköp. Dessutom ifrågasätter hon om resultatet skulle bli 
mer tillförlitligt ifall så vore fallet. Lektörerna är ju oftast just bibliotekarier eller peda-
goger och deras bokkunskap och erfarenhet gör att de måste anses vara goda vägledare. 
(Borén 1995, s. 375) Efter att ha läst många omdömen håller jag med om att lektörerna 
verkar besitta stor kunskap om barn och barnlitteratur. Omdömena verkar vara väl av-
vägda med argument som stödjer kvalitetsutlåtandet, även om detta i många fall fram-
förs med retorikens hjälp. Man kan också konstatera att trots att lektörerna fått mycket 
kritik och att PM: et i viss mån förändrats över tid så har alltså omdömena inte ändrats 
anmärkningsvärt mycket. Å ena sidan är detta förvånande med tanke på den livliga de-
batt som förts kring lektörsomdömena. Å andra sidan kan man konstatera att den mesta 
kritiken inte kommer ifrån bibliotekshåll (Johanzon 2001, s. 26), vilket antyder att lek-
törsomdömena ändå fungerar relativt väl som inköpsvägledning. Om man ändå inte är 
helt nöjd med lektörsomdömena kan man se i den tidigare forskningen att det finns ex-
empel på alternativa arbetssätt som också fungerar. Både i Berndtsson Engströms 
(2005) rapport och i Nödslakt av heliga kor: Ett utvecklingsprojekt vid biblioteken i 
Örebro län (1989) tas detta upp. Tydligt är att det på sina håll funnits önskemål om att 
använda lektörsomdömena i mindre utsträckning. Samtidigt utrycker många att de är 
nästintill oersättliga. Oavsett om man väljer att endast använda sig av BTJ-häftet i sitt 
urvalsarbete, eller om man också använder sig av alternativa arbetssätt, kan kunskapen 
om hur retoriken fungerar samt en förmåga att läsa mellan raderna vara av värde för att 
på bästa sätt kunna utnyttja BTJ: s omdömen på ett tillfredsställande sätt. Om man som 
bibliotekarie är medveten om att de retoriska resurserna ofta utnyttjas i utformningen av 
omdömena kan besluten bli mer genomtänkta. 
 
När det gäller studiens genomförande bör sägas något om metodvalet. För att undersöka 
den första frågeställningen, det vill säga ”Med vilka medel kommunicerar texten värde-
omdömen och värderingar?” så har den retoriska analysmetoden fungerat mycket bra. 
Med de retoriska begreppen har jag kunnat identifiera en mängd olika sätt att uttrycka 
värdeomdömen och värderingar som kan iakttas i de utvalda omdömena. Detta sätt att 
formulera omdömena med hjälp av retoriska resurser gör lektörsomdömena övertygan-
de. När det gäller den andra frågeställningen, det vill säga ”Är kommunikationen av 
värdeomdömen och värderingar tidsbundna och hur kan dessa i så fall iakttas?” så har 
även denna fråga kunnat studeras med den valda analysmetoden. Dock visade det sig bli 
något problematiskt att presentera resultatet av den andra frågeställningen på ett överty-
gande sätt. Även om jag utan tvekan sett förändringar i materialet då jag gjort min ana-
lys är det svårt att åskådliggöra detta utan att använda mig av någon typ av kvantitativ 
metod. Då syftet med studien inte varit att räkna förekomsten av retoriska grepp i de 
utvalda lektörsomdömen, utan snarare att undersöka vilka möjligheter att använda sig 
av retorik för att övertyga som kan iakttas i omdömena samt om detta förändrats över 
tid, har jag inte funnit det särskilt värdefullt att ange det exakta antalet retoriska grepp 
som kunnat observeras ett visst årtal. Då omfånget på lektörsomdömena ökat under den 
undersökta tidsperioden har jag dragit slutsatsen att möjligheten att utforma retoriskt 



 
 

54 
 

övertygande omdömen också ökat med tiden. Denna slutsats anser jag giltig eftersom 
man inom retoriken betraktar språket som ett uttrycksfullt medel med vilket man kan 
förmedla sina budskap och värderingar. Ett större utrymme att utöva språklig kreativitet 
borde därför ge större möjligheter till mer övertygande texter, vilket jag också sett prov 
på i analysen av omdömena från de olika tidsperioderna. Trots det problematiska i att 
presentera resultatet av främst den andra frågeställningen finner jag ändå studiens ge-
nomförande tillfredsställande för det övergripande syftet. Tydligt är att retorik spelar en 
viktig roll i utformandet av övertygande lektörsomdömen. 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 
Med ett retoriskt perspektiv skulle det vara intressant att studera även andra delar av 
BTJ-häftet. Dessutom skulle en jämförande studie där man å ena sidan studerar använ-
dandet av retoriska resurser och å andra sidan undersöker i vilken utsträckning de böck-
er köps in som har mest retoriskt utformade omdömen. Detta skulle avslöja i hur hög 
grad som användandet av retoriska resurser påverkar inköpen av böcker till biblioteken. 
Ytterligare ett alternativ är att studera bibliotekariers egna litteraturförmedlande på nätet 
med en retorisk analys. Ett exempel är att studera boktipsen på www.boktips.net för att 
se om också bibliotekarierna själva använder sig av retoriska resurser för att övertyga. 
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7 Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur värdeomdömen och värderingar uttrycks i 
BTJ: s lektörsomdömen för nyutkommen barnlitteratur under de senaste 30 åren. Efter-
som många anser att BTJ påverkar bibliotekens inköp är det viktigt att studera hur lek-
törerna formulerar omdömena för att övertyga. Den övergripande forskningsfrågan ly-
der som följer:  
 
Hur uttrycks värdeomdömen och värderingar i BTJ: s lektörsomdömen? 
 
För att kunna besvara forskningsfrågan har två frågeställningar formulerats:  
 
w Med vilka medel kommunicerar texten värdeomdömen och värderingar? 
w   Är kommunikationen av värdeomdömen och värderingar tidsbundna och hur kan 
dessa i så fall iakttas? 
 
Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i teorier kring sakprosa och retorik. Det me-
todologiska förfarandet innefattar en litteraturstudie samt en retorisk analys. Litteratur-
studien omfattar tidigare forskning som behandlar kritiken mot BTJ och lektörsomdö-
mena samt bibliotekariers syn på och användning av BTJ-häftet. Dessutom har en un-
dersökning av litterära omdömen med avseende på smak och värde studerats. Med den 
retoriska metoden analyseras omdömen till 40 utvalda barnböcker från åren 1976, 1986, 
1996 och 2006. Samtliga behandlade böcker är skrivna av barnboksdebutanter. En ana-
lysmodell innehållande fyra olika delar har utarbetats. Inledningsvis studeras den reto-
riska situationen, det vill säga omdömenas kontext, inom vilken texten fungerar. Inom 
ramen för analysen av kontexten studeras också det man inom retoriken kallar för actio, 
det vill säga hur texten publiceras för att övertyga, samt kairos som innefattar hur texten 
anpassats till situationen. Därefter analyseras omdömena med avseende på retorikens 
inventio, dispositio och elocutio. I analysen av inventio fokuseras på de ämnen som 
lektörerna tar upp i omdömena, hur argumentationen går till, samt om lektörerna försö-
ker övertyga genom att vända sig till mottagarens förnuft, känslor eller genom att roa 
och behaga. I analysen av dispositio studeras hur texten disponerats för att ge önskad 
verkan och i analysen av elocutio undersöks den språkliga stilen samt användandet av 
retoriska stilfigurer.  
 
Redovisningen av analyserna presenteras i ett historiskt perspektiv där varje utvalt årtal 
behandlas för sig. Resultatet av analysen visar att det finns många sätt att uttrycka vär-
deomdömen och värderingar i lektörsomdömena av barnlitteratur. Beroende på vilka 
ämnen lektören väljer att ta upp, hur dessa ordnas i texten, samt på vilket sätt språket är 
utformat får det konsekvenser för hur texten påverkar. I många omdömen kan man med 
det retoriska perspektivet se att de utformats för att övertyga. Dispositionen av omdö-
mena följer ofta retorikens ideal. Dessutom återfinns exempel på en mängd olika reto-
riska stilfigurer i omdömen, vilka fungerar genom att förstärka lektörens värdering av 
boken. Den historiska jämförelsen visar framför allt att användandet av retoriska resur-
ser ökat något med tiden, ett resultat som antagligen har att göra med det ökade utrym-
me som lektörerna med tiden fått att disponera över.  
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Bilaga 1: PM för 1976  
PM utformat 1973. Återfinns som bilaga i Ida-Marie Ivarssons Värderingar i sambind-
ningens lektörsomdömen om barn- och ungdomslitteratur  (1977, s. 73). 
 
PM för lektörer av barn- och ungdomsböcker i Bibliotekstjänsts sambindning 
Som en hjälp vid bedömningen av sambindningsböcker för barn och ungdom har vi 
nedan gjort en sammanställning av olika moment som i tillämplig mån bör beaktas. 
Obs! att alltför speciella fackuttryck och svåra ord bör undvikas. Vi ber Er också avstå 
från ironiska eller överlägsna tonfall i recensionen.  
F = Punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör 
S = Punkt som bör beaktas av skollektör 
Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna tillsammans skall ge en fyl-
lig information om boken. Trots det begränsade utrymmet kan fler aspekter på boken 
beaktas om upprepningar av t.ex. innehållsreferat undvikes.  
 
1. F  Förslag till klassifikation av boken enligt SAB:s klassifikationssystem. 
2. F  Typ av bok i förekommande fall (bilderbok, saga, djurberättelse etc.) såvi-

da detta inte tydligt framgår av boktiteln. 
3. F  Kort referat av innehållet. 
4. F uppgifter om författaren. 
5. FS   Bedömning av person-, tids- och miljöskildring samt underhållningsvärde. 
6. FS   Bokens värde i förhållande till andra böcker inom samma genre. 
7. FS   Språk och stil. Är boken lättläst eller svårläst? Översättningens kvalitet.  
8. FS  Illustrationernas art och konstnärliga värde. 
9. FS  Ideologiska tendenser i förekommande fall, dvs. bokens behandling av 

politiska, sociala, etiska, religiösa eller liknande företeelser. 
10. FS   I fråga om faktaböcker: fackmässig tillförlitlighet och värdet (förekomst 

resp. avsaknad) av illustrationer, kartor,  register, litteraturförteckningar. 
11. FS   För vilken åldersgrupp är boken lämplig? Ange om den även är lämplig 

för vuxenavdelningar eller det gymnasiala stadiet. 
12. S     För vilket stadium eller vilken årskurs är boken lämplig? Passar den att 

användas vid behandling av något speciellt kursavsnitt i grundskolan eller 
något intressecentrum i förskolan? (Ange ämne, intresseområde el. dyl.).  

13. S   Är boken lämplig för grupparbete? Bör den inköpas i gruppuppsättning? 
14. FS Gör den typografiska utformningen svårtillgänglig för den åldersgrupp den 

vänder sig till? 
15. FS Betr. nya upplagor: ersätter den nya upplagan helt tidigare, och bör dessa 

utrangeras, eller är förändringarna för små för att motivera ett utbyte? 
Om boken tillhör en serie eller är en fortsättning eller tidigare utgivits under annan titel 
anges detta om möjligt av sambindningsredaktionen på korrekturet.  
Då utrymmet i sambindningshäftena är begränsat, ber vi Er att inte skriva för långa om-
dömen. Ca 60-70 ord är lagom. Alltför summariska utlåtanden är inte önskvärda, medan 
å andra sidan längre utlåtanden bör förekomma endast då lektören anser sig behöva 
mera utförligt motivera sitt ställningstagande. 
Obs! att uppgifter om boken, dess utgivningstid o.d. betraktas som konfidentiella. 
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Bilaga 2: PM för 1986 
Ur Sambindning  (1985, s. 65). 
 
Barn- och ungdomsböcker 
  
Sambindningens lektörsutlåtanden är avsedda att ligga till grund för bibliotekens inköp. 
Dessa utlåtanden är i de flesta fall den enda information om böckerna som står till buds 
vid inköpstillfället. Dessutom recenseras många böcker inte i pressen, och mycken litte-
ratur – även skönlitteratur – kräver fackmannakunskaper för en riktig bedömning. Lek-
törsutlåtandena skall ge så saklig och opartisk information som möjligt. Även om de 
skall fungera som vägledning vid inköp bör direkta inköpsråd undvikas, liksom uttryck 
som ”en bok för alla bibliotek” eller ”rekommenderas”. Inköpsbeslutet ligger alltid 
hos biblioteken. 
Klart motiverade kvalitetsomdömen skall alltid ingå i utlåtandena. Personliga ställ-
ningstaganden av polemisk eller överdrivet berömmande art måste dock undvikas, lik-
som ironiska, överlägsna eller försmädliga uttryck o.d. Omdömena skall inte gälla för-
fattarnas åsikter utan sättet att lägga fram dessa. Undvik att använda alltför speciella 
fackuttryck utan att förklara innebörden. 
     
F = Punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör 
S = Punkt som bör beaktas av skollektör 
 
Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna tillsammans skall ge en fyl-
lig information om boken. Trots det begränsade utrymmet kan fler aspekter på boken 
beaktas om upprepningar av t.ex. innehållsreferat undviks.  
     
Vid analysen skall följande punkter iakttagas: 
 
1. F  Förslag till klassifikation av boken enligt SAB:s klassifikationssystem. 
2. F  Bokens art (bilderbok, saga, faktabok, tonårsroman etc.). 
3. FS  Uppgifter om författaren/illustratören. 
4. F(S) Kort innehållsreferat. 
5. FS   Bokens person-, tids- och miljöskildring. 
6. FS   Språk och stil. Avge om möjligt ett omdöme om översättningen. 
7. FS   Illustrationernas karaktär, konstnärliga värde och relation till texten. Ange 

om möjligt teknik. 
8. FS  Bokens tendens, d.v.s. dess ställningstagande i och behandling av politis-

ka, sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera att åsikterna 
skall redovisas men inte recenseras. 

9. FS  Bokens värde i förhållande till andra böcker inom samma genre eller 
ämne. 

10. FS   Betr. faktaböcker: fackmässig tillförlitlighet och bedömning av ev. kartor,  
register, litteraturförteckningar. 

11. FS   För vilken åldersgrupp är boken lämplig? Ange om den även är lämplig 
för vuxna. 
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12. S     För vilket stadium eller vilken årskurs är boken lämplig? Passar den att 
användas vid behandling av något speciellt kursavsnitt i grundskolan eller 
något intresseområde i förskolan? (Ange ämne, intresseområde e.dyl.).  

13. FS   Gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för den 
åldersgrupp den vänder sig till? 

14. FS Betr. nya omarbetade upplagor: Ange vari omarbetningen består. Bör 
närmast föregående uppl. bytas ut? (gäller faktaböcker.) Motivera i så fall 
detta. 

 
Längden på utlåtandena bör inte överstiga 120 ord. 
Obs! att uppgifter om boken, dess utgivningstid o.d. betraktas som konfidentiella fram 
till sambindningshäftets publicering. 
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Bilaga 3: PM för 1996  
Ur Sambindning & AV-media: verksamhet, statistik och lektörer  (1992, s. 57). 
 
Barn- och ungdomsböcker 
 
Sambindningens lektörsutlåtanden är avsedda att ligga till grund för bibliotekens inköp. 
Dessa utlåtanden är i de flesta fall den enda information om böckerna som står bibliote-
karierna till buds vid inköpstillfället. Många böcker recenseras överhuvudtaget inte i 
pressen, och mycket litteratur – även skönlitteratur – kräver fackmannakunskaper för en 
riktig bedömning. Lektörsutlåtandena skall ge så saklig information som möjligt. Även 
om de skall fungera som vägledning vid inköp bör direkta inköpsråd undvikas, liksom 
uttryck som ”en bok för alla bibliotek” eller ”rekommenderas”. Inköpsbeslutet ligger 
alltid hos biblioteken.  
    Klart motiverade kvalitetsomdömen skall alltid ingå i utlåtandena. Personliga ställ-
ningstaganden av polemisk eller överdrivet berömmande art måste dock undvikas, lik-
som ironiska, överlägsna eller försmädliga uttryck o.dyl. Omdömena skall inte gälla 
författarnas åsikter utan sättet att lägga fram dess. Undvik att använda alltför speciella 
fackuttryck utan att förklara innebörden. 
     
F = Punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör 
S = Punkt som bör beaktas av skollektör 
 
Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna tillsammans skall ge en fyl-
lig information om boken. Trots det begränsade utrymmet kan fler aspekter på boken 
beaktas om upprepningar av t.ex. innehållsreferat undviks.  
Vid analysen skall följande punkter iakttagas: 
 
1. F  Förslag till klassifikation av boken enligt SAB:s klassifikationssystem. 
2. F  Bokens art (bilderbok, saga, faktabok, tonårsroman etc.). 
3. FS  Uppgifter om författaren/illustratören 
4. F(S) Kort innehållsreferat. 
5. FS   Bokens person-, tids- och miljöskildring 
6. FS   Språk och stil. Betr. översättningar: Avge ett omdömen om den svenska 

språkdräkten. 
7. FS   Illustrationernas karaktär, konstnärliga värde och relation till texten. Ange 

om möjligt teknik. 
8. FS  Bokens tendens, dvs. dess ställningstagande i och behandling av politiska, 

sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera att åsikterna skall 
redovisas men inte recenseras. 

9. FS  Bokens värde i förhållande till andra böcker inom samma genre eller 
ämne. 

10. FS   Betr. faktaböcker: fackmässig tillförlitlighet och bedömning av ev. kartor,  
register, litteraturförteckningar. 

11. FS   För vilken åldersgrupp är boken lämplig? Ange om den är lämplig för 
vuxna. 
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12. S     För vilket stadium är boken lämplig? Passar den att användas vid behand-
ling av något speciellt tema eller intresseområde i grundskolan eller för-
skolan? (Ange ämne, intresseområde e.dyl.).  

13. FS   Gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för den 
åldersgrupp den vänder sig till? 

14. FS Betr. nya omarbetade upplagor: Ange vari omarbetningen består. Bör 
närmast föregående uppl. bytas ut? (Gäller faktaböcker.) Motivera i så fall 
detta. 

 
Längden på utlåtandena bör inte överstiga 120 ord. 
 
Obs! att uppgifter om boken, dess utgivningstid o.dyl. betraktas som konfidentiella fram 
till sambindningshäftets publicering. 
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Bilaga 4: PM för 2006 
Ur Lektör (2003, s. 39). 
 
PM för barn- och ungdomsböcker 
F = Punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör 
S = Punkt som bör beaktas av skollektör 
 
Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna tillsammans ska ge en fyllig 
information om boken. I de fall folk- och skollektören har olika omdömen om en bok 
recenseras den av ytterligare en lektör. Trots det begränsade utrymmet kan fler aspekter 
på boken beaktas om upprepningar undviks. Därför bör i möjligaste mån bokens hand-
ling enbart behandlas av folkbibliotekslektören. 
 
1. F  Presentera kort författaren/illustratören. 
2. F(S)  Ange bokens motiv (typsituation, t.ex. syskonkärlek) och antyd kortfattat 

bokens handling (max 20-30 ord). Det är en fördel om ett ev. referat integ-
reras med analysen/tolkningen och värderingen av boken. 

3. FS  Karaktärisera och bedöm/ta ställning till bokens person-, tids- och miljö-
skildring. 

4. FS Karaktärisera och bedöm bokens språk och stil. Bedöm den svenska 
språkdräkten i översatt litteratur. 

5. FS   Bedöm illustrationernas karaktär och stil, deras konstnärliga värde och 
relation till texten. Kommentera färgbehandling (ev. svart-vitt), layout 
(bildtyper och bildstorlekar, textplacering i eller utanför bilden) och om 
möjligt teknik. 

6. FS   Kommentera bokens tendens, d.v.s. dess ställningstagande i och behand-
ling av politiska, sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera 
att åsikterna ska redovisas men inte recenseras. 

7. FS   Diskutera bokens värde och gör ev. jämförelse med andra böcker i förfat-
tarens produktion eller i samma genre. Karaktärisera boken i relation till 
dess funktion som skönlitteratur, pedagogisk litteratur (brukslitteratur, fak-
talitteratur) eller didaktisk litteratur (läromedel). 

8. FS  Beträffande faktaböcker, bedöm fackmässig tillförlitlighet och ev. kartor, 
register och litteraturförteckningar. 

9. FS  Ange från vilken ålder och för vilken målgrupp (barn och/ eller vuxna) 
boken kan anses lämplig. 

10. S   Om boken fått en positiv värdering: Passar den att användas vid behand-
ling av något speciellt tema eller intresseområde i grundskolan eller för-
skolan? 
(Ange ämne, intresseområde e. dyl.) Om boken fått en negativ recension 
ska denna punkt förbigås. 

11. FS   Gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för den 
eller de åldersgrupper den vänder sig till? 

12. F     Beträffande nya omarbetade upplagor, ange vari omarbetningen består. 
Bör närmast föregående upplaga bytas ut? (Gäller faktaböcker.) Motivera i 
så fall detta.  

13. FS   Recensionerna ska omfatta 120-150 ord. 


