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1.INLEDNING  

 

1.1. DISPOSITION 
 

KAPITEL 1: Jag redogör här för min personliga syn på folkbibliotek och folkbiblioteka-

rier. Den tidigare forskning som berör mitt ämne presenteras. Stor vikt läggs vid kanon-

begreppets användning, och de kriterier jag menar måste uppfyllas för att en grupp skall 

anses ha en litterär kanon.  

 

KAPITEL 2: Här förklaras syftet med uppsatsen, vilka frågor jag avser att besvara och 

varför jag finner problemet med bibliotekariernas kanon vara av stort intresse. 

 

KAPITEL 3: I detta kapitel redogör jag för hur undersökningen av bibliotekariernas 

uppfattning om vad som borde läsas genomfördes. Stort utrymme ges åt redogörelsen 

för hur den använda enkäten sattes samman.    

 

KAPITEL 4: Visar resultatet av undersökningen av vilka författare studenterna har läst 

av de som bibliotekarierna förordade.  

 

KAPITEL 5: Här redovisas bibliotekariernas svar på enkäten och mina tolkningar av 

dessa svar. Jag visar att det föreligger en tydlig tendens i svaren som bara kan förklaras 

med att bibliotekarierna har en gemensam syn på kärnan i kanons innehåll. Vidare jäm-

förs bibliotekariernas val med andra listor på författare för att avgöra om bibliotekarier-

nas urval är självständigt eller bara utgör en del av en annan litterär kanon. Det framgår 

genom de stora avvikelserna att bibliotekarierna har en egen litterär kanon.   

 

KAPITEL 6: Resultaten av enkäten till studenter redovisas och analyseras. De viktigaste 

resultaten visas här i  diagramform, för en fullständig resultatsammanställning se bilaga 

4. Det framgår att de flesta studenterna läst mer än hälften av de författare som fanns på 

enkäten och att de flesta studenterna läser högst två böcker per månad utöver kurslittera-

tur etc.   

 

KAPITEL 7: I detta kapitel framlägger jag de svar undersökningen givit på mina frågor, 

några tänkbara invändningar mot resultaten och vilka konsekvenser resultaten bör få på 

biblioteksutbildningen diskuteras. Några förslag till fortsatta undersökningar läggs fram.  

 

KAPITEL 8: Sammanfattning. 

 

KÄLLFÖRTECKNING: Jag har valt att om möjligt ange ISBN på monografiska verk 

eftersom jag förutsätter att den som söker bland källorna använder sig av datoriserade 

kataloger.  

 

BILAGA 1: Enkät till bibliotekarier med 267 förslag, namnen på 265 författare samt de 

två samlingsverken Bibeln och Koranen.  

 

BILAGA 2: Resultatsammanställning av enkäten till bibliotekarier där alla tio respon-

denternas markeringar redovisas. 
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BILAGA 3: Enkät till studenter. Innehåller 58 namn, 56 författare samt bibeln och ko-

ranen, som minst fem av de tio bibliotekarierna ansåg att en bibliotekarie bör ha läst 

minst en bok av.  

 

BILAGA 4: Sammanställning av studenternas svar. Observera att gruppen är ganska 

liten och att resultaten måste tolkas med stor försiktighet.    

    

1.2.BAKGRUND 
        
1.2.1 MINA TANKAR OM FOLKBIBLIOTEK 

                      
               Litteratur och biblioteksutbildning 

  

        Vilka böcker, i vilken omfattning och om över huvud taget blivande bibliotekarier 

bör läsa böcker är en fråga som ingen kan besvara utan att först bestämma ett antal för-

utsättningar. Exempel på sådana förutsättningar är  hur man ser på förhållandet mellan 

bibliotekarieyrket och förtrogenhet med litteratur. En annan är synen på bibliotekarier-

nas roll som kulturförmedlare. Synen på folkbibliotekens roll i folkbildningen och bib-

liotekariernas behov av allmänbildning är andra grundläggande värderingar som är av-

görande för svaret på frågan, men de är just värderingar och inte fakta vilket får till följd 

att ett svar på frågan vad blivande bibliotekarier bör läsa är knutet till vissa värderingar. 

Därför följer nedan en redovisning av min egen syn på folkbibliotekariens uppgift. 

 

                       Några premisser 

 

         Bibliotekslagens andra paragraf säger att ”Till främjande av intresse för läsning 

och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt 

skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.” (Svensk författningssamling 

1996) 

         Jag ser det som folkbibliotekens främsta existensberättigande att alla medborgare 

har rätt till den information de önskar och därför skall folkbiblioteken sträva efter att 

tillgodose allmänhetens önskemål ifråga om utbud av medier. Däremot följer det inte av 

detta att det skulle vara fel att försöka påverka dessa önskemål, utan jag anser att biblio-

tekarierna har ett ansvar för att styra allmänhetens val i riktning mot sådan information 

som befrämjar samhällsnytta, allmänbildning och ett rikare inre liv. Att utöva sådan 

påverkan på ett ansvarsfullt sätt kräver att bibliotekarierna besitter en bred allmänbild-

ning och är väl insatta i vilken information (vilka dokument) biblioteket erbjuder. Om 

bibliotekarierna å andra sidan inte alls skall påverka allmänhetens val av litteratur finns 

naturligtvis ingen anledning för en blivande bibliotekarie att överhuvudtaget läsa några 

böcker, läsning vore tvärtom ett hot mot en sådan neutralitet. 

 

                 Bibliotekens bestånd   
   

           Eftersom folkbiblioteken av tradition framför allt sysslar med utlåning av böcker 

vill jag klart redovisa min syn på den delen av folkbibliotekets uppgifter. Folkbibliote-

ket skall enligt min uppfattning så långt ekonomin tillåter tillhandahålla de böcker som 

efterfrågas och lånas ut utan hänsyn till bibliotekariernas smak eller tredje mans invänd-

ningar. Vid prioriteringar i utbudet bör bredden i utbudet beaktas före kravet på snabb 

tillgänglighet, det går inte att avgöra vad som är mest angeläget i utbudet enbart genom 
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att mäta utlåningen. Jag tycker det är rimligt med en viss väntetid på populära böcker 

men jag finner det synnerligen stötande när ett stort folkbibliotek saknar flera av de po-

puläraste barn och ungdomsböckerna för att dessa, av bibliotekarierna eller andra, an-

setts litterärt undermåliga.  

          Folkbiblioteksutredningen säger i fråga om bibliotekens informationsuppgift 

bland annat att ”Det viktiga är att individen själv väljer väg och innehåll i sin bildnings-

strävan, och att folkbiblioteket står till tjänst med hjälp och vägledning att finna den 

kunskap hon behöver.” (Folkbibliotek i Sverige 1984 s.44) Jag instämmer, men anser 

det självklart att individens eget val av innehåll är av ännu större betydelse ifråga om 

skönlitteratur.      

 

                 Uppdraget att påverka  
   

            Det är som jag ser det en viktig uppgift eller rentav skyldighet för bibliotekarien 

att på olika sätt påverka allmänheten att välja de böcker man anser vara bra men det är 

inte godtagbart att tvinga fram detta val genom att bara erbjuda godkända böcker i stäl-

let för populära men enligt litterära bedömare sämre. Den påverkan som bibliotekarierna 

utövar får inte vara tvingande. Inriktningen för all påverkan bör som jag sagt ovan vara 

att befrämja samhällsnytta, allmänbildning och ett rikare inre liv. 

           Att närmare definiera dessa begrepp är ett problem som varje bibliotekarie har att 

lösa i sin verksamhet. Därvid är det rimligtvis så att bibliotekarierna försöker uppmuntra 

läsare att ta itu med allt mer litterärt högtstående skönlitteratur och allt svårare men in-

tellektuellt mer stimulerande fackböcker allt eftersom deras läsvana ökar. Åtminstone i 

fråga om den svårtillgängliga skönlitteraturen delas denna uppfattning av folkbiblio-

teksutredningen som säger att ”Det är en självklar uppgift för folkbiblioteken att arbeta 

för att denna litteratur möter nya läsare.”( Folkbibliotek i Sverige 1984 s.54) 

 

                 Beläsenhetens värde för bibliotekarier    
   

         Det är med denna folkbildande uppgift i åtanke som jag finner bibliotekariernas 

beläsenhet intressant. Att låna ut böcker och söka information på olika sätt är yrkeskun-

skaper som kan övas utan att läsa böcker, på samma sätt kräver information om vilka 

böcker som är tillgängliga på biblioteket och vad en viss bok handlar om inte att biblio-

tekarien läst den. Värdet av beläsenhet ligger i att uppgiften att påverka allmänhetens 

val av information utövas med bättre omdöme och förmodligen effektivare ju mer belä-

senhet och annan kunskap man besitter.                           

 

                    Min förförståelse av ämnet  

 

        Jag tycker mig tydligt ha sett att allmänheten tror att bibliotekarierna på folkbiblio-

teken har läst väldigt många böcker, och jag har själv mött förvåning, i några fall när-

mast bestörtning, när jag avslöjat för bekanta att man inte behöver ha läst någonting av 

t.ex. Strindberg, Lagerlöf eller Harry Martinsson för att bli bibliotekarie. Däremot tror 

jag att de flesta inser att det är omöjligt att ha läst mer än en liten del av alla böcker ens 

på ett mindre bibliotek, så mitt totala intryck är att allmänheten förväntar sig att biblio-

tekarien på ett folkbibliotek skall ha läst de mest kända böckerna, med huvudvikt på de 

verk och författare som behandlas inom skolans svenskundervisning. För att kunna på-

verka läsare till att läsa svåra böcker och stimulera till den ansträngning som krävs för 

att ta steget in på nya fackområden måste bibliotekarien ha en hög trovärdighet i all-
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mänhetens ögon, vilket åtminstone för närvarande kräver en omfattande beläsenhet 

inom skönlitteratur. På andra områden än skönlitteratur är mitt intryck att allmänheten 

har ganska små förväntningar ifråga om bibliotekariernas kunskaper och att man ofta 

avstår från att be om hjälp därför att man inte tror att bibliotekarierna kan hjälpa till. Här 

tror jag det finns en stor lucka i bibliotekens presentation av sin service vilket i sin tur 

snedvrider bilden av allmänhetens behov, eftersom folk inte frågar om de inte tror att de 

kan få hjälp.   

             Bland andra studerande har jag sett stora skillnader i såväl beläsenhet som i 

synen på läsningens värde, speciellt hos de som ser en motsättning mellan arbete med 

litteratur i bokform och arbete med andra medier tycker jag mig ha sett en tendens att 

inta en värdeneutral hållning till läsning där läsning av skönlitteratur ses som ett tidsför-

driv jämställt med t.ex. TV-tittande.   

 

                     Obalans i bildningen 

 

          Min erfarenhet av bibliotekarier på folkbibliotek är att de har mycket goda kun-

skaper om skönlitteratur, oftast goda kunskaper i humaniora och godtagbara inom de 

flesta samhällsvetenskaper medan de ofta är mindre bevandrade inom det naturveten-

skapligt-matematiska fältet. Jag tror att denna obalans i bibliotekariernas bildning förs 

vidare till nästa generation genom att kunskap inom det naturvetenskapliga fältet blir 

svårtillgänglig för allmänheten, i synnerhet för barnen. Detta är till skada för samhället 

genom att den tekniskt-ekonomiska processen dels hämmas och dels blir obegriplig för 

en stor del av medborgarna. För individen kan  brist på insikter i naturvetenskap och 

teknik göra det svårt att utöva sin medborgerliga rätt till inflytande på ett ansvarsfullt 

sätt, men framför allt innebär det ett beskuret andligt liv. Självklart vilar ansvaret för 

denna utveckling främst på de för skolan ansvariga, men att folkbibliotekens del av an-

svaret är liten räcker inte som ursäkt för att inte försöka rätta till snedvridningen.        

                  
                   Min personliga syn i korthet  

 

          En folkbibliotekarie bör enligt min uppfattning vara beläst och allmänbildad. Min 

erfarenhet är att beläsenheten är god men att bildningen har en kraftig slagsida mot hu-

maniora och samhällsvetenskaper, bort från naturvetenskap, matematik och teknik. Den 

rådande situationen när det gäller bibliotekariernas bildning står inte i rimlig proportion 

till respektive ämnes betydelse för våra möjligheter att förstå vår omvärld. Förutom att 

ge allmänheten tillgång till den information som efterfrågas skall bibliotekarien sträva 

efter att befrämja individens samhällsnytta, allmänbildning och inre liv, detta kräver att 

bibliotekarierna strävar att vidga sina vyer.   

 

1.2.2 OM STUDENTERS LÄSNING 

 

                      Läsvanor 

 

          Enligt ”Kulturstatistik 2000” läser ca 39 % av Sveriges befolkning i åldern 9-79 

år i en bok en normal dag. Denna läsning tar i medeltal 23 minuter vilket innebär att de 

som överhuvudtaget har läst ur en bok har läst i ca 60 minuter. För personer med efter-

gymnasial utbildning är siffrorna 49 % respektive 32 minuter vilket innebär att även 

dessa läser ca 60 minuter om de läser i en bok. 66 % av gruppen ”studerande” läser i 

någon bok en normal dag (Statens kulturråd 2000). Med en halvtimmes läsning per dag 
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kan mängden läsning naturligtvis variera beroende på skillnader i läshastighet och val 

av böcker men jag förmodar att dessa bägge faktorer i stort sett tar ut varandra så att 

personer med hög läshastighet väljer tjockare och/eller svårare böcker. Därmed uppskat-

tar jag läsningens omfattning till i medeltal tre till fem böcker per månad i befolknings-

gruppen med hög utbildning. När det gäller studerande saknas uppgift om den tid som 

används till bokläsning, om man utgår från att de som läser ur en bok en normal dag 

läser ca 65 minuter d.v.s. samma förhållande mellan läsning och lästid som i gruppen 

högutbildade blir den genomsnittliga lästiden ca 44 minuter per dag. På den tiden skulle 

jag förvänta mig att studenter på högskolan skulle hinna läsa fyra till åtta böcker per 

månad i medeltal. Lägg märke till att alla dessa siffror bygger på statistiska undersök-

ningar där man kan befara att olika felkällor såsom urvalet, frågornas formule-

ring/tolkning o.dyl. kan ge stora effekter. Som exempel på siffror som verkar tveksam-

ma kan nämnas att enligt utredningen om boken och kulturtidskriften lästiden för män 

som läser böcker föll från 57 minuter år 1990 till 48 minuter  1992, för att åter stiga till 

61 minuter år1994 (Boken i tiden 1997 s.47). Både minskningen och ökningen är ovan-

ligt stora vilket naturligtvis gör det rimligt att misstänka att siffran för 1992 är för låg, 

jag tolkar utredningens siffror som att de som läst i en bok en given dag i allmänhet läst 

ungefär en timme men att den genomsnittliga lästiden troligen minskat successivt med 

ca en minut per år sedan mitten på 1980-talet.     

        

                   Styrning av läsningen 

          

        Om blivande bibliotekarier har ett behov av att öka sin beläsenhet måste man na-

turligtvis noga överväga vilka prioriteringar inom biblioteksutbildningen som blir nöd-

vändiga. Ett exempel på arbete med studenters beläsenhet finns vid Internationella Han-

delshögskolan i Jönköping där Leif Alsheimer som undervisar i juridik har infört obliga-

toriska litteraturlistor för sina elever. Detta innebär att studenterna får läsa ca 120 verk 

ur världslitteraturen utöver litteraturen som är direkt kopplad till utbildningen under en 

fyraårig utbildning, För denna inläsning delas inte några studiepoäng ut, men man tente-

rar av litteraturen och godkänt är nödvändigt för att sedan få ut sin examen (Källvik 

2000). Litteraturlistan ändras kontinuerligt, för år 2000 omfattar den kompletta listan 

140 verk  Litteraturen tenteras normalt muntligt i seminarieform. För att visa fördel-

ningen mellan skönlitteratur och fack- eller populärvetenskaplig litteratur följer här litte-

raturlistor för två av de tio teman som studeras.   

  

Tema historia, ekonomisk historia & filosofi   

 

Castells, Manuel, The Network Society 1-3; Blackwell 1996-98   

Davies, Norman, Europe. A History; Oxford University Press 1996    

Diamond, Jared, Vete, vapen och virus; Norstedts 1999   

Hylland Eriksen, Thomas, Historia, myt och identitet; Bonnier Alba 1996  

Lal, Deepak, Unintended Consequences; MIT Press 1998   

Nordin, Svante, Filosofins historia; Studentlitteratur 1995   

North, Douglass C., & Thomas, Robert Paul, The Rise of the Western World, 

Cambridge University Press 1973    

Parker, Noel, Revolutions and History; Polity 1999   

Tawney, Richard H., Religion and the Rise of Capitalism; Penguin Books 1990   

von Wright, Georg Henrik, Myten om framsteget; Bonniers 1993   

Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel I - II; Norstedts 1995   
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Tema makt, maktmissbruk, frihet , solidaritet & civilkurage  

 

Boureqat, Ali, In the Moroccan King´s Secret Gardens; Morris Publishing 1998   

Böll, Heinrich, Katharina Blums förlorade heder; 1974   

Fallaci, Oriana, En man; Alba, 1981   

Golding, William, Lord of the Flies; Demco Media, 1959   

Havel, Vaclav, En dåre i Prag; Symposion, 1989   

Hayek, Friedric, Frihetens grundvalar; Ratio, 1983   

Järv, Harry, Prometheus´ eld. Försvar mot maktmisbruk från mytisk tid till 1900-

talet; Atlantis, 1998   

Johnson, Eyvind, "Krilontrilogin", Bonniers 1943-1945  

Kundera, Milan, The Book of Laughter and Forgetting; HarperPerennial, 1996   

Lagerkvist, Pär, Dvärgen; Bonniers, 1951   

Machiavelli, Niccolò, Fursten; Natur & Kultur, 1987   

Orwell, George, 1984; div. förlag    

Popper, Karl, The Open Society and its Enemies; Routledge, 1995   

Safranski, Rüdiger, Det onda eller frihetens drama, Natur & Kultur, 1999   

Steinbeck, John, The Grapes of Wrath; Knopf, 1993   

Vassilikos, Vassilis, Z; Aldus/Bonniers, 1968/1970   

                       (Alsheimer 2000). 

 

           Läsning för studerande inom biblioteks- och informationsvetenskap 

 

         Förutsatt att studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap kan förväntas 

läsa lika mycket som Alsheimers studenter skulle det vara möjligt att gå igenom 60-70 

verk under två år vid BHS, om det anses önskvärt. Eftersom en del av böckerna på Al-

sheimers lista är ganska svårlästa bedömer jag att en läslista med ett större inslag av 

skönlitteratur skulle kunna omfatta fler verk utan att det kräver mer arbete. Om listan 

dessutom omfattar en del verk som många har läst innan de påbörjar sin utbildning kan 

listan utökas. Därmed skulle det vara möjligt att på BHS under en tvåårig utbildning 

läsa och bearbeta närmare hundra litterära verk utan att  skära i den övriga undervis-

ningen. 

        Tänkbara temata för studerande inom biblioteks- och informationsvetenskap kan 

vara t.ex. bibliotek, datoriseringens effekter och yttrandefrihet. Jag anser att man bör 

sträva efter en anknytning till den övriga undervisningen men inte låta den begränsa 

urvalet. Med tanke på att kännedom om välkända litterära verk och författare kan vara 

värdefull för de som kommer att arbeta med litteratur på något sätt bör man välja sådana 

välkända verk i första hand.      

        Om man jämför med uppgifterna om medievanor ovan kan man förmoda att en 

läslista med 100 måttligt tjocka böcker som studenterna inte läst tidigare under en två-

årsperiod innebär att ungefär två tredjedelar av studenternas läsning av böcker under 

den tiden hämtas från listan om inte den totala tiden för bokläsning ökar. 

       Jag finner därför att en lista med krav på läsning för studenter på BHS bör omfatta 

högst etthundra verk om inte studierna i övrigt minskas i motsvarande grad. Beroende 

på hur det lästa bearbetas måste naturligtvis mängden anpassas, om redovisning sker 

helt muntligt i form av gruppdiskussioner går förmodligen mindre än 10 % av tiden åt 

till examination och 90 böcker kan behandlas.  
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                    En varning    

        

       Om å andra sidan skriftliga referat etc används som kontroll tas största delen av 

tiden upp av arbete med själva examinationen och effekten blir att bara 20-40 böcker 

kan behandlas och att den totala läsningen, för många studenter, kan komma att minska. 

Därför anser jag det fullständigt uteslutet att använda sådana redovisningsformer om 

syftet är att stimulera till läsning.  

 

1.2.3. UTBILDNING AV BIBLIOTEKARIER 

 

         Utbildning av blivande bibliotekarier bedrivs på fyra ställen i landet och utbild-

ningen leder till en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns alltså inte 

någon yrkesinriktad utbildning för bibliotekarier. Utbildningens uppläggning med teore-

tiska studier som avslutas med en magisteruppsats följer i stort sett förslaget från Grup-

pen för översyn av bibliotekarieutbildning förutom att utredningen föreslog att examen 

skulle benämnas ”bibliotekarieexamen” (Gruppen för översyn av bibliotekarieutbild-

ningen 1991 s.14). Eftersom det är tydligt att utbildningen i biblioteks- och informa-

tionsvetenskap ersatt den av utredningen föreslagna bibliotekarieutbildningen finner jag 

det rimligt att kräva att man inom utbildningen beaktar de krav som ställs på blivande 

bibliotekarier. Därmed anser jag att kunskap om bibliotekariernas yrkesroll och yrkes-

identitet bör vara en viktig del av utbildningen även om inte alla studenterna kommer att 

bli, eller vill bli, bibliotekarier.   

 

1.3. TEORETISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIDIGARE 

FORSKNING 
 

1.3.1. BEGREPPET LITTERÄR KANON 

 

         Kanon betyder norm eller rättesnöre och en norm som kommer till uttryck i en 

kanon återspeglar en kollektiv åsikt med giltighet under längre tid (Bergsten 1990). I 

synnerhet gäller att ”Den litteraturhistoriska kanon består av de diktverk vilka oberoen-

de av enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistli-

ga arv som varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare.” 

(Bergsten 1990 s.24). Enligt Bergsten finns en allmän, för västvärlden i stort sett 

gemensam kanon och vid sidan av denna flera skilda nationella. Att Bergsten anser att 

litteraturhistorien endast skall behandla fiktion framgår av frågan ”Platon – hör han inte 

snarare hemma i den filosofihistoriska kanon?”(ibid. s.25). Det är alltså tydligt att förut-

om att skilja på nationella och gemensamma kanon skall man skilja litteraturhistoriska 

kanon från andra fackämnens kanon. Om man gör det ges också ett svar på frågan, Pla-

ton ingår i den filosofihistoriska kanon och inte i den skönlitterära men tillsammans 

med andra verk (såväl skön- som facklitteratur) ingår han i en litterär kanon.  

         Lars Brink har i sin doktorsavhandling ”Gymnasiets litterära kanon” (Brink 1992) 

undersökt hur begreppet litterär kanon använts och anger att i engelskan användes ut-

trycket första gången 1768 för att beskriva en lista av utvalda litterära verk och att det 

sedan dess fått vidsträckt användning inom såväl tysk som anglosaxisk litteraturforsk-

ning. En svensk definition på begreppet litterär kanon kan enligt Brink vara ”den relativt 

fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade 

bilden av litteraturens historia”. (Ibid. s.233) Citatet är hämtat från s.33 i ”Den svenska 

1800-talsdramatiken och litteraturhistorien. En studie i litteraturhistorisk kanonbildning 
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och några synpunkter på definitionen av populärlitteratur.” av  Niels Halkjaer. Brink 

återger citatet utan att beröra frågan om eventuella skillnader mellan litterär kanon och 

litteraturhistorisk kanon. Det föreligger här enligt min uppfattning ingen motsägelse 

med den definition jag valt att använda (se nedan). Av Halkjaers titel framgår det att han 

med kanon avser en litteraturhistorisk kanon. 

 

                        Deskriptiv och normativ kanon 

 

         Enligt Brink finns det anledning att skilja på en deskriptiv och en normativ kanon. 

En deskriptiv kanon talar om vilka verk och författarskap som dominerar, försvinner 

eller kommer till inom litteraturvetenskapen. Den kan fastställas genom att undersöka 

litteraturhistoriska handböcker, antologier etc. Åsikter/diskussioner om vad som borde 

ingå i kanon leder, om alla inblandade kommer överens, till en normativ kanon.(Brink 

1992). Jag använder i fortsättningen uttrycket litterär kanon i betydelsen en under viss 

tid giltig lista med litteratur som en bildad läsare bör känna till och helst vara förtrogen 

med . Denna lista kan vara explicit eller implicit men i det senare fallet går det inte att 

avgöra om det verkligen är en lista eller flera, så för att undersöka kanon måste urvalet 

av litteratur formuleras explicit. 

 

                        Litterära kanon för avgränsade grupper  

           

       Mot denna bakgrund menar jag att det är meningsfullt att tala om en litterär kanon 

för de och endast de grupper som uppfyller följande villkor: För det första måste känne-

dom om och förtrogenhet med vissa litterära verk vara en källa till gruppkänsla, social 

status eller materiella fördelar. För det andra måste gruppens tongivande medlemmar i 

betydande utsträckning vara överens om att vissa litterära verk bör man vara förtrogen 

med, ha läst eller åtminstone känna till. För det tredje måste denna lista på verk skilja 

sig från motsvarande inom andra grupper. 

 

                       Implicit eller explicit kanon 

 

Om det existerar en eller flera litterära kanon är det också möjligt att göra listor på 

böcker som ingår i dessa. Sådana listor utgör explicita kanon till skillnad från implicita 

kanon vars innehåll bara är känt av en begränsad grupp människor och var och en dess-

utom bara känner till vissa delar. Sådana implicita  kanon kan omöjligt analyseras eller 

ifrågasättas av andra än gruppens medlemmar, deras möjlighet till objektiv analys mins-

kas av att kanons innehåll inte är entydigt. Ett resultat av att göra kanon explicit är att 

människor utanför gruppen får en möjlighet att ta del av gruppens litterära kanon. Ett  

exempel på vilken effekt det kan få att synliggöra kanon genom en lista är amerikanen 

Harold Bloom som presenterat en lista på de böcker han anser utgör västerlandets litte-

rära kanon som ett appendix i sin bok ”The Western canon: the books and school of the 

ages”. (Bloom 1994). Denna lista är lång (över 600 verk), i boken behandlar han utför-

ligt de  26 viktigaste författarna som enligt honom utgör en central kanon.(Bloom 

2000). Detta sätt att presentera en litteraturhistorisk kanon har skapat en debatt om ka-

nons innehåll som inte varit möjlig utan en sådan lista.   
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                            Kanon för skolan 

 

                  Gymnasiets litterära kanon är titeln på Lars Brinks doktorsavhandling om 

läromedel i gymnasiets litteraturundervisning 1910-1945 (Brink 1992). Genom titeln 

visar Brink att han anser att det finns eller åtminstone fanns en litterär kanon för gymna-

siet som kommer till uttryck i valet av läromedel. I inledningen anger han som sitt hu-

vudsyfte att undersöka om det fanns en litterär kanon som styrde undervisningen i gym-

nasiet under den aktuella perioden. Ett annat syfte är att studera hur kanon bildas och 

förändras. Samtidigt som han kartlägger urvalet av läromedel och presenterar en de-

skriptiv kanon beskriver han bakgrunden till detta urval, hur olika debattörer försökt 

påverka urvalet och utveckla gymnasiets (normativa) kanon.  

                  Sitt huvudsyfte når Brink genom att visa att det rådde stor samstämmighet i det 

litterära urvalet på gymnasiet. Att det skedde tydliga förändringar över tiden tolkar han 

som att kanon förändrades, inte som att kanons styrning av läromedlens litteratururval 

minskade. 

                  Jag finner det mycket viktigt för frågan om det existerar en gymnasiets litterära 

kanon om den kanon som styr urvalet av litteratur på gymnasiet skiljer sig från den rent 

litteraturhistoriska inte bara i omfång utan framför allt i urvalet av litteratur. Detta tycks 

inte Brink se som något problem men enligt mitt resonemang om kanon för olika grup-

per (ovan) krävs det att skillnaden finns för att det skall existera en särskild kanon för 

gymnasiet. Av den debatt om urvalet av litteratur för gymnasiet som refereras av Brink 

framgår det tydligt att inte bara litteraturvetenskapliga kriterier utan även sådant som 

fostrande och karaktärsdanande effekter av läsningen tillmättes stor betydelse, gymnasi-

ets litterära kanon skiljer sig alltså på avgörande sätt från den rent litteraturhistoriska.    

                               

                                     Synen på litterär kanon i skolan      
           

                  De s.k. Lundapedagogerna bland andra Jan Thavenius menar att skönlitteratur är 

en av flera källor till kunskap och tar avstånd från tanken att litteratur skulle ha ett eget 

värde vilket leder till att det inte går att påstå att vissa verk är viktigare än andra, värdet 

av ett litterärt verk inom skolan beror på läsarens behov. I tre artiklar under rubriken 

”De odödliga mästerverken” i tidskriften Svenskläraren har Thavenius utvecklat sin syn 

på kanonbildning med mera. Han hävdar att det finns flera litterära kanon som var och 

en har sin historia och vars innehåll bestäms av underliggande sociala och kulturella 

intressen (Thavenius 1995).   

                  Ana Maria Narti har i boken ”Barn utan rötter” starkt engagerat sig för att 

återinföra litteraturlistor i skolan och angriper lundapedagogerna hårt, och den läroplan 

som gällde när hon skrev sin bok, som bl.a säger att ”Skolans uppgift att påverka ele-

vernas val av litteratur måste bedrivas med respekt för den enskildes och gruppens in-

tegritet" (Skolöverstyrelsen 1980 s.136) stämplar hon som ”ett monument av hyckleri 

och feghet”(Narti 1983 s.94).  

                   Lars Lönnroth anser att om skolan inte sprider kulturarvet innebär det att barn 

från arbetarklassen stängs ute från de kretsar där detta kulturarv är viktigt, men han 

framhåller att skolan måste vara uppmärksam på förändringar i kulturarvet och ta hän-

syn till elevers olika förutsättningar att klara litteraturläsningen.(Lönnroth1984) 

                   Örjan Torell har studerat litteraturens ställning i de ryska skolorna och framhål-

ler att litteraturen har en mycket starkare ställning än i Sverige och han tycks luta åt att 

vi borde öka inslaget av klassiker i undervisningen. ”Är vi inte i Sverige litet för benäg-
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na att se 12-åringars läsning av 1700-talsoden som en kränkning av individen?”(Torell 

1997 s.34)  

            Skillnaden i syn på litteraturlistor beror troligen på att lundapedagogerna  ser 

existensen av en litterär kanon som ett hinder för social rörlighet och ser litteraturlistor 

som ett sätt att legitimera denna kanon, vilket leder till att man är motståndare till listor. 
   De som förordar starkare styrning av litteraturval i skolan tycks anse att listor är ett 

viktigt verktyg med vars hjälp alla människor som vill kan tillägna sig en litterär kanon 

som existerar och att frånvaron av listor gör att bara elever från kulturellt privilegierade 

miljöer får tillträde till de kretsar som omfattar denna kanon. Dessutom har listor effek-

ten att vissa litterära verk blir lästa i större utsträckning vilket kan vara ett motiv för de 

som tillskriver läsandet av dessa verk ett värde i sig .   

 
1.3.2. BIBLIOTEKARIERNAS LÄSNING OCH YRKESROLL 

 

               Om bibliotekariers läsvanor 
 

Sten Helgesson har gjort en intervjuundersökning om läsvanor och yrkesroll med sex 

bibliotekarier vid Örebro Stadsbibliotek (Helgesson 1997). Alla sex läser böcker, det 

framgår inte klart hur mycket, men 2-4 böcker per vecka verkar vara en normaldos. Av 

de intervjuade är det bara en som uppger att han läser mest facklitteratur, han är också 

den ende som nämner naturvetenskap i sin läsning, de övriga läser mest och/eller helst 

skönlitteratur. Det typiska läsbeteendet i gruppen verkar vara att läsa en lokaltidning 

och någon rikstidning dagligen, bokrecensioner, framför allt ur BTj:s sambindningslis-

tor samt (på fritiden, främst kvällstid) böcker under någon/några timmar.  

         Favoritplatsen för bokläsning är den egna sängen eller fåtöljen. Den läsning som 

sker på fritiden anser man vara till nytta i arbetet, när man läser böcker går fritidsläsning 

och kraven från arbetet ihop. På frågan om bibliotekarierollen påverkar deras läsning 

tyder svaren på att yrkesrollen gör att de ofta läser om nya böcker (recensioner o.dyl.) 

men att de läser hela böcker av eget intresse, som avkoppling eller som stimulans, denna 

läsning påverkas inte särskilt mycket av deras yrke. De verkar vara överens om att läs-

ningen är en del av yrkesrollen, ”Det vore konstigt om man inte läste som biblioteka-

rie”(Intervjusvar hämtat från Helgesson 1997 s.41). 

 

                Böcker och andra medier 
         

         Det återstår att se om böcker förblir det vanligaste sättet för bibliotek att lagra in-

formation i framtiden. Frågan om biblioteken bör satsa på andra medier hellre än böcker 

avgörs formellt av politiker men jag tror att bibliotekariers och allmänhetens inställning 

till läsning i hög grad styr besluten. När oenighet råder kan kampen för eller mot böcker 

bli dramatisk. Will Manley jämför läget på San Francisco Public Library med de mun-

kar på Irland som bevarade böcker under de stora omvälvningarna på 500-talet. Han 

skriver: ” Apparently a secret band of traditional librarians is waging guerrilla warfare 

against the San Francisco cybrarians who are perceived as ruthlessly supplanting books 

with electronic resources. The guerrillas are hiding books to keep them from dest ruc-

tion. At first I thought that this was nothing more than typical resistance to the library's 

aggressive weeding program, but now on reflection I wonder if it portends something 

more significant. Do these guerrilla librarians, like the sixth-century Irish monks, dis-

cern in the chaos of cataclysmic change that our intellectual record is once again vulner-

able?”(Manley 1997 s.192) 
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                        Profession och professionalisering 

 

          Nationalencyklopedin säger om profession bland annat ”i allmänt språkbruk det-

samma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke 

vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Till 

de klassiska, förindustriella ”statusprofessionerna” räknas medicin, juridik och teologi. 

Den ökade arbetsdelning och specialicering som följde på industrialismen gav upphov 

till en mängd nya professioner och en allmän strävan mot professionalise-

ring.”(Nationalencyklopedin 1989-1996 band s.291) 

         Om professionalisering heter det i NE ”process som leder till att en yrkesgrupp 

tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession. 

En vanlig strategi i dag är att kombinera yrkesverksamhet med lång högskoleutbildning 

och forskning. Professionalisering leder ofta till att yrkesgruppen erhåller legitimation, 

vilken tillsammans med regler för utövande av yrket innebär monopol på yrket och 

därmed också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga belöningar. Professiona-

lisering som allmän tendens framträder oftast i samhällen med en hög grad av speciali-

sering.” 

 

                Professionalisering av bibliotekarieyrket 

 

          Strävan att etablera en profession för bibliotekarier som liknar de etablerade hög-

statusyrkenas (t.ex. läkare eller advokater), med högre status och lön kan ske på olika 

sätt. Ett sätt är att höja statusen på ett yrke är att förlägga utbildningen till högskolenivå, 

inrätta professurer och bygga upp en systematisk och abstrakt kunskapsbas. Denna pro-

cess kallar Staffan Selander för ”förvetenskapligande” av ett yrke och han påpekar att 

det inte nödvändigtvis är kopplat till en professionalisering av yrket.(Selander s.113).  

         Selander jämför Journalister och syo-konsulenter, och finner att journalisterna nått 

betydligt längre vilket visar sig främst genom egna professurer. Journalister har redan 

samhällelig status och kontroll över sitt verksamhetsområde, man strävar nu efter att 

förvetenskapliga yrket medan syokonsulenterna ännu söker status och kontroll förutom 

att även de vill utveckla sitt område genom forskning. Selander anger som ett viktigt 

kriterium på hur långt man nått hur stor del av den högskoleutbildningen som krävs som 

består av för området unika kurser. 50% av journalistutbildningen består av ”journalis-

tik” medan bara 17,5% av Syoutbildningen består av ämnena yrkesval och vägledning, 

han säger ”Det tycks därför som om syokonsulenterna ännu inte funnit sin genuina och 

specifika kompetens, sitt eget kunskapsområde.”(Selander 1989 s.122). Jag tror att detta 

synsätt d.v.s. synen att yrkets status beror på i hur hög grad utbildningens kurser avviker 

från andra utbildningar kan leda till att utbildningar blir betydligt mer specialiserade än 

vad yrket kräver. Såväl journalister som syokonsulenter behöver enligt min uppfattning 

liksom bibliotekarier främst en bred allmänbildning.     

        I sin undersökning av utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap på fyra 

ställen i Sverige försöker Ducander hitta de inslag i utbildningen som är gemensamma 

för de fyra och samtidigt utmärkande för just denna utbildning för att därmed försöka 

identifiera en teoretisk kunskapsbas för bibliotekarier. Han säger ”En utgångspunkt blir 

alltså att undersöka huruvida det finns en bestämd teoretisk kunskapsbas för biblioteka-

rier, vilket skulle innebära att bibliotekarierollen är en profession. Denna borde rimligen 

finnas inom utbildningen. Kravet på denna kunskapsbas är att den skall vara speciell 

just för bibliotekarier, dvs. ingen annan ska inneha den.”  (Ducander 1999 s.96)       
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        Det ämne som utmärker utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap är 

enligt företrädare för de fyra utbildningarna kunskapsorganisation (ibid. s.116)  

 

           Beläsenhetens förhållande till yrkesidentiteten 

 

        Eftersom det inte finns några formella krav på folkbibliotekarier att läsa böcker är 

det inte självklart att läsandet påverkar den enskilda bibliotekariens ställning i gruppen. 

Jag hävdar emellertid att läsandet av böcker för en bibliotekarie är ett typiskt exempel 

på en källa till frändskapsauktoritet (eng ”community authority”). Svante Beckman 

skriver: ”Frändskapsauktoritetens grund är medlemmarnas förtroende för personer som 

framträder som personifikationer av den delade identiteten – de som har förmågan att i 

sin person uttrycka dess hållningar, känslor, traditioner, förhoppningar och nor-

mer.”(Beckman 1989 s.79f)       

       Kunskaper om litteratur tycks tillmätas ganska stor vikt för bibliotekarier, i folkbib-

lioteksutredningens rapport om skönlitteratur på bibliotek framhåller en författare att 

blivande bibliotekarier borde ha 40 poäng i litteraturvetenskap före utbildningen på bib-

liotekshögskolan. (Stenberg 1983 s.137). I Umeå rekommenderar man detta men det är 

inget krav. Jag tolkar detta som att läsning av skönlitteratur ingår i yrkesidentiteten för 

bibliotekarier även om läsningen i huvudsak är frivillig från studenternas sida, undanta-

get är i Umeå där läsning ingår i en kurs (Ducander 1999 s.74).      

       Att kunskaper om litteratur inte får större utrymme inom utbildningen i biblioteks- 

och informationsvetenskap kräver en förklaring, det förefaller som om ämnets status är 

mycket lägre inom utbildningsinstitutionerna än dess betydelse för yrkesidentiteten 

skulle motivera.  

 

                    Yrkesidentitet och profession 

 

       Även om det skulle kräva omfattande undersökningar för att med säkerhet avgöra 

skälet till att litteraturkunskap inte får större utrymme i utbildningen så tror jag att det 

som sagts ovan räcker för att tills vidare utgå från att det råder en viss konflikt mellan å 

ena sidan strävan efter förvetenskapligande av ämnet biblioteks- och informationsveten-

skap och den därmed sammanhängande strävan att göra bibliotekarieyrket till en profes-

sion och å andra sidan bibliotekariernas yrkesidentitet.  

      ”Det biblioteksmässiga kapitalet som helhet är visserligen speciellt för bibliotekari-

er, men det kan inte sägas utgöra den kunskapsbasen. Det innehåller alltför många delar. 

Kunskaperna är gångbara inom fältet, men bibliotekarierna, bibliotekariestudenterna är 

inte ensamma om dem.” (Ducander 1999 s.96) I yrkesidentiteten ingår alltså alla kun-

skaper som är viktiga inom verksamhetsområdet men bara de kunskaper som är speciel-

la för bibliotekarier kan utgöra grunden för en profession.  

       När Selander jämför journalister och Syo-konsulenter använder han andelen för 

utbildningen unika ämnen som ett mått på professionaliseringen (Selander 1989 s. 

122).Om detta mått allmänt accepteras inom den högre utbildningen är det självklart att 

strävan efter professionalisering leder till att kunskaper som är viktiga men delas av 

många utbildningar trycks undan av specialkunskaper, specialiseringen blir ett mål i sig 

eftersom det höjer statusen på utbildningen och kanske framför allt utbildningsinstitu-

tionerna.  
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                  Ämnesövergripande eller specialiserad kompetens 

 

Doris S. Helfer skriver om kompetensen hos bibliotekarier att ”Information managers 

must be familiar with the technology used to store, organize and retrieve information in 

business, government, libraries and academic settings  

      However, technical expertise alone is not sufficient for success; SIMS graduates will 

be expected not only to manage technology but to manage information and 

people as well, and they need to acquire the necessary skills to do this effectively. For 

example, information managers will need to understand how to organize 

information; they will need to design front ends to information systems that allow for 

efficient and effective user interaction; they will need management skills to direct 

the development and deployment of software systems; and they must be able to assure 

the quality of information and its value to those who will use it to make 

decisions. Most importantly, they will need to understand the economic and social envi-

ronment in which their organization functions and be familiar with the relevant 

issues in law, economics, ethics, and management.  

          Such a profession is inherently interdisciplinary, requiring aspects of computer 

science, cognitive science, business, law, library/information studies, and 

communications. We intend to create joint appointments and joint programs in these 

areas to provide students access to high quality professional guidance and 

expertise. Graduates of SIMS will find employment in major corporations, government 

offices, the media industry, libraries, and academic institutions -- anywhere 

information is created and managed.”(Helfer 2000) [SIMS = School of Information 

Management and Systems vid Berkely] 

          Om hon har rätt i att den viktigaste kompetensen till sin natur är tvärvetenskaplig 

kommer strävan efter ett eget kunskapsområde av den typ Selander skriver om att stå i 

motsats till strävan efter faktisk kompetens.   

 

            Utbildningens namn 

 

        ”Most practicing librarians look back on their library school days as an unpleasant 

but obligatory right of passage that had to be suffered through in order to obtain 

the necessary credentials awarding them the privilege of pursuing a career in a profes-

sion characterized by low pay, long hours, and a lack of societal respect.”(Manley 1997 

s.192)  

      Bibliotekarieyrket präglas av låg status i form av t.ex. lön eller kontroll över arbets-

tider o.dyl. i förhållande till utbildningens längd. Ett sätt att höja utbildningens status 

även om man misslyckas med att etablera yrket som en profession är att ta bort kopp-

lingen mellan de utbildningar som finns inom området och bibliotekarieyrket.             

        I Sverige finns numera ingen bibliotekarieutbildning e.dyl. utan biblioteks- och 

informationsvetenskap. Att denna tendens inte är unik för Sverige framgår av vad Hel-

fer skriver om namnbyten på utbildningar i USA. ”The University of California at Ber-

keley and the University of California at Los Angeles have both undergone name 

changes in the last couple of years and dropped the "L" word from their names. UC 

Berkeley has publicly declared its intention not to seek accreditation from the American 

Library Association. The School's new name is the School of Information Management 

and Systems. (Helfer 2000) 

        Denna trend att ändra utbildningarnas namn har fått hård kritik. Library Journal har 

i en ledarartikel om namnändringarna skrivit: ”It was a trial balloon at first, a kind of 
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taxonomic tinkering to disassociate library education programs from the institution and 

word library. At the annual meeting of the Association for Library and Information 

Science Education (ALISE), that balloon became an aggressive and decidedly hostile 

assault on the connection between the schools and the library institutions that are and 

have been the primary job market for their graduates for so long. (Berry 1998) 

 

           Bibliotekarieyrkets status 

            

         Ett sätt att höja yrkets status utan att ändra utbildningen är att ha någon form av 

certifikat för kvalificerade yrkesutövare. Hur man räknar med att denna möjlighet 

kommer att utnyttjas i USA beskrivs av Rick Margolis på följande sätt:” DOCTORS 

DO IT, LAWYERS DO IT, AND NOW SCHOOL librarians can do it, too. We're refer-

ring, of course, to the practice of submitting one's profession to rigorous professional 

standards - the kind that go far beyond mere run-of-the-mill adequacy. For the past two 

years a committee made up of media specialists and other educators has been working 

to create a set of national standards that will be used to certify librarians as master, or 

elite, practitioners.” (Margoulis 2001) 

          Vad som skall ingå i examinationen är ännu oklart, Margoulis skriver: ”Although 

the national certification process doesn't require librarians to enlist in the Marines or go 

through boot camp, it does entail a pretty vigorous commitment. 

       Librarians who take part in the voluntary program will be required to pass a skills 

exam (covering topics such as using literature with children, promoting reading, and 

adapting technology) and prepare a portfolio, including a 15- to 20-minute teaching 

video. It's likely to take librarians about a year to do that, says Sara Kelly Johns, a 

member of the standards committee and a media specialist at the Lake Placid (NY) 

Middle/ Senior High School.” (Margoulis 2001) 

 

           Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis ingår läsning av böcker och kunskap om litteratur i bibliotekarier-

nas yrkesidentitet men eftersom bibliotekarierna inte har monopol på dessa kunskaper 

anses de inte kunna ingå i kunskapsbasen för en bibliotekarieprofession. Därmed blir 

det naturligt för utbildningsinstitutionerna att minska inslagen av litteraturkunskap i 

utbildningen och i stället öka de delar som är unika för utbildningar i biblioteks- och 

informationsvetenskap även om de studenter som vill arbeta på bibliotek därmed skulle 

få en sämre utbildning.  

          
1.3.3. FOLKBIBLIOTEKENS VAL AV LITTERATUR 

 

                 Utlåning och inköp av böcker 

 

        Förhållandet mellan köp och utlåning av böcker visar om biblioteken systematiskt 

försöker styra användarnas val av litteratur. Om inköpen av varje kategori böcker står i 

proportion till utlåningen tyder det på att man strävar efter att erbjuda det som de flesta 

biblioteksanvändare efterfrågar, utan att låta egna bedömningar styra. Att följa allmän-

hetens önskemål kan antingen ses som serviceanda och respekt för biblioteksanvändarna 

eller att man som Catharina Stenberg utrycker det är ”ett motståndslöst offer för efter-

frågetrycket”) (Stenberg 1983 s.121). 
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         Om inköpen avviker från utlåningen kan det bero olika saker. För det första kan 

man prioritera önskemål från vissa låntagargrupper t.ex. barn, lässvaga vuxna eller ly-

rikälskare. För det andra kan man på biblioteken försöka möta önskemål som inte syns i 

utlåningen, genom att köpa böcker som man tror skulle ha lånats om de funnits på bibli-

oteket. Slutligen kan avvikelser mellan inköp och utlåning förklaras med att folkbiblio-

tekens bibliotekarier värderar läsning av böcker med hänsyn till andra kriterier än läsar-

nas önskemål.   

        Folkbiblioteksutredningen redovisar i rapporten ”Skönlitteratur på bibliotek” hur 

bibliotekens inköp och utlåning av skönlitteratur för vuxna fördelar sig på ett antal kate-

gorier. Man har använt sig av fem kategorier där böckerna placeras med hänsyn till in-

nehåll och/eller litterärt värde (Stenberg 1983 s.97 ff). Som mått på balansen mellan 

inköp och utlåning inom varje kategori har Catharina Stenberg beräknat hur mycket 

biblioteken satsat på inköp per lån inom varje kategori (Ibid. s.122). Kategorin ”böcker 

av litterärt värde med liten läsekrets” får 4,65 kr/lån, spänningsfiktion får 1,10 kr/lån 

och övriga böcker av underhållningskaraktär med god eller tillfredsställande kvalitet får 

2,0 kr/lån (undersökningen avser perioden Juli-77 till och med Juni-79).  

         Stenberg slår fast att ”De svenska folkbiblioteken tillhandahåller klassiker, lyrik 

och bra moderna romaner i långt högre utsträckning än allmänheten efterfrågar dem.” 

(Stenberg 1983 s.132) 

         I sin rapport passar Stenberg på att föra fram sin uppfattning att ”Folkbibliotekens 

arbete med skönlitteratur börjar redan på Bibliotekshögskolan eller dessförinnan. Åt-

minstone en 40-poängs-kurs med litterär inriktning borde föregå studierna där.” (Sten-

berg 1983 s.137). Hon klargör inte vad hon tror skulle bli resultatet av en sådan föränd-

ring, om det skulle resultera i att allmänhetens efterfrågan och utlåningen skulle förskju-

tas så att den stämde med vad biblioteken defacto erbjuder, eller om bibliotekens inköp 

skulle styras ännu mer av litterära kriterier utan hänsyn till allmänhetens önskemål och 

sortimentet efterhand skilja sig allt mer från efterfrågan.   

        När det gäller bibliotekens urval av litteratur i olika kategorier har Yngve Lindung 

visat att det inom alla kategorier är så att de verk som fått negativ kritik i sambindnings-

listorna från bibliotekstjänst köps i mycket mindre utsträckning än de som fått positiv 

kritik, i synnerhet är detta fallet med lyrik i originalutgåvor. (Lindung 1983 s.52 ff) 

 

             Skillnaden i efterfrågan 

 

       För att få ett konkret mått på skillnaden i allmänhetens efterfrågan på populära re-

spektive litterärt högtstående böcker gjordes 1991 en undersökning på två danska folk-

bibliotek. De 102 böcker som fem litterärt bevandrade bibliotekarier ansåg vara de bästa 

i 1989 års danska bokutgivning jämfördes med de 12 som förekommit flest gånger på 

tidningen politikens bestsellerlistor men inte kom med på den första listan. (Japsen 1992 

s.48f) 

       När man undersökte hur många böcker ur de två kategorierna som fanns inne på 

biblioteket en dag 1991 fann man att Frederiksberg bibliotek hade köpt alla de 102 tit-

larna i första gruppen, sammanlagt 566 exemplar och 11 av de 12 i den andra, samman-

lagt 147 exemplar. Resultatet visade att 70 av de 566 exemplaren ur första gruppen 

fanns hemma men bara två av de 147 exemplaren i andra gruppen. På Ballerups biblio-

tek var siffrorna för första gruppen 66 av 240 exemplar och fyra av 66 för den andra. 

(Japsen 1992 s.83) 

      Av dessa siffror kan man se att böckerna i bägge grupperna cirkulerade ganska 

mycket men att bibliotekens inköp tycks styras i långt högre grad av kvalitetsbedöm-
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ningar än av popularitet. Författaren besvarar frågan ”Svigter bibliotekerne kvaliteten til 

fordel for efterspörgslen?” med att ”Hvis man ud fra kritikken har fået det indtryk, at 

bibliotekerne er gået over til at köbe triviallitteratur i stedet for den gode litteratur, er 

svaret nej.”(Ibid s.113) 

      Läget tycks vara lika i Sverige och Danmark, bibliotekens inköp tycks styras av lit-

terära kvalitetskriterier och inte i första hand allmänhetens efterfrågan. Däremot förefal-

ler det som om trenden går mot ökad hänsyn till efterfrågan vilket i bägge länderna oro-

at en del skribenter som motsätter sig detta.   

   

1.3.4. LÄSNING INOM BIBLIOTEKARIEUTBILDNINGEN 

 

       Enligt en genomgång av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsveten-

skap som bedrevs i Sverige 1997 förekom det inom en av dessa ( i Umeå) läsning av 

skönlitteratur. Dessutom rekommenderade man i Umeå studenterna att läsa 40 poäng 

litteraturvetenskap före studierna i biblioteks- och informationsvetenskap även om det 

inte är något krav. (Ducander 1999 s.73f)  

       

  

2.SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

2.1.SYFTE 
 

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad yrkesverksamma folkbibliotekarier 

anser att bibliotekarier borde ha läst, att göra dessa förväntningar synliga samt undersö-

ka om studenter på Bibliotekshögskolan har läst litteraturen ifråga.   

 

2.2.FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

                 Existerar det en folkbibliotekariernas kanon? 

 

        Undersökningen består av två delar, den första delen är att fastställa om det existe-

rar en folkbibliotekariernas litterära kanon, som innehåller de verk och författare yrkes-

verksamma folkbibliotekarier anser att en bibliotekarie bör ha läst. Jag har valt att arbeta 

med författarnamn i stället för boktitlar för att få ett hanterligt material och frågan som 

jag ställt till bibliotekarier är vilka författare de anser att en bildad bibliotekarie bör ha 

läst minst en bok av (se bilaga 1).  

        För att avgöra om det existerar en bibliotekariernas litterära kanon gäller det att 

undersöka om det råder tydlig samstämmighet mellan bibliotekarier ifråga om urvalets 

kärna och om deras urval skiljer sig från den rent litteraturhistoriska kanons kärna.  Om 

så är fallet anser jag det klarlagt att det existerar en bibliotekariernas litterära kanon. Att 

kännedom om och/eller förtrogenhet med litteratur är en källa till gruppkänsla och status 

bland bibliotekarier visar sig genom att bibliotekarierna anser att vissa författare bör en 

bibliotekarie ha läst, d.v.s. ju viktigare läsandet är inom gruppen desto fler författare bör 

anbefallas till läsning av de tillfrågade.  
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           Vad har studenternas läst av bibliotekariernas urval? 

 

        Den andra delen av undersökningen syftar till att avgöra i vilken utsträckning stu-

denter på bibliotekshögskolan har läst böcker av de författare som kom fram i första 

delen av undersökningen. Om det är fallet att studenterna har läst de flesta av författarna 

som ingår i bibliotekariernas litterära kanon så finns inget behov av lässtimulerande 

åtgärder inom utbildningen, såvida man inte vill förändra kanons innehåll eller på annat 

sätt förändra bibliotekariernas beläsenhet. Om studenterna inte har läst böcker av mer än 

enstaka författare som ingår i bibliotekariernas litterära kanon är det ett tecken på att 

utbildningen av bibliotekarier inte motsvarar de yrkesverksamma bibliotekariernas för-

väntningar. Detta behöver, enligt min uppfattning, inte vara något fel, men det skall i så 

fall vara resultatet av medvetna prioriteringar i utbildningen, inte en slumpartad effekt 

av förändringar i studenternas medievanor.  

 

               Varför bör kanon kartläggas? 
 

           Jag anser att BHS har ett stort ansvar gentemot studenterna att tydligt visa om det 

existerar en bibliotekariernas kanon. I synnerhet är detta viktigt för de studenter som 

inte har förkunskaper i litteraturvetenskap och inte heller på annat sätt blivit förtrogna 

med vår nationella litterära kanon, (t.ex studenter med annat modersmål än svenska eller 

studenter från icke-litterata miljöer). 

           Ett annat skäl att synliggöra bibliotekariernas litterära kanon är att den därmed 

kan bli föremål för undersökning och debatt ifråga om innehåll och legitimitet. 

 

           Vad tycker studenterna om läsning för bibliotekarier?   

      

För att kunna analysera orsakerna till utfallet och se om studenterna och bibliotekarierna 

har samma syn på litteraturens betydelse för folkbibliotekarier har jag ställt ett antal 

frågor till studenterna. Avsikten är främst att ange tänkbara förklaringar till resultaten 

och visa på områden där fortsatta undersökningar bör vara intressanta. Svaren på dessa 

frågor anknyter inte direkt till frågorna om bibliotekariernas kanon, men kan visa på 

problem i kopplingen mellan utbildning och yrkesverksamhet för bibliotekarier.       

 

3. METOD : BIBLIOTEKARIERNAS KANON 
 

3.1. VAL AV METOD 
 

          För att få svar på frågan vilka författare en bibliotekarie borde ha läst var det nöd-

vändigt att göra en lista över kandidater att välja bland. Att försöka svara på vilka förfat-

tare man anser bör läsas utan stöd av en sådan lista hade krävt alldeles för mycket tid 

och arbete av de deltagande. Bibliotekarierna fick alltså ta ställning till en lista med för-

fattare och markera de som borde läsas, samt själva lägga till namn de saknade bland 

förslagen. Deltagarna fick markera så många namn de önskade. Genom att antalet mar-

keringar inte är begränsat åt något håll kan antalet markeringar tolkas som ett mått på 

vilken vikt man tillmäter läsningen.   

 



 18 

3.2. ENKÄT FÖR BIBLIOTEKARIER 

 
         För att utforma enkäten till bibliotekarierna måste jag först avgöra några frågor av 

betydelse för urvalet. Av resonemanget om begreppet litterär kanon (1.3.2.) framgår att 

de verk som ingår i kanon skall tillmätas en betydelse utöver enskilda läsares personliga 

tycke och verkens värde får inte vara alltför kortvarigt. Dessa överväganden gjorde att 

jag förkastade tanken att använda bibliotekens utlåningsstatistik som utgångspunkt för 

enkäten, eftersom de mest utlånade böckerna på folkbiblioteken är nyare barnböcker 

och (lättläst) underhållningslitteratur för vuxna. 

 

                  Kvalitetskrav i kanon 

      

        För att författare skall ingå i kanon krävs att deras böcker har något slags bestående 

värde, så enbart popularitet vid en viss tidpunkt är inte tillräckligt, såvida populariteten 

inte håller i sig under lång tid. Många författare har hållit sin plats i utlåningsstatistiken 

under lång tid, genom att jämföra utlåningen under en längre tid hade det varit möjligt 

att skapa en lista på de författare som behållit sin popularitet bland biblioteksanvändare 

under lång tid. Att detta förfaringssätt inte löser problemet beror på att en bok kan läsas 

av många människor utan att någon av läsarna tillmäter den ett stort värde, att så är fal-

let visade sig när jag jämförde utlåningsstatistiken med resultatet av den undersökning 

som tidskriften Biblioteket i fokus lät genomföra på bibliotek över hela landet 1997. Där 

fick biblioteksbesökare välja vad de ansåg vara århundradets svenska bok, och resultatet 

(Biblioteket i fokus 1997) avviker kraftigt från utlåningen av svenska böcker. Denna 

skillnad visar att det värde de människor som läser tillmäter olika böcker inte står i nå-

gon direkt proportion hur många böcker de läser av olika slag. Den största delen av ut-

låningen av skönlitteratur avser underhållningsfiktion som läsarna själva alltså inte till-

mäter något större värde, man uppskattar troligen läsupplevelsen utan att de enskilda 

verken för den skull anses omistliga.     

          Här bör det observeras att bibliotekarier naturligtvis måste känna till, helst ha läst 

och gärna vara förtrogna med de mest utlånade författarna därför att de är de mest utlå-

nade, oavsett om de har några kvalitéer som skulle motivera deras införande i kanon.  

 

                         Källor till författarnamn 

 

         Jag valde att hämta modern svensk litteratur frän omröstningar om böcker bland 

allmänheten i stället för utlåningsstatistiken. Svenska författare från 1900-talet har häm-

tats från två omröstningar om bästa boken på 1900-talet, en där biblioteksbesökare 

(21000 svar) röstade (Biblioteket i fokus 1997) och en där SVT:s ”Röda rummet” bad 

sina tittare att rösta och fick ca 17000 svar (Sveriges Television). 30 författare finns på 

bägge listorna och dessa författare har tagits med. Anledningen till att jag inte tog med 

de författare som bara fanns på en av dessa listor var att jag dels ville hålla antalet för-

fattare nere, men framför allt att det rådde stora skillnader i antalet röster som de olika 

författarna fått och att de trettio författare jag tog med hade fått betydligt över hälften av 

de avgivna rösterna i bägge undersökningarna. Resultatet av Biblioteket i fokus´ under-

sökning var hundra böcker av 42 olika författare och Röda rummets undersökning gav 

61 olika författare. I bägge fallen har jag räknat paret Anders Jacobsson och Sören Ols-

son (författare till bl.a. böckerna om Bert) som en författare. 
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          Äldre och utländska författare 

 

 Eftersom de listor jag hittade där den svenska allmänheten hade valt böcker från 1900-

talet bara gällde svenska böcker kompletterade jag med en liknande omröstning som 

hade genomförts av Amazon books där man valde millenniets bästa böcker. Amazon 

books har låtit allmänheten via internet rösta fram en lista på de bästa böckerna. Förfat-

tarna till böckerna på listan ”The readers favorite 100 books of the past 1000 ye-

ars”(Amazon.com A) hämtats. Dessa 100 favoriter från Amazon books innehåller böck-

er av 76 olika författare som jag tog med, samtliga finns översatta till svenska på stads-

biblioteket i Borås. 

        Det hade varit intressant att se en lista på vad den svenska allmänheten anser vara 

de bästa böckerna utan att begränsa urvalet till 1900-talet och svensk skönlitteratur, men 

någon sådan kunde jag inte hitta.    

 

             Klassiker 

  

         För att äldre nordiska författare som kan tänkas ingå i bibliotekariernas kanon 

även om de inte är så internationellt kända skulle komma med tog jag de nordiska för-

fattare som i databasen Alex (Alex online) räknas till kategorin ”klassiker” och som 

finns i Borås stadsbiblioteks katalog. Det finns 260 författare som betecknas med klas-

siker i Alex, av dessa är 68 stycken nordiska som dessutom finns med i Borås stadsbib-

lioteks katalog, dessa tog jag med på listan. Genom detta förfarande fick jag med de 

flesta författare som kan anses ingå i en nationell litteraturhistorisk kanon, det kan dock 

finnas vissa luckor eftersom det inte är säkert att alla författare i en litteraturhistorisk 

kanon måste vara klassiker, men detta rör i så fall ett litet antal författare.      

 

             Icke-fiktion 

                 

        För att inte begränsa enkäten till enbart skönlitteratur, utan ha ett bredare urval av 

litteratur som är tillgänglig för allmänbildade läsare kompletterade jag med författare 

som hämtats från ”Great books index”(Roberts) som presenterar en lista över vad han 

anser vara de bästa/viktigaste böckerna som finns. Hans lista är med små förändringar 

identisk med de böcker som gavs ut i serien ”Great books of the western world” (Adler 

1990). Great books index innehåller böcker av 124 författare samt Bibeln och Koranen. 

Av dessa tog jag bara med de 98 som finns i Borås stadsbiblioteks katalog eftersom jag 

anser det orimligt att bibliotekariernas kanon skulle innehålla böcker som inte finns på 

ett större folkbibliotek. Återigen kan jag bara beklaga att jag inte kunnat finna någon 

liknande lista anpassad för svenska förhållanden.   

Slutligen har tio författare från ”science classics” på Amazon books (Amazon.com B) 

lagts till för att det skulle vara möjligt att av enkätsvaren utläsa om bibliotekariernas 

kanon är exklusivt skönlitterär. Av listan på elva verk saknas ett på Borås bibliotek och 

har därför utgått.  

         I tabellen nedan visas i komprimerad form antalet författare som hämtats från de 

olika källorna, observera att en del namn finns i mer än en källa. 
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                      Tabell 1.: källor till förslag på författare  

 

KÄLLA NAMN PÅ LISTAN 

Great books index 98 

The readers favorites 76 

Alex 68 

Biblioteket i fokus 30 

Röda rummet 30 

Science classics  10 

 

 

Enkäten innehåller 265 författare plus två samlingsverk (Bibeln och Koranen). Att 

summan på bidragen från olika källor blir större än 267 beror på att vissa författare finns 

nämnda i flera källor, framför allt är det samma 30 författare från Biblioteket i fokus 

och Röda rummet eftersom bara de som fanns på bägge listorna togs med. 

 

3.3. GENOMFÖRANDE AV ENKÄT FÖR BIBLIOTEKARIER     
                

              Sedan listan med förslag på författare (bilaga 1) utarbetats började jag kontakta 

bibliotek för att hitta deltagare. Urvalet styrdes av vilka som råkade ha tillfälle att med-

verka när jag frågade och mina krav var att deltagarna skulle vara utbildade biblioteka-

rier som i sitt arbete kom i kontakt med bibliotekets besökare. Genomförandet skedde 

med de flesta deltagarna så att vi samtalade medan listan fylldes i, två deltagare avbröt 

sig för att göra annat och avslutade enkäten efteråt. Förutom dessa två blev samtliga 

klara med enkäten inom en timme. I samtalet tog jag upp deras syn på litteraturveten-

skapens betydelse för en bibliotekarie och frågade bl.a. om de ansåg att det borde krävas 

förkunskaper i litteraturvetenskap  för att gå bibliotekarieutbildning. Alla som berörde 

frågan om enkätens utformning ansåg att en bibliotekarie måste läsa en del populära 

författare som inte är så bra, vidare påpekade flera att ingående kännedom om t.ex. 

barnböcker är väldigt viktig för vissa bibliotekarier. Ingen ansåg att denna eller någon 

annan lista kan täcka allt som en bibliotekarie kan bli tvungen att läsa, utan deras svar 

anger en kärna som alla bör ha läst.    

     

3.4. AVGRÄNSNINGAR 
                         

                        Gruppen 
 

        Denna del av undersökningen avser yrkesverksamma bibliotekarier och har ge-

nomförts med tio bibliotekarier från sex olika folkbibliotek. Alla deltagare hade biblio-

tekarieutbildning och kom i sitt normala arbete i kontakt med bibliotekets användare. 

Detta innebär att resultaten av undersökningens första del är giltiga inom folkbibliote-

kens verksamhetsområde, bibliotekarier inom andra verksamheter kan ha en annan upp-

fattning om litteratur, vidare gör det lilla antalet att god samstämmighet inom gruppen 

krävs för att resultatet skall kunna anses säkert.  
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                        Genomförandet   

 

          Genomförandet av enkäten i samband med personliga besök innebar att risken för 

att resultaten förvrängs av inbördes påverkan eliminerades, ingen av respondenterna 

hade sett enkäten i förväg och där mer än en bibliotekarie medverkade fick de inte möj-

lighet att diskutera sinsemellan innan de fyllde i sina svar. Eftersom jag inte från början 

avsåg att intervjua bibliotekarierna hade jag ingen lista på frågor, men då det visade sig 

att jag fick tillfälle att samtala med de flesta under närmare en timme väljer jag att redo-

göra för de viktigaste intrycken.    
                             

                       Enkätens utformning 
 

            Risken att enkätens utformning med svarsalternativ påverkar resultatet finns, det 

är två effekter som närmast kommer i fråga. För det första kan det saknas författare som 

om de funnits med hade markerats av minst fem respondenter. Så är sannolikt fallet med 

flera författare, jag förmodar att bibliotekariernas kanon omfattar mer än de 58 som på 

denna enkät markerades av minst fem bibliotekarier och som jag hävdar ingår i kanon. 

Den andra effekten är att listans tyngdpunkt på kvalitetslitteratur för vuxna markerar en 

gräns mellan verk som ingår i kanon och andra som en bibliotekarie också bör ha läst 

men som inte uppfyller de kvalitetskrav som finns för att vara med. Exempel på sådana 

är många barnböcker, deckare och thrillers.        

 

4.METOD: STUDENTERNAS LÄSNING OCH 

ÅSIKTER 
 

4.1 VAL AV METOD 
 

Den viktigaste frågan var om studenterna har läst de författare som de tillfrågade biblio-

tekarierna ansåg att bibliotekarier bör ha läst, det jag kallar bibliotekariernas kanon. Det 

enklaste sättet att undersöka detta är att låta studenterna själva svara på om man läst 

dessa författare, att förutsättningslöst undersöka vilka författare studenterna läst och 

därefter jämföra med bibliotekariernas urval är inte möjligt inom ramen för en magis-

teruppsats.  

Därmed var valet av enkät som metod ganska självklart, hur tillförlitliga resultaten är 

torde bero på den undersökta gruppens storlek, sammansättning och omständigheter 

runt genomförandet i långt högre grad än svagheter hos metoden med enkätundersök-

ning.    

         Observera att studenternas åsikt om vad bibliotekarierna bör ha läst inte spelar 

någon direkt roll för bibliotekariernas kanon, det hade inte tjänat något till låta studenter 

besvara en likadan enkät som den till bibliotekarierna.    
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4.2. ENKÄTENS UTFORMNING 

 
                      De tre delarna 

 
         Enkäten (bilaga 3)består av tre delar. Första delen är uppgifter om bakgrund såsom 

ålder, kön, tidigare utbildning etc. Andra delen är listan med namn på de 58 författar-

namn som minst fem av de tio tillfrågade bibliotekarierna ansåg att en bibliotekarie bör 

ha läst, (se bilaga 2 : sammanställning av enkät till bibliotekarier), listan presenteras i 

bokstavsordning så att studenterna inte kunde veta hur många av bibliotekarierna som 

förordat en viss författare. Den tredje delen utgörs av några påståenden om läsning att ta 

ställning till. Den tredje delen av enkäten är inte direkt kopplad till de frågor om biblio-

tekariernas kanon som är undersökningens främsta syfte, svaren kan dock bidra till att 

klarlägga studenternas syn på litteratur för blivande bibliotekarier och därmed ge upp-

slag till såväl fortsatta undersökningar som litteraturpedagogiska insatser på BHS. En 

preliminär version av enkäten testades av fem personer och några frågor modifierades 

med hänsyn till deras synpunkter.   

 

4.3. GENOMFÖRANDE AV ENKÄT FÖR STUDENTER 
 

                        Den valda gruppen 

 

        Enkäten till studenter genomfördes i anslutning till en lektion i kursen ”bok och 

bibliotekshistoria” en av flera valbara kurser på nivån 41 till 60 poäng i biblioteks och 

informationsvetenskap. Valet av denna grupp betingades av möjligheten att genomföra 

enkäten vid ett tillfälle med en grupp där det finns en del studenter som är positiva till 

att arbeta på folkbibliotek i framtiden. Jag kunde inte komma på något bättre sätt att 

skilja ut en grupp som kan anses vara representativ för studenter som kommer arbeta på 

folkbibliotek i framtiden än frågan på enkäten (bilaga 3), men resultatet visar att de som 

vill arbeta på folkbibliotek i framtiden inte skiljer sig på något avgörande sätt från de 

övriga.     

                                                       

4.4 AVGRÄNSNINGAR 

 
                        Gruppens storlek   

 

        De 27 som fick enkäten utgör en alltför liten grupp för att avgöra med säkerhet om 

deras svar är representativa för studenter på BHS i allmänhet. I synnerhet måste svaren 

från delgrupper av typen män, kvinnor, de som vill arbeta på bibliotek etc. betraktas 

som preliminära och osäkra uppskattningar förutom i de fall man visar mycket god sam-

stämmighet. Ett typiskt exempel på uppgifter som kan misstolkas är läsningens omfatt-

ning där medelvärdet blir ca två böcker per månad, men det är en student som står för 

nästan 20 procent av den totala bokläsningen och de övriga läser en och halv bok per 

månad i genomsnitt. Detta visar också tydligt att man måste skilja ut grupper efter 

läsvanor om man vill få en bild av studenternas läsning i stort, studenterna tillhör grup-

per med olika medievanor, det är en artskillnad och inte bara gradskillnader inom grup-

pen.  
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                    Bortfall av svar  

 

                 Svarsfrekvensen var hög, av de 27 svarande hade 3 avstått från att svara på 

någon av de sju åsiktsfrågorna, två hade inte tagit ställning till om de ville arbeta på 

folkbibliotek i framtiden, en uppgav inte ålder och en uppgav inte sin läsfrekvens. Två 

av respondenterna har bara kryssat i de författare de läst, 11 resp 52 (se bilaga 4). Jag 

tolkar bortfallet som resultat av slarv snarare än att uppgifterna upplevs som känsliga, 

förutom frågan om bibliotekarier bör läsa de bästa böckerna inom olika områden, här 

har två respondenter avstått från att svara och markerat med frågetecken respektive 

kommentaren ”vilka är de bästa”. Bortfallet av svar utgör inte något problem när det 

gäller att dra slutsatser ur materialet, bortfallet var litet och med ovan angivna undanta-

get slumpmässigt fördelat. 

                                 

5.RESULTAT FRÅN BIBLIOTEKARIER 
 

5.1.SVAR FRÅN BIBLIOTEKARIER 

 
            Svar på muntliga frågor 

 

        Av de tio tillfrågade tyckte tre att det borde krävas förkunskaper i litteraturveten-

skap för att utbilda sig till bibliotekarie, en var osäker och sex stycken tyckte att det inte 

borde krävas. De tre som tyckte att det borde krävas hade i genomsnitt markerat 94 

namn på enkäten och lagt till tre egna förslag. De övriga sju hade i medeltal markerat 55 

namn och lagt till ett eget förslag. De tre förstnämnda hade alltså betydligt större för-

väntningar på bibliotekariers beläsenhet än genomsnittet, men fann det svårt att ange 

egna namnförslag.  

      Alla tyckte att läsning och diskussion om böcker borde ingå i biblioteksutbildning-

en. 

 

            Andra intryck från samtalen 

 

         Förutom frågorna om krav på förkunskaper i litteraturvetenskap och arbete med 

litteratur på BHS samtalade jag med nio av respondenterna om deras syn på läsningens 

betydelse medan de fyllde i enkäten, den tionde svarade på dessa frågor skriftligt. Det 

rådde stor enighet om att en bibliotekarie bör uppfylla de tre kraven nedan för att klara 

kontakterna med biblioteksanvändarna på ett bra sätt.  

           Det viktigaste är att känna till, N.B. inte nödvändigtvis ha läst, de mest utlånade 

verken och de mest aktuella, t.ex. de som varit aktuella på TV under de senaste måna-

derna.  

             Det andra kravet är att bibliotekarien måste läsa böcker för ro skull, att ge råd till 

besökare om läsning måste i någon mån bygga på ett eget läsintresse även om bokvalet 

inte är detsamma. 

           Slutligen bör en bibliotekarie i stort sett ha läst de böcker som allmänheten tror 

att de har läst, ”för man bör ju inte ljuga” som en av respondenterna sa.  

           De två första av dessa tre krav kan man inte klara av en gång för alla, utan de 

ställer krav på ett ständigt pågående arbete för att bibehålla sin kompetens. Det tredje 

kravet kan däremot i stor utsträckning klaras av genom att läsa in en lista med böcker  

av samma typ som enkäten.  
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           Alla de tillfrågade läste böcker som avkoppling på fritiden men de flesta uppgav 

att de sällan läste klassiker utan att det mest blev enklare underhållning. Ingen uppgav 

att de läste facklitteratur på fritiden men flera trodde att det skulle kunna vara till hjälp i 

arbetet. En genomgående uppfattning var att kunskaperna om skönlitteratur är mycket 

större än kännedomen om facklitteratur på nästan alla folkbibliotek. Detta visar sig när 

man diskuterar inköp på biblioteken, ofta finns ingen på biblioteket som kan bedöma  

fackböcker inom naturvetenskap etc. utan man tvingas lita på de bedömningar som görs 

i sambindningslistorna från Btj.    

           

                       enkätsvar från bibliotekarier.  
 

          På enkäten (bilaga 1) fick respondenterna markera så många namn de ville, och 

skillnad i antalet markeringar visar en skillnad i respondenternas åsikt om hur stora krav 

som kan ställas på bibliotekariers beläsenhet och/eller hur stor betydelse man tillmäter 

beläsenheten för bibliotekarier. De namn som minst fem av bibliotekarierna markerat 

(58 stycken) ingår i enkäten till studenterna. För att avgöra om det finns en samsyn 

bland bibliotekarier om vilka författare som är viktigast att läsa är det avgörande om det 

finns en gemensam kärna av namn eller om urvalet styrs av den enskildes smak. Dia-

gram 2 nedan visar att ju färre namn en respondent valde att markera desto större del av 

markeringarna sattes på de 58 namnen som fick flest markeringar totalt. 

 

Tabell 2: bibliotekariernas enkätsvar: översikt 

 

Antal markeringar.  Antal med >4 markeringar.         Relativ andel. 

21 21 100 % 

32 24 77 % 

40 34 85 % 

47 42 89 % 

59 46 78 % 

61 37 61 % 

69 50 72 % 

97 53 55 % 

99 46 46 % 

145 57 39 % 

  

 Medelvärde: 66,7               Medelvärde: 40,9          medelvärde:61%  

 

I tabellens första kolumn visas hur många markeringar var och en av de tio responden-

terna satte på enkäten (bilaga 1). Andra kolumnen visar hur många man markerat av de 

58 namn som totalt fick minst fem markeringar (bilaga 2). Tredje kolumnen visar hur 

stor del av varje respondents markeringar som sattes på de 58 oftast valda namnen. Me-

delvärdet i tredje kolumnen är viktat med hänsyn till antalet markeringar från respektive 

respondent, (det innebär att värdet = totala antalet markeringar/markeringar på de 58 

oftast valda namnen).  
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 Diagram 1: Bibliotekariernas svarsfördelning. Markeringar på de 58 vanligaste 

alternativen som funktion av antalet markeringar. 

 

 
Diagrammet visar antalet markeringar på de författare som fått minst fem markeringar 

sammanlagt som funktion av respektive respondents totala antal markeringar. Varje 

punkt i diagrammet visar hur svar från en bibliotekarie fördelats. På vågräta axeln visas 

det totala antalet markeringar och på den lodräta axeln de som markerats av de 58 för-

fattare som samlat minst fem markeringar. Dessa 58 är de som ingår i studenternas en-

kät. Linjen visar y/x = 61% d.v.s. att en markering på linjen innebär att en bibliotekarie 

givit 61% av sina markeringar till de 58 oftast valda, det syns tydligt att de som gjort få 

markeringar ändå fått med många av dessa 58 vilket visar att alla respondenterna priori-

terat denna grupp. 

 

Diagram 2: Bibliotekariernas svarsfördelning. Andelen markeringar på de vanli-

gaste svarsalternativen som funktion av antalet markeringar.  

 

 

Diagrammet visar andelen av varje respondents markeringar som fått minst fem marke-

ringar totalt. Här syns ännu tydligare tendensen att ju fler markeringar en person gjort 

desto lägre andel av markeringarna hamnar på de 58 mest markerade namnen. (Om det 

inte fanns någon samsyn mellan bibliotekarierna om vilka av de 267 författarna som är 

viktigast skulle det inte finnas något samband mellan antal markeringar och den andel  

av alla markeringar som hamnar på de 58 oftast valda namnen.)  
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5.2.TOLKNING AV SVAREN 
 

              Skillnader och likheter 

 

     De tio bibliotekarier som svarat på enkäten och samtalat om sin syn på läsningens 

roll i bibliotekarieutbildningen visar stora skillnader i sina åsikter om hur mycket som 

rimligen kan begäras ifråga om beläsenhet. Antalet markeringar ligger mellan 21 och 

145 med medianvärdet 60 (medelvärde 67), därutöver har fem av respondenterna lagt 

till ett till fyra egna namn. Ingen författare som inte fanns på listan har föreslagits mer 

än en gång, flera av respondenterna sade att det kändes hopplöst att försöka komma på 

några egna tillägg, även de som lade till några namn klargjorde att det bara var fråga om 

exempel och inte någon uttömmande lista på sådant de saknade.  

        När det gäller vad som bör läsas eller borde ha lästs visar resultatet att ju färre för-

fattare man anser bör ha lästs desto större del av alla valda namn ingår i den grupp på 58 

som fått minst fem markeringar (se diagram 2),man har  alltså en i hög grad gemensam 

syn på vad som är önskvärt men skiljer sig åt ifråga om den mängd läsning man tycker 

kan förväntas. Därmed menar jag att det finns fog för att tala om en litterär kanon bland 

bibliotekarierna d.v.s. en riktlinje för vad som borde läsas som delas av de yrkesverk-

samma bibliotekarierna.  

        Två påpekanden är här av nöden. För det första är det inte möjligt att avgöra vilka 

andra författare som ingår i denna kanon utifrån denna undersökning  eftersom bibliote-

karierna valde namn från en färdig lista, de egna tillägg som gjordes visar att flera av de 

tillfrågade saknade vissa namn även om ingen författare föreslogs av mer än en respon-

dent. För det andra återstår frågan om kanons totala omfång.  

 

                    Effekten av enkätens utformning på resultatet  
 

         Det skulle kunna tänkas att överensstämmelsen i svar beror på enkätens urval, så 

att en skenbar överensstämmelse i svaren beror på att vissa namn förkastas av alla till-

frågade och att personlig smak därefter styrde resultaten. Att så inte är fallet framgår av 

att det bara var 87 av de 267 namnen som inte fick någon markering. Om svaren förde-

lades bland de 180 namn som fått minst en markering utan att någon gemensam syn 

styrde skulle ca 31 % av alla markeringar hamna inom varje slumpmässig grupp av 58 

författare. Andelen av markeringarna som kom de 58 oftast markerade författarna till 

del skulle vara ca 60% för alla respondenterna  oavsett hur många markeringar de satt 

totalt vilket tydligt strider mot resultatet (se diagram 2). 

         Hur säker man kan vara på att enkätens resultat verkligen ger en rättvisande bild 

av bibliotekariernas kanon beror i stor utsträckning på om de författare som ingår i bib-

liotekariernas kanon fanns med på enkäten och i någon mån på om enkätens utformning 

fungerade som en styrning åt något bestämt håll. De 180 författare som någon av re-

spondenterna markerat kan inte utan vidare förkastas men det skulle krävas en mycket 

större enkät (kanske uppåt 1000 namn) för att vara någorlunda säker på att inte vissa 

författare försvinner av mer eller mindre slumpartade skäl.  

        Kriteriet för att enkäten är tillräckligt omfattande för att namn inte skall försvinna 

av andra skäl än bibliotekariernas uppfattning är naturligtvis att ingen eller bara någon 

obetydlig del av respondenterna saknar någon författare. Eftersom jag bara intervjuat tio 

bibliotekarier kan jag inte påstå att det finns någon nivå som utgör en obetydlig del av 

svaren, utan alla förslag på namn som någon lade till skulle behöva vara med om under-

sökningen skulle upprepas, däremot kan man hävda att om ingen av de tio markerade en 
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viss författare som fanns på listan så kan denne förkastas. Att det är så inser man lätt 

eftersom chansen att ingen av de tio tillfrågade markerar en författare som hälften av 

alla folkbibliotekarier skulle välja är en på två upphöjt till tio d.v.s. mindre än en pro-

mille.  

        En mycket svår fråga är om den populära litteratur som en bibliotekarie vid en viss 

tid bör/måste känna till kan sägas ingå i bibliotekariernas kanon. Här tror jag att enkä-

tens utformning styrde svaren i riktning mot de författare som anses litterärt högtståen-

de. Om det hade funnits ett större antal  populära underhållningsförfattare och/eller ak-

tuella barnboksförfattare så tror jag att många författare kommit med som nu hamnade 

utanför, att förslag på sådana inte dök upp tror jag kan vara ett resultat av att enkätens 

utformning markerade skillnaden mellan den litteratur som ingår i kanon och litteratur 

som bibliotekarien måste ha kännedom om p.g.a. att den är populär men som ändå inte 

ingår i kanon. 

                   

                  Effekter av enkätens inriktning   

 

        Bibliotekariernas val av författare har troligen delvis styrts av enkätens inriktning 

på kvalitetslitteratur för vuxna, denna inriktning är ett resultat av mitt val av källor vid 

enkätens utformning som i sin tur beror på vad jag trodde rimligtvis kunde ingå i en 

kanon för bibliotekarier. Det finns ett stort antal barnboksförfattare och populärförfatta-

re vars böcker lånas på biblioteken i långt större utsträckning än de flesta författarna på 

enkäten. De bibliotekarier jag diskuterade frågan med var dock överens med mig om att 

dessa populära böcker är nödvändiga att känna till, man kan säga att det ingår i bibliote-

kariens yrkeskompetens att känna till dem, men att de saknar bestående värde som skul-

le kunna motivera att bibliotekarien måste läsa böckerna ifråga. De reaktioner jag fått 

från bibliotekarier angående enkätens utformning tolkar jag som att urvalets inriktning 

inte styrde svaren på något avgörande sätt men att urvalet tydligt markerade skillnaden 

mellan den litteratur en bibliotekarie måste känna till d.v.s. det kortsiktiga, av det prak-

tiska arbetets krav styrda och den litteratur man bör ha läst och vara förtrogen med för 

att klara uppgiften som kulturförmedlare.                 

                 

               Kanons innehåll och de olika källorna 

 

        Jämförelsen mellan de olika listor på författare jag använde för att få fram förslag 

åt bibliotekarierna (bilaga 1) och de 58 författare som minst fem respondenter tog med 

(se bilaga 2) visar vissa tendenser i urvalet. (se tabell 3)   

I tabellen visas hur många namn som hämtats till enkäten från varje källa och hur 

många av dessa som fick minst fem markeringar. Att summan i kolumn två är större än 

antalet namn på listan beror på att vissa fanns på flera listor, i synnerhet är de 30 från 

Biblioteket i fokus och Röda rummet identiska. I tredje kolumnen visas (i %) hur stor 

del av de namn som hämtats från en viss källa som minst fem bibliotekarier markerade, 

dessa procentsiffror kan ses som ett mått på överensstämmelsen mellan bibliotekarier-

nas val och respektive källa. 
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Tabell 3.: Källorna till enkät för bibliotekarier och utfallet fördelat på källor 

 

KÄLLA NAMN PÅ  

ENKÄTEN 

MINST FEM 

MARKERINGAR 

ANDEL MED >4 

MARKERINGAR 

Great books index 98 18 18 % 

Alex 68 7 10 % 

Biblioteket i fokus 30 25 83 % 

Röda rummet 30 25 83 % 

The readers favorites 76 13 17 % 

Science classics  10 0 0 % 

 

      

                           De utvalda författarna 

 

Av de 58 författare som minst fem bibliotekarier valde ut är 31 svensk-språkiga och 11 

engelskspråkiga, 32 har i varit verksamma (övervägande) på 1900-talet, 15 på 1800-

talet och samtliga skriver skönlitteratur, övervägande eller uteslutande. Resultatet visar 

att en litterär kanon för bibliotekarier består av främst svenska 1900-talsförfattare och 

endast omfattar fiktion. Därmed skiljer den sig från den svenska litteraturhistoriska ka-

non som bl.a. innefattar en större del äldre svensk litteratur och den allmänna eller na-

tionella litterära kanon som inte är begränsad till skönlitteratur. 

                                      

                      Jämförelse med olika litterära kanon 

 

                 För att se om bibliotekariernas val av litteratur representerar en egen kanon är 

det viktigt att jämföra deras val med vad man skulle kunna förvänta sig om valet gjordes 

med utgångspunkt i den svenska eller allmänna litteraturhistoriska kanon.  

                  Att resultatet inte bara är en del av den svenska litteraturhistoriska kanon 

framgår av att de nordiska författare som hörde till gruppen ”klassiker” i databasen Alex 

(Alex online) blev föremål för en mycket hård gallring av de tillfrågade bibliotekarierna 

(se tabellen ovan).  

 

                    Klassiker enligt Furuland 

 

                 I ”En bok om böcker ” från 1968 års litteraturutredning har Lars Furuland  

skrivit ett kapitel om svenska klassiker (Furuland 1972). Där har han utifrån en opera-

tionell definition på klassiker fått fram en lista på författare som betecknas som klassi-

ker, de 21 som nått högsta poäng i Furulands mätning som baseras på utrymme i litterä-

ra handböcker, antal recensioner o.dyl. antar jag kan ses som de viktigaste delarna av en 

svensk litteraturhistorisk kanon. Jämförelse med resultatet av min undersökning av bib-

liotekariernas preferenser visar att av de 19 namn från Furulands lista som fanns med på 

enkäten var det bara 4 som minst fem bibliotekarier markerade.    
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                      Blooms litterära kanon 

 

                  En allmän, till skillnad från nationell, litterär kanon för västerlandet har pre-

senterats av Harold Bloom (Bloom 2000). Hans lista på de  viktigaste författarna omfat-

tar 26 namn (dessa 26 får varsitt kapitel i hans bok). Av dessa fanns 17 med på enkäten 

till bibliotekarier och tio hörde till de som samlade minst fem markeringar.  

                   Det finns alltså en starkare överensstämmelse mellan västerlandets littera-

turhistoriska kanon såsom Bloom uppfattar den och bibliotekariernas val, än mellan 

listan på nordiska klassiker (ur databasen Alex) eller svenska klassiker (enligt Furuland) 

och enkätsvaren.   

                       

                  Gymnasiets litterära kanon och bibliotekariernas val   
     

                 Gymnasieskolans kurser i svenska innefattar litteraturkunskap. Valet av litte-

ratur har tidigare varit bestämt (Brink 1992) men numera finns inget krav på att några 

speciella verk skall läsas inom gymnasiet. Vilka verk som behandlas i undervisningen 

kan man få en bild av genom att studera de läromedel som används, framför allt antolo-

gier. För att undersöka hur resultatet av enkäten till bibliotekarierna förhåller sig till 

gymnasiets litterära kanon valde jag innehållet i en antologi för gymnasiet sammanställd 

av en väl etablerad läromedelsförfattare (Brodow 1999) som lista på författare i som 

ingår i en kanon för gymnasiet. Skillnaderna mellan de olika antologier som använts i 

gymnasiet vid en viss tid är ganska små (Brink 1992) (Danielsson 1988) . Av de 82 

namnen i antologin är 44 med på enkäten till bibliotekarierna  och 27 hörde till de 58 

som fick minst fem markeringar. Det finns en ganska god överensstämmelse mellan 

bibliotekariernas och läroboksförfattarnas val av viktiga författare men också tydliga 

skillnader.  

 

         Nobelpristagare och bibliotekariernas val 

 

        Av alla författare som fått nobelpriset i litteratur fanns 22 namn  på enkäten och 9 

stycken av dessa fick minst fem markeringar. Det är tydligt att ett nobelpris i litteratur 

inte med automatik ger en plats i bibliotekariernas kanon.     

 

               Allmänhetens litteraturval  
  

        På en listan över de mest utlånade författarna på folkbiblioteken som publiceras av 

Författarfonden (Lammassaari) dominerar barnboksförfattare, deckarförfattare och för-

fattare av annan populärlitteratur. Av de hundra mest utlånade författarna var bara 12 

med på enkäten till bibliotekarierna, men 11 av dessa fick minst fem markeringar. Att 

de tolv var med på enkäten berodde på att 11 av dem fanns med bland de 30 som röstats 

fram bland 1900-talets bästa svenska böcker, den tolfte var H.C. Andersen som fanns i 

Alex. Deltagarna i de bägge omröstningarna om de bästa svenska böckerna under 1900-

talet (Sveriges Television) (Bibloteket i fokus 1997) som jag använde vid sammanstäl-

landet av enkäten till bibliotekarier tycks alltså i hög grad dela bibliotekariernas syn på 

vilka författare som är mest betydelsefulla, att innehållet på dessa bägge listor tydligt 

skiljer sig från listan över de mest utlånade författarna på folkbiblioteken beror troligen 

på att den läsande allmänheten gör skillnad på enklare böcker för nöjesläs-

ning/tidsfördriv och svårare böcker vars läsning erbjuder långsiktig behållning.    
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          Projekt Runeberg är en sajt som strävar efter att tillhandahålla äldre nordisk litte-

ratur samt information om litteratur och författare on-line. Där finns biografier över 

författare och statistik över besökare på olika sidor. Jämförelse mellan listan på de 50 

författar-biografier som fått flest besök under första kvartalet 1999 (Aronsson) och min 

enkät visar att 34 av namnen fanns med och 22 av dessa fick minst fem markeringar 

från bibliotekarierna.  

      

Tabell 4.: Jämförelse mellan bibliotekariernas val och olika listor på författare. 

  

   Källa                                    Antal namn   På enkäten     Utvalda  

                                                     Totalt         (267 namn)     (58 namn) 

 

Gymnasieantologi (Brodow 

m.fl.) 

82 44 27 

Blooms centrala kanon 26 17 10 

Nobelpristagare i litteratur 96 22 9 

100 mest utlånade på folk-

biblioteken 

100 12 11 

De mest besökta biografierna 

hos projekt Runeberg 

50 34 22 

Viktigaste klassiker enligt 

Furuland 

21 19 4 

 
 Tabellen visar jämförelsen mellan några olika listor på framstående författare och den 

enkät som bibliotekarierna i min undersökning besvarade samt den lista som blev resul-

tatet av deras svar som därefter användes i enkäten till studenter. Kolumnerna visar för 

varje lista hur många författare den omfattar, hur många av dess poster som fanns med 

på enkäten till bibliotekarierna (bilaga 1) och hur många av dessa som minst fem biblio-

tekarier markerade (bilaga 2 första sidan).  

 

6. RESULTAT AV ENKÄTEN TILL STUDENTER  
 

6.1. STUDENTERNAS LÄSNING 
    

Diagram 3: Fördelning av läsfrekvens 
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Diagrammet visar hur många böcker per månad studenterna läser. Första stapeln visar 

de som läser högst en bok per månad, andra stapeln visar en till två böcker, tredje sta-

peln tre till fem och den sista stapeln mer än nio böcker per månad. (Ingen uppgav att 

man läste sex till nio böcker per månad). Medelåldern för de tre första staplarna är 24 år, 

25,9 år respektive 30,2 år det finns alltså en tydlig tendens att de yngre läser mindre än 

de äldre i gruppen. Om man beräknar medelvärdet i läsfrekvens genom att beräkna me-

delvärdet utifrån klassmitten blir medelvärdet ca 2. Medianen ligger i stapel två och 

motsvarar läsning av en till två böcker per månad. Att medelvärdet blir högre förklaras 

av den som läser mer än nio böcker per månad drar upp medeltalet för gruppen med 

nästan en halv bok per månad.   

 

Diagram 4: Läsarens ålder – lästa författare 

Diagrammet visar antalet lästa av de utvalda författarna som funktion av studentens 

ålder. Den inritade linjen motsvarar läsare som från 15 års ålder läser två och en halv av 

de 58 utvalda författarna varje år. Det syns i diagrammet att de yngre studenterna ligger 

lite över linjen medan de äldre ligger under vilket enkelt kan förklaras av att listans 58 

namn tar slut vid 38 års ålder om man läser 2,5 per år från 15 års ålder. Denna effekt, att 

listan töms ut efterhand, kan bara uppstå genom att studenternas val av läsning hämtas 

bland dessa 58 författare i högre grad än vad slumpen kan förklara. Om valet av förfat-

tare att läsa inte alls korrelerade med denna lista skulle de flesta studenterna ha läst 

högst en av de 58 författarna eftersom det totala antalet böcker är mycket stort. Det be-

höver däremot inte vara ett medvetet val från den enskilde läsarens sida, om man väljer 

slumpmässigt bland böckerna i ett svenskt folkbibliotek är chansen att ta någon av de 58 

avsevärd.  
 

Diagram 5:Kön-läsning 
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             Diagrammet visar i första stapeln med kvinnor till vänster och män till höger hur 

många författare man läst av enkätens 58, i andra stapeln hur många författare man tror 

man kommer att läsa inom två år, i tredje stapeln hur många författare man kanske läser 

senare och i den fjärde hur många av de 58 författarna man inte tror man kommer att 

läsa någon bok av. Av detta diagram kan man se att männen i undersökningen har läst 

fler av författarna, männen i undersökningen är dock äldre än kvinnorna i genomsnitt, 

drygt tre år, om skillnaden i ålder beaktas finns det ingen tydlig skillnad mellan könen.     

 

         Diagram 6: Läsfrekvens och antal lästa av de utvalda författarna  

 

         Diagrammmet visar hur många av de 58 utvalda författarna man läst i medeltal. 

Stapel ett visar de som läser högst en bok per månad (8), Stapel två de som läser en till 

två (12), stapel tre de som läser tre till fem (5) och stapel fyra en som läser mer än nio 

böcker per månad.  

 

6.2.TOLKNING AV STUDENTERNAS SVAR  

OM  LÄSNING 
 

                   Läsvanor 

 

         Studenterna i undersökningen läser enligt enkätsvaren ca två böcker per månad i 

medeltal. Om det tar fem timmar sammanlagt att läsa en bok motsvarar det 20 minuters 

läsning per dag, alltså mindre än genomsnittet för hela befolkningen i åldern 9 till 79 år 

som uppgår till ca 23 minuter.  (Kulturstatistik 2000). Av de tio som uppgivit att de vill 

arbeta på folkbibliotek är det nio som läser högst två böcker per månad (motsvarar de 

två första staplarna i diagram 3).  

          Läsningen av böcker ligger mycket långt under den uppskattning jag gjorde ovan 

i kap 1.2.2. Dessutom läser de studenter som vill arbeta på folkbibliotek mindre än de 

som är tveksamma eller negativa till biblioteksjobb. Detta antyder att behovet av lässti-

mulerande åtgärder är stort men innebär också att en läslista som omfattar mer än ca 30 

titlar på två år innebär ett betydande merarbete för studenterna, för fyra av de tio som 

vill arbeta på folkbibliotek innebär redan fyra titlar på en termin att deras läsning blir 

fullständigt styrd eftersom de läser högst en bok per månad. 

          Man kan jämföra med de krav som Leif Alsheimer ställer på sina studenter (se 

avsnitt 1.2.2.), 15-18 böcker per termin som skall läsas och diskuteras i grupp motsvarar 

ca 20 minuters läsning per dag under terminen om läsningen sker under 5 månader, lite 

mer eller mindre beroende på hur lång tid man antar att varje bok tar.  
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                Läsning av bibliotekariernas urval  

 

          Av svaren från studenterna kan man se att hur många av de 58 författarna man 

läst främst hänger samman med åldern och hur många böcker man läser per månad. Kön 

har ingen betydelse, att män i undersökningen har läst något fler av författarna än kvin-

norna förklaras helt av deras högre medelålder, 28,8 resp 25,3 år. 

    Att sambandet mellan läsfrekvens och antalet lästa författare är så svagt visar tydligt 

att de som läser högst en bok per månad på fritiden måste ha utsatts för en styrning i sitt 

läsande.  

    Att en avsevärd del av den lista som fanns på enkäten till studenterna ingår i vad man 

strävar efter att eleverna skall läsa i skolan (f.f.a. gymnasiet) visas av att de som inte 

läser så mycket på fritiden ändå har läst så många av författarna på enkäten. Biblioteka-

riernas litterära kanon överensstämmer alltså i någon mån med skolans.     

     Förklaringen till att antalet författare man läst ökar med åldern kan vara antingen  att 

man fortsätter att läsa några nya författare från listan per år eller att antalet man läser 

under skoltiden minskat successivt under de senaste 20 åren. Korrelationen mellan ålder 

och frekvensen i bokläsandet, tendensen att de äldre läser mer, pekar på att den senare 

förklaringen överväger eftersom sambandet mellan antalet lästa i bibliotekariernas urval 

och ålder är starkare än sambandet mellan läsfrekvensen och antalet lästa i urvalet. Här 

är dock materialet för litet för att säkert avgöra saken eller utesluta andra faktorer.   

  

6.3. STUDENTERNAS ÅSIKTER OM LITTERATUR  
        

 Diagram 7: svar från studentenkäten fråga 1: Borde det krävas förkunskaper i 

litteraturvetenskap för att bli bibliotekarie? 

 

 Diagrammet ja med mellangrå, osäkra med mörk och nej med ljus färg. Första stapeln 

representerar  de som svarat att de vill jobba på folkbibliotek (10 personer), andra sta-

peln de tveksamma (12) och den tredje stapeln de som inte vill jobba på folkbibliotek (3 

personer). En majoritet av studenterna anser att det borde krävas studier i litteraturve-

tenskap för att bli bibliotekarie, diagrammet visar tydligt att denna uppfattning har star-

kast fäste bland de som själva vill arbeta på folkbibliotek. 
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Diagram 8: svar från studentenkäten fråga 2: Borde det finnas listor på BHS på 

böcker en bibliotekarie bör ha läst?  

 

      Diagrammet visar ja med mellangrå, osäkra med mörk och nej med ljus färg. Första 

stapeln representerar de som svarat att de vill jobba på folkbibliotek (10 personer), 

andra stapeln de tveksamma (12) och tredje stapeln de som inte vill jobba på folkbiblio-

tek (3). Diagrammet visar att åsikterna är blandade, det är rimligt att skillnaden mellan 

de tre grupperna speglar deras olika syn på utbildningens inriktning men underlaget 

räcker inte för att slå fast detta. 

 

Diagram 9: Svar från studentenkäten fråga 4: Bör det ingå läsning av, och diskus-

sion om böcker i biblioteksutbildningen? 

 

      

          Diagrammet visar ja-svar med mellangrå, osäkra med mörk och nej med ljus färg. 

Första stapeln representerar de som svarat att de vill jobba på folkbibliotek (10 perso-

ner), andra stapeln de tveksamma (12) och den tredje stapeln de som inte vill jobba på 

folkbibliotek (3). Det är tydligt att de flesta studenterna vill läsa och diskutera böcker 

under utbildningstiden. 

 

 Svar från studentenkäten fråga 5: Behöver en bibliotekarie läsa hela böcker (eller 

räcker det att känna till dem) 

         

    Ja:4            Osäkra:6              Nej:17        

Svaren på denna fråga visar entydigt att en mycket stor majoritet av studenterna anser 

att en bibliotekarie inte behöver läsa böcker. Observera att frågan inte säger något om 

huruvida det är önskvärt att bibliotekarier läser böcker, bara om det är nödvändigt.  
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Diagram 10: svar från studentenkäten fråga 6: Bör en bibliotekarie främst läsa de 

populäraste (mest lånade) författarna? 

 

Diagrammet visar ja med mellangrå, osäkra med mörk och nej med ljus färg. Första 

stapeln representerar de som svarat att de vill jobba på folkbibliotek (10 svar), andra 

stapeln de tveksamma (12) och den tredje stapeln de som inte vill jobba på folkbibliotek 

(3). Att en så stor majoritet av studenterna svarar nej på frågan kan antingen bero på att 

man anser att bibliotekarierna bör välja andra böcker eller att de inte bör läsa böcker 

över huvudtaget. 

 

Diagram 11: svar från studentenkäten fråga 7:Bör en bibliotekarie främst läsa de 

bästa böckerna inom olika områden? 

 

 

     Diagrammet visar ja med mellangrå, osäkra med mörk och nej med ljus färg. Första 

stapeln representerar de som svarat att de vill jobba på folkbibliotek (8 svar), andra sta-

peln de tveksamma (12) och den tredje stapeln de som inte vill jobba på folkbibliotek (2 

svar). Att en så stor del av studenterna svarar nej på frågan kan antingen bero på att man 

anser att bibliotekarierna bör välja andra böcker eller att de inte bör läsa böcker över 

huvudtaget. 

 

Svar från studentenkäten fråga 8: Bör en bibliotekarie läsa recensioner och följa 

utgivningen av nya böcker? 

 

            Ja:25    Osäkra:1   Nej:1 

 

Här råder nästan total samstämmighet och resultatet visar troligen både vad studenterna 

som biblioteksanvändare förväntar sig av bibliotekarier och deras uppfattning  att detta 

är en avgörande del av bibliotekariens kompetens.    
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6.4. TOLKNING AV SVAREN 
 

                    Åsikter om krav på blivande bibliotekarier 

  

       En majoritet av studenterna (14 stycken) ansåg att borde krävas förkunskaper i litte-

raturvetenskap för att bli bibliotekarie, av de tio som ville arbeta som folkbibliotekarie i 

framtiden tyckte sju att det borde krävas medan tre var tveksamma. Det är alltså tydligt 

att man uppfattar litteraturvetenskap som en väsentlig del av bibliotekariens kompetens.  

          Det var bara fem stycken (av 27) som tyckte att det borde finnas listor på böcker 

som en bibliotekarie bör ha läst så det är tydligt att man tar avstånd från tanken på en 

explicit kanon, huruvida ens de fem som tyckte att listor borde finnas skulle läsa böck-

erna om listorna fanns framgår inte av denna undersökning. 18 av de 27 tillfrågade an-

såg att det borde ingå läsning och diskussion av böcker i utbildningen på BHS. Så sam-

tidigt som man inte vill ha listor med lästips för bibliotekarier tycks man ändå vilja läsa 

och diskutera böcker.  

 

                   motstånd mot boklistor 

 

            Troligen tolkade studenterna frågan om det borde finnas listor med böcker som 

bibliotekarier borde ha läst som om dessa listor i så fall skulle utgöra obligatorisk läs-

ning helt eller delvis. Annars har jag svårt att förklara det starka motståndet mot denna 

idé. Om det faktiskt är ett motstånd mot att sådana listor utarbetas och inte ett motstånd 

mot att läsa böckerna ifråga kan några orsaker komma ifråga.   

 

                Tänkbara orsaker till motstånd mot listor 

 

          Eftersom studenterna önskar läsning och diskussion vilket kräver att läsningen 

samordnas på något sätt anser jag att studenternas mycket kraftiga motstånd mot listor 

på böcker som en bibliotekarie bör ha läst måste ha någon eller några av följande orsa-

ker.1: En lista för bibliotekarier uppfattas som ett urval skilt från studenternas egna 

bokval, man är alltså emot en befarad inriktning av urvalet. 2: Oro för att kontrollerna 

av läsningen blir orimligt arbets- och tidskrävande i förhållande till läsningen.3: En lista 

blir så omfattande att studenternas läsning likriktas. 4: Oro för att BHS skall få ett starkt 

grepp över de blivande bibliotekariernas litteraturval och därmed styra bibliotekens in-

riktning.            

          Den första farhågan, att urvalet av litteratur skiljer sig från vad studenterna vill 

läsa motsägs i mitt tycke av att så många tycker att förkunskaper i litteraturvetenskap 

borde krävas av blivande bibliotekarier.  

         Den andra sammanfaller med det jag skriver ovan (1.2.2) att skriftliga kontroller 

inte är vettiga för att kontrollera läsningen om syftet är att stimulera till ökat läsande.  

         Risken för likriktning av studenternas läsning är avsevärd eftersom läsningens 

omfattning är så liten, redan en kort läslista skulle dominera läsandet för många studen-

ter om inte läsandet ökar.  

         Punkt fyra är i stort sett samma invändning mot listor som finns mot litteraturlistor 

inom gymnasieskolan, nämligen att en lista legitimerar och konserverar en kanon som 

tvingas på alla studerande oavsett deras behov. Här finns naturligtvis även det motsatta, 

kanske starkaste argumentet för en lista, nämligen att en lista gör kanon tillgänglig för 

analys, debatt och medveten förändring samt minskar kanons förmåga att göra biblio-

teksvärlden till en sluten verksamhet som bara angår en grupp av invigda. (se 1.3.2) 
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                   Åsikter om bibliotekariers läsning 

 

          17 av studenterna, därav sex av de tio som vill arbeta på folkbibliotek i framtiden, 

ansåg att en bibliotekarie inte behöver läsa hela böcker utan det räcker att känna till 

böckerna. Detta är en tänkbar förklaring till att en majoritet tycker att en bibliotekarie 

varken skall läsa de populäraste böckerna eller de bästa böckerna inom olika områden. 

25 av studenterna anser att en bibliotekarie bör läsa recensioner och följa utgivningen av 

nya böcker.     

 

7. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

7.1. BIBLIOTEKARIERNAS KANON 

 
                  Kanons existens 

 

          De bibliotekarier som besvarat enkäten visar genom en tydlig tendens i sina val 

att de har en i huvudsak gemensam syn på vilka författare som en bibliotekarie bör ha 

läst. Antalet författare som man plockat ut varierar avsevärt, skillnaden mellan respon-

denterna ligger i hur många författare som anses nödvändiga att ha läst medan däremot 

urvalet överensstämmer. Jämförelsen med listor på författare som anses tillhöra katego-

rin klassiker och några andra listor visar att den gemensamma kärnan i bibliotekariernas 

urval skiljer sig från ett urval betingat av litteraturhistoriska kriterier.  

         Skillnaderna består både i att litteraturhistoriskt intressanta författare utelämnats 

och att författare som inte anses litterärt högtstående tagits med. På samma sätt förhåller 

det sig med det urval av litteratur som görs inom gymnasieskolan och det urval som 

skett genom omröstningar för allmänheten, bibliotekariernas urval skiljer sig på olika 

sätt från dessa. Svaren från de tio bibliotekarierna visar således följande: 1. Biblioteka-

rierna är överens om att vissa författare bör en bibliotekarie ha läst. 2. Det finns en 

gemensam kärna av författare som ingår i urvalet. 3. Detta urval skiljer sig från på olika 

sätt från andra listor på författare.   

         Därmed uppfyller bibliotekarierna de tre kriterier jag angivit i avsnittet ”Litterära 

kanon för mindre grupper” (1.3.2 ) för att det skall existera en kanon för gruppen. Jag 

finner att det existerar en litterär kanon bland folkbibliotekarier och att de 58 förfat-

tare som minst hälften av bibliotekarierna ansåg att en bibliotekarie bör ha läst ingår 

i denna. (Noga räknat 56 författare samt Bibeln och Koranen). Vilka övriga författare 

och/eller verk som ingår i denna kanon går inte att avgöra med denna undersökning.   

 

7.2. STUDENTERNAS LÄSNING 

 
           Studenterna har i medeltal läst ca hälften av de 58 författare som ingår i bibliote-

kariernas kanon. Jag ser inget skäl till att detta förhållande skulle ha blivit annorlunda  

om fler eller färre författare som ingår i bibliotekariernas kanon hade funnits med på 

enkäten, utan finner att troligen har studenterna i allmänhet läst cirka hälften av de 

författare som ingår i bibliotekariernas litterära kanon. Med tanke på hur lite studen-

terna läser är detta resultat ett tydligt tecken på att studenternas läsning överensstämmer 

i långt högre grad med bibliotekariernas kanon än vad som kan förklaras av slumpen.  

      Om studenternas läsande kunde ökas till minst 30 minuter per dag eller 4-5 böcker 

per månad skulle det inte behövas någon styrning för att nya bibliotekarier i mycket stor 
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utsträckning, kanske till mellan 70 och 80%, skulle ha läst vad yrkesverksamma biblio-

tekarier förväntar sig. Jag anser att studenterna bör stimuleras att läsa mera böcker, men 

några särskilda hänsyn till bibliotekariernas kanon  behövs inte.     

  

7.3.STUDENTERNAS SYN PÅ LÄSNING FÖR BIBLIOTEKARIER 

 
                Vad bör bibliotekarierna läsa? 

          

        Studenterna visar med sina svar att de anser att bibliotekarierna skall läsa recensio-

ner och följa utgivningen av nya böcker, men inte behöver läsa böckerna i fråga. Biblio-

tekarien bör känna till, men behöver inte ha läst (eller sträva efter att läsa), de populä-

raste eller de bästa böckerna. Däremot bör en folkbibliotekarie enligt studenterna ha läst 

litteraturvetenskap.  

         Detta tolkar jag som att studenterna i huvudsak ser det som folkbibliotekariens 

uppgift att förmedla skönlitteratur med inriktning på kvalitetslitteratur enligt litterära 

kriterier. Det följer av detta att rekryteringen av nya folkbibliotekarier troligen kommer 

att konservera den profil jag skisserat i avsnitt 1.2.1. av bibliotekarierna, som kunniga 

inom den fina litteraturen men med tydliga luckor i sin allmänbildning, om inte biblio-

teken och de institutioner som utbildar bibliotekarier medvetet strävar efter att ändra på 

detta förhållande.  

        Om folkbiblioteken skall fylla en uppgift som förmedlare av kvalificerad informa-

tion till allmänheten och inte bara bli en källa till mer eller mindre litterärt högtstående 

skönlitteratur måste bibliotekariernas allmänbildning förbättras och bilden av bibliote-

karien som specialist på skönlitteratur nyanseras. Bibliotekshögskolan har enligt min 

mening ett ansvar för att vidga och förbättra bibliotekariernas allmänbildning och där-

med på sikt nyansera synen på yrket från att vara specialiserat på förmedling av fin 

skönlitteratur till att omfatta all information .        

                 

                Läsning inom biblioteksutbildningen 

 

        De flesta studenterna tyckte att läsning av böcker och diskussioner om böckerna 

borde ingå i biblioteksutbildningen. Jag anser att möjligheten att införa läsning av böck-

er med uppföljande diskussioner inom utbildningen i biblioteks- och informationsveten-

skap vid BHS snabbt bör utredas. Motståndet mot att ha en lista på böcker som blivande 

bibliotekarier bör ha läst tror jag beror på att studenterna inte vill att en sådan lista införs 

som obligatorisk läsning, det kommer säkert inte att saknas motstånd mot att införa krav 

på läsning av böcker.   

 

7.4.UNDERSÖKNINGENS BEVISVÄRDE OCH RESULTATENS 

VIKT   

 
            Mina metoder 

 

      Det blir alltför tidskrävande att inom ramen för en magisteruppsats genomföra dels 

en kvantitativ undersökning av tillräcklig omfattning för att nå statistiskt säkra resultat 

och dels arbeta med teoristudier. Jag har därför valt att arbeta med enkäter, som i prin-

cip lämpar sig för statistiska analyser, men ändå avstått från att göra någon detaljerad 

statistisk bearbetning. Det lilla antalet respondenter gör att det vore orimligt att dra någ-
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ra vittgående slutsatser av svarens fördelning, jag nöjer mig med att svaren i de fall 

trenden är mycket tydlig troligen visar på uppfattningar som är representativa för folk-

bibliotekariers, respektive studenters på BHS. Min analys är alltså i allt väsentligt kvali-

tativ, i bilagorna redovisas dock resultaten i detalj vilket jag hoppas kan ge uppslag till 

kommande kvantitativa undersökningar.   

              

            Finns bibliotekariernas kanon? 

 

      Enkäten till bibliotekarier visar entydigt att de delar uppfattningen att en biblioteka-

rie bör ha läst vissa författare och att det finns en gemensam kärna av författare som 

skiljer sig från andra listor på framstående författare. Det är därmed klart att undersök-

ningen med hjälp av enkät ger ett entydigt svar på frågan om kanons existens. Kanons 

hela innehåll kan inte fastläggas utan att dess omfattning bestäms och kommer dessutom 

att bero på hur hög grad av samstämmighet som krävs inom gruppen för att inkludera 

verk eller författare. Jag har i denna undersökning valt att sätta nivån vid 50% d.v.s. de 

författare som hälften eller fler av gruppens medlemmar anser att bibliotekarier bör ha 

läst ingår i kanon. Det är troligt att ytterligare författare hade kommit med om de funnits 

bland förslagen på enkäten.  

       Ingen annan författare föreslogs av mer än en respondent vilket tillsammans med 

det faktum att flera författare som ingår i den litteraturhistoriska kanon och/eller be-

handlas inom gymnasieskolan förkastades antyder att det är få författare som saknas av 

de som anses litterärt högtstående. 

                

                            Kanons inriktning 

 

       Bibliotekariernas kanon består uteslutande av skönlitteratur. Ett stort antal verk som 

kombinerar faktainnehåll med hög litterär kvalitet förkastades av bibliotekarierna, alla 

förslag som lades till var skönlitterära författare. Även här ger enkätmetoden ett tydligt 

resultat.  

          Inslaget av barnböcker och enklare underhållningslitteratur för vuxna beror främst 

på hur man uppfattar gränsen mellan de författare som en bibliotekarie bör ha läst bara 

för att deras böcker är populära och de vars böcker uppfyller bibliotekariernas kvalitets-

krav. Här har troligen utformningen av enkäten påverkat svaren genom att författare 

som Enid Blyton, W E Johns, Carolyn Keene och Sven Hassel, som en bibliotekarie 

självklart bör ha läst några böcker av, inte fanns med. Man kan tänka sig att bl.a. dessa 

författare bildar en grupp som bibliotekarien bör ha läst men som inte uppfyller biblio-

tekariernas kvalitetskrav, om de då ingår i bibliotekariernas kanon eller inte blir en defi-

nitionsfråga. Liksom Brink och Bergsten (se avsnitt 1.3.2.) anser jag att en litterär kanon 

måste vara giltig under viss tid och detta utesluter verk och författare som  saknar bestå-

ende värde, men en författare som tillräckligt länge blir läst av tillräckligt många borde 

så småningom tas upp i kanon. Denna gränsdragning utgör ett problem som måste upp-

märksammas vid en närmare undersökning av bibliotekariernas kanon, annars kan ny-

anser i tolkningen av kanonbegreppet ge kraftiga utslag i resultaten och ge falska indi-

kationer på förändringar i läsning och värderingen av viss litteratur.  

  

               Studenternas läsvanor 

 

        För att avgöra vilka av ett antal författare studenterna läst fann jag enkätformen 

den enda användbara. Felkällorna är dels felaktiga svar och dels att gruppen inte är re-
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presentativ för studenter i biblioteks- och informationsvetenskap i allmänhet. Av sva-

rens fördelning, bl.a. korrelationen mellan ålder och lästa författare, drar jag slutsatsen 

att respondenterna besvarat frågan om vilka författare man läst i stort sett sanningsen-

ligt. Tio av studenterna svarade att de ville jobba på folkbibliotek i framtiden och ytter-

ligare tolv kunde tänka sig det, av detta drar jag slutsatsen att gruppens svar troligen är 

representativa för blivande folkbibliotekarier i de fall svaren överensstämmer sinsemel-

lan. Det är rimligt att anta att läsningen av böcker bland studenterna är lägre under stu-

dietiden och att de tidigare läst mer och kommer att läsa mer böcker i framtiden än de 

läser nu enligt enkäten. Jag har inga skäl att tro att dessa studenter skulle läsa mindre än 

andra med postgymnasial utbildning, utan jag tolkar svaren på läsfrekvens som att fram-

för allt de yngre studenterna tillfälligt minskar sin läsning av böcker under studietiden.       

               

                Studenternas åsikter om läsning 

 

        Eftersom gruppen är ganska liten och inte utgör ett statistiskt representativt urval 

måste resultaten tolkas med försiktighet. På de flesta frågorna saknas tillräcklig sam-

stämmighet för att avgöra svaren, en uppföljande intervjuundersökning hade varit vär-

defull men hade blivit alltför krävande tidsmässigt. Här bör det observeras att dessa svar 

inte berör huvudfrågan om bibliotekariernas kanon eller studenternas läsning utan bara 

bidrar till att klargöra studenternas syn på dessa frågor, vilket jag hoppas kan ge uppslag 

för kommande undersökningar om synen på bibliotekarieyrket. Bland studenterna do-

minerar uppfattningen att en bibliotekarie inte behöver läsa hela böcker, däremot anser 

framför allt de som själva vill arbeta på folkbibliotek att det borde krävas förkunskaper i 

litteraturvetenskap för bibliotekarier. Att studenterna ser studier i litteraturvetenskap 

som väsentliga för folkbibliotekarier i högre grad än de yrkesverksamma bibliotekarier-

na själva tyder enligt min uppfattning på en obalans inom utbildningen som riskerar att 

förstärka synen på folkbibliotekarien som en utpräglad specialist inriktad på vissa typer 

av skönlitteratur. 

  

 7.5. RESULTATENS BETYDELSE 

 
               Värdet av att göra kanon synlig 

 

       Genom att folkbibliotekariernas kanon kartläggs blir det möjligt att underkasta den 

en analys med avseende på innehåll och inriktning. Först sedan kanon gjorts tillgänglig i 

form av en lista blir det möjligt att föra en debatt om vad som borde ingå. Jag hoppas att 

diskussioner om vad bibliotekarier bör läsa på sikt leder till att den ensidiga inriktningen 

på skönlitteratur i bibliotekariernas kanon bryts och att blivande bibliotekarier bringas i 

kontakt med litteratur som befrämjar en bredare allmänbildning.  

                

               Bibliotekarieutbildningen 

 

        Även om det förhoppningsvis är en tillfällig svacka i läsandet under studietiden 

finner jag det alarmerande när fyra av de tio studenter som ville arbeta på folkbibliotek i 

framtiden läser mindre än en bok per månad. Ett program för läsning som kan omfatta 

70-100 verk på två år borde införas inom utbildningarna i biblioteks- och informations-

vetenskap för de studenter som är intresserade av litteratur och/eller arbete på bibliotek, 

givetvis bör verken inbegripa såväl en del klassiker och annan god skönlitteratur som 

fackböcker inom olika områden och ett representativt urval av böcker ur populära gen-
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rer. Läsningens syfte bör främst vara att etablera läsvanor som befrämjar en långsiktig 

intellektuell utveckling, snarare än att ge faktakunskaper.  

       Även om denna undersökning inte direkt berör andra bibliotekarier än de som arbe-

tar på folkbibliotek anser jag inte att ett försök med läsning bör begränsas till de studen-

ter som siktar på att arbeta på folkbibliotek.   

  

7.6. UPPSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 

            Läsvanor 

 

      Att kartlägga läsvanor med någon precision kräver att ett antal personer medverkar 

under tillräckligt lång tid för att jämna ut slumpartade variationer i läsandet. Att låta en 

grupp bibliotekarier skriva upp allt de läser under ca sex månader bör räcka för att ge en 

god bild av vad bibliotekarier läser, om man undersöker studenter måste man noga be-

akta risken till systematiska fel eftersom deras läsning påverkas av studierna på ett icke 

slumpartat sätt. För att eliminera denna risk måste studenter väljas från olika årskurser 

etc. så att dessa effekter jämnar ut sig. Om det inte går att genomföra undersökningen 

under tillräckligt lång tid för att eliminera tillfälliga variationer i personernas läsning 

måste ett så stort antal personer ingå i undersökningen att sådana variationer jämnar ut 

sig.   

               

                    Kartläggning av kanon 

 

          Forskning runt bibliotekariernas kanon måste inledas med en mer omfattande 

kartläggning än den som presenteras i denna uppsats. Jag har valt att redovisa alla sva-

ren från de bibliotekarier som deltog i min undersökning (bilaga 2) så att en komplette-

rande enkätundersökning kan dra nytta av dessa. För att en detaljerad analys av kanons 

innehåll skall vara meningsfull, frågor som inslaget av kvinnliga författare, balansen 

mellan genrer eller effekten av bibliotekariernas utbildning, krävs att ett större antal 

eller åtminstone ett statistiskt representativt urval av bibliotekarier används. 

 

                Att eliminera problemet med enkätens utformning 

 

         För att undersöka hur svaren styrs av enkätens utformning bör delgrupper få enkä-

ter som skiljer sig åt. Skillnaden kan bestå i att etablerade författare utelämnas eller att 

författare till populära böcker av tveksam literär kvalitet läggs till. Då går det att mäta 

risken att en bibliotekarie skall glömma bort t.ex. Strindberg eller Kafka när de inte står 

på en lista, liksom chansen att kända författare vars böcker håller låg kvalitet kommer 

med i urvalet om de finns med som alternativ på enkäten. Därmed blir det möjligt att 

avgöra hur stor betydelse enkätens utformning har och med statistiska metoder elimine-

ra effekten av enkätens utformning. Detta kräver emellertid ett stort antal informanter 

vilket gör det till ett närmast oöverstigligt problem om undersökningen skall utföras på 

magisternivå.  

                              

                    Förslag till en alternativ metod   
  

           Ett alternativ till enkäter till bibliotekarier som jag egentligen skulle föredra är 

den så kallade delfimetoden. För att göra en lista av den typ det gäller här börjar man 

med att alla deltagarna oberoende av varandra lämnar sitt förslag på lista. Därefter 
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sammanställs alla förslagen och deltagarna får ta del av alla andras förslag. Därefter 

lämnar alla nya förslag d.v.s. de får modifiera sina förslag med hänsyn till denna infor-

mation, man kan även lämna motiveringar till sina förslag som övriga deltagare får del 

av. Processen upprepas tills inga eller små förändringar sker vilket troligen kräver minst 

tre och högst sex omgångar.  

           Deltagarnas slutliga förslag visar om man kan enas om en lista med obetydliga 

individuella variationer, om det finns delgrupper som är överens sinsemellan men tyd-

ligt skiljer sig från andra grupper eller om ingen samstämmighet nås. En sådan under-

sökning kräver minst tio deltagare som kan avsätta tillräckligt med tid och som inte har 

kontakt med varandra. Om det skall genomföras inom ramen för en magisteruppsats är 

totala tiden den kritiska faktorn, varje omgång med förslag och sammanställning tar 

troligen minst två veckor i anspråk, första omgången ännu mer.  

          Fördelen med delfimetoden är att alla förslag är deltagarnas egna vilket eliminerar 

det stora problemet med enkätmetoden, det går att följa processen och resultatet är troli-

gen pålitligare eftersom deltagarna tvingas tänka igenom sina svar grundligare. Vidare 

blir kanons omfång en fråga som deltagarna får ta ställning till efterhand. Däremot åter-

står problemet med kanons gränser, främst frågan om huruvida böcker måste uppfylla 

några kvalitetskrav för att ingå i kanon, och i så fall vilka.    

 

8.SAMMANFATTNING 
 
              Bibliotekariernas kanon 

 

        Denna uppsats presenterar en undersökning av vilka författare en grupp folkbiblio-

tekarier anser att alla bibliotekarier borde ha läst. Den lista på 56 författare samt bibeln 

och koranen som blev resultatet av min enkätundersökning hävdar jag ingår i - och ut-

gör större delen av-  folkbibliotekariernas litterära kanon. Jag framlägger tre villkor för 

att  begreppet litterär kanon skall vara relevant för en yrkesgrupp eller annan avgränsad 

grupp. Dessa är att förtrogenhet med vissa litterära verk är en källa till status i gruppen, 

att det måste finnas en samsyn inom gruppen om urvalet av de verk eller författare som 

man skall känna till och slutligen måste gruppens urval skilja sig från andra gruppers 

urval.  

         Att det första villkoret är uppfyllt visas av att alla tio tillfrågade bibliotekarier an-

såg att vissa författare borde alla bibliotekarier ha läst,  Detta är ett typiskt exempel på 

frändskapsauktoritet, en bibliotekarie som är förtrogen med dessa författare kan räkna 

med att åtnjuta högre anseende bland kollegorna än de som saknar denna kunskap.  Det 

andra villkoret visas vara uppfyllt genom att enkätsvaren från tio bibliotekarier jämförs 

och visar god samstämmighet om urvalets kärna. Slutligen jämförs bibliotekariernas 

urval med några olika listor på framstående författare för att visa att bibliotekarierna har 

en kanon som skiljer sig från andra listor på framstående författare.  

         Bibliotekariernas litterära kanon består uteslutande av skönlitteratur, över hälften 

av författarna är svenska och över hälften av författarna har varit verksamma på 1900-

talet. Det är en utpräglat nationell kanon vars innehåll troligen ändras över tiden.   

             

                       Studenternas läsning 

 

       Den grupp studenter på Bibliotekshögskolan (BHS) som undersöktes visade sig i 

medeltal ha läst ca hälften av de 58 poster som ingick i bibliotekariernas litterära kanon. 

De flesta studenterna läste högst två böcker per månad vilket jag fann förvånansvärt lite, 
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men jag förmodar att denna låga siffra beror på att de under studietiden läser mindre 

böcker på fritiden än de gjort tidigare.  

        Jag föreslår att en lista med verk som skall läsas och diskuteras under utbildnings-

tiden införs. En sådan lista skulle kunna omfatta närmare hundra verk och innehålla 

såväl skön- som facklitteratur. Det finns inte anledning att på en sådan lista prioritera de 

författare som kom fram i denna undersökning av bibliotekariernas kanon eller de för-

fattare som kritiker anser litterärt högtstående, tvärtom vill jag framhålla bibliotekshög-

skolans ansvar för att förbättra de blivande bibliotekariernas allmänbildning. 

         

          Synen på läsning för bibliotekarier 

 

         Bibliotekarier läser hela böcker på fritiden för sin egen skull, oberoende av de 

krav arbetet ställer på att känna till mängder av böcker vilket inte kräver att hela böck-

erna läses. De aktiva bibliotekarierna tycks förutsätta att alla bibliotekarier läser böcker 

av eget intresse och att detta är viktigare än formella kunskaper om litteratur, förvärvade 

genom studier i litteraturvetenskap.   

 

             Mina förslag 

 

        Jag anser att fortsatta undersökningar av studenters och bibliotekariers läsning bör 

bygga på breda enkätundersökningar och statistiska metoder såvida det inte är möjligt 

med longitudinella undersökningar. Däremot kan kartläggningen av kanon bäst utföras 

med delfimetoden, en metod jag även förordar om en litteraturlista för studenter skall 

utarbetas, något jag finner påkallat med hänsyn till hur lite böcker studenterna läser. En 

sådan lista bör innehålla dels ett brett urval av både litterärt högtstående och enklare 

skönlitteratur, men framför allt litteratur som kan bidra till förbättrad allmänbildning 

och öva förmågan hos studenterna att reflektera över frågor som är viktiga för att förstå 

världen omkring oss. Särskild anledning finns det att uppmärksamma de ämnen där 

många folkbibliotekarier har svagheter, teknik och naturvetenskap.    
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Bilaga 1: Enkät till bibliotekarier  

   ENKÄT OM BIBLIOTEKARIERS BELÄSENHET 
Nedan följer en lista på författare vars böcker hör till de bästa som finns 

enligt några bedömare. Vilka av dessa författare anser du att en bra folkbib-

liotekarie bör ha läst åtminstone en bok av? Saknar du några författare som 

en bra bibliotekarie borde ha läst? Markera med kryss (eller lägg till i slu-

tet) de författare du tycker en bildad bibliotekarie bör ha läst.    

__Adams, Douglas 

__Adams, Richard 

__Albom, Mitch 

__Alcott, Louisa May 

__Andersen, H.C. 

__Aristofanes  

__Aristoteles  

__Asimov, Isaac 

__Atterbom, P D A 

__Augustinus  

__Austen, Jane 

__Bacon, Francis 

__Balzac, Honore de 

__Bang, Herman 

__Beckett, Samuel 

__Bellman, Carl M. 

__Benedictsson, V. 

__Bengtsson, Frans G 

__Bergson, Henri 

__Beskow, Elsa 

__Bibeln (urval) 

__Bjørnson, B. 

__Blanche, August 

__Blicher, S.S. 

__Bojer, Johan 

__Bondeson, A. 

__Boswell, James 

__Boye, Karin 

__Bradley, Marion z. 

__Bremer, Fredrika 

__Bronte, Charlotte 

__Bronte, Emily 

__Burgess Anthony 

__Büchner, Georg 

__Card, Orson Scott 

__Carroll, Lewis 

__Cather, Willa 

__Cervantes Saavedra  

__Chaucer, Geoffrey 

__Claesson, Stig 

__Clancy, Tom 

__Conrad, Joseph 

__Conroy, Pat 

__Creutz, Gustaf P. 

__Crichton, Michael 

__Dagerman, Stig 

__Dalin, Olof von 

__Dante Alighieri  

__Darwin, Charles 

__Dawkins, Richard 

__Descartes, Rene 

__Dewey, John 

__Dickens, Charles 

__Diderot, Denis 

__Dostojevskij, F. 

__d'Tocqueville A. 

__Eco, Umberto 

__Einhorn, Jerzy 

__Einstein Albert 

__Ekman, Kerstin 

__Eliot, George 

__Eliot, T.S. 

__Ellison, Ralph W. 

__Engels, Friedrich 

__Epictetus  

__Erasmus  

__Euripides  

__Faulkner, William 

__Ferlin, Nils 

__Fielding, Henry 

__Fitzgerald, F. Scott 

__Flygare-Carlén, E 

__Fogelström, P A 

__Foley, Mick 

__Frank, Anne 

__Franzén, F.M. 

__Fredriksson, M. 

__Freud, Sigmund 

__Fridegård, Jan 

__Fröding, Gustaf 

__Gabaldon, Diana 

__Galilei, Galileo 

__Garborg, Arne 

__Marquez, G. Garcia 

__Geijer, Erik Gustaf 

__Geijerstam, Gustaf  

__George, Stefan 

__Gibbon, Edward 

__Gibson, William 

__Gissing, George 

__Goethe, J.W. 

__Golden Arthur S. 

__Golding, William 
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__Gripe, Maria 

__Grisham, John 

__Guillou, Jan 

__Haley Alex 

__Hallström, Per 

__Hamsun, Knut 

__Hansson, Ola 

__Hardy, G.H. 

__Harris, Thomas 

__Hawking, Stephen 

__Hegel, Friedrich 

__Heidegger, Martin 

__Heidenstam, V.    

__Heinlein, Robert A. 

__Heisenberg, W. 

__Heller, Joseph L. 

__Hemingway, Ernest 

__Herbert, Frank 

__Herodotus  

__Hippocrates  

__Hofstadter, D. R.  

__Holberg, Ludvig  

__Homeros  

__Hugo, Victor 

__Hume, David 

__Huxley Aldous 

__Huygens, Christian 

__Hölderlin, F. 

__Ibsen, Henrik 

__Irving, John 

__Jacobsen, J.P. 

__Jacobsson, Anders 

och Olsson, Sören 

__James, Henry 

__James, William 

__Jansson, Tove 

__Jensen, J.V. 

__Johnson, Eyvind 

__Jordan, Robert 

__Joyce, James 

__Kafka, Franz 

__Kant, Immanuel 

__Karlfeldt, E.A. 

__Kellgren, J. H. 

__Kerouac, Jack 

__Keynes, J.M. 

__Kielland, A.  

__Kierkegaard, Sören 

__King, Stephen 

__Kivi, Alexis  

__Koranen (urval) 

__Kuhn, Thomas 

__Lagerkvist, Pär 

__Lagerlöf, Selma 

__Lahaye, Tim F. 

__Lamb, Wally 

__Lawrence, D.H. 

__Lee, Harper 

__Leffler, Anne C. 

__Leibniz, G. W. 

__Lenngren, A. M. 

__Leopold, Carl G. 

__Levertin, Oscar 

__Lidner, Bengt 

__Lie, Jonas 

__Lindgren, Astrid 

__Lindgren, Torgny 

__Locke, John 

__Lo-Johansson, I. 

__Lucidor, Lasse 

__Lucretius  

__Lundell, Ulf 

__Machiavelli, N. 

__Mankell, Henning 

__Mann, Thomas 

__Marcus Aurelius  

__Martinson, Harry 

__Martinson, Moa 

__Marx, Karl 

__McCourt, Frank 

__McMurtry, Larry 

__Melville, Herman 

__Mill, John Stuart 

__Milton, John 

__Mitchell, Margaret 

__Moberg, Vilhelm 

__Moliere  

__Montaigne  

__Montesquieu  

__Morrison, Toni 

__Munthe, Axel 

__Mörne, Arvid 

__Newton, Isaac 

__Nietzsche, F. 

__Nexö, Martin A. 

__Nilsson Piraten, F 

__Nordenflycht, H. 

__Olsson, Vibeke 

__O'Neill, Eugene 

__Orwell, George 

__Pascal, Blaise 

__Platon  

__Plutarkos 

__Pontoppidan, H  

__Proust, Marcel 

__Puzo, Mario 

__Pynchon, Thomas 

__Rabelais  

__Racine  

__Rand, Ayn 

__Redfield, James 

__Rhodes, Richard 

__Rice Anne 

__Richardson, S 

__Roos, Anna-Maria 

__Rousseau, J-J. 

__Rowling, J. K. 
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__Runeberg, J. L. 

__Rushdie, Salman 

__Russell, Bertrand 

__Rydberg, Viktor 

__Saint-Exupery A.  

__Salinger, J. D. 

__Shakespeare, W. 

__Shaw, G. B. 

__Sjöberg, Birger 

__Sjöberg, Erik 

__Skogekär Bergbo 

__Skram, Amalie 

__Smith Adam 

__Snoilsky, Carl 

__Sofokles  

__Sparks, Nicholas 

__Spegel, Haquin 

__Spinoza, B. 

__Stagnelius, E. J. 

__Steinbeck, John 

__Sterne, Lawrence 

__Stiernhielm, Georg 

__Stiernstedt, Marika 

__Stifter, Adalbert 

__Strindberg, August 

__Swedberg, Jesper 

__Swift, Johnathan 

__Söderberg, Hjalmar 

__Tacitus  

__Tavaststjerna, K.A. 

__Tegnér, Esaias 

__Thoreau, H. D. 

__Thorild, Thomas 

__Thukydides  

__Tjechov Anton 

__Tolkien, J. R. R. 

__Tolstoy, Leo 

__Topelius, Z. 

__Tudge, Colin 

__Tunström, Göran 

__Twain, Mark 

__Walker Alice 

__Wallenberg, Jacob 

__Wallengren, Axel 

__Wallin, J. O. 

__Watson, James 

__Watson, Lyall 

__Veblen, Thorstein 

__Wennerberg, G. 

__Wergeland, H. 

__Vergilius  

__Wilson, Edward O. 

__Wirsén, C. D. af 

__Wittgenstein, L. 

__Wivallius, Lars 

__Voltaire  

__Vonnegut, Kurt Jr.  

__Woolf, Virginia 
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Bilaga 2: Enkätresultat från bibliotekarier 

 

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT OM BIBLIOTEKARIERS 

BELÄSENHET: sorterad resultatlista  

(Bokstäverna a-j motsvarar markeringar från en av de tio respondenterna)     
10/10 (4 namn:)  

10Shakespeare, W. :abcdefghij 

10Hemingway, Ernest :abcdefghij 

10Dickens, Charles :abcdefghij 

10Bellman, Carl M. :abcdefghij 

     9/10 (9 namn:)  

9 Strindberg, August :abcdefghi 

9 Moberg, Vilhelm :abcdefhij 

9 Lindgren, Astrid :abcdefhij 

9 Lagerlöf, Selma :abcefghij 

9 Lagerkvist, Pär :abcdefghi 

9 Gripe, Maria :abcdefhij 

9 Ekman, Kerstin :abcdeghij 

9 Boye, Karin :abcdefhij 

9 Andersen, H.C.:abcdefhij 

8/10 (9 namn:)  

8 Söderberg, Hjalmar :abcdefhi 

8 Martinson, Harry :abcdefhi 

8 Fröding, Gustaf :abcefhij 

8 Fogelström, P A :abcdfhij 

8 Ferlin, Nils :abcefhij 

8 Dostojevskij, F. :abcdeghi 

8 Claesson, Stig :bcdeghij 

8 Beskow, Elsa :abcdefhj 

8 Bengtsson, Frans G :abcdefgh 

       7/10 (11 namn:) 

7 Tunström, Göran :abceghi 

7 Tolstoy, Leo :bdefghi 

7 Tolkien, J. R. R. :abcdegh 

7 Tjechov Anton :abcdegi 

7 Steinbeck, John :bcefghi 

7 Orwell, George :abcefhi 

7 Lo-Johansson, I. :abcefhi 

7 Jansson, Tove :abcdehi 

7 Fridegård, Jan :abcefhi 

7 Fredriksson, M. :abceghj 

7 Bibeln (urval) :abcdefi 

     6/10 (14 namn:) 

6 Twain, Mark :abefhi 

6 Sjöberg, Birger :bcefhi 

6 Nilsson Piraten, F :bcefhi 

6 Moliere  :bcdefi 

6 Martinson, Moa :abdefg 

6 Mankell, Henning :acefgh 

6 Kafka, Franz :abcdhi 

6 Ibsen, Henrik :bcdehi 

6 Hugo, Victor :bcdehi 

6 Guillou, Jan :abcefh 

6 Frank, Anne :abcefh 

6 Carroll, Lewis :abceij 

6 Beckett, Samuel :bdeghi 

6 Austen, Jane :abcdeg 

     5/10 (11 namn:) 

5 Topelius, Z. :bcefh 

5 Swift, Johnathan :bdeij 

5 Olsson, Vibeke :bcegh 

5 Marquez, G. Garcia :abdei 

5 Lindgren, Torgny :beghi 

5 Koranen (urval) :abcdi 

5 Golding, William :abchi 

5 Goethe, J.W. :bdehi 

5 Dante Alighieri :bcgij  

5 Dagerman, Stig :abcde 

5 Balzac, Honore de :bcdei 

 

     4/10 (20 namn: ) 

4 Woolf, Virginia :bdeh 

4 Voltaire  :bdei 

4 Tegnér, Esaias :abeh 

4 Sofokles  :bcdi 

4 Rushdie, Salman :bdei 

4 Runeberg, J. L. :befh 

4 Morrison, Toni :abeg 

4 Mann, Thomas :bceh 

4 Lawrence, D.H. :bdei 

4 Kerouac, Jack :bdei 

4 Karlfeldt, E.A. :bceh 

4 Joyce, James :bdei 

4 Johnson, Eyvind :behi 

4 Jacobsson, Anders och Olsson, Sören 

:abdh 

4 Heidenstam, V. :befh  

4 Haley Alex :bcei 

4 Eliot, T.S. :bdgi 

4 Eco, Umberto :bdeg 

4 Aristofanes :bcdi 

4 Alcott, Louisa May :bcei 

     3/10 (26 namn:) 
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3 Stagnelius, E. J. :bce 

3 Shaw, G. B. :bce 

3 Salinger, J. D. :bei 

3 Saint-Exupery A. :bef 

3 Rydberg, Viktor :beh 

3 Rousseau, J-J. :dfi 

3 Proust, Marcel :bde 

3 Platon  :bdi 

3 Nexö, Martin A. :bei 

3 Lundell, Ulf :bhi 

3 Lenngren, A. M. :beh 

3 King, Stephen :abc 

3 Kierkegaard, Sören :bdi 

3 Huxley Aldous :bci 

3 Homeros  :bdi 

3 Holberg, Ludvig :bci  

3 Heller, Joseph L. :bci 

3 Grisham, John :efh 

3 Geijer, Erik Gustaf :beh 

3 Freud, Sigmund :dei 

3 Faulkner, William :bdi 

3 Conrad, Joseph :bci 

3 Cervantes Saavedra :bci  

3 Bronte, Emily :abi 

3 Benedictsson, V. :bde 

3 Adams, Douglas :cei 

     2/10 (24 namn:) 

2 Vonnegut, Kurt Jr. :bi  

2 Vergilius  :bi 

2 Walker Alice :eg 

2 Thoreau, H. D. :bi 

2 Snoilsky, Carl :be 

2 Skram, Amalie :be 

2 Rowling, J. K. :df 

2 Racine  :di 

2 Rabelais  :bi 

2 Kivi, Alexis  :bi 

2 Kellgren, J. H. :ce 

2 Jordan, Robert :bg 

2 Jacobsen, J.P. :bg 

2 Irving, John :be 

2 Hamsun, Knut :be 

2 Gibbon, Edward :bi 

2 Euripides :di  

2 Darwin, Charles :ei 

2 Chaucer, Geoffrey :bi 

2 Burgess Anthony :bi 

2 Bremer, Fredrika :be 

2 Bjørnson, B. :bi 

2 Aristoteles :bi  

2 Adams, Richard :be 

     1/10 (52 namn:) 

1 Wivallius, Lars :b 

1 Wergeland, H. :b 

1 Wennerberg, G. :b 

1 Watson, Lyall :b 

1 Wallin, J. O. :b 

1 Wallenberg, Jacob :e 

1 Tacitus :i 

1 Stiernstedt, Marika :e 

1 Spinoza, B. :i  

1 Smith Adam :b 

1 Russell, Bertrand :i 

1 Roos, Anna-Maria :b 

1 Redfield, James :b 

1 Puzo, Mario :c 

1 O'Neill, Eugene :b 

1 Nordenflycht, H. :b 

1 Nietzsche, F. :d 

1 Montaigne :i 

1 Mitchell, Margaret :b    1 Milton, 

John :i 

1 Mill, John Stuart :i 

1 Melville, Herman :b 

1 Machiavelli, N. :i 

1 Lucidor, Lasse :b 

1 Lidner, Bengt :b 

1 Leffler, Anne C. :b 

1 Lee, Harper :b 

1 Kuhn, Thomas :b 

1 Kielland, A. :b  

1 James, Henry :b 

1 Heinlein, Robert A. :b 

1 Hawking, Stephen :c 

1 Harris, Thomas :i 

1 Hardy, G.H. :b 

1 Hallström, Per :b 

1 Gibson, William :d 

1 Galilei, Galileo :i 

1 Flygare-Carlén, E  :e  

1 Fitzgerald, F. Scott :b 

1 Eliot, George :b 

1 Einhorn, Jerzy :e 

1 Diderot, Denis :i 

1 Descartes, Rene :i 

1 Conroy, Pat :b 

1 Clancy, Tom :c 

1 Bronte, Charlotte :b 

1 Bradley, Marion z. :g 

1 Bergson, Henri :i 
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1 Bang, Herman :e 

1 Augustinus :i 

1 Atterbom, P D A :b 

1 Asimov, Isaac :b 

 

     Ingen notering (87 namn)      

0 Bojer, Johan 

0 Blicher, S.S. 

0 Wittgenstein, L. 

0 Wirsén, C. D. af 

0 Wilson, Edward O. 

0 Veblen, Thorstein 

0 Watson, James 

0 Wallengren, Axel 

0 Tudge, Colin 

0 Thukydides  

0 Thorild, Thomas 

0 Tavaststjerna, K.A. 

0 Swedberg, Jesper 

0 Stifter, Adalbert 

0 Stiernhielm, Georg 

0 Sterne, Lawrence 

0 Spegel, Haquin 

0 Sparks, Nicholas 

0 Skogekär Bergbo 

0 Sjöberg, Erik 

0 Richardson, S 

0 Rice Anne 

0 Rhodes, Richard 

0 Rand, Ayn 

0 Pynchon, Thomas 

0 Pontoppidan, H  

0 Plutarkos 

0 Pascal, Blaise 

0 Newton, Isaac 

0 Mörne, Arvid 

0 Munthe, Axel 

0 Montesquieu  

0 McMurtry, Larry 

0 McCourt, Frank 

0 Marx, Karl 

0 Marcus Aurelius  

0 Lucretius  

0 Locke, John 

0 Lie, Jonas 

0 Levertin, Oscar 

0 Leopold, Carl G.  

0 Leibniz, G. W. 

0 Lamb, Wally 

0 Lahaye, Tim F. 

0 Keynes, J.M. 

0 Kant, Immanuel 

0 Jensen, J.V. 

0 James, William 

0 Hölderlin, F. 

0 Huygens, Christian 

0 Hume, David 

0 Hofstadter, D. R.  

0 Hippocrates  

0 Herodotus  

0 Herbert, Frank 

0 Heisenberg, W. 

0 Heidegger, Martin 

0 Hegel, Friedrich 

0 Hansson, Ola 

0 Golden Arthur S. 

0 Gissing, George 

0 George, Stefan 

0 Geijerstam, Gustaf  

0 Garborg, Arne 

0 Gabaldon, Diana 

0 Franzén, F.M. 

0 Foley, Mick 

0 Fielding, Henry 

0 Erasmus  

0 Epictetus  

0 Engels, Friedrich 

0 Ellison, Ralph W. 

0 Einstein Albert 

0 d'Tocqueville A. 

0 Dewey, John 

0 Dawkins, Richard 

0 Dalin, Olof von 

0 Crichton, Michael 

0 Creutz, Gustaf P. 

0 Cather, Willa 

0 Card, Orson Scott 

0 Büchner, Georg 

0 Boswell, James 

0 Bondeson, A. 

0 Blanche, August 

0 Bacon, Francis 

0 Albom, Mitch 
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Bilaga 3: enkät till studenter 

        ENKÄT OM LÄSNING  
         Namn:________________________     

KÖN: M__K__          ÅLDER:____År 
HAR LÄST DESSA ÄMNEN FÖRE 

BHS:____________________________________ 

VILL DU JOBBA PÅ FOLKBIBLIOTEK I FRAMTIDEN? 

Ja___Kanske___Nej___ 

HUR MYCKET BÖCKER LÄSER DU               Högst en per månad:__ 
PÅ FRITIDEN ?                                            En till två per månad:__ 

 (Utöver kurslitteratur o.dyl.)                    Tre till fem per månad:__ 

                                                                        Sex till nio per månad:__ 

                                                                                      Fler än nio per månad:__                                                                                          

  
                                      Har jag läst        Kommer jag           Kommer jag kanske           Kommer jag  

    FÖRFATTAREN        minst en           nog att läsa                att läsa, men inte              nog aldrig  

                                                    bok av.            inom två år.                   inom två år.                    att läsa. 

Andersen, H.C               |_|                   |_|                               |_|                            |_| 

Austen, Jane                  |_|                   |_|                                |_|                            |_| 

Balzac, Honore de         |_|                   |_|                               |_|                            |_| 

Beckett, Samuel             |_|                   |_|                               |_|                            |_| 

Bellman, Carl M.           |_|                   |_|                               |_|                            |_| 

Bengtsson, Frans G       |_|                   |_|                               |_|                            |_| 

Beskow, Elsa                  |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Bibeln (urval)                 |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Boye, Karin                    |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Carroll, Lewis                |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Claesson, Stig                 |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Dagerman, Stig              |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Dante Alighieri              |_|                  |_|                               |_|                             |_| 

Dickens, Charles           |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Dostojevskij, F.              |_|                   |_|                              |_|                            |_| 

Ekman, Kerstin            |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Ferlin, Nils                    |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Fogelström, P A           |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Frank, Anne                 |_|                   |_|                              |_|                               |_| 

Fredriksson, M.           |_|                   |_|                              |_|                               |_| 

Fridegård, Jan            |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Fröding, Gustaf          |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Goethe, J.W.               |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Golding, William        |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Gripe, Maria               |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Guillou, Jan                 |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Hemingway, Ernest    |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Hugo, Victor                |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Ibsen, Henrik              |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Jansson, Tove              |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Kafka, Franz               |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Koranen (urval)          |_|                   |_|                               |_|                               |_| 

Lagerkvist, Pär           |_|                   |_|                               |_|                              |_| 

Lagerlöf, Selma           |_|                   |_|                              |_|                               |_| 

Lindgren, Astrid         |_|                  |_|                               |_|                               |_| 
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Lindgren, Torgny      |_|                   |_|                             |_|                             |_| 

Lo-Johansson, I.        |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Mankell, Henning      |_|                   |_|                             |_|                             |_| 

Marquez, G. Garcia  |_|                   |_|                             |_|                             |_| 

Martinson, Harry      |_|                   |_|                             |_|                             |_| 

Martinson, Moa         |_|                  |_|                              |_|                             |_| 

Moberg, Vilhelm        |_|                  |_|                              |_|                             |_| 

Moliere                       |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Nilsson Piraten, F      |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Olsson, Vibeke          |_|                    |_|                              |_|                             |_| 

Orwell, George          |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Shakespeare, W.        |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Sjöberg, Birger          |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Steinbeck, John         |_|                    |_|                              |_|                             |_| 

Strindberg, August   |_|                    |_|                              |_|                             |_| 

Swift, Johnathan        |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Söderberg, Hjalmar   |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Tjechov Anton            |_|                   |_|                              |_|                             |_| 

Tolkien, J. R. R.         |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Tolstoy, Leo                |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Topelius, Z.                 |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Tunström, Göran       |_|                   |_|                               |_|                             |_| 

Twain, Mark              |_|                   |_|                               |_|                              |_| 

 

                    Tag ställning till följande påståenden (Jag….) 

1.Det borde krävas förkunskaper i litteratur- 

vetenskap för att bli bibliotekarie.          instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 
 

2. BHS borde ha listor på böcker som en 

bibliotekarie bör ha läst.                        instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 
 

3Läslistor hämmar nyfikenheten och 

minskar nöjet med läsning.                    instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 

 

4.Det bör ingå läsning av, och diskussioner  

om, böcker i biblioteksutbildningen.    instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 
 

5.En bibliotekarie behöver inte läsa hela böcker, det räcker att  

känna till böckerna.                                instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 
 

6.En bibliotekarie bör främst läsa de populäraste 

(mest utlånade) författarna.                      instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 

 

7.En bibliotekarie bör främst läsa de bästa  

böckerna inom olika områden.              instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 
 

8.En bibliotekarie bör läsa recensioner  
och följa utgivningen av nya böcker.            instämmer__   är osäker__    instämmer inte__ 
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          Bilaga 4: sammanställning av enkätsvar från studenter 
                          1    2       3    4      5    6     7    8      9    10   11   12   13   14   15   16   17 

K I 20 J 2 15 1 9 33 A A B A B B B A 

K I 21 J 2 25 7 24 2 A A B A A C C A 

K A 22 J 1 16 1 16 25 A A B A B B B A 

K I 22 J 1 16 14 28 0 B C B C C C C A 

K I 23 J 2 18 14 16 10 A B B A A C C A 

K A 24 J 2 20 11 2 25 B C B B A A B A 

M L 25 J 1 36 6 6 10 A B C B B C B A 

M A 25 J 1 32 4 13 9 B C B C A C  A 

K A 28 J 2 28 3 23 3 A C B A A C C A 

K L 34 J 3 52 0 0 0 A B C A A C  A 

K I 20 K 1 21 4 18 15 C B C A A C C A 

K I 20 K 2 20 6 17 15 B B B A B B B A 

K I 22 K 2 31 0 16 10 A A C A A C A A 

K A 24 K 1 11 0 0 0 A B B B A B C B 

K L 25 K 3 47 10 0 1 A A B A C C C A 

K A 25 K 3 22 10 10 16 B C A A A A A A 

K L 26 K 5 37 12 9 0 A C B B A C C A 

K A 29 K 1 20 6 30 2 B C B A B C C A 

M A 29 K 2 35 5 7 11 A B C A A C C C 

K A 37 K 3 52 0 3 0 B C B A A C C A 

K I 41 K 2 54 1 2 1 B C A A A C C A 

M A  K 3 40 3 14 1 A B B A C C B A 

K I 20 N  30 0 15 13 B C A B A C  A 

K L 26 N 2 44 3 9 2 A B B C A C B A 

M A 36 N 2 35 20 3 0 B B C A C B B A 

K I 21  2 23 19 12 4 C C A B B C A A 

K I 25  1 20 1 14 23 B C A A A B B A 

 

 

Förklaringar: kolumn 1: Kön. Svarsalternativ M eller K 

kolumn 2: Högskoleutbildning i ämnen. Svarsalternativ Litteraturvetenskap, Annat ämne, Inget  

kolumn 3: Ålder i år 

kolumn 4: Önskar du jobba på folkbibliotek i framtiden? Svar Ja/Kanske/Nej 

kolumn 5: Läsfrekvens. Svar 1:högst en bok/månad. 2:en till två d:o 3:tre till fem d:o 4:sex till nio 

d:o 5: mer än nio böcker per månad. 

kolumn 6: Antal lästa författare (av de 58 på enkäten)  

kolumn 7: Antal författareman tror att man kommer att läsa inom två år 

kolumn 8: Antal författare man tror att man kommer att läsa, men inte inom två år 

kolumn 9: Antal författare man inte tror att man kommer att läsa 

kolumn 10 t.o.m. 17: Ta ställning till påståenden. A=instämmer B=osäker C=instämmer inte 

kolumn 10.Det borde krävas förkunskaper i litteraturvetenskap för att bli bibliotekarie.  

kolumn 11: BHS borde ha listor på böcker som en bibliotekarie bör ha läst. 

kolumn 12: Läslistor hämmar nyfikenheten och minskar nöjet med läsning 

kolumn 13: Det bör ingå läsning av, och diskussioner om, böcker i biblioteksutbildningen 

kolumn 14: En bibliotekarie behöver inte läsa hela böcker, det räcker att känna till böckerna 

kolumn 15: En bibliotekarie bör främst läsa de populäraste(mest utlånade) författarna 

kolumn 16: En bibliotekarie bör främst läsa de bästa böckerna inom olika områden 

kolumn 17: En bibliotekarie bör läsa recensioner och följa utgivningen av nya böcker 


