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Abstract: The aim of this thesis is to study the reading habits of Swedish 

librarians visualized by librarians from Götabiblioteken – a 
collaboration of 14 public libraries in mid-Sweden – focusing on 
the reading done on their spare time, even if work-related. We 
started with a survey sent out to 74 librarians in October 2013, 
answered by 56, and followed up by interviewing 7 of them in 
November. 

 
We tried to answer these questions: 

 
To what extent does the working librarians read on their spare 
time compared to before they started working? 
What literature do they read, now compared to before they started 
working? 
To what extent does their perception of what they should have 
read affect their private reading? 
In what way does a librarian in the beginning of their career differ 
in reading habits from the reading habits of a librarian with many 
years in the profession? 

 
The result of our study shows that most of the librarians read as 
much or more than before they started to work. They are more 
selective in their choice of literature and are affected by their 
work in it in different ways. Their perception of what is needed 
affect their reading habits, but this seems to come from 
themselves and not from other librarians or the public. The 
answer to our last question is inconclusive, but it seems like the 
pressure lifts with experience. 
Librarians in this study put a lot of their free time into their work, 
in the form of reading. 

 
Nyckelord: Folkbibliotekarier, yrkesroll, läsning, läsvanor, Götabiblioteken, 

litteraturförmedling. 
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1 Inledning 
 
I början av år 2012 kom det in en fråga till nättjänsten Bibblan svarar1 som gällde 
biblioteksanställdas läsvanor. Frågeställaren tyckte sig se bland bekanta som arbetar på 
bibliotek hur deras intresse för läsning falnat. I svaret framkom att det inte finns någon 
”regelrätt kvantitativ undersökning av läsvanor […] utan ämnet finns med som en 
mindre del av andra undersökningar av läsning och bibliotek”.2 
 
Detta fick oss att börja fundera. Kan det vara så att fritids-/nöjesläsningen minskar när 
man börjar arbeta? Man kan tänka sig att den rent yrkesmässiga läsningen som man 
trots allt behöver ägna sig åt, kanske även på fritiden, när man arbetar på bibliotek 
tränger undan den övriga fritidsläsningen. Som blivande bibliotekarie är detta ett något 
skrämmande prospekt. Vi, liksom många andra, har haft kärleken till böcker som en 
viktig ingång till valet av yrke och att då inse att nöjesläsningen eventuellt kommer att 
minska (eller åtminstone förändras) talar emot den bild av yrket som många har. 
 
Om man arbetar på ett folkbibliotek kan man föreställa sig att den läsning man behöver 
för sin yrkesroll – till exempel i referenssamtalet eller i litteraturförmedlingssyfte – är 
huvudsakligen skönlitterär, och alltså kan ha vissa beröringspunkter med den 
fritidsläsning man tidigare gjort privat. Då kan man också föreställa sig att läsmängden 
på fritiden är ungefär densamma som tidigare, men att det skett en förskjutning från den 
litteratur man valt att läsa själv till den litteratur man känner att låntagarna förväntar sig 
att man ska ha läst. En annan fundering vi har är huruvida man lägger fokus på andra 
genrer än man tidigare har intresserat sig för. Kan det vara så att man läser mindre av de 
typer av romaner man tidigare läst, men ändå läser mer eftersom man läser mer av 
andra? 
 
För oss känns det här som ett ämne som förtjänar att tittas närmare på. De flesta som 
kommenterar bibliotekarieyrket gör det med utgångspunkt från böcker och läsning, och 
det finns en allmän syn på bibliotekarien som en läsande person. Denna syn kommer 
överallt ifrån; från politiken där man ofta diskuterar läsförståelse och vikten av 
biblioteken för det livslånga lärandet, från besökarna som har en tydlig sådan bild av 
bibliotekarierna, men inte minst från bibliotekarierna själva. Som exempel på det 
sistnämnda så hade en av de bibliotekschefer vi har haft mailkontakt med inför den här 
uppsatsen en rad i sin mailsignatur som sade ”Nu läser jag [boktiteln]”. Därför känns 
det på sätt och vis självklart att den som börjar studera till bibliotekarie gör det på grund 
av ett intresse för läsning. Men kan det vara så att bibliotekarieyrket på något sätt 
kväver läsintresset, eller åtminstone förändrar valet av läsning? 

                                                 
1 Bibblan svarar är en gratis svarstjänst. Där man kan fråga vad man vill, och på flera olika språk, och få 
svar via e-post senast nästa arbetsdag. Bibblan svarar drivs gemensamt av Malmö, Regionbibliotek 
Stockholm och Internationella Biblioteket som en del av ett nationellt utvecklings- och 
samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.  
2 http://bibblansvarar.se/svar/hej-jag-ar-en-bokslukare-pa-t (hämtad 2014-01-23) 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Vi avser att i denna uppsats undersöka huruvida bibliotekariens fritidsläsning, alltså all 
läsning som bibliotekarierna gör på sin fritid, förändras när man börjar arbeta på 
bibliotek i förhållande till hur läsvanorna sett ut tidigare. Detta vill vi göra utifrån 
följande frågeställningar: 
 
1. I vilken utsträckning läser yrkesverksamma bibliotekarier på fritiden i förhållande till 
deras bild av hur det var innan de började jobba? 
 
Denna frågeställning avser att undersöka de skillnader som frågeställaren på Bibblan 
svarar antyder, det vill säga om mängden litteratur eller antal lästimmar förändrats 
enligt bibliotekariernas personliga uppfattning. Vår tes är att det inte är någon större 
skillnad i just mängd eller tid, utan att skillnaden är på andra plan vilka kan uppfattas 
som att den faktiska läsmängden eller lästiden minskat även om den inte gjort det. 
 
2. Hur ser litteraturvalet ut i förhållande till deras bild av hur det varit tidigare? 
 
Vi avser att lägga en grund för att studera hur bibliotekariernas val av litteratur påverkas 
av deras inträde i arbetslivet. Vi avser fortfarande den litteratur man väljer att läsa på 
fritiden. En viktig del här är att vi vill se om det finns en skillnad som kommer utifrån 
bibliotekariernas upplevda krav för inträde på det litterära fältet, oavsett om övriga 
agenter förväntar sig att dessa krav är uppfyllda eller inte.3 
 
3. I vilken utsträckning påverkas deras privata läsning av vad de anser att de ”behöver 
ha läst” i sin yrkesroll? 
 
Här vill vi undersöka hur det habitus som bibliotekarierna rör sig inom påverkar deras 
litteraturval, och om de känner att det finns litteratur de bör läsa enligt olika aktörer 
inom fältet eller litteratur som ökar deras kulturella kapital. Vi tror att vi kommer att se 
en förskjutning av litteraturval mot det man anser att andra förutsätter att man har läst, 
och att detta är vad den upplevda minskningen beror på. 
 
4. På vilket sätt skiljer sig fritidsläsningen åt hos en nybliven bibliotekarie i förhållande 
till en bibliotekarie som arbetat många år i yrket? 
 
Vi vill undersöka om nyblivna bibliotekarier upplever ett behov av att betala inträde i 
det litterära fältet, och om det kan vara så att detta behov minskar i och med erfarenhet 
och man därmed påverkas mindre av andra agenter inom fältet i sitt litteraturval. 
 
En stor del av arbetet som bibliotekarie utgår ifrån litteraturförmedling, och denna 
grundar sig oftast i den egna läsningen. För bibliotekarier och bibliotekschefer kan 
denna undersökning visa hur beroende professionen är av läsning samt att läsning är 
kompetenshöjande och inte bara ett rent fritidsnöje. Att belysa den arbetsinsats som görs 
på fritiden kan höja läsningens status. 

                                                 
3 Angående fält, agenter, inträde med mera, se kapitel 3 om Bourdieus fältteorier. 
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1.2 Avgränsningar och definitioner 
 
Vi har valt att undersöka bibliotekariers läsvanor, och inte läsvanor hos alla som arbetar 
på bibliotek. Detta för att annan personal kan ha en annan inställning till yrkesrollen och 
läsning än vad man kan förvänta sig att bibliotekarier har. Många biblioteksassistenter 
läser säkert mycket på fritiden också, men vi kan tänka oss att det finns större skillnader 
mellan de båda grupperna än vad det finns mellan olika bibliotekarier. Dessutom kan 
det vara bra med en avgränsning vad det gäller antalet enkätrespondenter av 
utrymmesskäl. 
 
Vi har valt att undersöka läsvanorna hos bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek, 
detta till stor del för att vi antar att just de som arbetar mest med att förmedla 
skönlitteratur också påverkas mest i sina läsvanor. Förmodligen hade resultatet blivit 
annorlunda om vi valt att fokusera på forskningsbibliotek, men vi anser att en 
avgränsning när det gäller typ av bibliotek är viktig för att se vad det är som påverkar 
eventuella skillnader i läsvanor efter att man börjat arbeta på bibliotek. 
 
Vi kommer att undersöka läsvanorna både hos bibliotekarier som är relativt nya i yrket 
och hos sådana som arbetat länge. Det finns för- och nackdelar med att välja personer ur 
vardera grupp, då de som är nya kanske inte har landat i sina eventuella nya läsvanor 
och därför inte kan säga exakt hur det förändrats medan de som arbetat länge kanske 
inte ens minns hur det var innan de började arbeta i biblioteksvärlden. Dock anser vi att 
utvecklingsperspektivet är intressant, och vi vill därför ha med representanter från båda 
grupperna. 
 
Vi har valt att använda fritidsläsning som term för att beskriva vad vi frågar efter – det 
vill säga läsning utförd på fritiden. Anledning till att vi valt denna i stället för andra 
tänkbara som "nöjesläsning" eller "skönlitterär läsning" är att vi vill ha med både 
facklitteratur och skönlitteratur, både läsning för sitt eget nöjes skull och det man läser 
för att man känner att man borde samt både epik-, dramatik- och lyrikläsning. Detta 
gjorde att vi kände att de termer vi funderade på alla haltade på något sätt: läsning tar 
med det man läser även på arbetstid, nöjesläsning tar inte hänsyn till det man känner sig 
tvingad att läsa, skönlitteraturläsning tar inte med facklitteratur och tar dessutom med 
det man eventuellt läser på arbetstid, och så vidare. Vi använder jobbläsning för läsning 
associerad till arbetet, oavsett om denna utförs på betald tid eller på fritiden, och 
nöjesläsning för läsning som inte är associerad till arbetet. 
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2 Tidigare forskning 
 
Det finns som tidigare nämnts ont om undersökningar av just det här slaget, det vill säga 
sådana som jämför bibliotekariers läsvanor före och efter man börjat yrkesarbeta. Dock 
finns det många undersökningar som utreder hur bibliotekariers läsvanor ser ut i en sorts 
dagsläge. 
 
Bibliotekarien – läsvanor och yrkesroll av Sten Helgesson är en magisteruppsats som 
genom en intervjuundersökning på Örebro Stadsbibliotek undersökt sex bibliotekariers 
läsvanor och deras syn på yrket, framför allt om yrket har förändrats under deras 
yrkesverksamma liv.4 Mycket av det teoretiska fokuset i uppsatsen ligger på två 
litteraturvetenskapliga teorier, nämligen läsarorienterade teorier och litteratursociologi. 
 
Slutsatsen som Helgesson kommer fram till är att bibliotekarierna läser en bred 
blandning av genrer, mest på kvällar och helger och helst hemma. De läser för att det är 
stimulerande, lärorikt och för att det ingår i deras yrke. Vad det gäller 
bibliotekarierollen så tror vissa av respondenterna att den ger dem speciella läsvanor, 
mest på grund av närheten till litteraturen. Alla är överens om att yrket har ändrats, med 
mer informationssökning, fler besökare och att barnen prioriteras mer. En av de för oss 
mest intressanta sakerna i Helgessons uppsats är skillnaden i varför bibliotekarierna 
själva ägnar sig åt läsning och varför de tycker att andra ska göra det. Bibliotekarierna 
själva läser för att det är ”stimulerande, lärorikt och att det ingår i yrket” medan de 
tycker att andra ska läsa på grund av ”glädjen, språket och kunskaper om andra 
människor”5. Detta fann vi extremt intressant, och det ledde till att vi infogade frågor 
om olika motiv till läsning både i vår enkät och i våra intervjuer. Dock valde vi att 
fokusera på just bibliotekariernas motiv till den egna läsningen i vår uppsats. 
 
Ett exempel på vinkling kan vara att undersöka hur läsvanorna förhåller sig till inköp 
och litteraturförmedling.6 I Linda Henrikssons magisteruppsats ”Men när sitter ni och 
läser alla böckerna?” : en intervjuundersökning av bibliotekariers syn på skönlitterära 
kunskaper undersöks genom kvalitativa intervjuer hur mycket bibliotekarier läser, vad 
de tycker om att läsa, hur de ser på inköpspolicy samt de förväntningar låntagare har på 
bibliotekarien och hens7 kunskap om skönlitteratur. Dessutom vill hon se hur detta 
påverkar bibliotekarien i litteraturförmedlingssammanhang, samt fråga om inställningen 
till den litteraturundervisning som sker vid bibliotekarieutbildningarna. Henriksson 
utgår ifrån Pierre Bordieus fältteori, och har också vänt sig till Jofrid Karner Smidts 
undersökning om litterär smak och litteraturförmedling vid norska bibliotek från 2002.  
 
                                                 
4 Helgesson, Sten 1997. Bibliotekarien – läsvanor och yrkesroll : läsvanor och yrkesroll. 
5 Ibid., s. 57. 
6 Henriksson, Linda 2005. ”Men när sitter ni och läser alla böckerna?” : en intervjuundersökning av 
bibliotekariers syn på skönlitterära kunskaper. 
7 Vi har valt att använda oss av det könsneutrala pronomenet hen där vi anser det motiverat (det vill säga 
när könet är okänt, när vi vill dölja det eller när vi talar om hypotetiska personer), istället för att 
konsekvent skriva han/hon eller han eller hon. Detta för att underlätta och för att göra identifierbarheten 
hos enkätrespondenterna mindre. Dock kommer intervjupersonerna benämnas med könsspecifikt 
pronomen. 
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Resultatet av undersökningen visar att de åtta respondenterna är flitiga läsare, där den 
som läser minst volym läser cirka två böcker i månaden medan den som läser störst 
volym läser cirka femton böcker i månaden. De har en bred och varierad litteratursmak, 
och känner att låntagarnas förväntningar är höga och ibland svåra att möta (framför allt 
verkar många haft svårare i början av sitt yrkesliv). Litteraturförmedling verkar inte ha 
stor vikt vid de olika bibliotek respondenterna jobbar på, och inköpspolicyn varierar. 
Detta är något som respondenterna helt enkelt redogjort för hur det faktiskt ser ut vid de 
olika biblioteken snarare än knutit samman med sin skönlitterära läsning. De flesta ser 
gärna mer litteraturundervisning under utbildningen. 
 

Bibliotekene sitter på en enorm ressurs, en uvurderlig rikedom. Denne ressursen er som 
kjærlighet og morsmelk.8 

 
Så skriver Jofrid Karner Smidt i början av sin artikel Bibliotekaren som 
litteraturförmidler9 och pratar då dels om böcker, men kanske framför allt om den 
kunskap som bibliotekarierna besitter. Hon skriver om vikten av förmedlarrollen och 
allt det innebär, men också om de andra olika roller hon ser hos bibliotekarierna; 
kritikern eller litteraturvetaren, socialantropologen, pedagogen, marknadsföraren och 
den vanliga människan – flertalet av dessa roller har starka kopplingar till läsning. 10 
Smidt avslutar med att sammanfattningsvis säga att det hela handlar om att synliggöra 
litteratur – eller filmer eller andra media för den delen – så fler får hjälp att hitta det de 
vill ha, antingen på egen hand eller tillsammans med exempelvis en bibliotekarie. 
 
Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket är en magisteruppsats av Helena 
Strömblad som med hjälp av en kvalitativ intervjuundersökning söker ta reda på hur 
bibliotekarier ser på litteraturförmedling och -inköp.11 Hon har också försökt ta reda på 
hur de sex intervjuade bibliotekariernas syn på litteraturens ställning både i samhället 
och i deras egna liv. Hon baserar sin undersökning framför allt på Bordieus teorier 
genom Jofrid Kraner Smidts ögon. 
 
Strömblads undersökning visar bibliotekarier med bred litterär smak, som bryr sig 
mycket om kvaliteten på litteraturen de läser och läser mycket. Man anar också en viss 
placering av den egna läsningen som estetiskt något högre än vad respondenternas 
låntagare väljer att läsa. Hon visar även på hur BTJ:s12 recensioner ligger till grund för 
många inköp, men att även låntagarnas förslag är viktiga för respondenterna – dock 
verkar det som att kvalitetsfrågor är viktigare vid urvalet vid större bibliotek än vid 
mindre, då man i de sistnämnda köper in det mesta som låntagarna efterfrågar. 
Litteraturförmedling utövas genom bokprat och skyltning, men också genom olika 
författarbesök. Det uttrycks en önskan om mer resurser till litteraturförmedling. 
Uppsatsförfattaren snuddar vid frågan om litteraturundervisning vid 
bibliotekarieutbildningarna, och konstaterar att samtliga respondenter läst minst två 

                                                 
8 Smidt, Jofrid Karner 1994. ”Bibliotekaren som litteraturformidler”,  i Bok & bibliotek, årgång 61, nr. 2. 
1994, s. 6. 
9 Ibid., s. 6-11. 
10 Ibid., s. 9. 
11 Strömblad, Helena 2003. Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket. 
12 BTJ, tidigare Bibliotekstjänst, är en av de största leverantörerna av medietjänster och 
informationsprodukter.  
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terminer litteraturvetenskap innan de påbörjade sina biblioteksstudier, något som hon 
anmärker troligtvis inte hör till vanligheterna. 
 
En undersökning avseende hur bilden av bibliotekarien ser ut utfördes 2002-2003 av 
Magdalena Håkansson.13 I sin magisteruppsats Vem är egentligen bibliotekarien? En 
dammig bokmal eller en informationsexpert? : En explorativ undersökning om olika 
gruppers bild av bibliotekarien tar hon fasta på tre olika grupper som hon låter delge 
sina bilder av bibliotekarien och hens yrkesroll. Det verkar som att tanken från början 
var att alla olika grupper skulle skicka in bilder på en bibliotekarie med en kortare 
medföljande text, vilka sedan skulle analyseras enligt en bildanalysmodell. Det är dock 
inte i analysen som vi finner den här uppsatsen intressant, utan i sin genomgång av 
stereotyper. Författaren själv säger att hon inte försöker göra ”en ordentlig kartläggning 
över vilka stereotyper som finns”,14 men den tar upp många delar av bilden som 
samhället i stort har av bibliotekarien. Här framträder den kvinnodominans som trots 
allt finns, och skäl till varför det är så diskuteras, men också skillnaden mellan hur en 
kvinnlig bibliotekarie betraktas mot hur en manlig sådan betraktas. Den övergripande 
bilden som speglas är den äldre kvinnan med hårknut, glasögon och en bok under 
armen. För mannen ser den övergripande bilden annorlunda ut, dels för att en man inom 
ett kvinnodominerat yrke sticker ut och dels för att de manliga bibliotekarierna beskrivs 
som feminina. Bibliotekarierna beskrivs också som färglösa och ineffektiva. Författaren 
antyder efter sin genomgång att de negativa stereotyperna dominerar. 
 
Dessa stereotyper ställs sedan mot de tre undersökta gruppernas bilder av bibliotekarien. 
Slutsatsen redovisas mest tydligt när författaren svarar på sina frågeställningar om 
huruvida stereotyperna stämmer med bilden, och denna slutsats är att även om bilden av 
bibliotekarien är kvar så har betydelsen av den ändrats något. Det är fortfarande en äldre 
kvinna med hårknut som är bilden av den arketypiska bibliotekarien, men det är trots 
detta en positiv bild som respondenterna presenterar av yrkeskåren. Dessutom var 
respondenterna medvetna om att när de närde en bild som var nära stereotypen var den 
inte representativ för verkligheten.15 En nyare undersökning på väldigt lika premisser är 
Jenny Lindes kandidatuppsats Bibliotekarien – en överspänd bibliofil?16 Dock valde 
Linde att enbart fokusera på bilden av bibliotekarien så som den tecknas i 
skönlitteraturen. Den stora anledningen till att dessa uppsatser upplevs likartade är det 
faktum att deras slutsatser påminner starkt om varandra. 
 
Bilden av bibliotekarien som en läsare ligger till grunden för Tomas Petterssons 
magisteruppsats Bibliotekariernas litterära kanon,17 där han genom kvantitativa enkäter 
undersöker vad bibliotekarier tycker att blivande bibliotekarier borde ha läst men också 
vad studenter som ska bli bibliotekarier faktiskt har läst. Det är mycket i Petterssons 
uppsats som väcker tankar, framför allt kanske slutsatserna angående att studenter bör 

                                                 
13 Håkansson, Magdalena 2003. Vem är egentligen bibliotekarien? En dammig bokmal eller en 
informationsexpert? : En explorativ undersökning om olika gruppers bild av bibliotekarien. 
14 Ibid., s. 20. 
15 Ibid., s. 52. 
16 Linde, Jenny . Bibliotekarien – en överspänd bibliofil? : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av 
bibliotekarien i svensk skönlitteratur, 1945-2009.  
17 Pettersson, Tomas 2001. Bibliotekariernas litterära kanon. 
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stimuleras till läsning, men att de inte behöver bli tillsagda vad de ska läsa.18 En annan 
viktig del är sammanfattningen om bibliotekariernas läsning och yrkesroll som säger att 
kunskap om litteratur och läsning av böcker, trots att dessa kunskaper ingår i 
bibliotekariernas yrkesidentitet, inte kan ingå i kunskapsbasen som krävs för att bli 
bibliotekarie eftersom de kunskaperna inte är unika för bibliotekarier.19 
 
Avslutningsvis bör Jofrid Karner Smidts Mellom elite og publikum nämnas.20 Det är en 
doktorsavhandling om folkbibliotekariers smak, baserad på en utförlig undersökning av 
norska bibliotekarier. Avhandlingen tar avstamp hos tre teoretiker, nämligen Mikhail 
Bakhtin, Jan Mukařovský och Pierre Bourdieu, och redogör sedan för empirin som 
består av både enkäter och intervjuer. Dessutom lät hon de nio personerna hon 
intervjuade läsa tre olika böcker som hon valt ut, och genom sin receptionsstudie fick 
hon prov på deras smak och även på vilka sätt de väljer litteratur och dylikt. Hennes 
slutsatser blev att bibliotekariernas smak ligger någonstans mellan hög och låg smak21, 
precis som titeln säger, men det är mer än så; Smidt menar att bibliotekarierna har en 
kunskap och en självsäkerhet i sin smak. Det är alltså inte en medelklassmak, 
åtminstone inte så som Bourdieu definierar den, utan det är en mycket medveten smak. 
Hon kommer också fram till några andra spännande saker: att skillnaden mellan könen i 
undersökningen var obetydlig – något som förvånade henne väldigt – och dessutom att 
skillnaden mellan bibliotekarier med olika social bakgrund också var det.22 
Förklaringen till avsaknaden av skillnad mellan personer med olika social bakgrund 
anger Smidt är att rekryteringen av bibliotekarier sker bland storläsarna inom alla 
sociala klasser – storläsarna är alltså personer som genom sin läsning redan skaffat sig 
en viss mängd kulturellt kapital. Biblioteket ska stå för demokrati och tillgänglighet, 
och man vill att de som kommer och frågar ska kunna hitta sina böcker och få svar på 
sina frågor.23    
 
 

                                                 
18 Pettersson, s. 38. 
19 Ibid., s. 14. 
20 Smidt, Jofrid Karner 2002. Mellom elite og publikum : Litterær smak og litteraturformedling blant 
bibliotekarer i norske folkbibliotek. 
21 Ibid., s. 313. 
22 Ibid., s. 310. 
23 Ibid., s. 317. 
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3 Teori 
 
Den franske sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieus teorier kommer att 
vara viktiga i den här uppsatsen. Han har studerat hur samhället är beskaffat utifrån 
vissa centrala begrepp som fält och sociala rum, agenter och habitus. 
 
Ett fält är ett område (som till exempel vetenskap, politik, litteratur, konst eller filosofi) 
där olika agenter och institutioner strider i ett socialt rum. Detta rum är inte fysiskt, utan 
är en tänkt konstruktion, och det är både ett kraftfält och ett stridsfält. I fältet fördelas 
fältspecifika kapital, en del symboliska och andra mer konkreta. Striderna gäller 
”bevarandet eller omstörtandet av strukturerna för fördelningen av det fältspecifika 
kapitalet”.24 Detta kapital går inte att överföra till ett annat fält. 
 

Ett fält […] definieras bland annat genom att man bestämmer vilka insatser och intressen 
som är specifika för fältet, som endast kan uppfattas av den som formats för att träda in i 
fältet och som inte går att reducera till insatser och intressen inom andra fält. […] För att ett 
fält ska fungera krävs dels insatser, dels människor som är beredda att spela spelet och som 
har en habitus som innefattar både kunskap om och erkännande av spelets inneboende 
lagar, dess insatser etc.25 

 
I fältet finns de dominerande, som varit med länge och vill försvara sig emot 
konkurrensen från pretendenterna som vill öppna upp fältet och göra det tillgängligt för 
fler.26 Fälten är autonoma och har egna regler, som kan vara rena cirkelresonemang: 
affärer är affärer, till exempel, eller l’art pour l’art (konst för konstens skull).27 
Bourdieu anser att det finns allmänna lagar för fälten, oavsett vilket fält man befinner 
sig i – det politiska, det litterära och så vidare. Om man vet hur ett fält fungerar kan man 
utifrån det studera andra fält, även om det finns vissa skillnader mellan olika fält eller 
samma typ av fält i olika länder.28  
 
Ett bibliotek är en institution inom det litterära fältet, och bibliotekarierna är agenter. 
Det kapital man främst hanterar inom det litterära fältet är litteratur och kunskap om 
denna, även om det sker utbyte av andra typer av kapital – både symboliska och 
konkreta – men det är det kapital som litteraturkännedom ger som är intressant för 
denna undersökning. 
 
Det litterära fältet är ett delfält inom kulturproduktionsfältet, som är en del av 
maktfältet. I modern tid har det litterära fältet i viss mån skakat av sig beroendet av den 
politiska och ekonomiska makten och gjort sig relativt autonomt, men samtidigt styrs 
det av politisk och ekonomisk profit och kan därmed inte vara helt autonomt. Det är 
denna spänning mellan det litterära fältets hierarki och maktfältets hierarki som skapar 
spänningen mellan hög litteratur – som premieras av det litterära fältet – och låg 

                                                 
24 Bourdieu, Pierre 1992. Texter om de intellektuella, s. 43. 
25 Ibid., s. 42. 
26 Ibid., s. 42. 
27 Bourdieu, Pierre 1999. Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori, s. 134. 
28 Bourdieu 1992, s. 41f. 
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litteratur – som premieras av maktfältet genom kommersiell framgång och så vidare.29 
För bibliotekarier är både den höga och den låga litteraturen viktig, då man behöver 
förhålla sig till läsare av alla typer av litteratur och ha god kännedom om vad som 
eftersöks. Man sitter också i en spänning mellan det litterära fältet och maktfältet i det 
att biblioteken måste arbeta med en fot i vardera – man förmedlar litteraturens värde 
men är beroende av exempelvis kommunernas budget. 
 
De agenter, alltså individer, som rör sig inom ett fält har naturligtvis gemensamma 
grundläggande intressen – nämligen de som rör fältet och dess existens. Det finns något 
som man kan göra gemensam sak av, något att strida för. En del av detta är illusio, 
spelet som alla inom fältet spelar men som utifrån ter sig som en illusion.30 Som 
nykomling inom ett fält behöver man visa att man är medveten om spelets värde och 
därigenom ”betala sitt inträde”.31 Det finns vissa grunder i spelet som aldrig ifrågasätts, 
de är en sorts evig sanning, utan det man strider om är andra saker (till exempel hur 
långt ifrån denna grund som fältet har rört sig, och vikten av att komma tillbaka till 
densamma).32 
 
En del av det man strider om är makt (inom fältet) och kapital. Med kapital menar 
Bourdieu inte bara ekonomiskt kapital – det han framför allt talar om är det symboliska 
kapitalet. Detta är olika inom olika fält (även om de olika kapitalen spänner över flera) 
och kan vara socialt kapital, kulturellt kapital eller utbildningskapital till exempel.  ”Det 
symboliska kapitalet vilar på en kognitiv grundval, som i sin tur vilar på kännedom och 
erkännande”, menar Bourdieu.33 Inom det litterära fältet kan exempelvis en ung 
författare få sitt symboliska kapital ökat genom erkännande från en annan, mer erfaren 
författare. Detta kapital behöver inte hänga ihop med kommersiell framgång eller 
berömmelse, utan kan ibland endast betyda något inom det egna fältet.34 Det litterära 
fältet utmärker sig från många andra fält, då man inte alltid cyniskt försöker tillskansa 
sig så stort kapital som möjligt. Det är inte ”en medveten strävan att maximera den 
specifika profiten, utan en omedveten relation mellan en habitus och ett fält”.35 
Bibliotekarien har en speciell position, då hen inte i första hand strider i eget namn utan 
för biblioteksbesökarna, för litteraturen och så vidare. Trots detta har bibliotekarierna 
stor makt inom fältet, då författare och förlag är beroende av att de köper in deras 
litteratur för att kunna nå ut till de läsare som väljer biblioteken som distributionskanal. 
 
Habitus är ett begrepp som innefattar en agents (eller de inom ett visst fält föredragna) 
kognitiva strukturer. Hur man gör saker, vad man gör, vilka åsikter man har och hur 
man uttrycker dessa och så vidare. Det handlar också om klassificering; vad är bra och 
vad är dåligt, vad är gott och vad är ont eller vad är distingerat och vad är vulgärt.36 
Enligt Jofrid Karner Smidt, som har Bourdieus teorier som utgångspunkt i sin 

                                                 
29 Smidt 2002, s. 44f. 
30 Bourdieu 1999, s. 127. 
31 Bourdieu 1992, s. 45. 
32 Ibid., s. 45. 
33 Bourdieu 1999, s. 136. 
34 Bourdieu 1992, s. 147. 
35 Ibid., s. 50. 
36 Bourdieu 1999, s. 19. 
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avhandling om norska bibliotekariers litterära smak och deras förmedling av litteratur, 
är habitus alltså något som påverkar exempelvis vilken skönlitteratur man väljer att läsa 
– men det påverkar också exempelvis val av yrke. I ett sådant fall blir habitus också ett 
sorts kapital, då en viss form av habitus kan föredras eller värderas högre inom en viss 
yrkeskategori.37 I habitus ingår både rent hantverksmässiga metoder att tillägna sig 
fältet, men också rena ”trosföreställningar” – det vill säga arbetssätt eller åsikter som 
man kollektivt har inom fältet snarare av hävd än av andra mer välgrundade orsaker. 
Detta är enligt Bourdieu både ”ett villkor för och en produkt av verksamheten inom 
fältet”.38 

 

                                                 
37 Smidt 2002, s. 44. 
38 Bourdieu 1992, s. 43. 
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4 Metod och genomförande 
 
Vi har valt att kombinera en extensiv enkätundersökning med intensiva intervjuer. 
Extensiva metoder är en term som används bland annat av Mats Ekström i kapitlet 
"Etnografiska observationer".39 Denna term ersätter kvantitativa metoder medan dess 
motpol intensiva metoder ersätter kvalitativa metoder. Anledningen till att vi valt att 
använda dessa två istället för de vanligare termerna är framför allt ordet kvalitativas 
koppling till ordet "kvalitet" och den avsaknad av ordmässig koppling av "kvalitet" i 
ordet kvantitativt som då skulle kunna bli en sorts logisk konsekvens. Vi anser att det 
finns stora kvaliteter i den kvantitativa metoden och därför väljer vi att använda 
termerna extensiva och intensiva metoder när vi beskriver vår egen undersökning och de 
metoder vi valt. Dock använder vi de andra termerna när vi diskuterar andras 
undersökningar, i de fall de valt de termerna själva.  
 
Valet av kombinationen har vi gjort för att vi vill ha bredden av den extensiva 
undersökningen för att få svar på våra frågor om bibliotekariers läsvanor verkligen 
ändras när de börjar jobba, och om de eventuella förändringarna är av genre- eller 
omfångsart. Vi vill med de intensiva intervjuerna ringa in frågor som handlar om vad 
det är som skulle kunna ge en sådan förändring och om olika yrkesmässiga roller kan 
påverka. Sättet vi valt att kombinera de båda metoderna är genom att låta den extensiva 
undersökningen agera förundersökning, för att på så sätt få rätt fokus under våra 
intensiva intervjuer. Genom kombination av olika undersökningsmetoder ökas också 
studiens tillförlitlighet.40  
 

4.1 Enkäter 
 
En enkätundersökning är enligt Bengt Johansson ett sätt att få en möjlighet att 
generalisera med hjälp av kvantitativa data. Dock poängterar han att det är den 
empiriska generaliseringen som man kan tänkas få grepp om, det vill säga att om 
undersökningen är rätt utförd skulle samma resultat uppnåtts om hela populationen 
undersökts på samma sätt vid samma tidpunkt medan det inte går att säga något om en 
annan population vid en annan tidpunkt.41  
 
När man upptäckt att en enkätundersökning är den bästa vägen att gå för att få reda på 
det man vill bör man ställa sig tre frågor. Den första frågan är Vem ska man fråga? Här 
brottas man med urvalsproblematik, bortfall och statistisk felmarginal. Den andra frågan 
är Hur ska man fråga? Under denna fråga tas konstruerande av frågeformuläret, hur 
frågorna ställs och vilka praktiska kringarbeten som krävs upp. Den tredje och sista 
frågan är Hur analyseras svaren? Det handlar om vilka grundläggande tekniker man 
ska använda för bearbetningen av sina data.42 

                                                 
39 Ekström, Mats 2012. "Etnografiska observationer" i Metoder i kommunikationsvetenskap, sid 19. 
40 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, s. 86f. 
41 Johansson, Bengt 2012. ”Surveyundersökningar” i Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 87f. 
42 Ibid., s. 88. 



 12 

Att fundera över sitt urval kan kännas självklart. Ofta vet man från början hur 
målgruppen ser ut. Dock kan det behövas en tydlig definition av vilken population det 
handlar om. Att hitta register där populationen finns tillgänglig, en urvalsram, kan vara 
ett stort praktiskt problem. Ibland överensstämmer urvalsramen inte med populationen, 
och Johansson vill gå så långt att han menar att det aldrig stämmer överens – det 
förekommer både övertäckning och undertäckning. Dock påpekar han att det är 
allvarligare med undertäckning än övertäckning, då man med hjälp av frågor kan 
eliminera övertäckningen.43  
 
När bruttourvalet (de respondenter som valts att skicka ut enkäter till) är klart finns det 
fortfarande sårbarheter i form av bortfall.  Det finns olika typer där det naturliga 
bortfallet är de som har fått en enkät trots att de egentligen inte ingår i den tilltänkta 
populationen. De återstående respondenterna är då nettourvalet. Därefter finns även 
externt bortfall, som innebär att vissa respondenter avstår från att svara på enkäten 
medan internt bortfall är de fall där vissa frågor blir obesvarade.44 
 
Att formulera enkätfrågorna kräver mycket av frågeställaren. "Idealet för 
surveyundersökningar är att frågan ska uppfattas på samma sätt av alla som besvarar 
den", skriver Johansson. Det är viktigt att visa respekt för respondenten till exempel 
genom att vara tydlig, inte ställa ledande frågor samt att inte ha förutfattade meningar 
om respondenten eller hens svar.45 
 

4.2 Vår enkätundersökning 
 
För att få den bredd i vår undersökning som vi önskade valde vi en extensiv webbaserad 
enkätundersökning. Anledningen till detta val är framför allt att vi då kan nå så många 
av vår målgrupp som möjligt. Det finns dock två stora risker med att välja den här 
vägen. Den första är att urvalet riskerar att inte bli representativt, då vi inte kan 
säkerställa att vi når alla länets bibliotekarier. De som svarar kan vara enbart de som är 
engagerade och angelägna, vilket kan speglas i svaren. Den andra risken har med 
normsvar att göra. Normsvar är när respondenten svarar på ett sätt hen tror att hen 
förväntas svara.46 Det är alltså viktigt att försöka ställa frågor på ett neutralt sätt, utan 
värderingsord och göra allt för att respondenten känner sig fri att svara på det sätt som 
stämmer överens bäst med sanningen. Vi försökte ha dessa risker i åtanke under arbetet 
med enkäterna. 
 
När vi formulerade våra enkätfrågor visste vi att vi ville ha reda på hur bibliotekariers 
läsvanor ser ut i dagsläget och om det skett någon förändring över tid. Vi identifierade 
tre huvudrubriker som vi ville ställa frågor under, nämligen läsvanor, eventuella 
skillnader samt vem respondenten är. Efter att vi konstruerat ett preliminärt 
frågeformulär bjöd vi in några bekanta med olika erfarenheter och kunskaper att svara 
på detta. Denna provenkät gick till språk- och litteraturvetare, informationsvetare, 

                                                 
43 Johansson, s. 89f. 
44 Ibid., s. 94ff. 
45 Ibid., s. 103ff. 
46 Ibid., s. 106. 
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bibliotekarier och statistiker – allt för att i möjligaste mån säkerställa att enkäten var 
relevant, tydlig och faktiskt frågade efter det vi ville ha svar på. 
 
Provenkäten återkom med smärre kommentarer ur innehållssynpunkt men med en del 
utformningstekniska kommentarer som vi tog stor hänsyn till i utformandet av den 
slutliga enkäten. Vi valde dock att, trots rekommendationer, avstå från att ha med frågor 
avseende ålder och kön. Detta eftersom vi anser att det är mer relevant att tala om tid i 
yrket än om ålder på respondenten respektive att vi anser att kön säger relativt lite om 
en person. Yrkeskåren som sådan har en viss kvinnodominans, därför kommer även vår 
enkät att ha det. Vi har dock sett tecken på att skillnader och förändringar i läsvanor inte 
skiljer sig åt mellan könen, utan att det har med individer att göra.47 Därför väljer vi att 
behandla våra respondenter som sådana. 
 
Vårt urval av respondenter till enkäten var ganska enkelt. Vi valde det geografiska 
område vi bor i och gjorde ett allmänt utskick till alla bibliotek i det samarbete som 
kallas Götabiblioteken – det vill säga vi gjorde en variant på vad Jan Trost kallar 
bekvämlighetsurval. Han anger som ett exempel på detta en undersökning där formulär 
som ställde frågor om kvinnors syn på sexuallivet lades ut på olika ställen i USA där 
forskaren rörde sig. Hon lade ut cirka 100 000 formulär och fick tillbaka 3000 ifyllda, 
en svarsfrekvens som vi hoppades inte skulle motsvara den vi skulle få.48  
 
I Götabiblioteken ingår samtliga folkbibliotek i Östergötland samt Tranås 
stadsbibliotek. Denna samverkan innebär bland annat att det finns förenklade rutiner 
kring reservation av böcker och att man har katalog och system gemensamt. Genom att 
vända oss till Götabibliotekens bibliotekarier hoppades vi fånga in ett brett spektrum av 
bibliotekarier – både sådana som är på ett litet bibliotek och de som tjänstgör vid de 
större städernas, både sådana som jobbat länge inom yrket och de som jobbat en kortare 
tid och så vidare. Vårt urval blev alltså en kombination av totalutskick, om man räknar 
på att vi undersöker Götabibliotekens bibliotekarier, och ett stratifierat urval, om man 
ser till att vi undersöker bibliotekarier i Sverige.49 Vårt mål med urvalet var att få med 
alla bibliotekarier i länet för att på så sätt göra vår undersökning mer generaliserbar. 
Även om detta mål kan ses som orimligt och ouppnåeligt ville vi ha det i sikte och 
hoppades på en så stor svarsfrekvens som möjligt. 
 
Vi startade vårt urval genom att skicka mail till berörda bibliotekschefer, där vi 
uttryckligen bad om mailadresser till alla anställda vid biblioteken och förklarade vilka 
vi var, vad undersökningen handlade om och varför vi ville göra den. De flesta chefer 
svarade, och vi fick mailadresser till de anställda bibliotekarierna från vissa medan 
andra bad oss formulera ett brev som de kunde vidarebefordra till sina bibliotekarier så 
att de kunde välja själva om de ville vara med i undersökningen. På detta sätt fick vi 
(efter ett par månader) tag i 74 bibliotekarier anställda inom Götabiblioteken. Vi 
fortsatte sedan med att skicka ut mail till alla med missivbrev – följebrev – och 
personliga länkar till undersökningen, som vi gjorde via webbenkätverktyget 

                                                 
47 Smidt 2002, s. 310. 
48 Trost, Jan 2010. Enkätboken. s. 31f. 
49 Johansson, s. 92. 
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Surveymonkey50. Vi skickade även med en förfrågan i detta missivbrev om det var så 
att respondenten kunde tänka sig att ställa upp på en intervju i ett senare skede.  
 
Valet att använda oss av webbaserade enkäter, trots att det gör att vi inte kunde låta våra 
respondenter vara helt anonyma (exempelvis då en IP-adress gör åtminstone en 
lokalisering av den använda datorn möjlig), var inte ett helt lätt val för oss då vi ville att 
ingen skulle känna att deras svar kunde avslöjas. Dock lät vi det vara tydligt i både det 
första mailet och i missivbrevet att vi skulle behandla enkäterna med största möjliga 
konfidentialitet. Detta ledde oss också till att inte ha med en sista fråga på enkäten om 
deras mailadress för att välja ut intervjurespondenter. Vi valde i stället att i missivbrevet 
vi skickade till alla enkätrespondenter be de som var intresserade av att vara med på 
intervjuer att maila oss. Detta ledde till att urvalet för intervjuerna blev de som ville vara 
med. Detta slumpmässiga urval är kanske inte det bästa, då de som var intresserade 
visade sig vara relativt lika i ålder, tid i yrket och så vidare. Vi såg ett mönster att de 
som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju var sådana som tagit examen 
tillräckligt nyligen för att minnas hur det är att skriva uppsats, och därför ville hjälpa till 
i möjligast mån. 
 
I och med att vi bad bibliotekarier och bibliotekschefer att ge oss sina mailadresser 
visste vi att de var så aktuella som möjligt. Detta minimerade det naturliga bortfallet 
men det gjorde att vi helt har lämnat beslutet att vara med till våra respondenter. Det 
externa bortfallet försökte vi minska genom att skicka ut två påminnelser – dock inte 
fler än så för att inte riskera att få enkäter där respondenterna bara svarat något för att 
slippa fler påminnelser. Det interna bortfallet minimerade vi genom vårt val av frågor då 
vi dels försökte att aktivt bara fråga det vi absolut ville ha svar på och dels försökte göra 
frågorna så tydliga och lättolkade som möjligt. Detta för att undvika problem, och för 
att dra ner på tiden som gick åt för att svara på vår enkät.  
 
I slutändan fick vi på drygt två veckor under oktober 2013 in 56 svar. Detta är en 
mycket god svarsfrekvens – enligt Trost kan man räkna med en svarsfrekvens på 50-
75%, och då den i detta fall landade på drygt 76% anser vi den fullt tillfredsställande.51 
Den höga svarsfrekvensen är också en indikation på att det ämne vi valt att skriva om är 
aktuellt och att bibliotekarierna är engagerade.  Vi kunde också notera att många av de 
öppna svaren var likartade, vilket fick oss att sluta oss till att undersökningen var 
någorlunda mättad och vi kände att vi kunde gå vidare med de intensiva intervjuerna. 
 
En kvantitativ undersökning fokuserar enligt Holme och Solvang på reliabilitet, eller 
pålitlighet. Generaliserbarheten är viktig, att man mäter det man vill mäta och att den 
insamlade informationen är pålitlig. Giltighet, eller validitet, är svårare att uppnå med 
en sådan typ av undersökningar då de saknar den kvalitativa undersökningens närhet till 
forskningsobjektet.52  
 
Vi har försökt utforma frågorna med detta i bakhuvudet, och har haft god hjälp av en 
statistiker som är van vid att formulera svarsalternativ som åtminstone eliminerar de 

                                                 
50 http://www.surveymonkey.com 
51 Trost, s. 137. 
52 Holme & Solvang, s. 94f. 
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vanligaste felkällorna – exempelvis att ha ett mittenalternativ som är lätt att välja utan 
att lägga något större engagemang bakom. Vi har försökt öka giltigheten i möjligaste 
mån genom att undersöka ett ämne som ligger respondenterna varmt om hjärtat och 
genom att försöka hålla god kommunikation med dem. 
 

4.3 Intervjuer 
 
Det andra steget i vår undersökning var att utföra intensiva intervjuer. Intervjuerna 
baserades på de svar vi fått från enkäterna, och enkäterna har också varit en sorts 
kontaktväg för att finna respondenten till intervjuundersökningen. Problemet med att 
använda enkäten på det sättet vi gjorde var att det då blev endast de som gjorde ett 
aktivt val som valdes ut till att vara med i vår intervju. Urval på det sättet leder till vissa 
problem; nämligen att man får respondenter som inte är representativa för hela 
populationen, dock får man de som är extra engagerade.53 
 
Valet att genomföra intervjuer är enligt Millar med flera något man gör för att skapa sig  
”a solid base of fact from which to draw conclusions, make interpretations, and 
determine future course of action”.54 Detta gör intervjuer som metod väl lämpat för 
denna uppsats. De tolkningar och slutsatser vi försöker göra utifrån intervjumaterialet är 
mer djupgående än de vi kan dra utifrån enkätmaterialet. Syftet med att välja intervjuer 
som undersökningsform kan enligt Kvale antingen vara explorativt, där man kartlägger 
ett (ofta komplext) problem genom öppna frågor, eller att pröva hypoteser. I det 
sistnämnda fallet tenderar intervjuerna att vara något mer strukturerade. Ett annat sätt att 
definiera huvudsyftet med intervjuerna är att se dem som antingen empiriska eller 
teoretiska, där empirisk innebär att man är ute efter att samla in empirisk information 
och där teoretisk är att man är ute efter att pröva konsekvenserna av en teori.55 
 
Det finns en styrka i de kvalitativa intervjuerna, skriver Holme och Solvang, och de 
hänvisar till Laursen som säger att det är att undersökningsformen ligger så nära ett 
vardagligt samtal. Därmed är detta en form som tillåter forskaren att kliva tillbaka och 
låta bli att styra sina intervjupersoner på det sätt som det gärna blir om man väljer en 
annan metod.56  Enligt Millar med flera talar Gorden om hur man som forskare bör se 
till att öka förtroendet i mötet med respondenten genom att se till att den genom 
intervjun insamlade informationen är så relevant, pålitlig och tillförlitlig (relevant, 
reliable respektive valid) som möjligt.57 Här kan man behöva välja lite åt vilket håll 
man ska gå. Hetherington talar enligt Millar med flera om att en intervju som är hårt 
strukturerad kanske är mer pålitlig på det sättet att man kan få liknande svar med olika 
frågeställare vid olika tillfällen, men den mer löst strukturerade intervjun kan vara mer 
tillförlitlig då det är troligare att de verkliga problemen kommer upp till ytan.58 
 

                                                 
53 Johansson, s.101. 
54 Millar, Rob, Crute, Valerie & Hargie, Owen 1992. Professional interviewing, s. 81. 
55 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 94. 
56 Holme & Solvang, s. 99. 
57 Millar et al, s. 82. 
58 Ibid., s. 102. 
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Några andra felkällor vid intervjutillfället som Millar med flera diskuterar har att göra 
med social perception och fördomar.59 Detta är något som är mycket svårt att påverka, 
men det finns några negativa moment som går att försöka eliminera. Vi har försökt se 
till att intervjupersonerna varit fria i val om tid och plats för intervjuerna – dock har vi 
varit något påtryckande då tiden blev knapp i slutändan. Millar med flera talar också om 
ämnesfördomar – att man som respondent gärna anger att man läser mer, röstar oftare 
eller andra svar som får en att framstå som en bättre människa i sina svar än vad man är 
i sitt liv.60  
 
Kvale talar om intervjuundersökningens sju stadier, vilka är tematisering, planering, 
intervju, utskrift, analys, verifiering och slutligen rapportering.61 Som en mall för dessa 
nämner Kvale de fem känslomässiga stadierna som en forskare går igenom, vilka är: 
först en fas av antipositivistisk entusiasm, sedan en citatfas följt av en fas av tyst arbete, 
efter det en fas av aggressiv tystnad och till sist en fas av slutlig utmattning.62  Han 
beskriver vilka etiska frågor63 man bör tänka på i samband med vart och ett av de sju 
forskningsstadierna64. Under tematiseringsstadiet bör man tänka inte bara på det 
vetenskapliga värdet, utan även på att förbättra den mänskliga situation som undersöks. 
Under planeringsstadiet bör fokus ligga vid att se till att de man ska intervjua samtycker 
till underökningen, att de är informerade om hur den ska fungera, att man funderar över 
vilka konsekvenser det kan innebära för deltagarna i undersökningen samt hur man ska 
säkra konfidentialiteten. I själva intervjusituationen är inte bara konfidentialiteten viktig 
att ha med sig, utan även vilka konsekvenser det kan innebära för den man intervjuar 
vad det gäller exempelvis självuppfattning. Man bör också tänka på den likhet med en 
terapeutisk intervju som kan finnas. Konfidentialitetsfrågan hänger kvar under 
utskriftsstadiet, samtidigt som det är viktigt att fundera över hur det går att göra en 
tillförlitlig utskrift av de muntliga uttalanden intervjupersonen gjort. Under 
analysstadiet rör de etiska problemen hur djupt och kritiskt intervjuerna ska analyseras, 
samt i vilken grad den intervjuade ska ha inflytande över hur dennes uttalanden tolkas. I 
verifieringsstadiet handlar det om att som forskare stå upp till det etiska ansvaret att 
verifiera det man förmedlar. Slutligen är det under rapporteringsstadiet återigen viktigt 
att ta hänsyn till konfidentialiteten samt de konsekvenser det innebär för personerna 
man intervjuat och den grupp de representerar.65 
 
Angående behandlingen av intervjumaterialet skriver Holme & Solvang att det kan vara 
lämpligt att ordagrant skriva av de viktigaste partierna av intervjuerna, och sedan 
sammanfatta de andra. Utskrifterna kan sedan skickas till den intervjuade, kanske med 
en kopia på ljudinspelningen som komplement, men ofta räcker det med att skicka ett 
utkast på rapporten till de utfrågade.66 Under hanteringen av materialet ställs man inför 
några ibland gentemot varandra motstående krav: referaten av intervjuerna måste vara 

                                                 
59 Millar et al., s. 58ff. 
60 Ibid., s. 11. 
61 Kvale, s. 85. 
62 Ibid., s. 83. 
63 Ibid., s. 105. 
64 Ibid., s. 85. 
65 Ibid., s. 105. 
66 Holme & Solvang, s. 140. 
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begripliga. de intervjuade måste känna igen sina uttalanden samtidigt som information 
som gör identifikation möjlig bör lyftas bort, och dessutom måste sammanställningen 
spegla tonen i intervjun – det går alltså inte att ändra talspråk till skriftspråk.67 
 
Analysen av materialet utgör enligt Holme och Solvang den svåraste biten i en 
kvalitativ undersökning. Informationen som är insamlad är inte ordnad eller 
systematiserad av sin natur. Då kan forskaren välja ett av två olika angreppssätt; 
antingen går det att utgå ifrån det helhetsintryck den samlade informationen givit och 
därifrån välja några centrala teman att belysa, eller kan man välja att utgå från vissa 
utsagor och utifrån dessa bygga upp en totalförståelse för materialet.68  
 

4.4 Vår intervjuundersökning 
 
Innan intervjun började bjöd vi på en bulle eller frukt. Detta hade flera syften; dels att 
bryta isen lite och få igång samtalet, dels att se till att den som vi intervjuade inte var 
hungrig69 eller sugen och slutligen för att visa vår uppskattning att de tog sig tid med 
oss. Just i inledningen förklarade vi även syftet med intervjun, och att vi skulle spela in. 
Vi försökte också att förklara vår strukturering av intervjun lite kort. De första frågor vi 
ställde rörde bibliotekariens fritidsläsning – här täckte vi in vad man läser, hur man läser 
och hur mycket man läser. Därefter gick vi vidare genom att ställa frågor angående 
yrkesroll och litteraturval – här var fokus snarare på varför man läser det man gör, med 
specifika frågor som hur man väljer genre och vilka motiv man har när man läser. På det 
stora hela var dock intervjumanualen bara till som stöd för att få till en diskussion, eller 
som tematiska ramar till denna70 – eller som Millars med flera uttrycker det fokuserade 
vi på ett antal öppna frågor med möjliga sonderande frågor för att fylla ut svaren.71  
 
Vi hade också med på vår manual ett avsnitt där vi skrivit med att vi ska nämna att vi 
börjar närma oss slutet, då ett abrupt slut kan få en intervju att sluta i en lite dålig ton.72 
Detta försökte vi avhjälpa på två olika sätt; förutom den nyss nämnda förvarningen 
försökte vi dessutom fortsätta konversationen med våra respondenter även efter 
bandspelarna var avslagna. Samtliga intervjuer är utförda på respektive respondents 
arbetsplats. 
 
Intervjuundersökningarna genomfördes utspridda under första veckan i november 2013. 
Frågorna ställdes utifrån den intervjuguide som bifogats uppsatsen, men 
formuleringarna skilde sig åt mellan intervjutillfällena. Vi har valt att presentera 
intervjuerna i en annan ordning än de utfördes, och namnen är fingerade (men med 
samma könstillhörighet som intervjupersonen). Det finns uppgifter i intervjuerna som 
kan avslöja vem det rör sig om för personer med kännedom om biblioteken ifråga, som 
fakta om stadens och bibliotekets storlek eller bibliotekariens arbetsuppgifter. Vi har 

                                                 
67 Holme & Solvang, s. 140f. 
68 Ibid., s. 146. 
69 Millar et al, s. 20. 
70 Holme & Solvang, s. 99. 
71 Millar et al, s. 129ff. 
72 Ibid., s. 140. 
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varit noggranna med att påpeka detta, och frågat huruvida personen känner sig bekväm 
med att vi inkluderar sådana uppgifter eller om vi bör anonymisera mer. Samtliga har 
svarat att det inte innebär några problem. 
 
Fördelningen mellan personer med olika erfarenheter avseende tid i yrket, position på 
arbetsplatsen och så vidare har inte blivit så god som vi hoppats. På rekommendation av 
en av intervjupersonerna fick vi kontakt med en sjunde bibliotekarie att intervjua, en 
person med lång erfarenhet i yrket vilket gav oss lite mer av den bredd vi skulle önska. 
 
När vi slutfört våra intervjuer gjorde vi en transkribering av dem att utgå ifrån i vår 
uppsats. Vi valde att inte vara så noggranna med dessa där vi kommit ifrån ämnet, men i 
stort sett är de en representation av vad som faktiskt sades. Sedan förde vi över dem i 
mer läsbar form avseende exempelvis uttryck och ordning på vad som sades, med 
anonymiseringar som utbyte av namn, mer svepande beskrivningar av vissa 
arbetsuppgifter och så vidare. Vi har försökt att vara så trogna det som ursprungligen 
sades som det är möjligt. Denna mer läsbara redovisning av vad som sades är den som 
förekommer i uppsatsen under kapitel 5.2.1. Vi valde namn med begynnelsebokstäver 
som stämde överens med de första sju bokstäverna i alfabetet, och satte ut dem på våra 
intervjupersoner. De förekommer inte i uppsatsen i samma ordning som intervjuerna 
utfördes. När det första utkastet av intervjutexterna var gjorda mailade vi dem till 
respektive respondent och erbjöd dem att läsa igenom den och i så fall berätta om de 
kände igen det som sades, om de ville att vi ytterligare anonymiserade dem samt om de 
trivdes med sitt tilldelade namn. När vi gjort de smärre förändringar som behövde göras 
gick vi vidare med analysen. 
 
För den kvalitativa undersökningen är det, enligt Holme och Solvang, lättare att få en 
valid (giltig) undersökning. Reliabiliteten (pålitligheten) är svårare, då det kan vara 
problem att upprepa samma förutsättningar för studien.73 Det sistnämnda handlar om de 
mer tekniska delarna av intervjun, såsom ledande frågor, olika formuleringar och 
liknande. Validiteten ska vara något som forskaren bär med sig under hela studien, från 
tematisering till rapportering.74 Vi har försökt öka pålitligheten av vår 
intervjuundersökning genom att återkomma till samma frågeställningar på olika sätt och 
se om vi fått samma svar och genom att låta våra respondenter se och kommentera 
presentationen av deras respektive intervju så som den förekommer i uppsatsen. Då vi 
har enkätundersökningen att basera intervjuundersökningen på har vi en god grund för 
att göra en valid intervjustudie. 

                                                 
73 Holme & Solvang, s. 94. 
74 Kvale, s. 213f. 
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5 Resultat och analys 
 

5.1 Enkätundersökningen 
 
Som tidigare nämnts fick vi tillbaka drygt 76% av våra enkäter besvarade. Det vi kunde 
se vid en första anblick var att vi hade en god spridning mellan respondenter som 
arbetat längre respektive kortare tid, med en jämn minskning med flest som arbetat 
några få år i yrket till de som arbetat längre tid, och tydliga tendenser vad det gällde 
läsmängd och tid spenderad på läsning. 
 
Under den följande presentationen av resultatet kommer vi att ange procentsatser på 
samma sätt som det valda webbverktyget gör, nämligen i procent av de som faktiskt 
svarat på frågan. Vi anger då hur många personer det handlar om ifall det inte är alla 
som besvarat den. Frågorna tydliggörs med diagram då vi anser det befogat, och 
diagram över samtliga frågor finns med i bilaga 3. 
 

5.1.1 Läsvanor 
 
Den första delen av enkäten innefattade frågor som berörde respondentens läsvanor. Vi 
ville börja med att etablera en sorts nuläge innan vi gick närmare in på en eventuell 
förändring. Vi var noga med att den läsning vi var ute efter var endast den läsning 
respondenten utför på fritiden, med en poängtering att den i och för sig kan ha med 
arbetet som bibliotekarie att göra – vi var ute efter den läsning denne utför på icke-
betald tid oavsett för vems skull den utförs. 
 
På den första frågan, som handlade om hur ofta man läser, hade vi alternativ som 
spände mellan "dagligen" och "aldrig". Här blev svaren överväldigande enstämmiga; 
98,2% som angav antingen "dagligen" eller "flera gånger per vecka". Endast en 
respondent angav alternativet "någon gång per månad".  
 
Vår andra fråga rörde läsmängd 
uttryckt i antal böcker 
respondenten läser per månad. 
Spridningen var större under den 
här frågan, men lejonparten av 
respondenterna (58,9%) bedömde 
att de läser 2-4 böcker per månad. 
De övriga svarsalternativen (0-1 
böcker per månad, 5-8 böcker per 
månad respektive nio böcker eller 
fler per månad) var jämnt 
representerade bland övriga, med 
en svag övervikt på fem till åtta 
böcker per månad. 
 

Diagram 1: Fråga 2: Hur många böcker läser du i 
genomsnitt per månad? (n=56) 
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 Under den tredje frågan ville vi 
ringa in huruvida respondenten 
huvudsakligen läser översiktligt 
eller mer ingående, detta för 
återknyta till tanken att man 
kanske läser en lika stor eller större 
mängd litteratur som tidigare, men 
att det läsande man gör för jobbets 
räkning kan vara mer översiktligt. 
Dock pekade svaren på att de flesta 
läser relativt ingående – på vår 
femgradiga skala där 1 var 
"översiktligt" och 5 var "ingående" 
landade genomsnittet på 3,8. De 
flesta svarade antingen att de läser 
varierat eller att de läser ganska 
ingående. 

 
Fjärde frågan handlade om vilka motiv man har till läsning. Vi ställde några olika 
påståenden och frågade med hjälp av en fyrgradig skala hur väl dessa stämmer in från 
"stämmer inte alls" till "stämmer helt". Vi valde medvetet att inte ha en femgradig skala 
för att inte ge möjligheten till ett mittalternativ som i så fall skulle kunna vara en 
bekväm väg att gå. Det första påståendet var "för nöjes skull". Här svarade 70,9% att de 
instämmer helt och 29,1% att de instämmer delvis. En person svarade inte alls, och 
ingen svarade att de tar helt eller delvis avstånd. Andra påståendet var att man läser för 

jobbets skull. Här svarade 39,3% att de instämmer helt och 53,6% att de instämmer 
delvis. 7,1% tog delvis avstånd från påståendet och ingen tog helt avstånd från det. 
Tredje påståendet var "för avkoppling". Här svarade 50,9% av respondenterna att de 

Diagram 2: Fråga 3: Läser du företrädesvis översiktligt 
eller ingående? (n=56) 

Diagram 3: Fråga 4: Hur väl stämmer dessa påståenden in på varför du läser? 
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instämmer helt och 43,6% instämmer delvis. Alternativet "tar delvis avstånd" renderade 
3,6% av svaren och "tar helt avstånd" 1,8% medan en person valde att inte svara alls. 
Det sista påståendet var "för att lära mig något". 36,5% av respondenterna instämde helt 
medan 57,7% instämde delvis. Här valde fyra personer att inte svara alls, 3,9% tar 
delvis avstånd och 1,9% tar helt avstånd.  
 
 
Avslutningsvis under fjärde frågan kommer en öppen fråga, där respondenten ges 
utrymme att ange andra skäl till sin fritidsläsning. Här har vi fått fem svar, varav tre 
anger att de läser för sina barn. En av dem som läser för sina barn läser också inför 
bokprat som hålls i jobbet. En anger att hen läser "för demokratins skull och för att 
kunna dela mina upplevelser med andra" och en anger att hen läser "för att stimulera 
hjärnan, få nya tankar och tankesätt". 
 
Denna fråga fick avsluta första delen av enkäten, och det tidigare nämnda nuläget fick 
anses som etablerat. I webbenkäten fick respondenten klicka sig till en ny sida där 
denne fick svara på frågor om eventuella förändringar i läsvanor. 
 

5.1.2 Förändringar i läsvanor 
 
Fråga fem rörde huruvida respondenten märkt några skillnader i läsvanor efter att ha 
börjat arbeta som bibliotekarie. 78,2% svarade ja (det vill säga 43 personer), 14,6% 
svarade nej, 7,3% svarade att de inte visste medan en person valde att inte svara på 
frågan. Här uppmanades respondenter som inte märkt några skillnader i läsvanor att 
hoppa över de närmaste 
frågorna och gå direkt till fråga 
15. 
 
Som sjätte fråga ställde vi 
frågan om huruvida den 
upplevda skillnaden är i hur 
ofta respondenten läser. Av de 
46 som svarade på frågan 
svarade 41,3% att de läser 
oftare, 32,6% att de inte märkt 
någon förändring avseende 
detta och 26,1% att de läser 
mer sällan.  
 
Den sjunde frågan berörde skillnaden i antal böcker de läser. Här svarade 47 personer, 
och 46,8% upplevde att de läser fler böcker, 29,8% upplever att de läser ungefär lika 
många böcker och 23,4% upplever att de läser färre böcker. 
 
 

Diagram 4: Fråga 6: Är skillnaden i hur ofta du läser? (n=46) 
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Fråga åtta bestod av en matris 
där respondenten fick bedöma 
om denne läser mer 
översiktligt eller ingående 
utefter skalan "mer", "lika 
mycket" eller "mindre". På 
dessa båda delfrågor svarade 
43 personer. Den första 
delfrågan, avseende den 
översiktliga läsningen, 
besvarades av 42 personer 
varav 52,4% svarade att de 
läser mer översiktligt, 40,5% 
att de läser lika mycket 
översiktligt som förut och 
7,1% att de läser mindre 
översiktligt numera. Andra 
delfrågan, som gällde den 
ingående läsningen, 
besvarades av 39 personer. 
15,4% svarade att de läser mer 

ingående, 64,1% att de läser 
lika mycket ingående medan 

20,5% läser mindre ingående.  
 
Den nionde och tionde frågan rörde de skäl respondenten har till sin läsning, och om 
dessa skiljer sig mot hur det varit tidigare. På fråga nio ställdes frågan om det är så att 
respondenten läser av andra skäl jämfört med tidigare, och av de 45 som svarade var det 
82,2% (eller 37 personer) som svarade ja på frågan medan 17,8% svarade nej. De som 
svarade nej uppmanades att hoppa till fråga 11.  
 
På fråga 10, vilket var en öppen fråga som rörde vari skillnaden i skäl till läsning låg, 
svarade 40 personer (det vill säga fler än de 82,2% som svarade att de läser av andra 
skäl). Samtliga svar finns i enkäten som bifogas som bilaga 1, men tendensen är att 
många läser för jobbet även på fritiden (vi har sju personer vars svar påminner om detta 
uttalande), att många läser böcker för att presentera eller tipsa om på jobbet (också sju 
svar som går in under denna kategori), för bokprat (tio svar), för att hänga med i 
utgivningen i största allmänhet (tre svar) eller i utgivningen av barnböcker eller barn- 
och ungdomsböcker i synnerhet (tio svar). Några svar berättade också att 
respondenterna läser böcker de känner att de borde läsa (tre svar). Det finns också svar 
med mer positiv ton, som att en respondent känner att denne numera, till skillnad från 
under studieperioden, har både tid och lust till att läsa eller att man har förändrade vanor 
på grund av att man blivit förälder. 
 
 
 

Diagram 5: Fråga 8: Är skillnaden i att du numera läser mer 
eller mindre översiktligt eller ingående?  
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5.1.3 Skillnader i litteraturval 
 
Som fråga 11 valde vi att dela 
upp läsningen i skönlitteratur och 
facklitteratur, och frågade hur 
respondenterna upplever att en 
eventuell förändring ser ut inom 
dessa övergripande områden. Det 
är 46 personer som har svarat på 
frågan. Som svarsalternativ finns 
en tregradig skala, från "jag läser 
mer" via "jag läser lika mycket 
som förr" till "jag läser mindre". 
Vad det gäller skönlitteratur 
svarade 43,5% att de läser mer, 
43,5% att de läser lika mycket 
och 13% att de läser mindre. När 
det gäller facklitteratur svarade 
26,1% att de läser mer, 34,8% att 
de läser lika mycket och 39,1% 
att de läser mindre. Denna fråga 
kan vara något missvisande. I 
efterhand inser vi att vi borde ha formulerat den på ett sätt som utesluter facklitteratur 
man läst för sina högskolestudier. Vi vet inte om dessa siffror stämmer, eftersom det 
kan hända att respondenterna tänkt på tiden innan man börjat arbeta som studietiden, då 
man naturligt läser mer facklitteratur. 
 
Den tolfte frågan berörde val 
av genre. Vi betonade att vi 
använder genre i en mycket 
vid bemärkelse, där det både 
kan vara facklitteratur eller 
skönlitteratur, deckare eller 
fantasy eller lyrik eller 
dramatik. Frågan är utformad 
så att den har flera möjliga 
svar, vilket vi missade att 
påpeka. Då vi bland de 46 
svarande har fått 48 svar 
verkar det som att de flesta 
inte har märkt att det gick att 
ge flera alternativ, vilket gör 
att svaren på frågan inte har 
den betydelse vi tänkte oss att 
de skulle ha. Vi anser dock 
att de med den nya 
vinklingen, att respondenten valt det alternativ som passar bäst, går att göra en analys 
om än på en annan grund än vi från början tänkt. Det första alternativet var "läser mer 

Diagram 6: Fråga 11: Hur mycket läser du av skön- 
respektive facklitteratur i förhållande till förut? 
 

Diagram 7: Fråga 12: Hur ser dina val av genrer ut i 
förhållande till förut? (n=48) 
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av genrer jag väljer själv" vilket 21,7% valt, medan 28,3% valde att de "läser mer av 
genrer någon annan väljer". 26,1% svarade att de inte ser någon skillnad i val av genre, 
och 28,3% svarade i den öppna kategorin "annat". Fyra personer svarade att de läser 
mer av vad som krävs i jobbet, medan fem svarade att de läser mer av genrer de väljer 
själva. En av dessa svarade dessutom båda – att hen både läser mer som hen väljer själv 
och mer av det som krävs i jobbet. Detta är en bild som träder fram bland alla svar – att 
man kanske läser mer av genrer någon annan väljer, men man är medveten om att man 
själv bestämt sig för att göra det. Några pratar om att de läser spretigare, mer blandade 
genrer eller i ett fall att man valt att byta genre helt. En person satsar på att läsa en bok 
ur varje genre, något vi kommer att ta med oss i vår framtida läsning. 
 
Fråga 13 är en stor öppen fråga där vi ställer frågan om huruvida respondenten ser några 
andra förändringar i sin läsning. De arton personer som har svarat har väldigt olika svar, 
även om ett par har svarat att de är mer kräsna när de väljer litteratur och ett par berättar 
att de väljer att läsa mindre på semestern är den allmänna upplevelsen av svaren att de 
spretar åt olika håll. Någon läser mer ungdomslitteratur, en annan läser bara barn- och 
ungdomslitteratur. Det verkar som att flera har låntagaren i bakhuvudet, till exempel 
genom att ibland läsa populärlitteratur eller att helt välja bort det "alla" läser (låntagarna 
får tag på de böckerna ändå, utan rekommendationer från bibliotekarien). Det finns 
några svar som tyder på stress kring den egna läsningen, att man har svårt att känna 
läsglädje och läslugn eller att det är svårt att läsa ut böcker. Det sistnämnda verkar vara 
mer positivt för en respondent, som antyder att det inte är värt tiden att läsa ut en bok 
man inte tycker om, medan en annan berättar att hen väljer att fortsätta läsa böcker som 
inte passar smaken i stället för att, som förr, lägga undan boken – men att hen numera 
läser resten av boken mer översiktligt. En respondent konstaterar att all läsning som 
görs är användbar i jobbet. 
 

5.1.4 Skillnader i motiv till läsning 
 
I fråga 14 är vi ute efter orsaker till att läsningen ser annorlunda ut. Vi angav ett antal 
orsaker och bad respondenterna gradera dem från "instämmer helt" via "instämmer 
delvis" och "tar delvis avstånd" till "tar helt avstånd". På hela frågan har 45 personer 
svarat, men det är olika mängd som tagit ställning till de olika orsakerna. Den första 
orsaken vi nämner är att respondenten har annan smak. Av de 40 som svarat på denna 
delfråga anger 7,5% att de instämmer helt, 40,0% att de instämmer delvis, 30,0% att de 
delvis tar avstånd samt 22,5% tar helt avstånd. Som andra orsak ställs att man upplever 
att det krävs för yrket. Här har 44 personer svarat, och 65,9% instämmer helt. 31,8% 
instämmer delvis, 2,3% tar delvis avstånd och ingen har svarat att de tar helt avstånd. 
Den tredje orsaken vi föreslår är att det finns en känsla av att man bör ha läst vissa 
saker. Det är 42 personer som har svarat varav 47,6% instämmer helt, 40,5% instämmer 
delvis, 9,5% tar delvis avstånd och 2,4% tar helt avstånd. Fjärde orsaken är att man inte 
hinner läsa lika mycket som förut. Här har åter 44 personer svarat, och av dem har 
31,8% angett att de instämmer helt, 18,2% instämmer delvis, 20,5% tar delvis avstånd 
och 29,5% tar helt avstånd. Som sista fasta orsaken anger vi att man har mindre behov 
av att läsa som avkoppling, vilket 44 personer svarat på. Av dessa svarar 2,3% att de 
instämmer helt, 15,9% att de instämmer delvis, 22,7% tar delvis avstånd medan 59,1% 
tar helt avstånd.  



 25 

 

Avslutningsvis fanns det ett alternativ där respondenten fritt kunde formulera orsaker 
till sin annorlunda läsning. Vi fick fem svar; en anger att hen har mer lästid en förut på 
grund av arbetspendling samtidigt som hen läser mer ljudböcker än förut, en antyder att 
hen som småbarnsförälder har andra förutsättningar för egen läsning, en tredje anger 
tillgängligheten på arbetsplatsen där det skapas nyfikenhet för andra genrer, den fjärde 
anger ålder som en orsak och den sista påpekar att skillnaden i läsvanor har lite med 
yrkesrollen att göra, utan att förändringar i privatlivet gjort att tid och ork för läsning 
minskat. 
 
Den sista frågan i avsnittet om förändringar i läsvanor är öppen, där vi ber 
respondenterna delge oss övriga tankar och kommentarer om de har sådana. Nio 
personer har valt att svara, och deras svar är relativt olika. Det finns en röd tråd mellan 
flera av svaren, nämligen att man väljer annan typ av läsning på grund av jobbet, att 
man gör taktiska val eller att man behöver bredda sin läsning till exempel. Å andra 
sidan finns det en respondent som berättar att hen väljer bort böcker hen skulle läst 
annars på grund av en för stark koppling till jobbet. Några läser mer, och en respondent 
anger att det är stressigt att välja läsning då man får så stor tillgång till litteratur på 
arbetsplatsen. Någon påpekar att det är svårt att skilja mellan läsning man gör för jobbet 
och den privata läsningen. Ett konkret förslag utkristalliseras här, nämligen att 
bibliotekarier kanske kan få ett par timmars lästid på arbetstid varje vecka. 

Diagram 8: Fråga 14: Varför läser du annorlunda? Hur passar följande orsaker in: 
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5.1.5 Om respondenterna 
 

Den sista sidan som respondenterna 
fick klicka sig fram till ställde 
frågor om deras yrkesliv. Här valde 
vi att fokusera på rena 
yrkeslivsfrågor, då vi anser att de är 
de mest intressanta för den här 
undersökningen. Fråga nummer 16 
berör hur länge sedan respondenten 
tog examen, vilket samtliga 
respondenter svarat på. För 32,1% 
av respondenterna är det upp till 
fem år sedan, 26,8% tog examen 
för 6-10 år sedan, 21,4% tog 
examen för 11-20 år sedan och 
19,6% tog examen för 21 eller fler 
år sedan.  
 

Under fråga 17 ville vi veta hur länge respondenten har arbetat som bibliotekarie. En 
person har valt att inte svara på detta. 41,8% har arbetat upp till fem år, 18,2% har 
arbetat 6-10 år, 20,0% har arbetat 11-20 år och 20,0% har arbetat 21 år eller fler.  
 
Den sista frågan gällde storleken på arbetsplatsen angett i antal anställda. Alternativet 
"1-5 st" fick 21,4% av svaren, "6-15 st" fick 28,6%, "16-35 st" fick 21,4% och slutligen 
fick ">36 st" 28,6% av svaren. 
 

5.2 Analys av enkätundersökningen 
 
När vi analyserat vår enkät har vi dels tittat på enkätsvaren som helhet, men också lyft 
ut ett par grupper där vi ansåg det att eventuellt kunde vara vissa skillnader i hur svaren 
såg ut. Den ena gruppen är de med många år i yrket (de som svarat 11-20 år eller 21 år 
eller fler på frågan om hur länge de arbetat som bibliotekarier), då vi misstänker att de 
kan ha haft en annan läskultur när de började arbeta och därför kan ha en annan 
utveckling av läsningen under yrkesverksam tid. Dessutom kan detta påvisa tendenser 
som anknyter till vår fjärde frågeställning, det vill säga "På vilket sätt skiljer sig 
fritidsläsningen åt hos en nybliven bibliotekarie i förhållande till en bibliotekarie som 
arbetat många år i yrket?". Denna grupp innehåller 22 personer.  
 
Den andra gruppen är de som arbetar på större arbetsplatser (de som svarat 16-35 och 
>36 på frågan om hur många som arbetar på deras arbetsplats), då vi misstänker att det 
går att se lite skillnader i rutiner kring jobbläsning mellan större och mindre 
arbetsplatser. Här ingick 28 personer – vilket alltså är precis hälften av våra 
respondenter. Vi kommer att använda oss av dessa jämförelsegrupper då vi finner det 
relevant. 
 

Diagram 9: Fråga 16: Hur länge sedan är det som du 
tog examen? (n=56) 
 



 27 

5.2.1 Läsvanor 
 
När vi tittar på de båda första enkätfrågorna, vilka rör hur ofta respondenterna läser 
konkretiserat i lästid och läsmängd i antal böcker, bekräftas bilden av bibliotekarien 
som en läsande person. De flesta tycks hinna med någon bok i veckan och läser så gott 
som dagligen. Statiska centralbyråns läsrapport visar att var tredje person läser 
skönlitteratur varje vecka vilket skiljer sig ganska mycket mot våra respondenter där det 
endast är en person som läser mer sällan än så.75 Det verkar inte vara någon större 
skillnad i läsfrekvensen hos de som arbetat länge, något som överraskade oss lite även 
om vi var osäkra på vilken skillnad vi förväntade oss. Antingen kunde vi tänka oss att 
de äldre bibliotekarierna läste mer, då man kanske har mer tid och mer avslappnad 
inställning till arbetet än någon som kanske har småbarn eller är ny på arbetsplatsen, 
eller att de läste mindre då de kanske har hunnit bli mättade i sin läsning. Ingetdera var 
alltså fallet. 

 
Vår tes var att det skulle gå att 
se en övervikt av den mer 
översiktliga läsningen hos våra 
respondenter, då vi antog att 
den läsning man gör för jobbet 
är mer översiktlig. Dock finns 
det en viss övervikt på "ganska 
ingående" och "ingående" 
bland respondenterna, och de 
flesta andra har svarat att de 
läser varierat. Bland de som 
jobbat lite längre verkar det 
vara fler som har en varierad 
läsning på bekostnad av de 
båda förstnämnda kategorierna. 
De som arbetar på en större 
arbetsplats väljer snarare att de 
läser mer ingående eller 
varierat. Det visade sig således 
att det inte syns några 
tendenser till en mer översiktlig 
läsning i enkäterna – dock finns 
det vissa indikationer på att det 

kan förhålla sig så i intervjuerna. Eventuellt kan skillnaden bero på att det är lättare att 
muntligen specificera vilket lässätt som gäller vilken typ av läsning. När man möts av 
en fråga ställd på det sättet som vi gjorde i enkäten måste svaret gälla all läsning. 
 
Det är många av våra enkätrespondenter som berättar att de huvudsakligen läser för 
nöjes skull eller för avkoppling. Det är dock också många som läser för jobbets skull på 
fritiden – vilket var vår grundtes, även om vi inte trodde att en så stor andel som nio 

                                                 
75 "Kultur och fritid", Statistisk årsbok 2013, s. 473. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_24_A01BR1301.pdf 

Diagram 10: Fråga 3: Läser du företrädesvis översiktligt eller 
ingående? (Bibliotekarier som arbetat länge, n=22) 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_24_A01BR1301.pdf
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tiondelar skulle anse att de gjorde det. Den sista tiondelen har dessutom valt alternativet 
"tar delvis avstånd från", vilket torde innebära att det händer att de gör läsning som de 
har nytta av i arbetet oavsett vad intentionen med läsningen varit. De mer erfarna 
respondenterna läser i mindre utsträckning för att lära sig något, men har större andel 
representanter i "instämmer helt"-kolumnen inom samtliga andra påståenden. Ingen av 
dessa har tagit delvis avstånd från påståendet att de läser för jobbets skull. Vi ser en 
ganska intressant skillnad här bland de som arbetar på större bibliotek. Det är 
visserligen fler som instämmer helt i att de läser för avkoppling eller för nöjes skull, 
men det är också en större andel som instämmer helt i att de läser för jobbets skull. 
Skillnaden jämnas ut på nästa steg, då det är ungefär lika stor andel av samtliga 
respondenter som instämmer helt eller delvis som det är i gruppen som arbetar på större 
bibliotek. Samma sak gäller påståendet att man läser för att lära sig något; det är tydligt 
en större andel som instämmer helt, men det är i gengäld färre som instämmer delvis i 
jämförelse med alla svar.  

 
Ingen av våra respondenter tar avstånd, helt eller delvis, från påståendet att de läser för 
nöjes skull. Det verkar dock som att de i övrigt läser av väldigt varierande skäl – det är 
som flest fyra personer som tar helt eller delvis avstånd från något av påståendena, 
vilket pekar på att de skäl man som bibliotekarie har till sin fritidsläsning kan vara 
komplexa. Dock verkar de rymmas mellan de fyra påståenden vi ställde, eftersom det är 
få personer som valt att ange några andra skäl – där någon anger att hen läser för att 
stimulera hjärnan, någon anger att det är för demokratins skull och flera anger att de 
läser för och med sina barn. Just det här med att våra respondenter läser för sina barn är 
någonting vi helt missade i våra förberedelser. Vi hade inte alls denna aspekt med i 
tankarna, men så här i efterhand kan man tycka att det självklart är så att föräldrar läser 
för sina barn och naturligtvis borde vi ha ändrat formuleringen på frågorna så att det 
skulle tagits bort. Åtminstone borde vi ha haft det i bakhuvudet när vi formulerade 

Diagram 11: Fråga 4: Hur väl stämmer dessa påståenden in på varför du läser? 
(Bibliotekarier vid större bibliotek) 
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frågorna så att förändringar som har med det privata livet hålls isär från förändringar 
som har med yrkesrollen att göra. Detta är en tanke som även dykt upp när det gäller 
intervjurespondenterna och deras kommentarer om studietiden. 
 

5.2.2 Förändringar i läsvanor 
 
Bland de mer osäkra svaren på frågan om respondenten märkt någon skillnad i sina 
läsvanor sedan denne börjat arbeta som bibliotekarie finner vi, kanske inte oväntat, de 
som arbetat längre. Tre av de fyra som svarade att de inte visste och den som hoppade 
över frågan helt finns i den 
gruppen. Dock är det mer på 
bekostnad av andelen som 
svarat nej än den som svarat 
ja. Bland alla respondenter 
har mer än tre fjärdedelar 
märkt skillnad i sina 
läsvanor. Detta är ett svar vi 
hade förväntat oss, men som 
vi i viss mån oroade oss för 
att det inte skulle vara som 
förväntat då hela uppsatsen 
på ett sätt hade fallit om det 
visade sig att det inte finns 
någon faktisk skillnad.  
 
Vi föreslog samma tänkbara 
områden där man kan se 
skillnader i läsvanor som vi 
frågade om i de första tre 
frågorna, nämligen i hur ofta 
man läser, hur många böcker man läser och hur ingående eller översiktligt man läser. På 
de båda första frågorna har en tredjedel berättat att de inte ser någon skillnad och det är 
fler som ser en ökning än som ser en minskning. Dock är det mer skillnad bland de som 
arbetat längre, där fler har svarat att de inte förändrats i hur ofta de läser och det är en 
relativt jämn fördelning mellan de tre alternativen angående hur många böcker de läser. 
Över hälften av respondenterna anger att de numera läser mer översiktligt. Andelen 
ingående läsning är oförändrad för nästan 65%. Det är dock färre som läser mer 
ingående i förhållande till förut än som läser mer översiktligt. Ingen av de mer erfarna 
bibliotekarierna har angett att de läser mindre översiktligt, och man ser en tydlig tendens 
mot svarsalternativet "ingen skillnad". Bland de som arbetar på större bibliotek är det 
fler som läser lika mycket översiktligt som förut, på bekostnad av mer, medan det är 
färre som har svarat att de läser lika mycket ingående och dessa har fördelat sig jämnt 
på de båda andra svarsalternativen.  
 
Dessa tre frågor om skillnader i läsvanor anknyter alltså till vår första frågeställning, 
nämligen i vilken utsträckning yrkesverksamma bibliotekarier läser på fritiden i 
förhållande till innan den yrkesverksamma tiden. Vi ser att tre fjärdedelar läser lika 

Diagram 12: Fråga 8: Är skillnaden i att du numera läser mer 
eller mindre översiktligt eller ingående? (Bibliotekarier som 
arbetat länge) 
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mycket eller mer, vilket talar emot den fråga som ställdes till Bibblan svarar. Att den 
läsning som görs är mer översiktlig är inte lika positivt, det är trots allt över hälften som 
läser mer översiktligt medan 15% läser mer ingående. Vi förutsätter ett visst samband 
mellan den mer översiktliga läsningen och den läsning som görs mer som pliktläsning 
för arbetets skull, vilket vi baserar på både våra egna förutfattade meningar – då 
översiktlig läsning kan behövas för att få den breda kunskap som kan behövas även i 
ämnen eller genrer där man inte är intresserad av att läsa mer ingående – och på våra 
intervjurespondenters svar. Även om många läser mer översiktligt nu än tidigare bör 
påpekas att respondenterna enligt fråga tre inte läser i huvudsak översiktligt. Dessutom 
verkar den översiktliga läsningen i allmänhet inte minska den ingående. 
 
Många respondenter har angett att de läser av andra skäl än tidigare – endast åtta 
personer har svarat att de inte gör det, dessutom är det elva personer som avstått från att 
svara på frågan. Det verkar som att även några av de som svarat att de inte läser av 
andra skäl har angett andra skäl under den kommande öppna frågan. Många av 
kommentarerna är relaterade till jobbet. Det handlar om bokprat, att hålla sig à jour 
(ibland specificerat för jobbet, ibland specificerat kring utgivning men också i största 
allmänhet), ospecificerat för jobbet eller med tyngdpunkt på barn- och ungdomsböcker. 
Tre stycken nämner att de borde läsa vissa böcker. Under den här frågan kommer även 
skäl som har med livssituation att göra upp, som studier eller familjesituation. En del 
svar andas en viss hopplöshet: 
 

Jag har i stort sett ingen tid att läsa böcker anpassade för min ålder och i första hand inte för 
nöjes skull/avkoppling. Allt jag läser (barn- och ungdomslitteratur) är kopplat till arbetet. 

 
Vissa anger att de läser "med minnet påslaget" eller liknande, med en antydan om att 
man funderar över vilka låntagare boken passar för även vid ren nöjesläsning, någon 
säger att hen läser "för jobbets skull mer än för min egen". Det finns också enstaka mer 
positiva svar: 
 

Därför att jag har lust och tid, något jag inte kände när jag studerade. 
 
På det hela taget är det alltså många som anger olika skäl som har med arbetet att göra. 
Det är svårt att se i den här frågan hur stor del av fritidsläsningen som färgas av de här 
skälen. En fråga som formar sig när vi ser den här bilden rör om det verkligen är bra att 
så stor del av fritiden, kanske ens största fritidsintresse, plötsligt börjar handla om 
arbete. Denna fråga bar vi med oss i den senare intervjuundersökningen. 
 
Våra respondenter anger överlag att de numera läser mer eller lika mycket skönlitteratur 
och den största andelen mindre facklitteratur. Vid de större biblioteken ser siffrorna 
väldigt lika ut bortsett från att färre läser mer facklitteratur, medan det bland de som 
jobbat längre tid blir tydligare drag åt mer skönlitteratur och mindre facklitteratur. Vi 
blev något överraskade över resultatet, kanske på grund av att vi själva huvudsakligen 
läser skönlitteratur och därför ser det som troligt att vi kommer att läsa mer 
facklitteratur för arbetets skull i framtiden. I våra intervjuer kom det fram att en del av 
denna minskning kan ha att göra med att vissa av respondenterna räknar med den 
facklitteratur man läste under studietiden, och därmed läser mindre facklitteratur nu. 
Detta är förmodligen inte hela sanningen, men det går inte att utesluta att den 
förklaringen står för en del av enkätsvaren. 
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Fråga tolv går att välja fler alternativ på, men det är få som har begagnat sig av den 
möjligheten. Den gäller hur man väljer genrer i förhållande till förut, och vi ger några 
olika alternativ; att man läser mer av genrer man väljer själv, att man läser mer av 
genrer någon annan väljer, att det inte är någon skillnad eller det öppna alternativet 
"annat". Fördelningen mellan de olika är relativt jämn, differensen mellan alternativen 
är 6,5 procentenheter. Det är minst antal som valt att de läser mer inom genrer de väljer 
själva. Vid de större 
biblioteken svarar fler 
att det inte är någon 
skillnad, där de flesta 
verkar komma från 
alternativet "Annat". 
Bland de som har 
arbetat längre har så 
många som en tredjedel 
angett att de läser mer 
av genrer någon annan 
väljer – detta är drygt 
fem procentenheter mer 
än vad alternativet 
renderar bland alla 
respondenter (här vill vi 
än en gång påpeka att 
det även bland samtliga 
respondenter var det 
alternativ som flest 
anslöt sig till, det är 
alltså en betydande 
skillnad med tanke på 
spridningen på 6,5% som nämns tidigare). Bland de öppna svaren ser vi både en del 
svar som har med arbetet att göra – man läser vad jobbet kräver, man läser sådant man 
inte väljer själv och så vidare – och svar som antyder att man själv väljer genre, och ofta 
svar som antyder att man har en större spridning såsom att man läser spretigare, en titel 
inom varje genre och liknande. Det är en mer positiv anda i dessa öppna svar än i den 
föregående öppna frågan, de antyder ett större intresse för de olika genrerna. Vi tycker 
oss se en ton av att man i och för sig läser mer av genrer man inte väljer, kanske för att 
jobbet kräver det eller för att man råkar på olika typer av böcker på sin arbetsplats, men 
att man uppskattar breddningen. 
 
Arton personer har skrivit något i den öppna frågan angående om man ser några andra 
förändringar i sin läsning. Här är det stor skillnad mellan svaren, det är bara ett par svar 
som över huvud taget kan anses likvärdiga. En respondent har svarat vardera "ja", "nej" 
respektive "vet ej", vilket är lite betecknande för resten av svaren. Ett par stycken säger 
något om att de är mer kräsna numera. Någon tycker att det är svårt att hitta läsglädje 
och läslugn. Det finns också några som säger att de inte läser ut böcker på samma sätt 
som förut av olika skäl, medan en annan säger att i stället för att avsluta en bok hen inte 
gillar väljer hen numera att läsa resten av boken översiktligt. En person säger något som 
kommit fram i nästan alla våra intervjuer – att man inte behöver läsa den mest populära 

Diagram 13: Fråga 12: Hur ser dina val av genrer ut i förhållande 
till förut? (Bibliotekarier som arbetat länge, n=20) 
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litteraturen eftersom den lånas ut ändå. Vissa tänker mer på målgrupper, 
rekommendationer och bokprat. Någon drar ner på "egen" skönlitteratur, en annan 
berättar att hen bara läser barn- och ungdomslitteratur. De här svaren är relativt 
symtomatiska för vår undersökning i stort – det är olika vinklingar och olika sätt att 
uttrycka sig, men det verkar som att det finns ett mönster av att bibliotekarierna läser 
mycket brett, att förvånansvärt många har svårt att hitta läsglädje och att det läses 
mycket för jobbet. En person svarar att hen känner sig "lite stressad över min läsning 
nu".  
 
När det gäller orsaker till varför man läser annorlunda är det ganska många som 
instämmer delvis eller delvis tar avstånd från att de har annan smak, ungefär lika många 
instämmer helt i att de upplever att det krävs för jobbet. De som arbetat länge är mer 
tveksamma. Bland samtliga respondenter är det ännu fler som instämmer helt eller 
delvis i att de upplever att de bör ha läst vissa saker medan det bland de som arbetat 
länge skett en viss förskjutning åt att de helt instämmer eller tar helt avstånd. Det är en 
betydligt jämnare fördelning i den stora respondentgruppen mellan de olika alternativen 
för påståendet att man inte hinner, och det är mindre än en femtedel som instämmer helt 
eller delvis i att de har mindre behov av att läsa som avkoppling. Bland de som arbetat 
länge är det fler som tar delvis avstånd från påståendet att de inte hinner medan det är en 
starkare tendens mot att ta helt avstånd från påståendet att man har mindre behov av 
läsning som avkoppling.  
 
De största orsakerna tycks alltså vara att man upplever att det krävs i yrket och att man 
bör ha läst vissa saker, med tidsbrist på en stark tredjeplats. Detta är intressant i 
koppling till Tomas Petterssons magisteruppsats om bibliotekariers litterära kanon, där 
han menar att det finns en litterär kanon inom bibliotekariekåren med verk som man så 
att säga bör ha läst. Han menar också att bibliotekariestudenter inte behöver bli tillsagda 
vad de ska läsa, eftersom de läser det som krävs ändå.76 Detta är ett tydligt exempel på 
att bibliotekarierna själva skapar den här pressen, att det är något som kommer inifrån. 
Det finns något uppmuntrande i svaren på den här frågan, då vi faktiskt ser att 
bibliotekarierna trots de tidigare antydningarna angående förlusten av läslust, 
förekomsten av pliktläsning och pressen att läsa annat än det man själv väljer ändå 
väljer att läsa för att koppla av. 
 
Det finns en öppen fråga kopplad till denna frågeställning, och där var svaren betydligt 
mer konforma än vid tidigare öppna frågor – kanske av den enkla anledningen att det 
inte var så många svar. Fyra av svaren har med livssituation att göra, såsom 
familjesituation och arbetspendling, medan ett svar refererar till tillgängligheten på 
arbetsplatsen och att den ökar nyfikenheten på andra genrer. 
 
Avslutningsvis frågade vi om det fanns något att tillägga som en öppen fråga. Vi fick 
nio väldigt olika svar. Många talar om en tudelning mellan det man borde läsa och 
avkopplingen läsningen ger, mellan fritidsläsning och jobbläsning eller mellan intresse 
och stress. Flera talar också om barn- och ungdomslitteraturläsning inför jobb och 
bokprat. Någon talar om taktiska val, eller om att man i början av arbetslivet behöver 
bredda sig inför den dagliga informationsdisktjänstgöringen. De svar vi har fått är som 

                                                 
76 Pettersson. 
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synes inte några nyheter, utan det är drag som kommit fram tidigare i undersökningen, 
men någon kommer med ett konkret förslag: 
 

Jag tycker bibliotekarier som jobbar med litteratur bör få lästid minst 2 tim/vecka. Det är 
inte mycket men ngn kompensation för all tid man lägger ner på sin fritid. 

 
Detta gjorde att vi intervjuerna hade med konkreta förslag som en diskussionsfråga. 
Som senare kommer att framgå blev svaren mycket entydiga, i linje med denna 
enkätrespondent. 
 

5.2.3 Om respondenterna 
 
Efter detta följde frågor angående examen, arbetad tid och storlek på arbetsplatsen. 
Fördelningen var relativt god, och vi kan se att ju längre tid tillbaka man tagit examen 
desto kortare tid tycks det ha tagit innan man fått jobb. Dessutom ser vi att det är klart 
fler i gruppen med de som arbetat länge som arbetar på medelstora bibliotek, med 16-35 
anställda. 
 

5.2.4 Summering 
 
Övergripande kan sägas om enkätundersökningen att svaren i stor utsträckning 
motsvarade våra förväntningar. Det var dock en större andel av fritidsläsningen som var 
jobbrelaterad än vi trodde, trots att det var en del av vår ursprungliga tes. Vi förvånades 
lite av att detta inte syntes i någon ökning av mängden facklitteratur som läses på 
fritiden, men det handlar förmodligen mest om att vårt personliga perspektiv ser 
annorlunda ut. Vår tes att man skumläser litteratur som man inte väljer själv och att man 
kanske därför kan säga att man läser mindre än vad man egentligen gör har till viss del 
fallit i och med enkätundersökningen, då våra respondenter inte alls tycks läsa så 
mycket översiktligt som vi trodde att de gjorde. 
 
För att återknyta till frågeställningarna kan vi av enkätundersökningen se att 
bibliotekarier läser lite mer både vad det gäller tid och antal böcker, med en viss 
betoning på det sistnämnda, än vad de gjort innan de börjat arbeta. Man påverkas av 
jobbet i sitt val av fritidsläsning, i huvudsak på grund av en inre press att uppfylla de 
krav på att ha kunskap om den litterära kanon som man upplever finns och på grund av 
de yttre krav som ställs i och med behovet av förberedelse för bokprat och 
disktjänstgöring och så vidare, men också genom att man så att säga utsätts för mer 
litteratur och på grund av tillgängligheten upptäcker nya saker att läsa. Det är inte så 
stor skillnad i hur fritidsläsningen ser ut hos de som arbetat länge, men det går att se att 
de inte läser i samma utsträckning för att lära sig något och att de läser mer för 
avkoppling och för nöjes skull. De tycks ha utarbetat en varierad teknik där de blandar 
mer översiktlig och mer ingående läsning. På det hela taget verkar det vara så att man 
ser mindre skillnad i läsvanorna när man arbetat längre, vilket naturligtvis kan ha med 
minnesaspekten att göra då det är svårt att minnas precis hur läsvanorna såg ut för till 
exempel ett tjugotal år sedan. 
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5.3 Intervjuundersökningen 
 
Vi kommer här först att presentera varje intervju för sig, med ett skriftspråk som ligger 
så nära respondenternas eget uttryck som möjligt.77 Vi vill att deras egna röster ska 
komma fram i möjligaste mån, inte en tillrättaläggning av dem. Sedan följer en samlad 
analys av resultatet. 
 

5.3.1 Alva 
 
Efter en kort introduktion där vi diskuterade vår intervjuundersökning och uppsats 
presenterade Alva sig som barnbibliotekarie med mycket ansvar för bokprat och andra 
program- och fritidsverksamheter. De barn hon arbetar med är i blandade åldrar upp till 
högstadieåldern. Alva har arbetat på ett större bibliotek inom Götabiblioteken i ungefär 
ett år. Hon har tidigare varit skolbibliotekarie, vilket hon började med 2010, två år efter 
examen. 
 

5.3.1.1 Nuläge och läsvanor 
 
På frågan om hur hennes fritidsläsning ser ut svarade hon att hon till den största delen 
läser barnlitteratur. Hon kan ha tre till fyra bokprat i veckan på huvudbiblioteket eller på 
en filial. När intervjun genomfördes var Alva mitt uppe i planering inför en större 
presentation av höstens nyutgivning, och hade ett par veckor kvar innan ett sextiotal 
böcker skulle presenteras. Med tanke på att det för henne i huvudsak handlade om 
ungdomsromaner kände hon sig relativt stressad, då hon hade ungefär femton romaner 
att läsa på de här veckorna. Denna presentation var dessutom både för allmänhet, lärare 
och kollegor – det vill säga personer som har god uppfattning om vad som ges ut, och 
därför kände hon extra press att ha djupare kunskap om de böcker hon ska prata om. 
 
I övrigt läser hon gärna facklitteratur, gärna om historia. Hon tycker inte om att läsa 
deckare. Men eftersom hon behöver läsa så mycket barnlitteratur "vid sidan av" blir 
vuxenlitteraturen bortprioriterad. Vi bad henne precisera vad det blir för litteratur när 
hon läser för sin egen skull, och hon berättade att den författare som var aktuell för 
henne vid intervjutillfället var Svetlana Aleksijevitj. Då den är lite tyngre att läsa tar det 
dock tid för henne, och hon kände att det trots att hon vill läsa går mycket långsamt 
framåt. 
 

5.3.1.2 Förändring över tid 
 
Vi frågade om hon har märkt någon skillnad över tid från när hon började som 
bibliotekarie. Hon svarade att även om hon har god behållning av viss 
ungdomslitteratur, och kanske hade valt (och, när det gäller vissa ungdomsbokserier, 
väljer – detta är något hon har upptäckt och börjat läsa sedan hon började jobba) att läsa 
                                                 
77 Holme & Solvang, s. 140. 
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en del av den ändå, så är det i huvudsak jobbläsning som hon utför på fritiden. Hon 
påpekade att det är så mycket som måste läsas till jobbet att hon inte hinner läsa det hon 
vill – och om det är så att hon försöker läsa lite för sin egen skull under helgen så 
känner hon ofta att det är motigt att läsa på grund av lästvånget hon kan känna annars. 
Alva nämnde också att det kan kännas pressat när hon läser något hon verkligen vill 
läsa, då hon känner att det är så mycket annan läsning hon borde ta tag i vilket kan göra 
att det blir svårt att slappna av. Att låna vuxenlitteratur som det är kö på, och därmed 
endast tvåveckorslån, är inte aktuellt över huvud taget, då Alva nästan aldrig hinner med 
tillräckligt mycket egenläsning under den tiden.  
 
Innan Alva började jobba som bibliotekarie läste hon inte så mycket som hon gör nu. 
Hon berättade att hon läste en del biografier och några skönlitterära böcker. Under 
utbildningen blev det lite mer, till exempel läste hon barnlitteraturkurser (som i och för 
sig till största delen innehöll teoretisk litteratur) och liknande. När hon precis hade 
börjat jobba behövde hon därför läsa väldigt mycket barnlitteratur för att komma ikapp. 
Hon kände att hon inte läst någonting, att hon inte kände till någonting alls. Om en 
låntagare kommer och vill ha en spännande bok måste man ju ha läst massa spännande 
böcker så att det går att rekommendera något, menade hon. 
 
Även om Alva är nere i en svacka där hon inte riktigt orkar läsa, mycket på grund av att 
hon känner att hon verkligen måste läsa, brukar hon läsa 4-5 böcker i veckan. Det är 
ungefär en timme varje kväll. Sedan semestern i juni då hon läste väldigt mycket är hon 
inte så intresserad av att läsa när hon inte måste. Under sina tre veckors semester 
berättade hon att hon läst kanske femton böcker, och de flesta var nyutkomna 
ungdomsböcker som Alva kände att hon kunde använda på bokprat senare. Hon 
reflekterade lite över att det kanske kan vara lite konstigt att känna att det är en bra idé 
att tänka att man ska använda semestern till att hinna ikapp med jobbläsningen.  
 

5.3.1.3 Lästeknik och lästid 
 
Alva läser oftast rätt ingående. Hon skriver ner en recension om varje bok, så att hon 
kan gå igenom recensionerna inför bokprat för att repetera. Hon är en snabb läsare, och 
känner därför att hon inte behöver skumma. Det händer dock att hon läser ett stycke för 
att sedan hoppa till slutet av boken och läsa det för att sedan hoppa tillbaka och läsa 
mellandelen efteråt. Det är ingen större skillnad på sättet hon läser nu mot hur hon 
gjorde innan hon började jobba. Den största skillnaden vad det gäller läsvanor mellan 
innan hon började arbeta som bibliotekarie och nu ligger i pressen hon känner att hon 
måste läsa för jobbet. 
 
Som barnbibliotekarie i den stad Alva arbetar i har man två timmars betald lästid i 
veckan. Det är svårt att ta ut dem på arbetsplatsen, då man ofta delar kontor och kan bli 
lite störd, så Alva försöker antingen hitta en annan plats än kontoret på jobbet eller sitter 
hemma och läser. Dock kan det vara svårt att hinna ta ut lästiden, och även om det går 
att spara lästid och exempelvis ta ut fyra timmar varannan vecka känner Alva att hon 
inte alltid hinner. I dagsläget är det ganska länge sedan hon senast kunde ta ut lästid. 
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Det finns bibliotekarier, påpekar Alva, som har som policy att aldrig läsa något hemma 
för jobbet. Hon nämner bekanta som jobbar på andra bibliotek, men säger samtidigt att 
för hennes arbetssituation skulle det inte fungera. På huvudbiblioteket har de ofta ett par 
skolklasser inbokade varje dag som kommer på besök plus ofta flera klasser som 
kommer på spontant besök. Från bibliotekets håll försöker man få skolorna att höra av 
sig innan, speciellt om det behövs nya lånekort. 
 

5.3.1.4 Genrer, bokval och jobbläsning på fritiden 
 
När Alva väljer genre gör hon det efter vad hon känner till och vilka böcker som 
kommer att lånas ut. Kommer det in en bok som är läskig och spökig som Ingelin 
Angerborns böcker till exempel, då vet hon att hon måste läsa den eftersom att det är 
vad barnen vill ha och den passar bra till bokprat. När hon väljer vuxenböcker går hon 
gärna till Adlibris och tittar på förslag som de ger baserat på vad hon har tyckt om 
tidigare. 
 
Här följde en kort diskussion om vad som kan saknas på biblioteket, exempelvis 
personliga boktips från bibliotekarien. Sedan återgick vi till läsvanorna, och ställde 
frågan om vilka motiv Alva har till sin läsning. Hon vill läsa böcker som har ett 
intressant ämne – och det måste vara verkligen intressant för att det ska vara värt att 
lägga tid på det. Hon uttrycker att hon har höga krav på det hon läser på fritiden, att hon 
sållar mer nu än tidigare och att hon lägger boken åt sidan om hon inte tycker om den. 
Hon känner att det är så mycket barnlitteratur som hon måste läsa, och om hon läser 
vuxenböcker går det ju ut över den läsningen så då måste det verkligen vara värt det. Är 
det en bok hon tycker om som är reserverad av en annan låntagare och därför måste 
lämna tillbaka händer det att hon skriver upp vilken sida hon är på och sedan lämnar 
igen boken och sätter upp sig i kö igen, så att hon kan fortsätta där när hon får hem 
boken härnäst. Det tar ganska lång tid att läsa en bok på det sättet. 
 
Nästa fråga rörde bilden av bibliotekarien som en läsande människa, och huruvida Alva 
kände någon press omkring detta. Hon svarade att hon ibland tjänstgör i 
informationsdisken och känner att hon har svårt att svara när folk frågar efter en bra 
deckare, eller när talbokslåntagare kommer och vill ha boktips. "På barn går det ju 
jättelätt, men med vuxna är det svårare" menar hon. Det känns som att man inte ger så 
bra hjälp när man inte vet. Detta är inget som direkt påverkar hennes val av böcker, men 
hon känner att hon har lättare att hjälpa till när det gäller till exempel biografidelen där 
hon läst mycket mer. Hon känner också att hon inte vill läsa deckare på fritiden, 
eftersom hon redan läser så mycket som hon inte skulle valt själv att läsa i och med 
barnlitteraturen. 
 
Tillgängligheten av böcker har påverkat Alvas läsning en hel del. Hon har aldrig använt 
biblioteket så mycket som hon gör nu. Tidigare besökt hon biblioteket någon gång 
varannan vecka eller så, och köpte mycket mer böcker. Nu vill hon inte köpa böcker, 
och säger att hon inte vill ha böcker i present då hon ändå inte hinner läsa dem. Den 
senaste boken hon köpte var i våras eller somras, och hon har fortfarande inte hunnit 
läsa den. Hon ger dock gärna bort böcker. 
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Alva läser för jobbet på fritiden ungefär 4-5 timmar i veckan. Det kan variera mycket – 
dagen innan intervjun läste hon ungefär tre timmar jobbläsning hemma, men då hade 
hon inte läst något dagen före det. Hon känner till flera bibliotekarier som bara läser 
recensioner och liknande inför bokprat, men Alva känner att hon då inte vet tillräckligt 
om boken och att det känns som att man ljuger om man säger att en bok är jättebra utan 
att ha läst den. Hon har varit med om att själv talat om en bok utifrån en recension eller 
baksida, och ett barn ställt någon fråga som hon inte kunnat svara på vilket gjorde att 
det märktes tydligt att hon inte läst boken. 
 

5.3.2 Bente 
 
Bente jobbar som bibliotekarie och då mestadels med uppsökande verksamhet. Hon 
jobbar på två anstalter samt häktet, plus hel del på projekt som till exempel ett 
bokcirkelprojekt med missbrukare. Hon tillbringar inte särskilt mycket tid i 
informationsdisken utan är mest ute och rör på sig. Bente har arbetat på ett större 
bibliotek inom Götabiblioteken i tre år, vilket är hela tiden sedan examen 2010. Hon har 
även jobbat på huvudbibliotekets barnavdelning. 
 

5.3.2.1 Nuläge, förändringar och bokval 
 
När Bente väljer böcker att läsa väljer hon böcker som berör. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara jobbiga ämnen, men hon vill att det stannar kvar längre än vad till 
exempel chick lit78 gör. Det är främst skönlitteratur, hon läser mycket sällan 
facklitteratur privat till skillnad från den läsning hon gör för jobbet. Om det inte känns 
tillräckligt bra kan hon helt enkelt sluta mitt i boken. 
 
Det är olika i olika perioder hur mycket Bente läser, men det brukar bli att hon läser ut 
ungefär en bok i veckan. Hon har alltid flera böcker på gång samtidigt, så det blir oftast 
inte så att hon börjar och avslutar en bok samma vecka, utan hon har olika böcker för 
olika sinnesstämningar; är hon ledsen och vill fortsätta vara ledsen har hon en bok, är 
hon ledsen och vill bli glad har hon en annan och så vidare. Hon försöker läsa lite varje 
kväll, men det blir inte alltid så på grund av att hon ibland jobbar lite för sent.  
 
Förr läste hon verkligen mycket, och läste mycket varje kväll. Skillnaden beror mest på 
tiden – när hon var student hade hon på sätt och vis mycket mer tid än vad hon har nu. 
Samtidigt känner hon att hon känner sig lite låst i sättet hon läser, och det är svårt att 
veta hur mycket hon läser för sin egen skull och hur mycket hon läser för jobbet. 
Översiktsläsandet är något som kommit med jobbet, när hon behöver ta sig igenom en 
bok inför en bokpresentation. Här känner hon att det kan bli lite tvång – dels för att det 
kan vara böcker hon egentligen inte vill läsa, och dels för att hon automatiskt kan känna 
att hon måste analysera en bok. Detta är något som kommit i samband med litteratur- 
och filmvetenskapstudier – att det är svårt att läsa en bok eller se en film utan att 
analysera, att det är svårt att hitta tillbaka till lustläsandet. Detta är också en orsak till att 

                                                 
78 Chick lit är en genre där man får följa kvinnor i 20-30-årsåldern, ofta singlar som söker efter perfektion 
och, naturligtvis, mannen i sitt liv. 
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det inte blir lika mycket läsning som förr. "Det borde stå som en varningstext" säger hon 
angående att studierna, och jobbet, har förstört lustläsningen. Det skapas ett visst tvång, 
och en känsla av att man inte bör välja den här nöjesboken man bara vill läsa för sig 
själv när det finns en hög med böcker som man borde läsa. 
 

5.3.2.2 Jobbläsning och nytta av läsning 
 
På frågan om hur mycket läsning för jobbet det blir varje vecka svarade Bente att det 
blir lite varje dag. Hon arbetar med den uppsökande verksamheten Boken kommer plus 
inom kriminalvården. Det blir således en del exempelvis självbiografier med gängteman 
som hon inte skulle välja att läsa själv, men hon måste ändå ha koll på hela den 
utgivningen för att kunna vara den bibliotekarie som behövs ute på anstalterna. Där 
träffar hon också många som är ganska läsovana, och då är det extra viktigt att ha koll 
på böckerna och kunna berätta vad de handlar om så att det är lätt för låntagaren att 
fastna för boken. Bente väljer dock att försöka sköta den typen av pliktläsning på 
arbetsplatsen – på luncher och raster och "i farten" – och hon har lite olika tekniker, som 
snabbläsning och att läsa en händelse mitt i boken som hon kan berätta om, till hjälp för 
att effektivisera.  
 
Här ser hon en skillnad i att arbeta i informationsdisken på huvudbiblioteket jämfört 
med att träffa de intagna på anstalterna, då de som uppsöker informationsdisken ofta vet 
att de vill ha exempelvis favoritförfattarens senaste deckare, medan det krävs mer koll 
på böckerna ute på anstalterna för att kunna föreslå "något jättespännande att läsa". Där 
finns det inte heller datorer till hjälp, det går inte att göra en snabb sökning på 1800-tal 
och romantik och få en lista på förslag, allt måste finnas i huvudet. "Det är bara jag och 
så har man ett bibliotek där" säger Bente, och även om det går att beställa böcker från 
huvudbiblioteket som hon sedan tar med sig till anstalterna krävs det att dels veta vad 
som finns och var och dels kunna prata om vad böckerna handlar om utan texten i 
katalogposten. Det blir lite som det kanske var förr, att man som bibliotekarie vet vilka 
som har lånat vad och var man har sett en viss bok. Med tanke på att det kan vara runt 
6000 böcker på en anstalt är det ganska många böcker att känna till. I det fallet är det 
många som är gåvoböcker, och då handlar det kanske lite mer om böcker som kan 
tänkas ha ett litteraturmässigt uppfostrande syfte. De böcker som finns på plats på 
anstalten av bibliotekets bestånd är mer av typen Svensk maffia och liknande, och Bente 
anser att det är viktigt att båda delarna finns, att det är en bra blandning. 
 
Bente påpekar att hon har sina specialområden som hon tycker är mer intressanta, och 
alltså har mer kunskap om angående beståndet. Andra områden kan hon ha väldigt lite 
koll på, som till exempel historia, och normalt sett fungerar detta bra trots att hon inte 
har datorn med. Man lär känna biblioteket och de intagna och lär sig vad som 
efterfrågas, och då är det möjligt att oftast hitta rätt utan datorer.  
 
På isoleringshäktet sitter personer som inte har särskilt mycket att göra med sin tid; 
Bente uttrycker det som att man efter ett tag tröttnar på alla repriser som har gått på TV. 
Detta kan handla om personer som aldrig förut läst men som plötsligt vill läsa dagligen. 
Blandningen av litteratur kan verkligen komma till pass för läsovana, som kanske vill 
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börja med ett seriealbum för att sedan kunna läsa en LL-bok79 och komma vidare 
därifrån. 
 

5.3.2.3 Tidigare läsvanor, nuläge och bokval 
 
Som barn var Bente en storläsare, och hon var en flitig bokbussbesökare. Detta är något 
hon kommit ifrån lite nu. Det känns som att inte tiden finns, även om hon påpekar att 
den egentligen borde finnas när man slutar vid femtiden. Hon berättar om att det händer 
att allt annat försvinner och hon läser en jättetjock bok på en dag, men att det inte är så 
som det var förr. Kanske beror det på en större kräsenhet. Hon ger inte en bok mer än 
någon sida, har den inte fångat henne då lägger hon undan den. Som bibliotekarie finns 
det så många böcker man vill och borde läsa att hon inte vill lägga tiden på något som 
inte känns bra. 
 
Den senaste tiden känner Bente att läsningen gått åt rätt håll igen, och att hon kan hitta 
lugnet i läsningen och läsa mer än kanske en kvart i taget. Hon berättar om att hon läser 
mer eller mindre beroende på hur stressad hon känner sig, både hemma och på 
arbetsplatsen, och det kan i perioder ändra tiden för och inställningen till läsning. Trots 
att det kan vara bra terapi när hon väl kommer in i läsningen har hon svårt att läsa när 
hon är stressad. En annan aspekt är det analystänk som kom med studierna i 
litteraturvetenskap vilka hon bedrev innan biblioteksstudierna, som gjorde att hon inte 
ville röra en bok under hela den senare studietiden eftersom hon behövde komma bort 
från analyserandet och hitta tillbaka till det normala, roliga läsandet i stället. 
 
När Bente väljer böcker att läsa är det till största delen skönlitteratur. Hon har vissa 
förlag som hon gärna väljer, som Sekwa som ger ut mycket franskspråkiga författare, 
och väljer gärna debutanter i övrigt eftersom "det kan vara något nytt, det kan vara 
någonting annat". Hon påpekar att om man i stället går på en storsäljande författare vet 
man vad man får. Hon intresserar sig inte särskilt mycket för vilka böcker som det 
pratas om i till exempel DN:s Boklördag, utan väljer utefter egna intressen och 
preferenser; att läsa böcker som berör. Detta gäller även facklitteratur. För jobbet läser 
hon mest facklitteratur, både självbiografier och annan facklitteratur – då företrädesvis 
från hylla O om samhällsvetenskap, brott och rätt och liknande. Hon påpekar att det 
med hennes specifika tjänst är lättare att välja läsning till jobbet till skillnad från om 
man jobbar i informationsdisken och får möta alla frågor och ofta sådana som har med 
recensioner i tidningar och TV-program att göra. Bente känner att hon inte vill se TV 
som har med jobbet att göra, då hon till skillnad från i sin läsning, då hon vill ha böcker 
som berör, vill ha TV-program som helt oengagerande. Hon vill slippa känna att hon 
behöver hålla koll på författare och utgivning via medier hemifrån, eftersom det lätt 
leder till att man ständigt tänker på jobbet och saker som skyltning, vem man kan tipsa 
om en viss bok och så vidare. Hon tror att det lätt blir att jobbet blir hela ens identitet i 
så fall, och vill undvika att falla i den fällan. 
 
                                                 
79 LL-bok är en bok från LL-förlaget som ger ut lättlästa böcker. Enligt förlagets hemsida beskrivs en LL-
bok som en bok med "ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att bli färglöst. Böckerna 
är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och 
bild". (http://www.lattlast.se/ll-forlaget/vad-ar-lattlasta-bocker, hämtad 2014-01-23) 
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5.3.2.4 Motiv till läsning privat och i yrket 
 
Den främsta anledningen till att läsa är för Bente avkopplingen, att komma ner i varv. 
När hon läser för jobbet är det inför bokcirklar, bokprat eller individuella möten på 
anstalten. Hon försöker hålla jobbläsningen på jobbet dock. Det finns en viss press i 
bilden av bibliotekarien som en läsare, särskilt med tanke på generationsskiftet. Hon 
känner att de lite äldre på arbetsplatsen har så mycket i ryggraden, medan hon och de 
andra yngre inte har det på samma sätt. Hon nämner att det inte är obligatoriskt med 
litteraturvetenskap i utbildningen längre. Även om det går att ta till sig kunskapen på ett 
annat sätt och att yrket håller på att förändras finns det en syn på bibliotekarien som en 
vandrande encyklopedi. Hon berättar om en äldre låntagare som uttryckte tvivel på om 
hon kunde hjälpa till eftersom boken som eftersöktes var skriven "långt innan du 
föddes". Det verkade inte finnas någon förståelse för att det kan vara så att hon kände 
till boken ändå, eller att hon om inte annat har redskap för att ha möjlighet att hitta den. 
 
Att biblioteksyrket och biblioteket som sådant håller på att förändras tycker Bente bara 
är bra. Det behövs mer än bara kunskap om böcker, men hon ser ett glapp mellan den 
äldre generationens goda litteraturkunskap och den yngre generationens mer bristande 
sådana – kanske på grund av hur utbildningen numera är utformad, utan 
litteraturvetenskapsbiten. Läsningen gör att Bente känner sig tryggare i sin yrkesroll. 
Hon vet vad som pratas om, vet att hon kan presentera böcker och kan förhoppningsvis 
hitta rätt till läsaren. Att ha läst en bok när man står och tipsar en låntagare ute i hyllorna 
kan göra jättestor skillnad, även om det kanske händer att man som bibliotekarie låtsas 
att man tycker en bok är bra som man egentligen inte gillade. Det blir mycket mer 
personligt, även om det egentligen kan räcka med det som står i systemet för att hjälpa 
låntagaren. Dessutom säger Bente att läsningen tillsammans med vanan att arbeta utan 
datorer gör att hon inte blir helt handfallen om systemet kraschar på huvudbiblioteket, 
som många andra kan bli. 
 
Tillgängligheten på böcker har kanske inte påverkat Bentes läsning så mycket, men hon 
har i alla fall fått upp ögonen för lite annat. Innan nyinkomna böcker kommer ut i 
biblioteket står de osorterade på en hylla, vilket gör det mycket lättare att ta hem något 
som man inte skulle tagit hem annars. Skulle hon inte jobbat på bibliotek skulle hon 
troligtvis endast titta på nyheter och endast på skönlitteratur. Hon önskar verkligen att 
hon hade känt till de tjocka bokkatalogerna med all utgivning när hon själv var 
storläsare. 
 

5.3.2.5 Jobbläsning på fritiden 
 
När vi frågar om hur mycket jobbläsning som egentligen görs på fritiden – även luncher 
och raster räknas trots allt dit – berättar Bente att det trots allt blir några timmar. Det 
varierar naturligtvis med hur arbetsveckorna ser ut, exempelvis har hon ibland kafferep 
med de äldre Boken kommer-låntagare, något hon uppskattar mycket, och då behöver 
hon ha läst böckerna mycket noggrant. Hon preciserar med att det är ungefär två timmar 
jobbläsning på fritiden i veckan om man slår ut det, men att det ibland ökar under 
perioder. Här skulle hon önska att även vuxenbibliotekarierna kunde få två timmars 
lästid i veckan, som barnbibliotekarierna har.  
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Även om vuxenbibliotekarierna inte har bokprat på samma sätt anser Bente att det 
känns professionellt att kunna sitta i det dagliga mötet och ha läst in sig lite noggrannare 
inte bara på det man väljer själv. Lästiden borde kanske gälla generellt, speciellt med 
tanke på att det finns bibliotekarier som absolut inte gör som Bente gör och tar med sig 
jobbet hem, utan snarare läser baksidor eller bläddrar lite i recensioner. Hade alla haft 
två timmar lästid i veckan hade det kunnat främja läskännedomen och det dagliga mötet 
hade blivit bättre. Det kan verka som en löneförmån, men Bente understryker att det 
faktiskt ingår i jobbet och borde behandlas som vilken arbetsuppgift som helst. Hon 
känner att hon gärna skulle ta ut de två timmarna i ett sjok och faktiskt sätta sig att 
fokuserat jobbläsa. Det skulle kännas skönt att få en tydligare uppdelning mellan det 
som är jobbläsning och det som är nöjesläsning. 
 
Bente påpekar också att hon kanske egentligen läser mer för jobbet än vad hon 
uppskattar, att det kanske skulle bli mer än två timmar i veckan om hon verkligen 
försökte ta tiden på det. Sedan finns det gränsfall, till exempel om man tar hem en bok 
inför ett bokprat men sedan upptäcker att man läser den lika mycket för sin egen skull. 
När man senare tittar tillbaka på den läsningen kanske den ses som nöjesläsning trots att 
den från början var till jobbet. Läser man böcker för sin egen skull som man trots allt 
ska ha för jobbet måste man dessutom lägga lite mer tid på den, det går inte att bara slå 
ihop den och lägga undan den när man är färdig. 
 

5.3.3 Cornelius 
 
Cornelius arbetar som bibliotekarie vid ett större bibliotek inom Götabiblioteken. Han 
har disktjänstgöring på både barn- och vuxenavdelning och har dessutom hand om 
bibliotekets del av viss utbildning i kommunen. Som en angränsande uppgift jobbar han 
också med Digidel och håller i individuella datorhandledningar. Han tog examen 2007 
och har jobbat som bibliotekarie sedan 2009. Från början jobbade han mest på ett 
närbibliotek, men sedan 2010 har han åtminstone arbetat delvis på huvudbiblioteket. 
 

5.3.3.1 Läsvanor och förändringar 
 
Om sin läsning berättar han att han är ganska blandad, även om det finns en sorts röd 
tråd. Han ser sig som en misslyckad fantasyläsare, och säger sig ha vissa av de "typiska 
nördsymtomen", men trots den starka dragningen åt fantasyhållet blir det ganska lite av 
det. Han vill ha ett stänk av det fantastiska, tycker om magisk realism och gärna ett sorts 
eskapistiskt tema. Det är en god blandning mellan skön- och facklitteratur och mellan 
barn- och vuxenlitteratur, även om det blivit något mer barnlitteratur sedan han började 
arbeta som bibliotekarie. Han understryker dock att han har varit intresserad av 
barnlitteratur ända sedan han var barn själv. 
 
Även om Cornelius inte har ändrat sin läsning rent genremässigt känner han att det är en 
del läsning han måste göra på fritiden som han inte skulle valt om det inte vore för 
jobbet. Man måste hålla god koll på barnlitteraturen, och man måste vara mycket bra på 
att planera för att kunna lägga arbetstid på läsning – något som inte officiellt ingår i 
Cornelius tjänst men som är tillåtet att göra om övriga arbetsuppgifter sköts. Han 
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påpekar också att det finns litteratur som man läser som från början var tänkt att läsas 
för jobbet, till exempel inför ett bokprat med en andraklass, men som man upptäcker 
inte passade. Den har inte fått någon praktisk användning för jobbet, men lästes inte för 
ens egen skull – vart ska den då höra?  
 
En av de viktigaste förändringar i Cornelius läsvanor har bara avlägset att göra med 
jobbet. Då han numera arbetspendlar med ett par timmars restid varje dag får han tid att 
hinna med betydligt fler böcker än tidigare. Med tanke på att han har små barn hemma 
skulle han förmodligen inte hinna med någon läsning annars, mer än möjligen en stund 
med en ljudbok medan barnen somnar. Det sistnämnda är en stor förändring mot 
tidigare, men den har ingenting med arbetssituationen att göra. 
 
En fördel med jobbet är att man kan få en och annan impuls av kollegor och kan då läsa 
böcker, för nöjes skull, som man kanske inte läst annars. Tillgången av böcker påverkar 
också läsningen. Som de flesta andra bibliotekarier har Cornelius ganska många 
låneböcker hemma, vid intervjutillfället cirka 45 böcker. Även om en del av dessa är 
bilderböcker finns det också några böcker som kan följa med hem efter att han har 
upptäckt dem under till exempel bokuppsättningen. Han vet av erfarenhet att han inte 
kommer att komma ihåg boken om han inte lånar hem den eftersom han inte visste att 
den fanns, och då plockar han på sig den. På det sättet tänjer man litegrann vad man 
läser. En del kanske ligger lite på gränsen av ens vanliga bekvämlighetszon, även om 
Cornelius zon är ganska vid vad det gäller läsning. 
 
Om Cornelius arbetar för fullt blir det en eller två romaner i veckan om man skalar om 
det till normala romaner. Då tillkommer ljudböcker och podlyssning, vilket gör att det 
kan bli upp till tre böcker i veckan under de två timmar läsning och halvtimmen 
ljudboksläsning som blir dagligen när han arbetar heltid. Han påpekar att det på grund 
av de impulser han får på arbetet blir högar som måste göras färdigt, och han tror att det 
är svårt att ha mindre än tio böcker hemlånade – någon på nattduksbordet, någon i 
väskan, ett par på jobbet och kanske ett par som ska skrivas en bloggpost eller 
minnesanteckning om. 
 

5.3.3.2 Lästeknik, bibliotekariers läsning och genrer 
 
När han läser sina böcker läser han noggrant. Han vill inte hoppa sidor och avbryter 
sällan böcker, även om det egentligen är onödigt att läsa slutet när man läser böcker 
inför bokprat för barn – trots att undersökningar visar att det är helt ovidkommande hur 
mycket man vet om en bok vill han inte ge några spoilers – eftersom det går att ge en 
ärlig säljpitch utan att veta hur det går. Men för Cornelius tar det emot att läsa en bok 
utan att läsa hela boken. 
 
Vi diskuterade sedan frågan från Bibblan svarar som nämns i uppsatsens inledning, och 
Cornelius sade att han mycket väl kan tänka sig att en person som börjat arbeta som 
bibliotekarie har svårt att hinna med läsning – man har ganska mycket att göra. Själv 
svarar han ofta på frågan om han som bibliotekarie läser mycket att han inte läser så 
mycket som folk tror, även om han för tillfället har väldigt gynnsamma förutsättningar. 
Han tror att det kan vara så att exempelvis personer som behöver läsa mycket 
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barnböcker i tjänsten kan ha svårt att hänga med när vännerna talar om vuxenromaner, 
och att det därför kan upplevas att de läser mindre. Dessutom kan det bero på 
livssituation också – en student eller arbetslös kan ha mycket mer tid till läsning än en 
heltidsarbetare. Han tror att det förr var hårdare kåranda, att en barn- och 
ungdomsbibliotekarie blev tillsagd att inte läsa vuxenböcker alls: "Nej, nej, nej, lägg 
bort den där – så kan du läsa två ungdomsböcker på samma tid". Han känner också att 
litteraturen utvidgar sig; att "ju fler författarskap man läser, ju fler böcker man ser desto 
mer inser man att man har läst mycket lite". 
 
Cornelius pratade lite om olika preferenser – att synen på vad som är en rolig eller bra 
bok skiljer sig åt. Han påpekar också att den verkliga nyfikenheten ofta är begränsad, 
och att det ibland kanske är bättre att gräva ur sin erfarenhet av vad folk lånar än ur sin 
egen själs djup efter vad som berört en mest. 
 
Andra förändringar som han sett i sin egen läsning är att han blivit mer intresserad av 
ren fantasy. Detta är inget som har förändrats på grund av jobbet. Han läser också gärna 
tankeväckande litteratur som sätter igång huvudet. Egentligen kanske han håller på med 
samma saker fortfarande, men har blivit mer renodlad i sin läsning. Det finns signaler 
som får honom att helt avstå från en bok, exempelvis böcker med ordet lärling i titeln, 
eller "kolontitlar" som han kallar det – exempelvis Diagnos: mördad. Han läser nästan 
inga deckare över huvud taget längre, utan han väljer helst bort de spännande böckerna, 
de som är upphängda på mordkomplotter och liknande, eftersom han upplever det som 
att de inte stannar. Det finns några deckare på hans läslista, men de har funnits där några 
år. Han känner i största allmänhet att det som är populärt lånas ändå, och därför behöver 
han mest ha koll på de böckerna för att kunna hänga med i snacket så att säga, han 
behöver det inte så mycket för att kunna tipsa låntagare om böckerna. 
 
Ibland finns det kollegor närvarande som kan andra genrer än vad Cornelius själv kan, 
och då går det att hänvisa till dem. Annars säger han att det blir en del småljugande av 
typen "nu har jag inte läst just den här, men vad jag hört om den så tror jag att den kan 
passa dig". Som en parentes säger han att en god bibliotekarie ljuger, även om han själv 
inte gör det. 
 

5.3.3.3 Bokval och yrkesroll 
 
När Cornelius väljer sin läsning blir det ofta vad han råkar stöta på, både rent fysiskt på 
jobbet men också lite av det han hittar i media. Den största motivationen till bokvalen är 
vad han själv vill läsa helt enkelt. Ibland läser han för att lära sig saker, och lite mindre 
än hälften av det han läser är facklitteratur. Ibland väljer han någon science fiction-
klassiker av dem som Sam J Lundwall gett ut, mycket för förorden. Tillgängligheten 
påverkar mycket, ofta tar han hem böcker som han plockat fram åt låntagarna som de 
sedan inte vill ha. Han är ofta ute efter en inre spänning, läser för att tänka med andras 
huvud som Schopenhauer sa, och för att tänja sin erfarenhet. Han har svårt att förstå den 
åsikt man stöter på ibland att män bara kan läsa manliga författare. Han har dock läst 
fler flickböcker under den senare halvan av sitt liv än under den första halvan påpekar 
han.  
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Mycket av pressen som följer med bilden som en bibliotekarie som en läsande person är 
ganska lätt att avfärda anser Cornelius. Som exempel nämnde han ett bröllopstal där han 
gjorde en del litterära referenser, och en av gästerna trodde att han kan göra liknande 
saker för att han kunde läsa vad han ville på jobbet vilket var lätt att förklara att så inte 
är fallet. Ibland får man säga att "läsa, nej sånt har vi inte tid med. Det får man göra 
hemma". Han påpekar dock att man ibland vid rekrytering säger att man inte måste 
tycka om läsning för att vara bibliotekarie, men han tror att en sådan person kan få det 
lite jobbigt. Han känner också att det ibland kan vara lite press från låntagarna när man 
sitter i disken och inte har koll på genren som efterfrågas. Dock ser han till att lämna det 
i disken när han går därifrån. Det går ganska fort att inse att det inte går att ha koll på 
allting. 
 
I yrkesrollen ger läsningen tillsammans med erfarenhet av vad som faktiskt lånats en 
kunskap om vad som kan vara bra att rekommendera för ny bok till en låntagare som 
läst en viss bok. Det är trevligt att kunna prata litteratur med låntagare, och att bekräfta 
dem i deras litteratursmak är ofta väldigt uppskattat, så även om läsningen kanske inte 
är direkt nödvändig – det går att ta till sig viss kunskap via media och så vidare – har 
man alltid nytta av den. På barnsidan är det lite annorlunda då barn läser väldigt mycket, 
och det räcker inte på samma sätt att ha koll på de författare som säljer mycket. Det kan 
kanske behövas lite mer stöd i jobbläsningen på barnavdelningen. 
 
Cornelius understryker att en av de bästa sakerna med bibliotekarieyrket är att man har 
nytta av all information man kommer i kontakt med. Därför blir mycket av 
nöjesläsningen något man har nytta av i jobbet. Ren pliktläsning som görs på fritiden 
blir kanske någon timme i månaden. Det var ungefär ett par timmar i veckan när han 
jobbade på närbibliotek och hade mer ansvar för bokprat för barn. Att biblioteket han 
arbetar på har lyft bort bokprat som arbetssätt tycker han litegrann är ett problem, då 
man om man bokpratar behöver ha koll på kanske fem titlar som man berättar om 
medan man nu behöver företräda hela hyllan. 
 
Grundinställningen på arbetsplatsen är att det inte finns någon lästid under arbetstid. 
Cornelius tror dock att det finns en och annan skicklig kollega som lyckas planera sin 
arbetstid så att hen kan lägga in någon timme här och där. Han tror dock att det mest 
handlar om barnbibliotekarier. Det bedrivs ett visst inre läsfrämjande arbete med 
litteraturträffar för de anställda där de kan tipsa varandra om någon nyutkommen bok. 
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5.3.4 Doris 
 
Doris arbetar som folkbibliotekarie på ett integrerat folk- och skolbibliotek som är en 
filial till ett av de större biblioteken inom Götabiblioteken. Det är endast hon och en 
skolbibliotekarie som är anställda på arbetsplatsen. Hon har arbetat på flera olika filialer 
de senaste 1,5 åren, men endast ett par månader på denna. Hon tog examen 2011. 
 

5.3.4.1 Läsvanor och förändringar 
 
Fritidsläsningen för Doris består i romaner för både vuxna och ungdomar i många olika 
genrer. Hon brukar beteckna sig själv som ”fulkulturell”, som en motsats till 
”finkulturell”. Hon läser i första hand med underhållning som syfte, vilket gör att hon i 
första hand inte väljer särskilt allvarliga böcker. Vid intervjutillfället hade hon precis 
läst färdig Lex bok av Sara Kadefors och skulle börja läsa Toni Morrissons Älskade. För 
det mesta blir det ungefär en bok i veckan, dels under den halvtimme pendling till och 
från jobbet hon har och dels hemma.  
 
Läsningen hemma kan se lite olika ut – är det en bra bok kanske hon inte släpper den på 
hela helgen, är den dålig kanske hon inte läser alls eller byter ut den. Även om Doris är 
en noggrann läsare känner hon att hon inte måste läsa ut en bok bara för att hon har 
börjat. Om hon läser för att diskutera boken med andra eller om andra sagt att boken är 
bra kan hon hänga i ändå, men annars har hon inga problem att släppa en bok. 
 
Sedan Doris börjad jobba har hon börjat läsa mer nyutkomna böcker – hon brukar 
reservera direkt på grund av fokuset på nyinköp. Tidigare läste hon mest vad hon råkade 
hitta på biblioteket. Hon känner att läsningen kanske har fått minska en aning i tid 
eftersom hon helt enkelt inte hinner lika mycket längre. Jobbet innebär att man måste ha 
koll på litteratur, men Doris understryker att det inte betyder att man måste ha läst allt.  
 

5.3.4.2 Jobbläsning och bokval 
 
På det integrerade folk- och skolbiblioteket har Doris en kollega som är anställd av 
skolan som bibliotekarie. Denna kollega har fyra timmar lästid i veckan, medan Doris 
inte har någon. Detta gör att hon känner att läsningen inte är en del av hennes jobb, utan 
är mer ett fritidsintresse. Hon tycker att det räcker med den kunskap om böckerna som 
går att få från kataloger och liknande. Sedan funderar hon över att man kanske så att 
säga snöar in på det som är ens specialitet – att man exempelvis blir den som är väldigt 
bra på fantasy till exempel, men hon tar tillbaka det och säger att hon egentligen inte 
tror det. 
 
Äldre kollegor pratar ibland om att lästid på arbetstid hade varit fantastiskt, att få läsa 
och prata om litteratur för en gångs skull eftersom så mycket på jobbet handlar om 
teknik och datorer, som hur man skriver ut och liknande. Doris skulle kanske önska två 
timmars lästid i veckan, men hon tycker egentligen inte det är jättenödvändigt. 
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När hon läser böcker själv blir det i och för sig en del facklitteratur, men av naturliga 
skäl läser hon dem inte alltid från pärm till pärm då det kan vara till exempel kokböcker. 
Då är det ofta något väldigt specifikt hon är intresserad av att få veta saker om. Annars 
väljer hon ut böcker som hon ser vid inköp eller omvärldsbevakning. Hon håller också 
ögonen öppna efter de små genrer hon är intresserad av och lånar direkt om det blir 
nyutgivningar inom dessa, plus att hon läser en del som kollegan eller tidningar tipsar 
om. Hon går sällan ut i hyllan och browsar längre – går hon till hyllan vet hon redan 
innan vad hon vill ha, eftersom hon numera har mer koll.  
 
Doris upplever sig själv som storläsare, och understryker att de som kommer till 
biblioteket också är läsare. Det är de som inte kommer till biblioteket som inte läser, 
och hon känner att många i en hennes omgivning inte läser alls. På biblioteket är det 
inte många som frågar efter vad hon skulle rekommendera rent personligt, utan ofta 
handlar det om en specifik bok eller om en deckare. Då går Doris snarare på vad hon vet 
vad folk brukar läsa när de vill ha mer, eftersom hon själv inte läser så jättemycket 
deckare (även om hon läste en hel deckarserie i somras). 
 
Tillgängligheten av litteratur i sig har inte påverkat hur Doris läser, men hon känner att 
hon har mer koll på litteratur nu än vad hon hade tidigare. Hon läser ingen jobbläsning 
hemma alls, och hon känner att de ungdomsromaner hon läser för egen del kommer mer 
till nytta i arbetet än vad de vuxenromaner hon läser gör. Det händer att hon bläddrar i 
böcker på arbetstid som hon aldrig skulle läst annars, främst då bilderböcker, för att 
skaffa sig lite koll. Det finns de som kommer och frågar efter specifika ämnen i 
bilderböckerna, som döden eller att få syskon, och då tycker hon att det känns bra att 
kunna gå direkt till böckerna utan att behöva söka i datorn. Bilderböcker kan hon 
skumma igenom, men böcker med mer text känner hon är svårt att göra så med. På det 
hela taget tycker hon att man inte behöver jobbläsning på fritiden, eftersom man klarar 
sig väldigt bra med att söka i datorn om man inte kan svaret. 
 

5.3.5 Elvy 
 
Elvy arbetar som bibliotekarie med inriktning mot social verksamhet som Boken 
kommer, läsombudsverksamhet och liknande vid ett bibliotek i en större stad inom 
Götabiblioteken. Hon tog examen 1985 och har arbetat på samma sedan dess. Hon har 
arbetat med uppsökande verksamhet sedan 1989. 
 

5.3.5.1 Läsvanor och förändringar 
 
När hon läser försöker Elvy hålla en så bred läsning som möjligt. Just nu är det mycket 
deckare samt en del nya romaner inför ett bokprat som kommer snart. Dessutom läser 
hon en del lättlästa böcker som hon ska presentera för sina läsombud. Hon önskar att det 
fanns mer tid för att läsa facklitteratur, som det är nu blir det på tok för lite. I och med 
att hennes arbetsuppgifter har förändrats, till exempel i arbetet mot läsombud som ska 
förmedla litteraturen vidare, har det blivit alltmer jobbläsning på fritiden. Till skillnad 
mot de bibliotekarier vi pratat med som har färre år i yrket tycker Elvy alltså att det 
snarare blir mer och mer av den varan, hon har inte känt stressen i att behöva så att säga 
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läsa i kapp i början av yrket som andra har talat om. Å andra sidan läste hon mycket 
under studietiden, och hon började sina studier med litteraturhistoria, så hon hade en del 
läsning med sig från början. Hon tycker också att förmedlarrollen i yrket som sådant 
blivit mer definierad, det räcker inte att bara visa låntagaren till hyllan – de vill ofta ha 
mer. Sedan beror det kanske också på det mer målinriktade arbete hon utför.  
 
Vad Elvy läser har inte förändrats så mycket sedan hon började arbeta som 
bibliotekarie. Det finns inte tid till att läsa fackböcker på samma sätt som förr – tidigare 
var hon väldigt intresserad av historia och geografi, men det blir mycket mindre av det 
nu. Mängden läsning varierar en del, just nu är det en ganska läsintensiv period och då 
kan det bli någon timme varje kväll plus ett par timmar om dagen under helgerna. 
Under semestern blir det mer nöjesläsning, men normalt sett föredrar hon att läsa 
nöjesläsning i veckorna eftersom hon då läser i sängen innan hon somnar och 
jobbläsning på helgerna eftersom hon då kan sitta i soffan och läsa mer aktivt med 
pennan i handen. Detta hur hon läser har således förändrats, eftersom en sådan lästeknik 
inte var något hon använde sig av förut. Nöjesläsningen ser dock ungefär likadan ut. 
 
Förr valde Elvy fritt läsning efter håg och lust, och hon orkade läsa mer – exempelvis 
orkade hon vara vaken längre på kvällarna och kunde då läsa mer. Nu är hon tröttare, 
vilket kanske delvis men inte helt och hållet har med jobbet att göra, vilket kortar 
lästiden. När hon väljer läsning nu är det mycket utefter vad hon har nytta av i arbetet. 
Hon läser all litteratur som LL-förlaget ger ut, eftersom det inte kommer mer än att det 
går att läsa allt. När hon väljer ut litteratur för bokprat försöker hon välja sådant som 
inte finns överallt – de böckerna säljer sig själva – utan hon försöker välja sådant hon 
helt enkelt tror eller tycker är bra. För henne är det viktigt att hitta böcker som både 
passar målgruppen, till exempel de äldre Boken kommer-låntagarna, och som hon själv 
tycker om. Det är lättare att berätta på ett engagerat sätt om det är något man gillar, och 
hon vill att det ska synas att hon menar vad hon säger. Det blir ganska mycket deckare, 
eftersom hon tycker om det, och ganska lite biografier, eftersom hon inte tycker om det. 
Det blir gärna bra romaner, människoöden, fiktiva berättelser som griper tag, berättelser 
med budskap och berättelser som har en episk handling som är lätt att förmedla. Sin 
egen nöjesläsning väljer hon genom att lyssna på andras bokprat, både kollegorna men 
också radio, TV och tidningar. Hon går alltid igenom Svensk bokhandels kataloger och 
gör en parallell lista över vad hon själv vill läsa samtidigt som hon går igenom vad som 
ska köpas in till biblioteket. Sedan har naturligtvis läslistan äldre böcker som hon inte 
hunnit läsa, så hon säger skämtsamt att hon fyller på den tre gånger om året för att öka 
stressen. 
 

5.3.5.2 Motiv till läsning och nytta av läsning 
 
Hon önskar att hon kunde säga att hon läser för att lära sig nya saker, men mest handlar 
det egentligen om att få kunskap om bokutgivningen inför bokprat och när hon sitter i 
informationsdisken. Dessutom handlar det om att få vara med om en fin läsupplevelse. 
Det beror också på vilken typ av litteratur det är – när hon läser poesi är varje ord viktigt 
och kan sätta igång tankar. Deckare är lättare böcker som är bra när man behöver rensa 
huvudet och inte orkar med det lite svårare. Poesin är oftast så pass kort att det går att 
fokusera den stunden det tar att läsa, deckarna läser hon några stycken så att hon orkar 
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med en klassiker, eller en nobelpristagare, som kräver lite mer koncentration under lite 
längre tid. Elvy understryker dock att det finns många bra deckarförfattare som går att 
rekommendera som god litteratur. Deckare, som hon läser både för sin egen skull och 
för att kunna använda i arbetet, väljer hon utefter vad hon tror är bra. När hon väljer 
underhållningslitteratur är det mer vad som brukar frågas efter som är grunden, eftersom 
hon själv inte alls är särskilt intresserad. Sådan litteratur blir ren jobbläsning. 
 
Elvy berättar att det bästa är när man kan hitta en bok som både är något man kan 
använda i jobbet samtidigt som man har utbyte av den själv. Hon tycker det är en fröjd 
att läsa böcker, och tycker inte att det är ett problem att man måste läsa för jobbet. Hon 
tror att det är för att hon kan släppa pliktkänslan när hon läser en bok och läsa den i 
första hand för nöjes skull även om boken också är för jobbet. Hon kan hitta de där 
böckerna som är både ock. Däremot önskar hon att det ingick lite lästid i arbetstiden att 
använda till sådan litteratur som man annars inte skulle läsa. 
 
Det viktiga i yrket anser Elvy är samtalet, att få dela sina egna läsupplevelser med 
låntagarna. Det viktiga är inte läsningen man gör på kammaren, utan att få dela med sig. 
Att det man läser hemma oavsett om det är för jobbet eller för nöjes skull och ta med 
det och mötas i ett samtal, och ibland även få återknytning. Elvy funderar över om det 
kan vara så att hon har jobbat så länge och nästan bara umgås med bibliotekarier att 
arbete och fritid, nöje och jobb blir samma. De böcker som förs fram är inte de som är 
populärast, eftersom folk hittar fram till dem ändå. Det handlar inte om att de inte skulle 
vara god litteratur, utan mer om att det är litteratur som det talas för på andra ställen. 
Hon förklarar att det kan vara en skillnad på bra litteratur och god litteratur, och att 
anledningen till att presentera en bok snarare än en annan har med andra saker att göra 
än kvaliteten på boken. 
 
Många tror att bibliotekarier ägnar en stor del av sin arbetstid åt läsning. När man svarar 
att "läsa böcker, nej det hinner inte jag" undrar de vad man gör på jobbet då – bilden är 
att det är vad bibliotekarier gör, läser böcker, sitter i. De tror inte att man får göra som 
alla andra och använda den lilla fritid man har till att läsa in sig. Det kan vara ganska 
frustrerande att ha de förväntningarna på sig, att även om man kanske inte läst alla 
böcker på biblioteket så bör man väl åtminstone ha läst de flesta. Elvy understryker 
dock att det inte är så mycket press hon känner som frustration. Frustrationen får Elvy 
att verkligen välja ut vad hon vill läsa. Den får henne inte att söka sig till andra genrer, 
utan försöker upprätthålla kollen hon har i de genrer hon läser inom. Vissa genrer 
släpper hon, det går att hänvisa till kollegor som kan dem mycket bättre och det kanske 
inte alltid hjälper att bara ha läst någon bok inom dem när någon kommer och frågar. 
 
Läsningen är viktig i förmedlandet av böcker, eller när man rekommenderar böcker. En 
av bibliotekets viktigaste uppgifter är att förmedla läsupplevelser framför allt för de som 
har svårt att hitta dem själva. I och med att Elvy tycker om att läsa har hon ett redskap 
som kan hjälpa henne att välja rätt bok till rätt person, att få hen att upptäcka det här 
med läsning. Att träffa en person som kanske inte har läst sedan skoltiden, välja en bok 
åt denne och sedan kanske komma tillbaka en vecka senare och få höra "Det var ju 
häftigt det här med böcker!", det är en viktig uppgift med läsningen och något hon kan 
få ut av läsningen i arbetet. Eller att träffa läsombuden, som på ett sätt själva är 
förmedlare som hon som bibliotekarie förmedlar litteratur till som de sedan kan föra 



 49 

vidare till personer med utvecklingsstörning eller demenssjukdom, och veta att de läser 
böckerna för dem, böcker som hon valt ut, det känns verkligen bra. Det vardagliga 
mötet med boktips i informationsdisken är också roligt förstås, men att kunna ge lite 
extra till personer som inte har allt serverat, det är otroligt viktigt. Hon vet hur mycket 
läsningen har betytt för henne i alla år, det vill hon även att andra ska kunna upptäcka. 
 

5.3.5.3 Tillgänglighet och bokval 
 
Att arbeta som bibliotekarie ger en tillgänglighet på böcker som absolut påverkat Elvys 
läsning. Tidigare visste hon inte alls om omfattningen av böcker som fanns, och nu vet 
hon vad som köps in och kan lätt låna hem böcker eftersom hon hela tiden är bland 
dem. Det händer också att hon lånar hem böcker som inte står på läslistan, eftersom hon 
råkar stöta på dem och provar att låna hem. På det sättet ökar det bredden. Att titta på 
nya böcker tycker Elvy fortfarande är fantastiskt roligt. 
 
Just nu har Elvy sexton låneböcker hemma. Hon säger sig vara tillräckligt korkad för att 
fortfarande köpa böcker, så det är en del egna böcker hemma också. Dessutom har hon 
ett jobbkonto med 69 böcker på, bland annat höstens utgivning av lättlästa böcker som 
hon ska gå igenom plus böcker till en bokcirkel för långtidssjukskrivna som hon ska 
hålla. En del av glädjen med att hålla en bokcirkel menar Elvy är att man får välja 
böcker – sedan har de andra något att säga till om också, men ändå. Sedan har hon 
upptäckt att deckare sällan ger särskilt mycket diskussionsunderlag, då är det bättre att 
välja böcker med något moraliskt dilemma eller liknande som går att ha diskussioner 
kring. Å andra sidan är hennes favoritbok att använda i en bokcirkel Karin Fossums 
Älskade Poona, trots att den är en deckare. Den fungerar bra med sitt öppna slut, även 
om en del bokcirkeldeltagare var rasande på det. Marie Hermanssons böcker tycker hon 
också är bra, i synnerhet Värddjuret som i och för sig är en ganska absurd berättelse 
men som det ändå går att identifiera sig med som människa. Den brukar ge många 
roliga reaktioner, berättar Elvy. 
 

5.3.5.4 Jobbläsning på fritiden 
 
Om hon slår ut jobbläsningen hon gör på fritiden på alla årets 52 veckor uppskattar Elvy 
att hon lägger ungefär två timmar i veckan på den. Det blir naturligtvis mer i perioder, 
och en del av den andra läsningen kan vara lite gränsfall. Det finns ingen lästid inlagd 
för vuxenbibliotekarier på hennes arbetsplats, även om barn- och 
ungdomsbibliotekarierna har lite. Ibland tänker hon att framför allt läsningen av LL-
böckerna kan jämställas med barnboksläsningen på sätt och vis, eftersom de är så 
specifika. Men det känns som att bibliotekarie ska vara ett kall, något man gör av purt 
intresse, och detta syns inte bara på arbetsvillkor utan även på lönenivå. Då ingår det 
kanske att vi ska tycka att det är så pass roligt att vi kan lägga vår fritid på att förbereda 
vårt jobb också. 
 
Elvy föreslår att alla bibliotekarier skulle få en timme i veckan att läsa in sig på, för att 
kunna förmedla böcker och läsning på ett bra sätt. Hon säger att det är så självklart 
egentligen att det är märkligt att det inte finns för alla typer av bibliotekarier. Oavsett 
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vad man ska förmedla, om man har yttre tjänst behöver man veta vad man talar om. 
Dock är det svårt med tanke på nedskärningar och effektivitetskrav. Även om det är 
pressat och jobbigt ibland känner Elvy fortfarande att hon har det bästa och roligaste 
jobbet, framför allt på grund av mötet med människorna – och att man dessutom får 
göra det genom att prata böcker. Hon hoppas att de yngre kollegor som känner pressen i 
läsningen kan hitta läslusten igen. 
 

5.3.6 Felicia 
 
Felicia arbetar som skolbibliotekarie på flera olika skolor i en mellanstor kommun inom 
Götabiblioteken. En av skolorna är en högstadieskola, de övriga är låg- och 
mellanstadieskolor. Hon tog examen 2007 och började 2009 på stadens huvudbibliotek 
och en filial som timvikarie, men fick relativt snart ett heltidsvikariat. 
 

5.3.6.1 Bokval och läsvanor 
 
När Felicia läser blir det just nu ljudböcker av praktiska skäl – det är enkelt att lyssna på 
i bilen. Just nu läser hon Djävulen bär Prada, och hemma är det Femtio nyanser av 
mörker. Den sistnämnda läser hon för att det finns elever på skolan som läser trilogin, 
och då vill hon kunna svara på frågor. Första delen var inte så bra att lyssna på tycker 
hon, men den andra delen har fungerat lite bättre. Hon tycker att det är viktigt att följa 
med i vad ungdomarna läser och att kunna prata om det. 
 
Annars läser hon mycket deckare, framför allt brittiska författare som Reginald Hill. 
Hon läser också mycket fantasy, men där är det svårare att sätta gränsen mellan vad som 
är läsning för jobbet och vad som är för hennes egen skull. Den senaste fantasyboken 
hon läst är den sista delen i Robert Jordans serie Wheel of time, vilken hon valde för sin 
egen skull samtidigt som hon kan prata om den på jobbet där det finns en elev som läser 
de böckerna. Hon läser för att slappna av, för nöje och för avkoppling. Det blir ungefär 
en och en halv ljudbok i månaden ren nöjesläsning. Sedan blir det en del för jobbet 
också, men det är mera i perioder inför bokprat och liknande. Just nu läser en klass om 
andra världskriget, då skummar hon igenom de hon läst förut och läser lite nya böcker 
för att uppdatera sig. Även om det kanske inte spelar så stor roll för eleverna om det är 
samma böcker som de som är ett år äldre läste förra året kan hon känna att det är 
roligare för lärarna att få lite nytt. Det finns ett fast återkommande bokprat för varje 
årskurs med olika teman; i sjuan är det Bokjuryn, i åttan är det deckare och i nian andra 
världskriget. Sedan är det naturligtvis annat som tillkommer, inför höstlovet hade det 
kommit en låda nyutkommet till en av hennes skolor och hon hade med sig ett tiotal 
böcker av olika format att plöja igenom hemma. Vissa böcker kanske tar tio minuter att 
läsa igenom eftersom de är så pass korta, men en del ungdomsböcker kan vara ganska 
tjocka och ta betydligt längre tid. När hon läser sport- eller hästböcker, som inte 
intresserar henne särskilt mycket, skumläser hon. Å andra sidan säljer dessa böcker 
oftast sig själva, så hon känner att det inte är något större problem. 
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5.3.6.2 Jobbläsning och förändringar 
 
Innan Felicia började som bibliotekarie läste hon mindre än vad hon läser nu. Det blir 
en del läsning på jobbtid, vilket inte har varit fallet på tidigare jobb. Det är dock skillnad 
på var fokus ligger, och hon har svårt att hinna med sin egen litteratur. Det hamnar 
gärna på hög, som hon tänker att hon ska ta tag i under sommaren – men då har det ju 
kommit lite nytt inför sommaren som hon behöver ta med sig hem och läsa. Hon tycker 
dock att man ofta även som vuxen har behållning av den ungdomslitteratur som ges ut 
numera. Det finns självklart vissa som hon tycker sämre om, men böcker som 
Hungerspelen och Divergent har hon absolut haft behållning av som nöjesläsning även 
om det är något hon har nytta av i jobbet sedan. 
 
Under åren hon har jobbat har Felicia behövt läsa mer och mer för jobbet. Nu när hon 
även arbetar på högstadiet behöver hon ha mer kunskap om vuxenböcker, eftersom det 
finns elever som även läser sådana. På låg- och mellanstadiet är det mest Hcf och Hcg 
och möjligen lite uHc80 som man läser. Hcf och Hcg är oftast mindre krävande och 
dessutom går de ofta bra att bara skumma igenom eftersom det inte är så noga att det 
blir helt och hållet rätt inför de eleverna. På högstadiet är det mycket viktigare att det 
blir helt rätt – annars kommer de kanske inte nästa gång. Det är också en period där man 
tappar många läsare, så Felicia tycker det är viktigt att försöka hitta böcker inom 
elevernas specialintressen och liknande för att locka dem med. De senaste tre åren, då 
hon utökat sin tjänst mot högstadiet, har därför inneburit mer jobbläsning. Felicia 
uppskattar att hon lägger en eller två timmar av sin fritid i veckan på ren jobbläsning. 
Dessutom är det en del läsning som tangerar. 
 

5.3.6.3 Lästeknik och nytta av läsning 
 
När Felicia läser för egen del läser hon fort och kanske lite skummande. Det gör att hon 
uppskattar att läsa om böcker, eftersom hon ofta upptäcker nya saker. Här ser hon en 
skillnad mot sin syster, som läser mycket noggrant och läser varje ord. Felicia läser 
snarare meningar, vilket gör att hon ibland får gå tillbaka för att hon inte får det att 
hänga ihop längre. Hon kan läsa noggrannare när hon aktivt väljer att göra det, men för 
sin egen del är det mer av den snabbare läsningen. 
 
Hon har nytta av sin läsning i den dagliga litteraturförmedlingen, plus att det ibland 
behövs facklitteratur om de tekniska bitarna när det gäller att lära barn läsa för 
läsprojekt och liknande. I år har det startats ett projekt där man vill få upp statusen för 
läsning, höja läsförståelsen och få mer läsande förebilder – kanske framför allt bland 
män – och det första steget är taget, där man arbetar med barn, men tanken är att det ska 
fortsätta uppåt i åldrarna. Bland kommuninvånarna är studier och läsning kanske inte så 
högt prioriterade, vilket man vill arbeta med. 
 

                                                 
80 Hcf är böcker för mindre barn (upp till ungefär åttaårsåldern), Hcg är böcker för större barn (upp till 
ungefär tolvårsåldern) medan uHc är ungdomsböcker. 
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5.3.6.4 Hur arbetet påverkat läsning, tillgänglighet och mer om bokval 
 
Felicia väljer böcker dels genom hålla koll på nyutgivningen bland exempelvis de 
brittiska deckarförfattarna hon tycker om att läsa och dels genom att försöka prata med 
elever för att se vad de gillar att läsa och därmed hålla sig uppdaterad även där. Det är 
en blandning mellan vad man bör läsa och vad man vill läsa helt enkelt. Det blir alltså 
olika motiv till läsningen – antingen för att slappna av, eller för jobbets skull. Hon har 
alltid älskat att läsa och när hon var liten fick hon ibland uppsatt begränsad tid för att 
läsa, så som många barn idag har begränsad datortid, så att det inte blev för lite tid för 
till exempel sömn. Nu kan hon ibland planera vissa helger genom att förbereda med mat 
och godis och sedan läsa hela helgen. 
 
Tillgängligheten av böcker har egentligen inte påverkat hennes läsning, men hon har 
börjat köpa färre böcker och låna fler. Hennes bokhylla hemma är nerminskad till en 
fjärdedel av vad den var, och hon har sålt böckerna till antikvariat. Att låna böcker i 
stället innebär att man inte kan läsa nya böcker direkt, utan måste stå i kö ett tag – eller 
så ställer man inte upp sig utan glömmer bort boken tills man råkar se den igen. 
 
Om någon hade frågat Felicia om hon läser mer eller mindre nu i förhållande till hur 
hon läste tidigare hade hon definitivt svarat att hon läser mer nu. Dock är det på ett 
annat sätt, och hon känner att det är viktigt med förståelse för vad folk frågar om. När 
man arbetar med barn är det extra viktigt att veta andra saker än titel och författare, 
eftersom barnen kanske minns hur boken ser ut eller vad personerna i den heter. 
 

5.3.6.5 Jobbläsning, på jobb och på fritid 
 
På Felicias arbetsplats får man ta ut fyra timmars lästid i månaden. För hennes del 
känner hon att det skulle kunna behövas lite mer, samtidigt som hon ofta kan läsa lite på 
arbetsplatsen då det kan vara ganska lugnt i skolbiblioteket vissa dagar, som hon då kan 
använda till läsning. Hon vet att en del har möjlighet att ta ut en hel vecka runt jul- eller 
sommarlov som kompensation för den läsning man gjort på fritiden under terminen.  
 
När hon precis hade börjat arbeta kände Felicia kanske en viss press av att det i bilden 
av yrket ingår läsning. Hon har alltid tyckt om att läsa, men är det något som någon 
säger att hon måste läsa blir det ofta som en spärr. Nu har det blivit lite bättre, i och med 
att hon känner att hon har mer och mer koll på utbudet. 
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5.3.7 Gunvor 
 
Gunvor har arbetat på samma arbetsplats hela tiden sedan examen år 2000, ett bibliotek 
i en mindre kommun inom Götabiblioteken. De senaste sex åren har hon varit chef för 
biblioteket. 
 

5.3.7.1 Läsvanor och förändringar 
 
När hon väljer läsning för egen del är det helst deckare, runt tre fjärdedelar av hennes 
läsning är deckare. Hon vill åtminstone att det ska vara lite spänning i det hon läser. Det 
handlar i allmänhet om skönlitteratur – är det facklitteratur är det oftast jobbrelaterat. Vi 
frågade hur mycket hon läser, och hon svarade att det nog handlade om femton böcker 
om året, men ändrade sig snabbt till kanske tjugo. Om hon räknar med ljudböcker blir 
det ett trettiotal. Det går nästan alltid en ljudbok när hon är hemma och gör annat, och 
åker hon bil ensam till exempel i jobbet brukar hon lyssna på böcker. Just ljudböckerna 
har ökat mängden böcker hon läser, annars är skillnaden inte så stor över tid. Det var 
bara en period under studietiden som hon känner lästiden minskade, eller kanske snarare 
ändrade fokus då man mest läser facklitteratur. Just nu har hon tre-fyra låneböcker 
hemma. Normalt sett lånar hon åt familjen också, hon kallar denna fritidsförmedling för 
en bibliotekarieåkomma. 
 
Tidigare har Gunvor varit barn- och ungdomsbibliotekarie, vilket gjorde att det var en 
stor mängd litteratur som behövde läsas för jobbet, läsning som behövde göras även på 
fritiden. Som vuxenbibliotekarie känner hon att hon snarare kan välja det hon vill läsa, 
och barnböckerna är i stort sett helt undanlagda även om det blir en och annan 
ungdomsbok ibland. Dock läste hon en av Daisy Meadows älvböcker härom veckan, 
eftersom en låntagare ville ha något liknande och hon behövde läsa in sig för att veta 
vad låntagaren var ute efter. 
 
Någon snabbläsare beskriver sig Gunvor inte som, och hon läser således ganska 
ingående oavsett vad hon läser även om det känns som att det blir mer ingående om det 
är svårare skönlitteratur än om det exempelvis är en deckare av Camilla Läckberg. När 
hon läste barn- och ungdomslitteratur för jobbet kunde det handla mer om skumläsning, 
precis som i fallet med älvboken hon nyss läst – hon tycker det räcker för att få ett hum 
om vad läsarna brukar tycka om och varför. Sedan handlar skummandet av barn- och 
ungdomsböcker om att det är så mycket man ska hinna med för att hänga med i 
utgivningen. På vuxensidan är det lättare att skaffa sig en uppfattning via recensioner i 
media, men på barnsidan behöver man skapa bilden av boken själv. Hon ger också 
uttryck för att det är svårare att låtsas att man läst något man inte läst inför ett barn än 
inför en vuxen. 
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5.3.7.2 Bredd, genrer och förändringar 
 
En stor skillnad mot innan hon började jobba som bibliotekarie är att Gunvor numera 
försöker läsa med en större spridning över genrer än vad hon gjort förut. Hon vill kunna 
tipsa om olika sorters böcker och läser därmed en del böcker som hon inte egentligen är 
så jätteintresserad av. Dock finns det genrer som hon väljer att inte läsa, som fantasy 
exempelvis, men hon känner att det finns kollegor som kan de bitarna bättre. I och med 
att hon kan få tips av dem kan hon också föra vidare tips inom dessa genrer till låntagare 
även om hon inte läst böckerna själv. Hon kallar det för att man "måste ha en bank i alla 
genrer".  
 
Gunvor tror att hon skulle känt en hårdare press att ha läst mer om hon fortfarande 
jobbat som barn- och ungdomsbibliotekarie – det är något hon kände av lite grann när 
hon arbetade med det, och hon tror inte det hade släppt helt med tiden. Pressen där 
kommer inte bara från barnen som är de egentliga låntagarna, utan också från lärare och 
föräldrar. På vuxenavdelningen är förväntningarna inte lika höga. Sedan finns det en 
bild av yrket att bibliotekarien har läst det mesta, och den bilden bär man med sig när 
man börjar jobba vilket leder till en ganska stor press till att börja med. Efter ett tag 
suddas den bilden ut mer och mer när man inser att alla kollegor faktiskt inte har läst 
allt. De flesta talar om att det är den bilden man möter från låntagarna, men det är 
givetvis en bild vi själva har med oss in i yrket också. Då är det inte konstigt att man 
känner sig pressad. 
 
Innan Gunvor började jobba som bibliotekarie hade hon läst litteraturvetenskap, och 
hon känner att hon då läste mycket mer kvalitetslitteratur än vad hon läst efter att hon 
börjat arbeta som bibliotekarie. Dock tycker hon att kvalitetstänket verkar vara på väg 
tillbaka i yrket. Hon tycker ändå att bredden är viktig som bibliotekarie – oavsett om det 
är tecknade serier eller böcker om traktorer – och att man kan hitta rätt bok till rätt 
person oavsett nivå och utan att trycka ner någon för dennes litteratursmak. 
Älvböckerna kanske inte är så bra sett ur ett genusperspektiv, men det är så viktigt att 
läsa många böcker för att komma in i läsandet – de böckerna har gjort mycket för 
framför allt flickors läsande. Hon återkommer till detta att läsa med bredd, eftersom 
man sitter lite som en auktoritet när man är bibliotekarie och det blir då väldigt känsligt 
om man antyder att det är något man väljer att inte läsa. Det finns en risk att det tolkas 
som att det är dålig litteratur. En annan sak Gunvor påpekar när det gäller 
kvalitetsbegreppet är att det ofta pekas ut syndabockar, som älvböckerna eller Enid 
Blytons femböcker, utan att diskutera vad som är dåligt eller vilka andra böcker som 
kanske är samma kvalitetsnivå. När det gäller barnböcker kanske den språkliga kvalitén 
är viktigast då barnet trots allt ska lära sig läsa. 
 

5.3.7.3 Motiv till läsning och nytta av läsning i arbetet 
 
Huvudmotiven för läsningen är för Gunvor avkoppling och för att hon gillar litteratur. 
Ibland kan det vara svårt att skilja på läsning man gör för sin egen skull och läsning man 
gör för jobbet. Det finns ofta låntagare i bakhuvudet medan man läser, eller funderingar 
på om detta är något man kan rekommendera till någon. Det går inte att nöjesläsa på 
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samma sätt som tidigare – man har tappat ett fritidsintresse litegrann. Hon upplever att 
litteraturvetenskapen inte förstörde läsningen på samma sätt; även om närläsningen och 
analyserandet förstörde just de böcker man analyserade litegrann gick det fortfarande att 
nöjesläsa annan litteratur. Nu är allt man läser förknippat med jobbet. 
 
Läsningen gör att Gunvor kan hjälpa låntagare och leda dem vidare, utan att komma 
med pekpinnar, och hon tror inte det är möjligt att göra detta på ett bra sätt utan att ha 
läst själv. Hon känner att det är mycket lättare inom deckargenren som hon har så god 
kännedom om än inom andra genrer. Det är viktigt med samtalet med låntagaren för att 
komma fram till vad det är hen uppskattar med boken – det blodiga mordet, den kluriga 
gåtan eller vad det kan vara – så att det går hitta något som påminner. Det är svårt att 
bedriva referenssamtalet utan att ha någon erfarenhet själv, ju mer man läser desto 
lättare blir det. Hon nämner i förbifarten att det är viktigt med bredd i vad man 
rekommenderar, så att man slipper det tråkiga i att sätta upp samma böcker jämt. 
 
Gunvor upplever att tillgängligheten av litteratur påverkade på ett stressande sätt i 
början, eftersom det är så många böcker man ser som man skulle vilja läsa hela tiden. 
Det finns fortfarande en lång önskeläslista på Gunvors dator, men hon har fått inse att 
det bara är att ta det i sin egen takt. Det blir sällan de nyaste böckerna, eftersom 
låntagarna ska få dem först. Sedan säljer de böckerna sig själva, och då tänker man på 
jobbet igen och inser att man inte behöver läsa dem. En annan förändring är att hon inte 
känner att hon är så intresserad av den fysiska boken längre – tidigare ville hon gärna 
köpa böckerna, men nu tycker hon inte det är så viktigt längre.  
 
Som chef tycker Gunvor att det är viktigt att de man rekryterar är läsare. Det bibliotek 
hon arbetar på är så pass litet att man inte har råd att anställa icke-läsare. Alla ska arbeta 
med informationsdisktjänstgöring, och det blir en stor brist om man inte läser. Hon 
pressar dock inte sina anställda att göra som hon gör och bredda sin läsning, utan hon 
tycker det snarare är viktigt att hitta specialister inom genrer som hon vet att de har ont 
om. Självklart behöver man kunna lite databaser och katalogisering, men i det praktiska 
jobbet tipsar man mest om skönlitteratur. Läsningen behöver inte bottna i 
litteraturvetenskap, understryker Gunvor, utan det är lika viktigt med mer moderna 
genrer som tecknade serier eller science fiction. 
 

5.3.7.4 Boktips, jobbläsning och att välja bort litteratur 
 
Det finns inga planer på att ha organiserade boktips på biblioteket, men hon tycker att 
det är en bra idé att ha det. Dock använder de sig av små stickor där det står att en 
person tipsar om en bok som de sticker ner i böcker de gillar. Det står inget mer än att 
"Gunvor tipsar", men det skapar en nyfikenhet. Detta är något man arbetat med ett 
halvår eller så. 
 
Gunvor tror att hon ägnar kanske sex timmar i veckan åt läsning, men kanske fyra av 
dem är sådan läsning som egentligen är för jobbet. Det finns möjlighet att ta ut en 
timme lästid varje vecka, men den används dåligt – även av henne själv. Hon spekulerar 
i om det kan vara så att det känns som att man "stjäl" arbetstid om man läser, eftersom 
det trots allt är en hobby för det mesta. Hon uttrycker det som att Luther sitter där och 
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tycker att man inte jobbar, eftersom det är något man faktiskt tycker är roligt. Ett sätt 
skulle kanske vara att satsa på att man ska bredda sig under den lästimmen och läsa en 
annan genre än man skulle gjort i vanliga fall. Man kan också tänka sig att man sedan 
ska ha ett organiserat tipsande där man berättar för sina kollegor om vad man har läst. 
Det kan vara bra att reflektera ibland, både över sin egen och andras läsning. Det kan 
också vara viktigt att lyfta fram läsandet och sätta värde på det – de senaste åren har det 
mest varit tekniken och informationssökningar och liknande som varit i fokus. 
 
Den litteratur Gunvor numera väljer bort är huvudsakligen den typen av litteratur hon 
läste under litteraturvetenskapen, den mer krävande skönlitteraturen. Det handlar om 
tidsbrist, hon tycker helt enkelt den tar för mycket tid att läsa eftersom man måste 
närläsa den på ett annat sätt. Hon kan sakna det nu att hon inte tar sig den tiden. Det 
kunde kanske vara något för den där lästimmen, funderar hon – för att få en större 
kunskap om den smalare litteraturen. Det kanske inte är så många som frågar om den 
typen av litteratur, men hon kunde kanske marknadsfört den bättre om hon läser mer av 
den. Å andra sidan kanske den tar dubbelt så lång tid, eller tre gånger så lång tid, att läsa 
som en Läckberg. Då känns det ofta viktigare med bredden. Hon ser dock ett problem 
med kvalitetstänket, att den här litteraturen är på väg tillbaka, nämligen det att 
låntagarna eventuellt kan bli ivägskrämda från biblioteket om det känns för 
"finkulturellt". 
 

5.3.8 Analys av intervjuundersökningen 
 
Här kommer intervjuerna att diskuteras under paraplyer som bildas av en eller flera 
frågeställningar i taget, dragna ur intervjuguiden. Vi börjar med att diskutera nuläget; 
vad bibliotekarier läser och hur mycket, för att gå över till att titta närmare på 
övergripande förändringar. Sedan diskuteras hur våra respondenter väljer vad de läser 
och varför. De svar som rör yrkesbilden, pressen av och nyttan med läsning i jobbet tas 
sedan upp och slutligen talar vi om hur man kan göra för att förändra fritidsläsningen. 
 
Millar med flera talar också om ämnesfördomar – att man som respondent gärna anger 
att man läser mer, röstar oftare eller andra svar som får en att framstå som en bättre 
människa i sina svar än vad man är i sitt liv.81 Detta är naturligtvis omöjligt att 
kontrollera, men vi har försökt ställa ungefär samma frågor vid flera tillfällen under 
intervjun med lite olika vinklingar. Vår upplevelse när intervjuerna var genomförda är 
dock att våra respondenter varit uppriktiga och givit svar som väl stämmer överens med 
deras faktiska läsvanor, eller möjligen beskrivit företeelser något i underkant snarare än 
att överdriva sitt engagemang eller sin läsning. 
 

5.3.8.1 Nuläget 
 
Det är på sätt och vis en varierad grupp läsare vi träffat; ett par fantasyläsare (även om 
en av dem anger att han är en "misslyckad" sådan), tre deckarläsare, tre som läser 
mycket barn- och ungdomslitteratur, någon som läser sådant som berör och någon som 

                                                 
81 Millar et al, s. 11. 
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vill ha inre spänning. Bredden verkar vara viktig för alla, även om det bara är Gunvor 
som säger att hon försöker läsa en bok i varje genre. Flera nämner att andra kollegor 
täcker upp de områden där de själva inte läser. Något vi inte har redogjort för är att ett 
par personer även målade upp en inverterad bild genom att framhålla vad de inte läser – 
och båda nämnde fantasy. Det är intressant att se att alla respondenter utom Alva och 
Felicia på sätt och vis bett oss om ursäkt för sitt litteraturval. Bente och Cornelius 
uttrycker att de ingalunda försöker vara intellektuella eller flummiga, medan de övriga 
uttrycker sig i termer av "fulkultur" eller antyder att deckare kanske inte är vad en 
bibliotekarie bör läsa. Att Alva inte ber om ursäkt är föga förvånande, då hon är den 
som tydligast anger att hon läser i huvudsak för jobbet. Att Felicia inte gör det kanske 
handlar om att hon står för vad hon läser, men kan också bero på att vi gav henne 
mycket bekräftelse angående sitt litteraturval då det sammanfaller med vår smak. 
 
En annan tendens vi sett är att flera av respondenterna inte betraktat ljudböcker som 
läsning förrän vi påpekat att vi ser det som en del av fritidsläsningen. Ljudböcker står 
för mer läsning mätt i timmar och minuter i förhållande till antal böcker än vad fysiska 
böcker gör, då det tar längre tid för våra respondenter att lyssna till en uppläsning än att 
läsa själva. Gunvor understryker dessutom att det för hennes del blev en viss ökning av 
läsningen då ljudböckerna slog igenom, eftersom det fanns en ny möjlighet att läsa 
samtidigt som hon utförde andra sysslor. 
 
Våra respondenter läser åtminstone ett par böcker i månaden, men Alva som är den som 
läser mest läser betydligt mer än så, nämligen fyra till fem böcker i veckan. Dock är 
hennes läsning till största delen jobbläsning och dessutom till största delen 
ungdomsböcker. Många nämner situationer kring läsningen, som att man läser under 
pendling eller hushållsarbete, att man läser i sängen eller med pennan i handen, att läsa 
under semestern eller att avsätta en dag eller helg för läsning. På det sättet tycks 
bibliotekarierna skapa fysiska och mentala rum för sin läsning, de värdesätter lästiden 
och verkar hitta sätt att ha med läsningen i sin vardag oavsett om det gäller att lyssna på 
ljudbok vid läggning av barn eller att avsätta lite längre tid för att riktigt kunna njuta av 
läsningen.  
 

5.3.8.2 Förändringar 
 
Något yrket tycks föra med sig är att man blir mer kräsen i sin läsning och inte lägger 
sin, som de flesta tycks uppleva, alltför knappa lästid på något som inte är värt tiden 
(oavsett om värdet är jobbrelaterat eller har med nöje att göra). Flera talar om att de helt 
enkelt avslutar läsningen om den inte ger dem något. Den stress som detta faktum andas 
lyser ofta igenom, och kanske är det så att man som bibliotekarie är så medveten om hur 
mycket litteratur det finns att varje ord man läser inte bara behöver vara värt själva 
läsningen utan även mer värt än alla andra ord man kunde läst i stället, för att hårdra det. 
 
De flesta av våra respondenter beskriver ingen större skillnad i läsning av genrer mellan 
innan de börjat arbeta som bibliotekarier och efter att den yrkesverksamma tiden börjat. 
De som gör det talar om att de inte hinner eller orkar läsa vissa genrer som klassiker 
eller facklitteratur. Det förekommer en känsla av att man behöver så att säga läsa ikapp. 
Precis som Pettersson säger är det alltså så att man på eget initiativ väljer att läsa det 
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som hör till den litterära kanon som finns inom biblioteksvärlden.82 Man kan också se 
det som den inträdesbiljett som man enligt Bourdieu behöver betala för att komma in i 
det specifika litterära fält som biblioteket är.83 Dock verkar det inte vara andra 
bibliotekarier som bestämmer inträdesavgiften, det verkar komma inifrån varje person. 
Sedan finns det kanske specifika avgifter som varje låntagare anser att man ska ha 
betalat – denna konflikt mellan hur inträdesavgifter och synen på det kulturella kapitalet 
ser ut för kollegor respektive olika låntagare då dessa har olika habitus återkommer vi 
till senare. 
 
Dock är det flera som säger att tillgängligheten har påverkat läsningen (oavsett om de 
säger att den ändrats eller inte), och att man blir mer medveten av utgivning och 
omfattningen av densamma. Det kan finnas flera vägar till detta; dels de kataloger som 
ska gås igenom inför inköp, dels det man stöter på i hyllorna eller som man försöker 
låna ut till låntagare utan att lyckas men också genom att nyförvärven är lätta att gå 
igenom osorterat och förutsättningslöst på ett annat sätt än hur böckerna möter en ute i 
biblioteket. 
 
Det är lite intressant att flera av våra respondenter först säger att deras läsning inte har 
förändrats, och sedan beskriver på vilket sätt den har förändrats. De säger alltså på sätt 
och vis emot sig själva. Enligt Millar med flera tenderar respondenter att konsekvent 
framhäva handlingar som framställer dem i god dager, som att rösta eller läsa böcker.84 
Kanske kan det vara så att bibliotekarier i allmänhet vill framställa sig som några med 
en bestämd smak som inte påverkas av nycker eller populärlitteratur. De tycks dock ha 
kvar samma grundsmak, men tillgängligheten och viljan att bredda sig verkar påverka 
bibliotekarierna att välja en aningen annorlunda inriktning i sin läsning. 
 
Flera av våra bibliotekarier har läst litteraturvetenskap, och både Bente och Gunvor 
nämner dessa studier i samband med sin läsning – dock på helt olika sätt. För Bentes del 
har analystänket gått in för mycket i hennes läsning, och hon har svårt att läsa utan att 
ha det med sig vilket på många sätt förstör upplevelsen. Med mer distans till 
litteraturvetenskapsstudierna går det dock bättre och bättre, och hon har börjat kunna 
läsa igen. Gunvor däremot anser att jobbet förstört mer än vad studierna gjort då hon 
kan hålla analystänket begränsat till de klassiker som det användes i under studietiden, 
och kan släppa det i andra böcker som hon mer läser för nöjes skull. En annan tendens 
är att man inte hinner med att vara den läsare man önskar sig vara. Precis som i enkäten 
målas alltså en bild upp av att man förlorat ett fritidsintresse. De flesta talar om en 
förlust av läslust, att man förknippar läsning med arbete och tvång eller att man känner 
att man alltid läser med en låntagare i bakhuvudet. Detta är ganska oroväckande, dock 
är det en annan bild Elvy ger – som är den med flest yrkesverksamma år bakom sig. 
Hon känner fortfarande glädje och fröjd i sin läsning, och lämnar "rådet till de yngre 
kollegorna – misströsta ej! Ni måste hitta läslusten igen". 
 

                                                 
82 Pettersson, s. 42. 
83 Bourdieu 1992, s. 45. 
84 Millar et al, s. 11. 
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5.3.8.3 Vad och varför de läser 
 
Våra intervjupersoner väljer sin läsning av två skäl; utefter vad de vill läsa och utefter 
vad de behöver i sitt arbete. Det de läser för sin egen skull kan ha många olika motiv – 
det kan vara läsning för att rensa hjärnan, för att bli berörd eller för att sätta igång 
huvudet. Läsningen kan ge både avkoppling och engagemang, och man söker sig gärna 
till specifika genrer – som brittiska deckare för Felicias del eller debutanter för Bentes 
del – för specifika läsupplevelser. Med tanke på bilden av det förlorade fritidsintresset 
är det fint att få se så många positiva ord i samband med läsupplevelserna. Det handlar 
mycket mer om intresse, preferenser och om att man helt enkelt tycker om litteratur. Vi 
har också fått höra att även om yrket förtagit en del av läslusten är det ändå det bästa 
jobbet som finns, så trots den något deprimerande bilden finns det positiva delar kvar. 
De har olika vägar till böckerna, även om de flesta pratar om att de hittar dem i samband 
med nyförvärv och bokhantering på arbetsplatsen på olika sätt. Alva nämner dessutom 
tipstjänsten på Adlibris hemsida, där hon kan få idéer om böcker som liknar vad hon 
köpt förut. Elvy lyssnar både på kollegor och recensioner i media, och får alltså också 
tips. Den största skillnaden mot hur icke-bibliotekarier, eller bibliotekarier innan sin 
yrkesverksamma tid, väljer böcker är alltså tillgängligheten som finns på arbetsplatsen 
(bortsett från jobbläsningen, som naturligtvis är något som är helt inaktuellt för en 
person som inte arbetar med litteratur på det sättet). 
 
Endast Felicia säger att hon läser det hon läser för sin egen skull mer översiktligt, alla 
andra som nämnt tekniken har förknippat det med pliktläsningen man gör för att få sig 
en uppfattning om utgivningen inom ett område i allmänhet eller för att förbereda sig 
för bokprat eller andra mer specifika arbetsuppgifter. När vi började arbetet med 
uppsatsen trodde vi att det skulle finnas mycket tydligare skillnader mellan det man 
läste för sin egen skull och det man läste för jobbets skull i tekniken, det vill säga att vi 
skulle se en mer ingående läsning i nöjesläsningen medan jobbläsningen skulle vara mer 
översiktlig. Detta är inte särskilt tydligt i vårt undersökningsmaterial, även om det finns 
uttalanden som tyder på att det inte är en orimlig uppfattning. 
 

5.3.8.4 Yrkesbild, press att läsa och nytta av läsning  
 
Det tycks finnas en ganska tydlig bild av bibliotekarien som en läsande person, inte bara 
i litteraturen vi har tagit till oss inför denna uppsats85 utan det är flera av våra 
intervjupersoner som bekräftar den bilden. Denna bild skapar en viss press, både en inre 
press framför allt i början av yrkeslivet och en yttre press från företrädesvis låntagare. 
För en barn- och ungdomsbibliotekarie kommer pressen också från föräldrar och lärare, 
som ofta inte är de primära låntagarna utan står ett steg utanför. Som nybliven 
bibliotekarie tittar man på äldre och mer erfarna kollegor och skapar en press utefter det. 
Vi anar här en viss oro inför kommande generationsskiften och den kunskapsförlust 
som blir en naturlig följd av dessa. Det är inte bara deras långa tid i yrket som skapat 
denna kunskap, utan även det faktum att det tidigare ställdes krav på litteraturstudier 
inom utbildningen.  
 

                                                 
85 Se till exempel Helgesson, Håkansson, Pettersson. 
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Några talar om att det är ganska lätt att avfärda en del av den yttre pressen, att det går att 
lämna kvar upplevelser av den i disken efter ett negativt möte, men en del av 
pliktläsningen härrör ur press från olika håll. Denna press leder till olika saker hos våra 
olika respondenter. Det kan handla om att man noggrannare väljer sin läsning, eftersom 
man inser att det inte går att läsa allt, eller att man ser till att hänvisa till kollegor när 
man själv inte kan uppfylla den bild som låntagaren framför disken har. Andra talar om 
en ovilja att läsa det man egentligen "borde" och att man väljer bort viss pliktläsning för 
att man redan så att säga har betalt med annan sådan. Vi ser också en tendens av att 
bilden suddas ut över tid när man inser att det inte går att läsa allt och att det inte är 
någon bibliotekarie som gör det. 
 
Denna förväntade bild av bibliotekarien är starkt knuten till det kulturella kapitalet.86 
Detta är som tidigare nämnt baserat på habitus hos olika agenter.87 I vårt fall ser vi 
bibliotekarierna som agenter inom det litterära fält som biblioteket är en del av, men 
också låntagare, lärare, föräldrar och så vidare även om deras roll inte är lika tydlig och 
de inte har samma makt att påverka inom fältet. Den makt de har är beroende av 
bibliotekarierna, då de bestämmer vad som ska påverka hur fältet ter sig. Här kan vi 
alltså se olika habitus, nämligen låntagarnas (eller i vissa fall lärarnas eller föräldrarnas) 
och bibliotekariernas egna, och därmed olika sorters kapital. Den inre pressen är handlar 
om ett kapital som är mer knutet till vad man kanske kan kalla kvalitetslitteratur, 
exempelvis kunskap om de klassiker man läser inom litteraturvetenskapen, medan den 
yttre pressens kapital är mer specifikt som exempelvis kunskap om deckare eller 
barnlitteratur. 
 
De flesta av våra respondenter talar varmt och engagerat om den nytta de har av läsning 
i arbetet. Det är naturligtvis så att man har nytta av sin läsning i all förmedling av 
litteratur, oavsett om den sker genom bokprat för barn, ute bland intagna på anstalterna 
eller i läsecirklar med långtidssjukskrivna, eller om det handlar om det dagliga 
referenssamtalet i informationsdisken. Våra respondenter värdesätter sin läsning då den 
fördjupar möjligheten till samtal kring litteratur på alla nivåer. Det är svårt att upptäcka 
vad en låntagare tycker om i en bok utan att känna till inte bara den konkreta handlingen 
utan även persongalleriet, känslan den förmedlar, språkets smak eller de miljöer den 
utspelar sig i. Recensioner kan ofta hjälpa till, men inte alla gånger. En felaktig 
recension, eller för all del baksidestext på en bok, kan leda till obehagliga situationer om 
man invaggat låntagaren i tron att man läst en bok när man endast läst om den. 
 
Den bild som respondenterna målar upp är att det är extra viktigt med läsning och 
djupare uppfattning om litteratur när den ska förmedlas till personer som står långt ifrån 
läsningen. Här kan det handla om intagna, högstadieungdomar, långtidssjukskrivna eller 
utvecklingsstörda som alla på olika sätt har specifika behov och i vissa fall även läser 
samma typ av litteratur inom gruppen. Elvy talar om vikten av läsning för att kunna 
förmedla läsupplevelser till dem som har svårt att hitta dit själv, och det är flera som 
uttrycker samma sak men på andra sätt. Här finns också aspekten att det är viktigt att 
förmedla litteratur utan att komma med pekpinnar eller trycka ner, oavsett vad man själv 
egentligen anser om litteraturen. För Bente som är ute på anstalterna handlar det även 

                                                 
86 Bourdieu, 1992, s. 43. 
87 Bourdieu, 1999, s. 19. 
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om att ha tillräckligt goda kunskaper om den litteratur som efterfrågas att hon kan hitta 
den utan dator, eftersom det inte är ett redskap hon har tillgång till på anstalterna. En 
annan del i nyttan av läsning kan handla om diskussioner kring en bok. Felicia nämner 
50 shades of Grey, som många av högstadieeleverna läst och som hon känner att hon 
vill ha koll på för att eventuellt kunna svara på frågor eller kanske hjälpa till att belysa 
bokens innehåll och hur de kan förhålla sig till det. 
 
Något som är glädjande att höra är att nöje och jobb för våra bibliotekarier, trots en del 
pliktläsning och upplevelsen av att man måste ha läst vissa saker, förenas i det 
personliga mötet med låntagaren där man får dela sina läsupplevelser och kunna 
bekräfta denne i hens litteratursmak. All läsning man gör går att använda i jobbet, man 
har nytta av allt. Det är viktigt att vara en läsare själv, anser flera av respondenterna, då 
det blir lättare att möta låntagaren ju mer man läser och därigenom blir man tryggare i 
sin yrkesroll.  
 
Läsning är alltså fortfarande en väldigt viktig del av yrket, och läsglädjen ger en extra 
krydda i det dagliga mötet med låntagaren. Visserligen sägs det ibland att man inte 
behöver vara läsare för att arbeta på bibliotek, men i praktiken kan det på ett 
folkbibliotek vara svårt att möta låntagaren utan den kunskapen som läsningen ger. 
Bilden av bibliotekarien som tecknas här är alltså fortfarande bilden av en läsare. 
 

5.3.8.5 Jobbläsning   
 
Hälften av våra respondenter önskar ungefär två timmar i veckan och den andra hälften 
ungefär en timme i veckan av betald lästid. Ett förslag som kommer fram är att man kan 
få det i form av en ledig vecka runt jul- eller sommarlov som en kompensation för den 
läsning som görs på fritiden under terminen. De som redan idag har lästid verkar ha 
problem att ta ut den, delvis på grund av tidsbrist men en tolkning är att det också ligger 
en känsla av att man i så fall utövar sin hobby på arbetstid, och att man därför inte 
prioriterar det. På arbetstid bör man ju arbeta, tycks man resonera. Att tipsa varandra på 
arbetsplatsen är det ett par som talar om, och den enda respondenten som innehar 
chefsposition föreslår att man ska använda sin lästimme för att bredda sig – om inte 
annat för att det inte ska kännas alltför mycket som att man "roar" sig på arbetstid – och 
att man sedan har arbetsgruppsträffar där man tipsar varandra om sin läsning. Hon 
understryker också att man bör lyfta fram läsandet och sätta värde på det. När man ska 
navigera mellan budget, tidspress och arbetslästid är det den sistnämnda som först dras 
ned på. Elvy talar något ironiskt om synen på jobbet som ett kall, och att läsning då inte 
borde vara någon speciell uppoffring.  
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5.4 Avslutande diskussion 
 

5.4.1 Bibliotekariernas litteraturval 
 
Det vi kan se i enkätundersökningen är att de flesta trots allt läser för nöjes skull eller 
för att koppla av. Jobbet har fört med sig att man väljer mer av genrer någon annan 
väljer, men det verkar inte dominera fritidsläsningen helt för de flesta. Denna bild 
bekräftas i intervjuerna, och vi kan se att förändringar i litteraturval efter att man börjat 
arbeta inte enbart upplevs som negativa. Detta gäller både förändringar som är direkt 
jobbrelaterade och de förändringar som har annan orsak. En intressant skillnad i de båda 
undersökningarna är att flera intervjurespondenter påpekade att de kan ha god 
behållning även av jobbläsningen, medan enkätrespondenternas öppna svar andades mer 
av tvång och press. I enkäten kom det fram röster som sa att man väljer att inte läsa på 
semestern, eller att man känner sig stressad över sin läsning. Detta var inte riktigt lika 
tydligt i intervjuerna. Anledningen till denna skillnad går endast att spekulera i. Det kan 
bero på att det är lättare att svara ärligt i en anonym situation så som enkäten blir, 
medan man i ett personligt möte tenderar att svara lite mer positivt.88 Det kan också ha 
att göra med utformningen av själva enkäten, eller med att det i intervjusituationen 
förekom en diskussion på ett annat sätt och att det därmed blev tydligare. 
 
När vi applicerar Bourdieus fältteorier på vår undersökning är det en komplex bild som 
växer fram. En bibliotekarie som aktör på det litterära fältet har nämligen en lite annan 
utgångspunkt än andra aktörer har. Man agerar inte enbart i egenintresse, utan företräder 
både sina låntagare och biblioteket som institution samtidigt som man behöver anpassa 
sig till dem och deras habitus när man bygger sitt kulturella kapital.89 Det är dessutom 
biblioteket som institution som en bibliotekarie bygger upp symboliskt kapital för och 
inte sig själv i första hand. Dessutom kan man på ett sätt säga att bibliotekarien vill ge 
låntagaren vägar in i det litterära fältet och visa på hur de ska betala inträde – samtidigt 
som bibliotekarien behöver betala inträdesavgifter utifrån låntagares, kollegors eller 
andra aktörers på fältet olika habitus.90 Detta kan göra det problematiskt för 
bibliotekarien att navigera i fältet. 
 
Våra intervjurespondenter berättade om hur de upplever att mer erfarna kollegor också 
har läst otroligt mycket, och att de därför – framför allt i början av sin yrkesverksamma 
tid – känt ett stort behov att läsa ikapp.91 Denna specifika inträdesavgift verkar inte vara 
något som andra kräver av dem, utan något de upplever själva att de bör betala.92 De 
behöver också anpassa sig till varje låntagares specifika habitus för att betala 
inträdesavgifter i själva referenssamtalet så att säga, eller inför andra arbetssituationer 
då det behövs kunskap om viss litteratur. Både intervjuerna och enkäterna pekar dock på 
att bibliotekarier väljer bort de mest populära böckerna, då dessa blir lånade ändå. 

                                                 
88 Se exempelvis Millar et al, s. 11 och Johansson, s. 106. 
89 Om kulturellt kapital, se till exempel Bourdieu 1992, s. 147. 
90 Om inträdesavgifter, se till exempel Bourdieu 1992, s. 45. 
91 Ett liknande resultat syns i till exempel Henriksson, s. 57. 
92 Ett liknande resultat syns i till exempel Pettersson, s. 38. 
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Vi ser hur det träder fram två typer av läsning; dels den läsning man väljer själv, som 
påverkas av inträdesavgiften man vill betala för att få komma in på det delfält 
kollegorna befinner sig på (och man tycks ofta räkna detta till ren nöjesläsning) och dels 
den läsning man väljer på grund av jobbet för att fungera i mötet med låntagarna. Denna 
uppdelning i fritidsläsning som sker för nöjes skull och fritidsläsning som sker för 
jobbets skull syns också tydligt i enkäterna. Vi har också en representant i 
intervjuundersökningen som enbart läser för nöjes skull, Doris, medan Alva enbart läser 
sådant hon har direkt användning för i jobbet. Båda är medvetna om att de gjort ett 
aktivt val, och påpekar att de kanske borde läsa litteratur enligt det andra urvalskriteriet 
också. I nästan alla intervjuer ser vi också hur medvetna våra respondenter är om att 
lästiden är begränsad medan urvalet av litteratur är så gott som oändligt, och därför blir 
valet av den litteratur man faktiskt tar sig tid att läsa otroligt viktigt. Lästiden är så 
mycket värd att den inte kan slösas bort på något som inte är relevant på ett eller annat 
sätt. Detta kan jämföras med Strömblads undersökning, som pekar på bibliotekarien 
som en läsare av litteratur med hög kvalitet men ändå viss bredd.93 
 

5.4.2 Nöjesläsning och jobbläsning 
 
I den här uppsatsen har vi utgått från uppdelningen nöjesläsning och jobbläsning, och 
tittat på den andel av dessa som utförs på fritiden. Det visar sig att de allra flesta av våra 
enkätrespondenter instämmer helt eller delvis med att de läser litteratur de förknippar 
med arbetet på sin fritid, ett resultat som stärkts i och med intervjuerna. Vår tes att det 
skett en förändring under bibliotekariens yrkesverksamma tid har inte kunnat bekräftas. 
Dels var inte skillnaden mellan bibliotekarier som arbetat länge och bibliotekarier som 
arbetat kortare tid så stor (och den skillnad som faktiskt finns ligger i att ingen av de 
som arbetat länge tar avstånd från påståendet att man läser för jobbet), och dels lämpade 
sig inte undersökningsformen så väl för att dra underbyggda slutsatser om frågan – vi 
hade för få intervjurespondenter som arbetat länge och det kan vara svårt att veta om 
eventuella förändringar har med individen, med förutsättningar på arbetsplatsen eller i 
yrket som företeelse eller något helt annat att göra. 
 
Det visar sig alltså att de allra flesta bibliotekarier utför arbete på fritiden. Den lästid 
som går att ta ut på en del arbetsplatser utnyttjas dåligt, och detta kan ha att göra med att 
läsning som arbetsuppgift värderas lågt. Det är något som de flesta förknippar med nöje 
och fritid och då bör man inte utföra det på betald arbetstid, tycks man resonera. En 
tendens vi sett i både intervju- och enkätsvar är att läsning av barn- och 
ungdomslitteratur har en särställning i det här sammanhanget. Det verkar som att många 
barn- och ungdomsbibliotekarier har betald lästid även om samma arbetsplats inte har 
det för andra bibliotekarier. Det finns också en antydan till en inställning att denna 
litteratur inte är lika givande, och därför bör vara en arbetsuppgift och inte nöjesläsning. 
Det är intressant att LL-litteraturen, som kan tänkas rendera samma avståndstagande 
från en läsare som inte är van vid den, inte tycks ha samma självklara jobbstämpel. En 
personlig reflektion från vår sida är att det för alla finns genrer som man är mindre 
intresserad av, och dessa kan mycket väl sammanfalla med den (vuxen-)litteratur man 
behöver i arbetet. Dessutom är förmodligen många som arbetar som barn- och 

                                                 
93 Strömblad. 
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ungdomsbibliotekarie intresserade av den litteraturen sedan tidigare, och har alltså 
inkluderat det i sin nöjesläsning innan yrket, och det är naturligtvis så att det är litteratur 
som kan ge även en vuxen läsare en läsupplevelse. 
 
En annan funktion av att man läser jobbläsning på fritiden är att ett stort fritidsintresse 
på ett sätt blivit förstört. Detta ser vi både i enkäterna och intervjuerna, där vi ser röster 
som berättar om att man väljer bort läsningen under semestern eller att det inte finns 
något utrymme för läsning av litteratur att läsa för sin egen skull – eller att man, under 
läsning av litteratur man valt själv, hela tiden har arbetet eller låntagare i bakhuvudet. 
"Det och mitt jobb [har förstört lustläsningen] ... det borde stå som en varningstext" 
säger Bente, och det är något oroväckande att ett yrke som många söker sig till på grund 
av kärleken till läsning faktiskt kan döda densamma. Vår respondent med mest 
erfarenhet i yrket försöker understryka att yrket som bibliotekarie är det bästa – att både 
få möten med människor, och att få möjligheten att prata om böcker med dem gör det 
till ett fantastiskt roligt jobb.  
 

5.4.3 Yrkesstatus 
 
Många bibliotekarier utför således sådant som bör vara en arbetsuppgift på sin fritid. I 
fackförbundet DIK:s medlemstidning Ping fanns det under 2013 med en kort fråga till 
tre representanter för olika yrkesgrupper; en textilkonservator, en branschansvarig för 
en filmfestival och en klinisk bibliotekarie. Frågan var "Arbetar du mer än du får betalt 
för?", och medan de båda förstnämnda anser att de inte direkt gör det svarar 
bibliotekarien tveklöst ja på frågan.94 
 
Vår undersökning pekar alltså på något som uttrycks i intervjun med Elvy: bilden av 
bibliotekarieyrket som ett kall. Detta framträder inte bara i den arbetsrelaterade läsning 
som utförs på fritiden, utan även genom aspekter som löneläge och arbetsvillkor. Vi har 
inte fokuserat på bibliotekarieyrket som ett kvinnoyrke i vår undersökning, men i 
samhället i övrigt går det att se mönster där yrken som har tendenser att ses som ett kall 
ofta också är kvinnoyrken.95 De flesta som deltagit i någon del av vår undersökning 
tycks värdera läsning som en förutsättning för att kunna utföra yrket, samtidigt som det 
fortfarande är ett stort nöje för många. Bland andra Henriksson96 tar upp den bild många 
har av bibliotekarieyrket som något som till största delen består av skönlitterär läsning – 
på arbetsplatsen, alltså – och det är något märkligt att det i själva verket knappt 
förekommer någon sådan alls. Här kan vi se ett problem för biblioteken att öka lästiden 
på arbetet för sin personal, om allmänheten tror att den redan står för stora delar av 
arbetstiden. Att förmå kommunerna att öka bibliotekets budget med den utgångspunkten 
kan vara svårt. 
 

                                                 
94 Fieber, Lena 2013. "Arbetar du mer än du får betalt för?" i Ping, nr. 7. 2013, s. 10. 
95 Håkansson diskuterar bibliotekarie som ett kvinnoyrke på s. 18f. 
96 Henriksson. 
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5.4.4 Nytta av läsning i yrkesrollen 
 
Den titel vi har valt på vår uppsats, För att vara den bibliotekarie som krävs, är plockad 
direkt ur en av våra intervjuer. Det är dock inte bara Bente som talar om läsningen som 
essentiell i arbetet som bibliotekarie. Elvy talar mycket varmt om möten, läslust och om 
förmånen att få förmedla läsglädje och även Doris, som inte läser jobbrelaterad litteratur 
på fritiden, talar om nyttan av sin läsning i arbetet. Nästan alla enkätrespondenter 
upplever att läsning krävs i yrket.  
 
Pressen att hinna läsa det som krävs för arbetet tror vi är motivet till den förändring vi 
ser hos våra enkätrespondenter vad det gäller lästekniken. Även om de svar vi fått om 
huruvida de läser företrädesvis översiktligt eller ingående var varierande tycks de flesta 
läsa mer översiktligt nu än vad de gjort innan de börjat arbeta som bibliotekarier. I 
intervjuerna fick vi snarare intrycket av att man väljer att endast läsa delar av vissa 
böcker, för att veta det man upplever behövs i referenssamtalet. Den mer översiktliga 
läsningen, som vi trodde skulle vara dominerande i den jobbrelaterade läsningen, nämns 
huvudsakligen i förbigående. 
 
I en tid av datorer, smartphones och digital information pekar vår undersökning på att 
läsningen ändå är kärnan, även om bibliotekarier idag förmedlar information på många 
andra sätt. Den bild många har av bibliotekarien är bilden av en läsande person,97 och 
både Cornelius och Gunvor nämner att en bibliotekarie som inte läser kan få problem i 
yrket, framför allt om man arbetar i yttre tjänst (det vill säga i direkta möten med 
låntagare). Smidt talar, som vi tidigare nämnt, om bibliotekariens kunskap om bland 
annat litteratur som "kärlek och modersmjölk",98 och denna värme inför ämnet finner vi 
i vår undersökning också – dock sida vid sida med tvång och stress över vilken läsning 
man väljer och inte väljer att utföra, eller den begränsade lästid man har att förfoga över 
i fritiden respektive på arbetsplatsen. 
 

                                                 
97 Se exempelvis Henriksson, Håkansson och Linde. 
98 Smidt, 1994, s. 6. 
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
När vi påbörjade den här undersökningen utgick vi ifrån den fråga som ställdes till 
Bibblan svarar angående huruvida bibliotekarier läser mindre efter att de börjar arbeta 
som bibliotekarier eller inte. Vår tes var att man läser mer, men att en betydande andel 
av läsningen är sådan man gör för jobbets skull på fritiden, och att man därför kan 
uttrycka att man läser mindre. Våra enkäter och intervjuer påvisar att bibliotekarier 
mycket riktigt läser minst lika mycket eller mer i förhållande till vad de gjort förut, och 
att en del av denna läsning för de flesta är knuten till jobbet mer eller mindre starkt. 
 
Man väljer sin läsning lite noggrannare än innan man började arbeta, och det finns en 
utbredd önskan om att bredda sig avseende genrer. Många tänker på låntagare i 
allmänhet eller specifika arbetsuppgifter i synnerhet när de läser, oavsett om läsningen 
egentligen är ren nöjesläsning, ren jobbläsning eller en blandning av de båda. 
 
Framför allt i början av yrkeslivet tycks bibliotekarierna påverkas av vad de bör ha läst. 
Detta är dock en press som verkar komma i stort sett uteslutande inifrån – det är inget 
som kollegor står för, och låntagare brukar i allmänhet ha en annan syn på vad man bör 
ha läst än vad den inre pressen säger.  
 
Den bibliotekarie vi talat med som arbetat längst verkar inte ha känt av någon press i 
början av sin yrkesverksamma tid. Detta kan ha personliga orsaker, att hon helt enkelt är 
en person som inte känt av den press som hennes kollegor känt under samma period, 
eller att pressen såg annorlunda ut på den tiden av något skäl, kanske att litteratur hade 
en större naturlig del i utbildningen. Hon verkar också vara den av våra intervjupersoner 
som har mest avslappnad inställning till den fritidsläsning som sker för jobbet. 
 
Det har under undersökningens gång kommit fram konkreta förslag som vi upplever är 
väl värda att använda sig av, nämligen de som rör lästid som leder till att man i 
arbetsgruppen tipsar varandra om läsning. Detta känns som ett mycket bra sätt att dels 
läsa för att bredda sig själv och dels dela med sig till varandra av det man tagit till sig. 
 
Något som vore intressant för vidare forskning är hur utförandet av arbetsuppgifter ser 
ut för andra yrkesgrupper som har gemensamma nämnare med bibliotekarieyrket i det 
att det finns någon arbetsuppgift man behöver ta till sig mycket text för att kunna utföra 
väl. Det skulle också vara intressant att se hur en liknande undersökning bland 
bibliotekarier skulle se ut med ett större underlag, kanske alla landets bibliotekarier. 
Den låga ställning som framför allt skönlitterär läsning har som arbetsuppgift kan också 
vara intressant att studera närmare, kanske kopplat till förlusten av läsningen som 
fritidsintresse som våra respondenter beskrivit. Vår begreppsapparat med nöjesläsning, 
jobbläsning, fritidsläsning och läsning som utförs på arbetstid skulle vara intressant att 
utveckla mer och se om det finns betydande skillnader. 
 
Vi hoppas att det inte ska behöva vara så att framtidens bibliotekarie förlorar ett 
fritidsintresse, utan att fritidsintresset kan få blomma ut genom yrket. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats studerar läsvanor hos svenska bibliotekarier, representerade av 
bibliotekarier från Götabiblioteken (ett samarbete mellan 14 folkbibliotek i 
Östergötland och Tranås), med fokus på den läsning som sker på bibliotekariernas 
fritid oavsett om den är arbetsrelaterad eller inte. En enkät skickades ut till 74 
bibliotekarier under oktober 2013, vilken besvarades av 56 personer. Denna 
enkätundersökning följdes upp av en djupare intervjuundersökning av sju av 
respondenterna. 
 
Vi har försökt besvara följande forskningsfrågor: 
 
1. I vilken utsträckning läser yrkesverksamma bibliotekarier på fritiden i förhållande till 
deras bild av hur det var innan de började jobba? 
 
2. Hur ser litteraturvalet ut i förhållande till deras bild av hur det varit tidigare? 
 
3. I vilken utsträckning påverkas deras privata läsning av vad de anser att de ”behöver 
ha läst” i sin yrkesroll? 
 
4. På vilket sätt skiljer sig fritidsläsningen åt hos en nybliven bibliotekarie i förhållande 
till en bibliotekarie som arbetat många år i yrket? 
 
Resultatet av studien pekar på att de flesta bibliotekarier läser lika mycket eller mer än 
vad de gör innan de påbörjar sin yrkesbana. De är dock mer selektiva i sitt val av 
litteratur och påverkas på olika sätt av sitt yrke. Deras uppfattning av vad de bör ha 
läst påverkar deras läsvanor, men det verkar vara något som kommer inifrån varje 
person och inte från andra bibliotekarier eller allmänheten. Det har varit problematiskt 
att svara på den sista frågeställningen då underlaget varit för tunt, men det verkar som 
att denna press försvinner i viss mån när bibliotekarien arbetat längre i yrket. 
Bibliotekarierna i denna undersökning lägger mycket av sin fritid på arbetsrelaterad 
läsning. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor 
 
Läsvanor 
 
När vi talar om läsvanor menar vi den läsning du utför på fritiden, oavsett om det 
handlar om skön- eller facklitteratur. 
 
1. Hur ofta läser du? 
[Dagligen/Flera gånger per vecka/Någon gång per vecka/Flera gånger per månad/Någon 
gång per månad/Mer sällan/Aldrig] 
 
2. Hur många böcker läser du i genomsnitt per månad? 
[0-1/2-4/5-8/9 eller fler] 
 
3. Läser du företrädesvis översiktligt eller ingående?  
[Översiktligt/Ganska översiktligt/Varierande/Ganska ingående/Ingående] 
 
4. Hur väl stämmer dessa påståenden in på varför du läser? 
[För nöjes skull/För jobbet/ För avkoppling/Lära mig något/Andra skäl, nämligen....] 
[Instämmer helt/Instämmer delvis/Tar delvis avstånd/Tar helt avstånd] 
 
 
Eventuella skillnader i läsvanor 
 
 
5. Har du märkt någon skillnad i läsvanor sedan du började arbeta som bibliotekarie? 
[Ja/Nej/Vet ej] 
 
Om du inte märkt av någon skillnad i läsvanor kan du hoppa till fråga 15. 
 
6. Är skillnaden i hur ofta du läser? 
[Jag läser oftare/Ingen förändring/Jag läser mer sällan] 
 
7. Är skillnaden i antal böcker du läser? 
[Jag läser fler böcker/Jag läser ungefär lika många böcker/Jag läser färre böcker] 
 
8. Är skillnaden i att du numera läser... 
[Översiktligt/Ingående] 
[Mer/Lika mycket/Mindre] 
 
9. Läser du numera av andra skäl jämfört med tidigare? 
[Nej (gå vidare till fråga 11)/Ja] 
 
10. Om du läser av andra skäl, beskriv kort: 
[Öppen fråga] 
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11. Hur mycket läser du av skön- respektive facklitteratur i förhållande till förut? 
[Skönlitteratur/Facklitteratur] 
[Jag läser mer/Jag läser lika mycket som förr/Jag läser mindre] 
 
12. Hur ser dina val av genrer ut i förhållande till förut? Vi använder här ordet genre i 
ett mycket vitt begrepp som kan innefatta till exempel andra fackämnen, 
fantasy/deckare osv, lyrik, dramatik. 
[Läser mer av genrer jag väljer själv/Läser mer av genrer någon annan väljer/Ingen 
skillnad/Annat (öppen fråga)] (flera svar möjliga) 
 
13. Ser du några andra förändringar i din läsning? 
[Öppen fråga] 
 
14. Varför läser du annorlunda? 
Hur passar följande orsaker in:  
[Jag har annan smak/Jag upplever att det krävs i mitt yrke/Jag upplever att jag bör ha 
läst vissa saker/Jag hinner inte läsa lika mycket som förut/Jag har mindre behov av att 
läsa som avkoppling/Andra orsaker (öppen fråga)] 
[Instämmer helt/Instämmer delvis/Tar delvis avstånd/Tar helt avstånd] 
 
15. Övriga tankar och kommentarer du vill delge oss: 
[Öppen fråga] 
 
Vem är du som svarar? 
 
16. Hur länge sedan är det som du tog examen? 
[0-5 år sedan/6-10 år sedan/11-20 år sedan/21 år eller mer] 
 
17. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
[0-5 år sedan/6-10 år sedan/11-20 år sedan/21 år eller mer] 
 
18. Hur många arbetar på din arbetsplats? 
[1-5 st/6-15 st/16-35 st/>36 st] 
 
 



 73 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Hälsa. Vi spelar in. Korgen. 
 
Vill du säga ditt namn först? Detta för att vi ska kunna identifiera inspelningen, namnet 
kommer inte synas någonstans i uppsatsen. 
 
Vad jobbar du som? 
 
Frågor om hur fritidsläsningen ser ut (nu, innan man började jobba, ev. 
förändring över tid inom yrket + ev. orsaker till att det ser ut som det gör) 
 
Vad läser du? (genre, åldersspecifikt osv)  
 
Hur mycket läser du? (antal böcker typ, tid, tillfälle)  
 
Hur läser du? (översiktligt, ingående)  
 
Övriga förändringar i läsning? 
 
Yrkesroll och litteraturval 
 
Hur väljer du genre? 
 
Vilka motiv till läsning? (nöje, jobb, avkoppling, info) 
 
Känner man press av att det i bilden av yrket ingår läsning? 
 -att läsa mer av annan genre? 
 -annat? 
 
Vad har du för nytta av läsning i jobbet? 
 
Har tillgängligheten av litteratur påverkat din fritidsläsning? 
 
Nu börjar vi glida in på de sista frågorna...  
 
Hur många timmar per vecka lägger du i genomsnitt på jobbläsning under fritiden? 
 
Önskemål för att slippa lägga fritidsläsning på läsning för jobbet 
 
Något du vill tillägga? 
 
Examen ___ år sedan 
Jobbat som bibliotekarie ___ år 
Hur många på arbetsplatsen ungefär? ___ 
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Uppsatsen kommer att läggas fram i början på nästa år.  
Kan vi använda ett namn med ditt kön? Nämna position? Säga ungefärlig 
kommunstorlek (liten, medelstor, stor)? 
 
Tack för din medverkan! 
 

 



 75 

Bilaga 3: Enkätfrågornas svar i diagram 
 
Här följer svar på de enkätfrågor som är relevanta att illustrera i diagramform, i den 
ordning de förekommer i frågeformuläret. De vi inte tagit med är öppna frågor och 
liknande. 
 
Fråga 1: Hur ofta läser du? (n=56) 

 
 
Fråga 2: Hur många böcker läser du i genomsnitt per månad? (n=56) 
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Fråga 3: Läser du företrädesvis översiktiligt eller ingående? (n=56) 

 
 
Fråga 4: Hur väl stämmer dessa påståenden in på varför du läser? 
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Fråga 5: Har du märkt någon skillnad i läsvanor sedan du började arbeta som 
bibliotekarie? (n=55) 

 
 
Fråga 6: Är skillnaden i hur ofta du läser? (n=46) 
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Fråga 7: Är skillnaden i antal böcker du läser? (n=47) 

 
 
Fråga 8: Är skillnaden i att du numera läser mer eller mindre översiktligt eller ingående?  
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Fråga 9: Läser du numera av andra skäl jämfört med tidigare? (n=45) 

 
 
Fråga 11: Hur mycket läser du av skön- respektiva facklitteratur i förhållande till förut? 
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Fråga 12: Hur ser dina val av genrer ut i förhållande till förut? (n=48) 

 
 
 
Fråga 14: Varför läser du annorlunda? Hur passar följande orsaker in: 
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Fråga 16: Hur länge sedan är det som du tog examen? (n=56) 

 
 

Fråga 17: Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? (n=56) 
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Fråga 18: Hur många arbetar på din arbetsplats? (n=56) 
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