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1. Inledning 

Poesins situation i dagens samhälle är komplex. Den utbredda uppfattningen är 
att diktsamlingar inte säljer och inte heller lånas i större utsträckning på 
biblioteken. Samtidigt finns ett poesiintresse som märks på olika sätt. En 
undersökning det hänvisas till i SOU:s utredning Boken i tiden visar att 
poesiläsningen ökade kraftigt mellan 1988 och 1997. 1 I samma undersökning 
konstateras också att ”de som i första hand läste poesi var dock 
högutbildade”. 2 Den bilden stöds också av Statens kulturråd i undersökningen 
Kulturbarometern från 1997, där poesiläsningen bedöms ha ökat. 3 Poesi som 
en angelägenhet huvudsakligen för högutbildade kontrasteras av det genomslag 
”Poetry Slam”-rörelsen fått. Det finns flera exempel också i den etablerade 
litteraturvärlden på diktsamlingar som verkligen säljer, och en poet som Bruno 
K. Öijer har uppnått kultstatus. Det skrivs också mycket poesi, både på papper 
och på olika forum på Internet, många söker sig till skrivarkurser och förlagen 
får in stora mängder diktmanuskript. Samtidigt har folkbiblioteken delvis 
övergett sin folkbildarambition och poesihyllan samlar damm – eller?   
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Boken i tiden. Betänkande av Utredningen om boken och kulturtidskriften, SOU 1997:41, (Stockholm 
1997), s 47. 
2 Boken i tiden, s 47. 
3 Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek (Stockholm 1997), s 11. 
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1.1 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att studera poesins situation på fyra 
folkbibliotek. Dels vill jag ta reda på om man kan tala om en speciell grupp 
människor som intresserar sig för poesi och vilka beteenden och attityder som 
finns hos dessa människor, dels hur biblioteken arbetar med poesin och vilka 
attityder som styr detta arbete. I fokus står en jämförelse mellan 
biblioteksenheter i områden med olika befolkningssammansättning, i fråga om 
faktorer som exempelvis utbildning och ålder. Jag vill alltså undersöka 
användargruppen – de som intresserar sig för poesi – och huruvida det finns 
avläsbara skillnader mellan olika folkbibliotek och deras betjäningsområden i 
fråga om användarnas attityder och smak. 

1.1.2 Frågeställningar 
• Vem söker sig till biblioteken för att låna poesi? Finns det någon tydligt 

urskiljbar användargrupp?  
• Vilka attityder och beteenden kan spåras hos användarna?   
• Vilka strategier har biblioteken när de möter användarnas behov? 
• Hur arbetar biblioteken med poesi när det kommer till inköp och 

marknadsföring? 

1.2 Begreppsanvändning 
I uppsatsen används begreppet poesi om det som i SAB-systemet sorteras 
under Hc.03 och Hce.03, d v s utländsk och svensk poesi. Någon uppdelning 
har inte gjorts i min studie mellan utländsk och svensk poesi, inte heller mellan 
episk och lyrisk diktning. För denna studie har jag valt att avgränsa mig till 
poesi som sorteras under vuxenavdelningen på biblioteken. Barn- och 
ungdomslitteratur berörs följaktligen inte. 
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2. Forskningsöversikt 

De studier som gjorts om poesi på folkbibliotek har i första hand tagit upp 
inköpspolitik och marknadsföring och snarast handlat om skönlitteratur i stort. 
Ett antal större utredningar av folkbibliotekens verksamhet har inkluderat 
poesin som exempel på en genre med klart tillbakadragen position på 
biblioteken. Redan de undersökningar som gjordes på uppdrag av 
folkbiblioteksutredningen 1980 visar på bibliotekens ovilja att köpa in 
diktsamlingar, trots att dessa stod för en påfallande stor del av utgivningen av 
skönlitteratur. I en rapport från denna utredning konstaterar Catharina Stenberg 
föga oväntat att ”underhållning och spänning dominerar stort i utlåningen” på 
biblioteken men att biblioteken ändå satsar mera på ”kvalificerad och smal 
skönlitteratur” än vad som motiveras av utlåningssiffror. 4 Stenbergs studie 
visar också att folkbiblioteken i landets kommuner använder ungefär hälften av 
sina resurser på smalare litteratur och att enklare litteratur, ”skräplitteratur”, 
köps i liten utsträckning. 5  Några större avvikelser kan inte spåras mellan 
kommuner av olika storlek. Inte heller är bibliotekens medieanslag något som 
förändrar andelen inköpta titlar av en viss sorts litteratur, enligt Stenberg. 6

I Biblioteket og den gode bog redogör Anne Lise Japsen för en studie av 
inköpen på danska folkbibliotek. Tendensen är att titlar som anses svårare inte 
köps in i någon större utsträckning. Enligt Japsen innebär kommunstorleken 
skillnader i inköp: ju mindre kommun, desto färre diktsamlingar. 7  

Färskare statistik finns att tillgå i undersökningen Kulturbarometern som 
ges ut av Statens kulturråd samt Svenska Förläggareföreningens 
Branschstatistik. Sveriges författarfond har också statistik på utlånade titlar. I 
den senaste Kulturbarometern från 2002 konstateras att biblioteksbesöken har 

                                                 
4 Stenberg, Catharina, ”“Bara” underhållning eller livskunskap för frigörelse? : om skönlitteratur på 
svenska folkbibliotek.” Skönlitteratur på folkbibliotek : rapporter från Folkbiblioteksutredningen om 
inköp, lån och läsning ( Stockholm 1983), s 125. 
5 Stenberg, s 125. 
6 Stenberg, s 127. 
7 Japsen, Anne Lise, Biblioteket og den gode bog: hvad styr folkebibliotekernes anskaffelsepolitik?, 
(Köpenhamn  1992), s 113 f. 
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ökat sedan 1995 och att bokläsningen håller sig på samma nivå som vid 
tidigare  undersökningar. 8 I en tidigare undersökning, Kulturbarometern i 
detalj: Tema litteratur och bibliotek (1997) kan man se att poesiläsningen 
1994/95 ökat kraftigt sedan 1988/89: 

Intresset för poesi är litet i befolkningen i jämförelse med intresset för skönlitterär prosa, 
men har ökat. Knappt var femte svensk läste någon poesi under senaste året mot endast en 
tiondel 1988/89. De flesta som läser poesi läser också prosa men cirka halva befolkningen 
läser enbart prosa - lika stor andel som sex år tidigare. Typiska poesiläsare är dels en 
kvinnlig högskolestuderande och dels en välutbildad kvinna i övre medelåldern. 9

De som läser mest poesi är kvinnor i storstäder. I storstäderna ökade 
poesiläsningen med 15 procent mellan 1988/89 och 1994/95, i glesbygden 
ökade också intresset men bara med 5 procent. 10   

Någon statistik över hur mycket poesi som lånas ut på landets folkbibliotek 
i stort finns inte att tillgå. En mindre undersökning är Katarina Sahléns 
magisteruppsats Vem lånar vad? En användarundersökning bland låntagarna 
av skönlitteratur på Sundbybergs stadsbibliotek (1996). Sahlén lät 105 
låntagare svara på frågor om sina lånevanor. 37 procent av hennes informanter 
uppgav att de någon gång använder bibliotekets poesiavdelning. 
Anmärkningsvärt är att en större andel män än kvinnor använder 
poesiavdelningen, men i övrigt är det de äldre (46-65 år) som är mest benägna 
att låna poesi. 11

Andra uppsatser med inriktning på folkbibliotek och poesi är Anna 
Östgren Jonssons Dikt och verklighet - lyrikens ställning på sex folkbibliotek. 12 
Östgren Jonsson har undersökt hur bibliotekens inköp ser ut och vilka attityder 
bibliotekarierna har när det kommer till poesi. Någon studie av vilka som lånar 
genomför hon inte. Jimmy Janssons magisteruppsats Lyrik på folkbibliotek och 
marknadsföring (1998) studerar arbetet med poesin ur ett  

                                                 
8 Kulturbarometern 2002: Kulturen i siffror 2003:1, rapport från Statens kulturråd, 
http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf , s 52 (2005-12-03). 
9 Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek, s 11. 
10 Kulturbarometern 2002, http://www.kulturradet.se/ovfiles/Kulturbarometern-detalj.pdf , s 33 (2005-
12-03). 
11 Sahlén, Katarina, Vem lånar vad? En användarundersökning bland låntagarna av skönlitteratur på 
Sundbybergs stadsbibliotek. (Borås 1996), s 60.  
12 Östgren Jonsson, Anna, Dikt och verklighet: Lyrikens ställning på sex folkbibliotek (Borås 1999). 
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marknadsföringsperspektiv. Inget av de bibliotek Jansson undersökt satsar i 
någon större utsträckning på poesi. Inget av bibliotekens arbete kunde anses 
vara kundorienterat. 13  

Eftersom min undersökning i första hand vill undersöka vilka som 
använder bibliotekets poesiavdelning behöver jag ta del av andra studier av 
folkbibliotekets användare. Ofta används utlåningsstatistik som underlag för 
liknande studier. Anna-Lena Höglund presenterar i Mäta för att veta  14 olika 
metoder för utvärdering av folkbibliotekens verksamhet. Något direkt 
användarperspektiv har Höglund egentligen inte.  

En litteratursociologisk ansats har Miranda Landen i sin essä Poeternas 
plats, där hon frågar sig vilken ställning poesin egentligen har i Sverige. Hon 
konstaterar att poesi skrivs, men inte läses: 

Om nu människor har ett starkt behov att skriva dikter, varför läses det då så lite poesi? 
Man skulle kunna tro att folk helt enkelt inte vågar sig på att läsa lyrik, att på allvar ta sig 
an den. Lyrik kan faktiskt liknas vid den samtida konsten. Den kan vara svår, 
ogenomtränglig, känslokrävande, rentav avskyvärd vid första anblicken: och detta kan 
gälla många olika typer av lyrik. Poesi kräver liksom konsten verkligen något av 
läsarna. 15

 

                                                 
13 Jansson, Jimmy, Lyrik på folkbibliotek och marknadsföring? : hur fyra folkbibliotek i Jönköpings län 
arbetar med lyriken ur ett marknadsföringsperspektiv (Borås 1998), s 55. 
14 Höglund, Anna-Lena, Mäta för att veta: om metoder att mäta biblioteksverksamhet (Stockholm, 1992). 
15 Landen, Miranda, ”Poeternas plats” ur Litteraturens ställning (Stockholm 1997), s 100. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Min teoretiska förförståelse utgår framförallt från den franske sociologen 
Pierre Bourdieus studier av bland annat smak och de teorier han formulerat 
med utgångspunkt från dessa. Kan man studera något sådant som smak? Den 
kollektiva smaken är det som fångar Bourdieus intresse, och den är för honom 
något mer än slumpvisa val: ”Smakerna, i betydelsen en persons eller en 
grupps samlade praktiker och ägodelar, är resultatet av ett möte /---/ mellan 
varor och en smak”. 16 Bourdieu har studerat mode, musik, fotografi och 
museibesök som mått på social distinktion och skillnader i livsstil. Jag tänker 
mig att poesi är ett mått så gott som de nyss nämnda.   

Bourdieus analyser riktar uppmärksamheten mot mer eller mindre dolda 
strukturer, fält. Ett fält är ett system av relationer mellan positioner, mer 
allmänt förstått som system av människor och institutioner som strider om 
något för dem gemensamt. 17 Genom att formulera sin position stärker en 
person sitt habitus, tillägnar sig ett habitus. 18 Habitus ”har ambitionen att både 
beteckna och förklara individens handlingsmönster och tänkesätt såsom de har 
utvecklats i olika sociala miljöer” 19 och individen flyttar så att säga sitt habitus 
på ett högre plan framåt på olika fält. För att kunna göra dessa förflyttningar 
krävs kapital, bland annat ett kulturellt kapital. Val av en viss kulturell vara 
innebär också att välja bort något annat som anses mindre fint, så här säger 
Bourdieu i en essä om smak:  

Konsumenterna försvarar sin sällsynthet genom att försvara sällsyntheten hos de 
produkter de konsumerar eller det sätt på vilket de konsumerar dem. Det mest elementära, 
det enklaste sättet, består /---/ i att undvika de varor som är utspridda, nedklassade, 
devalverade. 20  

 

                                                 
16 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik (Göteborg 1991), s 182. Bourdieu har lästs i svensk översättning. 
17 Bourdieu, Pierre, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, (Stehag 2000), s 9. 
18 Konstens regler, s 407. 
19 Konstens regler, s 411. 
20 Kultur och kritik, s 191. 
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Bourdieu definierar alltså olika sociala positioner som positioner inom fält, där 
olika fält har olika värde för de människor som ingår eller vill ingå i dem. 
Individer markerar medvetet och omedvetet att de vill räknas till ett visst fält. 
En person kan tänkas ta vissa beslut och uppskatta vissa saker om han eller hon 
därigenom ökar sitt kulturella kapital och stärker sin position i de sammanhang 
som för att tala med Bourdieu kan räknas som fält. En individ som känner sig 
befryndad med den form av västeuropeisk kultur som brukar kallas bildad 
kanske gärna vill uppskatta exempelvis konstmusik och modernistisk poesi och 
väljer alltså i någon mån sin smakriktning. På motsvarande sätt tar en person 
som skaffat sig kulturellt kapital genom bildning kanske avstånd från 
kulturformer som uppfattas som lägre stående i en hierarki. Det ”lägre” kanske 
kräver mindre förförståelse och förkunskaper för att uppskattas, jämför man så 
kallad kiosklitteratur, Harlekinböcker, kräver de mindre av sin läsare och ses 
därmed som något simplare, tillhörande ett annat fält än något så avancerat 
som poesi.  

Det kan vara på sin plats att nämna inom litteratursociologin väletablerade 
teorin om de olika litterära kretsloppen. Robert Escarpit tänker sig ett ”bildat” 
och ett ”populärt” kretslopp, där biblioteken åtminstone tidigare varit intimt 
förknippade med det bildade kretsloppet. 21 Numera är ju folkbiblioteken minst 
lika mycket en del av det populära kretsloppet. I min studie har inte Escarpits 
ganska allmänt hållna teori kunnat tillföra så mycket. Den kanske kan sägas 
bilda fond till Bourdieu, som jag uppfattar som mer djuplodande och särskilt 
inriktad på människor och människors agerande inom olika fält. 

Att utreda något sådant som de val människor fattar innebär alltid en 
värdering från den som undersöker dessa val. Att poesi kan ses som en markör 
är också det en värdering. Det kan visa sig att denna värdering är totalt felaktig, 
kanske går det inte alls att utläsa något ur en studie av människor som läser 
poesi och/eller lånar poesi på biblioteket.  

Jag vill också undersöka hur biblioteken behandlar poesi. Detta borde 
också kunna vara ett mått på det Bourdieu avser med ”kulturellt kapital”. 
Poesins ställning i samhället – på både nationell och lokal nivå - kan tänkas 
avspegla sig på biblioteken. Detta är något jag också har som utgångspunkt, 
även om det kan tänkas vara ett felaktigt antagande. 
 

 

                                                 
21 Furuland, Lars Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (Lund 1997), s 45. 
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4. Metod och material 

Min metod går ut på att undersöka situationen för poesin vid ett antal svenska 
folkbibliotek, både bibliotek och användare. Eftersom mina teoretiska 
utgångspunkter är färgade av Bourdieu vill jag studera bibliotek som har olika 
betjäningsområde, med avseende på skillnader i utbildningsnivå, inkomster och 
sysselsättning mellan olika kommuner. Syftet är att komma åt just det som 
tidigare forskning visat på, nämligen att det finns ganska stora skillnader 
mellan användargrupper t ex vad gäller utbildning.  

Jag har valt ut fyra biblioteksenheter i tre kommuner. Biblioteken jag valt 
är Uppsala stadsbibliotek, Örebro stadsbibliotek, Gottsundabiblioteket i 
Uppsala samt Sala stadsbibliotek. Anledningen till att jag valt just dessa är att 
de uppvisar stora inbördes skillnader när det kommer till betjäningsområde. 
Uppsala har en nationellt sett hög andel invånare med eftergymnasial 
utbildning och en låg andel lågutbildade. 33 procent av Uppsalas befolkning 
hade eftergymnasial utbildning, 39 procent var lågutbildade. 22 Örebro har en 
klart lägre andel med eftergymnasial utbildning, 22 procent, och 47 procent är 
lågutbildade. Sala i Västmanland har bland de lägre utbildningsnivåerna i 
landet. Endast 13 procent har eftergymnasial utbildning och 56 procent är 
lågutbildade. I Sala bor också i genomsnitt klart fler pensionärer än i Uppsala 
och Örebro. Befolkningen i Sala är också jämnt fördelad mellan könen, till 
skillnad från de andra kommunerna som har en majoritet kvinnor.  

Nu finns det förstås skillnader också inom kommunerna. Med exemplet 
Gottsunda vill jag komma åt detta. 23 Andelen invånare med eftergymnasial 
utbildning i hela Uppsala är 33 procent, i Gottsunda är motsvarande siffra 23 
procent. Andelen personer med utländsk bakgrund är 47 procent, i Uppsala 
som helhet är siffran 17 procent. Huruvida en person har utländska föräldrar 
eller är född utomlands (som är kriteriet för att anses ha ”utländsk bakgrund”) 

                                                 
22 Statistiska Centralbyrån, kommuner i siffror och kartor, uppgifter om utbildning, 
http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/reg_profil/m_frame.htm (2005-12-03). 
23 Samtliga uppgifter om Uppsala och Gottsunda är hämtade från Uppsala kommuns hemsida, 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____14915.aspx (2005-12-05). 
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påverkar läs- och lånevanor är en intressant fråga att reda ut. Att 
utbildningsnivå och ålder (Gottsunda har 8 procent pensionärer mot hela 
Uppsalas 13 procent) påverkar vad folk läser och lånar på bibliotek är 
klarlagt. 24

Min metod är både kvantitativ och kvalitativ. Jag har placerat ut enkäter 
med fasta svarsalternativ på biblioteken som nämndes ovan och också samlat 
in statistik i fråga om utlån och besökare. Enkäten genomfördes under februari 
och mars månad 2006. Intervjuer (ungefär 30 minuter långa) har också hållits 
med den bibliotekarie på varje bibliotek som har poesi som ansvarsområde. 
Intervjuerna har varit strukturerade i den meningen att jag i förväg konstruerat 
frågor som bibliotekarierna fått besvara. Samtidigt har jag låtit informanterna 
resonera fritt och försökt att se frågorna mer som diskussionsunderlag. 
Avsikten med intervjuerna är att få fram attityder till poesi gällande inköp, 
användare och marknadsföring.  

Enkäten utgör grundbulten i undersökningen eftersom jag vill undersöka 
olika användargrupper på de olika biblioteken och vem som intresserar sig för 
poesi inom dessa geografiskt och utbildningsmässigt differentierade grupper. 
Det resultat jag fått fram genom enkäten kommer jag relatera till den statistik 
biblioteken själva för. Ett stort bibliotek kan ju ha höga besökssiffror men det 
behöver inte betyda att poesi lånas lika friskt som på ett litet bibliotek, där 
kanske särskilda ansträngningar görs från bibliotekariehåll för att få låntagarna 
intresserade.  

Ett metodologiskt grundproblem är frågan om vilka åsikter hos användarna 
en enkät egentligen kan få fram. På samtliga bibliotek jag undersöker har 
enkäten placerats så att besökarna exponeras för denna, med hjälp av 
upplysande anslag placerade vid strategiska platser som lånedisk, 
informationsdisk/reception (mindre bibliotek har kanske inte både och) samt 
vid poesihyllan. Jag har också förlitat mig på hjälpsamma bibliotekariers 
insatser, genom information till användarna så att säga ute på fältet. I vissa fall 
har man på berörda bibliotek menat att besökare ogärna fyller i enkäter, att 
man måste dela ut materialet personligen till tilltänkta informanter. Jag har 
därför också delat ut enkäter till biblioteksbesökarna. När jag förlitar mig på en 
hög grad av frivillighet vid ifyllandet av enkätformulären når jag i första hand 
dem som förstår syftet med och sympatiserar med min undersökning. En 
individ som går till biblioteket enbart för att läsa dagens tidning eller skicka e-
                                                 
24 Kulturbarometern 2002, http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf, s 12 (2006-05-
02). 
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post är rimligen mindre angelägen att delta i min undersökning än en 
universitetsstuderande eller en litteraturintresserad person.  

Jag menar att det alltid måste finnas förbehåll för den här typen av studie. 
Även om personer av olika kön, ålder och social tillhörighet tillfrågas kan det 
hända att jag med min enkät bara når en bråkdel – en allmänt negativ 
inställning eller hinder som tidsbrist kan avgöra om en användare väljer att 
delta. Det är antagligen lättare att få en poesiintresserad person att delta i en 
undersökning än någon som inte bryr sig om poesi. Jag vill ju inte bara få fram 
vad den som är lånar/läser poesi har för kön, ålder och utbildning utan också 
hur stor andel av ett biblioteks besökare som lånar poesi och/eller är 
intresserade. Vad enkäten egentligen kan ge mig för svar blir alltså inte helt 
entydigt. Ändå mäter den åtminstone delvis intresset för poesi, och att attityden 
till poesi hos en användare kommer fram om man frågar vederbörande är jag 
övertygad om.  

Hur kommer man åt attityder? Utlåningssiffror behöver inte säga så 
mycket om vad människor tycker om poesi. Genom att undersöka hur 
utlåningsstatistiken ser ut får jag ändå något att gå efter när jag undersöker 
åsikter hos användarna. Som Jan-Erik Andersson konstaterar i Som man frågar 
får man svar behöver inte åsikt och handlande alltid korrespondera: ”Många 
faktorer och krafter påverkar vårt sätt att handla och hur vi beter oss. Man får 
därför inte tro att man genom att ställa ett antal attitydfrågor till en person 
verkligen också får en bild av hans beteende.” 25 En del människor tycker 
säkert att poesi tillhör den så kallade finkulturen och hyser kanske sådan 
respekt för denna att de vid en direkt fråga kanske säger sig vara intresserade 
av poesi. Poängen med ett sådant svar är inte att det kanske inte är sant, snarare 
att dessa användares påstådda poesiintresse inte avspeglas i deras lånevanor 
eller i bibliotekets utlåningsstatistik. Min ingång till ämnet har varit att försöka 
ringa in användarnas intressen av kulturyttringar i allmänhet och poesi i 
synnerhet. Jag har också försökt ta reda på hur mycket användarna vet om 
poesin på det bibliotek de besöker. Tycker de om poesi men lånar sällan eller 
aldrig någon poesi? Hur ser fördelningen ut gällande kön, ålder, sysselsättning 
och utbildning? Det finns många trådar att dra i, många samband att se och 
grupperingar som kan göras. Utifrån frågor om utbildning kan man jämföra 
kvinnor och män, samt olika gruppers åsikter i en viss fråga – dessa framgår 
närmare i redovisningen av enkätresultaten. Det verkligt intressanta är 
                                                 
25 Andersson, Bengt-Erik, Som man frågar får man svar: en introduktion i intervju- och enkätteknik. ( 
Lund, 1996), s 33. 
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skillnader och likheter mellan de olika biblioteken. För att få en bakgrund inför 
redovisningen av enkätresultaten följer en presentation av biblioteken och 
relevant statistik. 

3.1 Biblioteken 
Uppsala stadsbibliotek är huvudbibliotek i Uppsala kommun. Vid en 
jämförelse med det mindre Gottsundabiblioteket framgår en betydande skillnad 
både i antalet besökare och utlån. År 2005 besökte 799 744 personer 
stadsbiblioteket. 26 Under samma period besökte 269 824 personer 
Gottsundabiblioteket. 27 Skillnaden i utlån är mycket stor. Särskilt gäller detta 
poesi. Följande diagram belyser skillnaden biblioteken emellan: 
 

Uppsala stadsbibliotek: besök och utlån 2005 

799744

126492

6283
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Besökare Skönlitteratur
(vuxen)

Poesi

Källa: Uppsala stadsbibliotek(2006-02-10) 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Statistiken från Uppsala stadsbibliotek, 2006-02-10 (i uppsatsförfattarens ägo). 
27 Statistiken från Gottsundabiblioteket, 2006-02-18 (i uppsatsförfattarens ägo). 
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Gottsundabibliotekeket: besök och utlån 2005 
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Som synes är besökarna på Uppsala stadsbibliotek flitigare låntagare av både 
poesi och skönlitteratur i stort. Att poesi på båda biblioteken står för en mycket 
liten del av utlånen är tydligt, på stadsbiblioteket är 0,8 procent av all utlånad 
skönlitteratur 2005 poesi. Gottsundabiblioteket har en ännu blygsammare 
siffra, endast 0,2 procent. De här siffrorna måste som all statistik tas med ett 
mått av försiktighet. I den mer kvalitativa delen av min metod, intervjuerna 
med bibliotekarier vid respektive bibliotek, kommer en del förklaringar ges till 
skillnaden mellan Gottsunda och stadsbiblioteket.  

Hur ligger då Sala stadsbibliotek till? Det har inte gått att få fram siffror 
för poesins andel av utlånen på detta bibliotek. Besökarantalet år 2005 var i 
alla fall 142 012 personer och utlånen totalt – inte bara skönlitteratur – var 108 
479. 28 En iakttagelse som kan göras är att en stor andel av Salas befolkning 
besökte biblioteket 2005. I Sala bor 21 446 personer, i Uppsala 183 308. 29 Sala 
stadsbibliotek är relativt sett mer välbesökt än Uppsala stadsbibliotek, om man 
betänker hur liten befolkning Sala har. Örebro stadsbibliotek hade under 2005 
500 000 besökare. 30 I Örebro bodde 127 733 personer år 2005. 31 Örebro 
stadsbibliotek var alltså ungefär lika välbesökt som Uppsala stadsbibliotek i 

                                                 
28   Statistiken från Sala stadsbibliotek, 2006-02-15 (i uppsatsförfattarens ägo). 
29 Statistiska Centralbyrån, kommuner i siffror och kartor, uppgifter om befolkningsstorlek, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159277.asp (2006-02-22). 
30  Statistiken från Örebro stadsbibliotek, 2006-02-17 (i uppsatsförfattarens ägo). 
31  Statistiska Centralbyrån, kommuner i siffror och kartor, uppgifter om befolkningsstorlek, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159277.asp (2006-02-22). 
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förhållande till invånarantal. De totala lånen för Örebro stadsbibliotek uppgick 
år 2005 till 450 000, varav 2102 utgjordes av poesi. 32

Som nämndes inledningsvis har en av mina utgångspunkter för denna 
uppsats varit att skillnader i utbildning och ålder i de olika bibliotekens 
betjäningsområde rimligen borde påverka intresset för en kulturform som 
poesi. Personer bosatta i stadsdelen Gottsunda har generellt lägre utbildning än 
övriga Uppsalabor, 23 procent har eftergymnasial utbildning mot 33 procent i 
övriga Uppsala. 

3.2 Biblioteken och kulturpolitiken 
Vilket ansvar har biblioteken för poesin? Hur de undersökta biblioteken ser på 
detta ska jag redovisa för längre fram. Men först kan det vara på sin plats med 
en titt på vilka förordningar biblioteken har att rätta sig efter. I den senaste 
kulturpropositionen från 1996 benämns en av målsättningarna med 
kulturpolitiken att ”motverka kommersialismens negativa verkningar och 
främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet”. 33 Biblioteken 
har att rätta sig efter bibliotekslagen och utöver det finns kommunspecifika 
mål. Av de bibliotek jag undersökt har inte alla några uttalade styrdokument 
för biblioteksverksamheten. För Uppsala kommun finns en uppdragsplan för 
kulturnämnden, där bland annat folkbibliotek ingår som ett 
verksamhetsområde. I Sala finns ingen biblioteksplan däremot uppställda mål 
för kultur- och fritidsförvaltningen samt biblioteksverksamhet. Örebro 
stadsbibliotek har en verksamhetsplan. Ett av målen är att bidra med ”kultur 
och bildning” 34, men vare sig litteratur i allmänhet eller poesi får något särskilt 
omnämnande. 

I uppdragsplanen för Uppsala står: ”En huvuduppgift är att väcka intresse 
för litteratur och arbeta med läsfrämjande åtgärder/---/ Bibliotekens funktion 
som kulturcentra är viktig och sker genom att erbjuda mötesplatser för 
människor och en attraktiv och upplevelserik miljö /---/  De ska erbjuda service 
och konstnärliga upplevelser av hög kvalitet och vara lyhörda för medborgares 
synpunkter.” 35 Sala har inte lika specifika mål och nämner egentligen bara 

                                                 
32 Statistiken från Örebro stadsbibliotek, 2006-02-17 (i uppsatsförfattarens ägo). 
33 Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik 1996 (Stockholm 1996), 27-29. 
34 Verksamhetsplan för Örebro stadsbibliotek. Erhållen genom korrespondens med bibliotekarie vid 
Örebro stadsbibliotek, 2006-04-09 (i uppsatsförfattarens ägo). 
35 Uppdragsplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun, tillgänglig via Uppsala kommuns hemsida, 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Fritid_o_kultur/uppdragsplan2005.pdf 
(2006-04-04). 
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kultur i förbifarten, man ska ”arrangera kulturprogram för barn och ungdom /--
-/  Utveckla biblioteket så att det blir en aktiv del av vuxnas livslånga 
lärande.” 36

Poesi i sig måste inte tillhandahållas men däremot ingår poesi i ett brett 
kulturutbud. Det statliga litteraturstödet garanterar ett visst utbud av poesi då 
titlar med stöd distribueras till samtliga huvudbibliotek. 37

. 
 

 

 

 

 

                                                 
36 Förslag till mål för Sala stadsbibliotek, internt biblioteksdokument erhållet i korrespondens med 
bibliotekarie på Sala stadsbibliotek, 2006-03-27 (i uppsatsförfattarens ägo). 
37 Statens kulturråd, uppgifter om litteraturstöd, http://www.kulturradet.se/ovfiles/Info_littstod_2006.pdf 
(2006-04-04). 
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5. Resultatredovisning – enkät  

För att åskådliggöra resultaten av min enkät väljer jag att presentera en fråga i 
taget. Resultaten från de olika biblioteken ställs sida vid sida. Först följer en 
mer allmän genomgång av enkätsvaren för att få grepp om vilka som besvarat 
enkäten. Sedan redovisar jag resultaten mer specifikt: nämligen hur de 
poesiintresserade grupperar sig i fråga om kön, utbildning och liknande, samt 
hur de utmärker sig i fråga om åsikter och beteenden som kan kopplas till poesi 
och folkbibliotek. Det totala antalet besvarade enkäter varierar mellan 
biblioteken. 34 personer besvarade enkäten på Uppsala stadsbibliotek. På 
Gottsundabiblioteket besvarade 27 personer enkäten, likaså på Sala 
stadsbibliotek. På Örebro stadsbibliotek besvarade 31 personer enkäten.  

5.1 Könsfördelning 
Min första fråga handlade om informanternas kön. Resultaten för de olika 
biblioteken ser ut som följer: 
 

 

Uppsala stadsbibliotek: Könsfördelning i %             Gottsundabiblioteket: Könsfördelning i %                                      

Källa: Uppsala stadsbibliotek           Källa: Gottsundabiblioteket
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Sala stadsbibliotek: Könsfördelning i %       Örebro stadsbibliotek: Könsfördelning i % 
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Källa: Sala stadsbibliotek         Källa: Örebro stadsbibliotek 

Anmärkningsvärt är andelen kvinnor som besvarat enkäten på Sala 
stadsbibliotek, särskilt som männen är i klar majoritet i kommunen. Siffrorna 
för Uppsala stadsbibliotek stämmer väl med Uppsalas befolkning i övrigt, när 
det kommer till könsfördelning. Samma sak kan sägas om Örebro 
stadsbibliotek. En majoritet av informanterna är kvinnor. Siffrorna för 
Gottsunda är identiska med dem för Uppsala stadsbibliotek. 

5.2 Åldersfördelning 
Åldersfördelningen bland informanterna på de olika biblioteken ser ut på 
följande vis (bortfallet är 1 person på Örebro stadsbibliotek): 
 

Uppsala stadsbibliotek: Åldersfördelning i %   
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Gottsundabiblioteket:Åldersfördelning i % 
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Sala stadsbibliotek: Åldersfördelning i %                        
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Örebro stadsbibliotek: Åldersfördelning i % 
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Gruppen personer som är 66 år eller äldre är störst i Sala och Örebro. Sala 
uppvisas dock en jämn fördelning över hela åldersspannet. Uppsala 
stadsbibliotek har flest yngre, personer mellan 16 och 15 år. Även Örebro 
uppvisar en stor grupp yngre personer, dock med fler informanter i de två övre 
spannen än vad fallet var för Uppsala. Gottsundabiblioteket kännetecknas av 
en klar majoritet informanter i åldrarna 26 till 45 år, respektive 46 till 65 år. 
Den yngre av nyss nämnda grupper utgör nästan hälften av materialet.  

5.3 Sysselsättning 
Sysselsättningen bland mina informanter ser ut så här (här är bortfallet 1 
person för Sala): 
 

Uppsala stadsbibliotek: Sysselsättning i %   
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Gottsundabiblioteket: Sysselsättning i % 
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Örebro stadsbibliotek: Sysselsättning i %: 
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En stor del av informanterna uppger att de är studerande, framförallt på 
Uppsala stadsbibliotek. Gottsundabiblioteket utmärker sig genom den stora 
andelen förvärvsarbetande, 44 procent. Pensionärerna utgör i Sala en större del 
av befolkningen än vad denna grupp gör i Uppsala. Det märks också i 
enkätsvaren, vilket kan tas som intäkt för att jag fått ett någorlunda statistiskt 
hållbart urval.  

5.4 Utbildning 
En annan demografisk tendens som syns är utbildningsnivåer. Skillnaderna 
biblioteken emellan illustreras nedan. Det finns två staplar för ”gymnasium” i 
diagrammen – den markerad med asterisk representerar informanter äldre än 
19 år som endast har gymnasieutbildning. Uppdelningen i två grupper inom 
denna utbildningsgrupp gjordes för att komma åt skillnaden mellan personer 
som går på gymnasiet och personer som gått ut sedan länge men inte skaffat 
sig högre utbildning.   
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Uppsala stadsbibliotek:  Utbildning i % 
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Gottsundabiblioteket: Utbildning i % 
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Sala stadsbibliotek:  Utbildning i % 
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Örebro stadsbibliotek: Utbildning i % 
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Andelen högutbildade bland mina informanter i Uppsala är klart större än i 
Sala. Av de 9 personer – eller 22 procent – som svarade att de hade 
gymnasieutbildning i Sala var 6 stycken äldre än 19 år (markerade med 
asterisk). Av de 8 informanter i Uppsala som uppgav att de endast hade 
gymnasieutbildning var 6 stycken 19 år eller yngre (är man i denna ålder kan 
man inte gärna ha högskoleutbildning). Likaså fanns det inte en enda person i 
mitt Uppsalamaterial som hade endast folkskole- eller grundskoleutbildning. 
Informantmaterialet i Sala karaktäriseras av färre universitetsutbildade och fler 
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människor med högst gymnasieutbildning. Detsamma kan sägas om materialet 
för Örebro stadsbibliotek. Hälften av de 10 informanter som uppgav att de hade 
enbart gymnasieutbildning var äldre än 19 år och det förekom också personer 
med endast folkskole- och grundskoleutbildning. 

5.5 Biblioteksbesök 
En fråga jag fann relevant att utreda var hur ofta mina informanter besöker 
biblioteket. Framförallt ville jag undvika att få ett material bestående av enbart 
flitiga biblioteksbesökare. Majoriteten av mina informanter besöker biblioteket 
en gång i veckan; 64 procent av informanterna på Uppsala stadsbibliotek 
besöker biblioteket en gång i veckan. För Sala utgjorde samma kategori 55 
procent av materialet. Samma tendens märks på Örebro stadsbibliotek; 52 
procent av mina informanter uppger att de besöker biblioteket en gång i 
veckan. På Gottsundabiblioteket däremot, är gruppen som besöker biblioteket 
en gång i månaden störst (41 procent). 

5.6 Kulturintresse 
En väsentlig del av undersökningen går ut på att komma åt attityder, kulturellt 
kapital. Människors intresse av kulturella uttryck i allmänhet kan ligga till 
grund för intresse för poesi. Det kan också vara precis tvärtom – ett brett 
kulturintresse behöver inte innebära något fördjupat intresse för ett enskilt 
kulturuttryck. På frågan om det finns ett intresse för konst, teater, film och 
musik svarade mina informanter så här:  

 

Uppsala stadsbibliotek: Intresserade av konst, teater, musik och film i % 
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Gottsundabiblioteket: Intresserade av konst, teater, musik och film i % 
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Sala stadsbibliotek: Intresserade av konst, teater, musik och film i % 
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Örebro stadsbibliotek: Intresserade av konst, teater, musik och film i % 
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Andelen ”Mycket intresserade” är nästan exakt lika för Uppsala stadsbibliotek 
och Gottsundabiblioteket. Skillnaden mellan dessa båda och Sala 
stadsbibliotek är inte så stor men det kan noteras att 7 procent av informanterna 
i Sala, eller 2 personer av 27, uppger att de inte är intresserade varje sig konst, 
teater, musik eller film. Siffrorna för Örebro är ungefär desamma. 2 
informanter av 31 uppger att de inte är intresserade av konst, teater, musik eller 
film.  

5.7 Synen på det egna kulturintresset 
Hur är egentligen medvetenheten om det egna intresset, om den egna smaken? 
Att ungefär 3 av 4 anser sig vara kulturintresserade säger mindre än resultaten 
av min följande fråga, nämligen huruvida informanterna ser sig som personer 
som tar del av ”svår”, eller ”smal” kultur. Frågan är ställd så att attityden till 
det egna intresset kan speglas i andra människors hållning, frågan löd ”Ser du 
dig själv som en person som tar del av kultur andra människor ibland uppfattar 
som ”svår” eller ”smal”?”. Informanterna svarade så här:  

 

Uppsala stadsbibliotek: Andel informanter som tar del av ”smal” kultur i % 
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Gottsundabiblioteket: Andel informanter som tar del av ”smal” kultur i % 
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Sala stadsbibliotek: Andel informanter som tar del av ”smal” kultur i % 
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Örebro stadsbibliotek: Andel informanter som tar del av ”smal” kultur i % 
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Skillnaden mellan Uppsala å ena sidan och Sala och Gottsunda å den andra är 
slående. 65 procent av informanterna i Uppsala anser sig vara specialiserade i 
sin kulturkonsumtion – 52 procent av informanterna på Gottsundabiblioteket 
och 64 procent av informanterna i Sala upplever däremot att de bara delvis tar 
del av sådan kultur som kan uppfattas som såpass exklusiv att andra kan 
bedöma den som ”smal”. Siffrorna för Örebro stadsbibliotek liknar väldigt 
mycket dem för Uppsala, med en majoritet informanter som uppger att de är 
specialiserade i sin smak. Här finns alltså en betydande skillnad i attityd, 
framförallt mellan det stora huvudbiblioteket och det lilla småstadsbiblioteket.  

5.8 Poesiintresse 
Min enkät har nått alla sorters människor, men de kulturintresserade är i 
majoritet. Hur är då intresset för poesi? Jag ställde frågan ”Är du intresserad av 
poesi?” och fick följande svarsprocent: 
 

 

Uppsala stadsbibliotek: Poesiintresse i %          Gottsundabiblioteket: Poesiintresse i % 
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Sala Stadsbibliotek: Poesiintresse i %         Örebro stadsbibliotek: Poesiintresse i % 

Inte 
intresserade

26%

Intresserade
74%

Intresserade
52%

Inte 
intresserade

48%

Källa: Sala stadsbibliotek            Källa: Örebro stadsbibliotek 

De här siffrorna är vanskliga att dra slutsatser av. Drygt hälften av 
informanterna på Örebro stadsbibliotek uppger att de är intresserade av poesi. 
Detta antagande torde vara rimligt, så som frågan är ställd. Men det är kanske 
mer osäkert om 76 % av alla som besöker Uppsala stadsbibliotek verkligen 
intresserar sig för poesi. I någon mån får värdena skyllas min metod. Det kan 
exempelvis finnas en risk att personer som uppger att de är intresserade av 
kultur i allmänhet gärna vill vara intresserade av poesi, och även hjälpa till i 
den undersökning de deltar i. Nu har huvudsyftet med uppsatsen inte varit att ta 
reda på hur stor del av biblioteksbesökarna som är poesiintresserade. Snarare 
har målet varit att undersöka hur den poesiintresserade biblioteksbesökaren kan 
karaktäriseras. Men det säger ändå något, menar jag, att en hel del av 
informanterna säger sig vara kulturintresserade. I fallet Uppsala karaktäriserar 
majoriteten kulturintresserade biblioteksbesökare sin smak som tämligen 
avancerad, i omvärldens ögon. Man kan säga att det sker en nedgående kurva, 
med de allmänt intresserade högst upp, de mer specifikt intresserade i mitten 
och de poesiintresserade i botten. Mer anmärkningsvärt är kanske siffrorna för 
Sala: här finns ett intresse för poesi, men det finns ett mindre tydligt samband 
mellan detta och konsumtion av kultur som anses ”svår”.  

5. 9 De poesiintresserade 
Som kunde konstateras ovan har en större andel kvinnor än män besvarat min 
enkät. På Uppsala stadsbibliotek och Gottsundabiblioteket var 56 procent av 
informanterna kvinnor, på Sala stadsbibliotek utgjorde kvinnorna 70 procent av 
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informanterna. Ser könsfördelningen annorlunda ut bland de personer som 
uppgav att de är intresserade av poesi? Utifrån mitt material är det ingen större 
skillnad, även om gruppen poesiintresserade på Gottsundabiblioteket till 60 
procent utgörs av kvinnor, mot 56 procent för alla informanter på detta 
bibliotek.  

5.9.1 Utbildning 
Skillnaderna i bakgrund markeras särskilt på utbildningsplanet. Så här såg 
utbildningsnivåerna ut bland dem som uppgav att de är intresserade av poesi: 

 

Uppsala stadsbibliotek: Utbildning i % bland de poesiintressade  

19%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Gymnasium Universitet/högskola

Källa: Uppsala stadsbibliotek 
 

Gottsundabiblioteket: Utbildning i % bland de poesiintressade 
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Sala stadsbibliotek: Utbildning i % bland de poesiintressade 
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Örebro stadsbibliotek: Utbildning i % bland de poesiintressade 
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Andelen universitetsutbildade dominerar även bland gruppen 
poesiintresserade. Den stora skillnaden mot informantgruppen som helhet är att 
andelen personer äldre än 19 år med gymnasieutbildning saknas helt på alla 
bibliotek förutom Örebro stadsbibliotek (markerad med asterisk i diagrammet 
för Örebro). De poesiintresserade informanter som uppgav att de endast har 
gymnasieutbildning var - förutom i fallet Örebro - samtliga yngre än 19 år, och 
kan av naturliga skäl inte ha en universitetsutbildning. Möjligen är det 
vanskligt att rita en skiljelinje i gruppen gymnasieutbildade, mellan de som 
ännu inte lämnat gymnasiet och de som gått ut sedan länge. Men i mitt material 
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utgjordes den senare gruppen utan undantag av personer över 35 år, den yngsta 
var 37 år gammal. Är en högskole-/universitetsutbildning en av premisserna för 
att vara intresserad av poesi? Med tanke på att de poesiintresserade i både Sala 
och Örebro var spridda över en större del av utbildningsspektrat (några 
informanter hade enbart folkskole- eller grundskoleutbildning) är det tänkbart 
att Uppsala har en stor andel högutbildade, och att detta helt enkelt märks i 
denna typ av studie. 

5.9.2 Kunskap om poesihyllans placering 
Ett intresse för poesi behöver inte automatiskt innebära ett entydigt beteende 
på biblioteket. Vad vet de informanter som uppger att de är intresserade av 
poesi om dess ställning på biblioteket? Vad vet man om poesins fysiska 
placering i biblioteksbyggnaden? Så här såg svarsfördelningen ut på frågan 
”Vet du var poesiavdelningen/poesihyllan ligger på ditt bibliotek?”:  
 

Uppsala stadsbibliotek            Gottsundabiblioteket 
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Källa: Sala stadsbibliotek             Källa: Örebro stadsbibliotek 

De här siffrorna är överraskande. 7 personer av 20 (35%) av de 
poesiintresserade informanterna på Sala stadsbibliotek vet inte var poesihyllan 
är belägen. Detta kan jämföras med Örebro stadsbibliotek, där bara 2 personer 
av 16 (13%) var ovetande om poesihyllans placering. Att inte alla vet var 
poesihyllan ligger på någon av biblioteksenheterna är också slående och väcker 
frågor om hur biblioteken arbetar för att fånga upp det intresse som finns. 

5.9.3 Deltagande vid poesiuppläsningar 
Intresset för poesi kan se väldigt olika ut. Att gå på poesiuppläsning kan vara 
ett sätt att konsumera poesi som inte behöver ha någon koppling till vare sig 
böcker eller bibliotek. På frågan ”Har du under det senaste året gått på en 
poesiuppläsning?” gav 46 procent av informanterna på Uppsala stadsbibliotek 
ett jakande svar. För Gottsundabiblioteket var motsvarande siffra 30 procent. 
Hälften av informanterna i Sala och 44 procent av informanterna på Örebro 
stadsbibliotek hade under det senaste året varit på uppläsning. Både Sala, 
Uppsala och Örebro har scener med Poetry Slam. Det hålls dock inga 
traditionella poesifestivaler i vare sig Uppsala eller Sala.  

5.9.4 Lån av poesi 
Ett intresse för poesi behöver inte alls vara detsamma som att läsa poesi. Lånar 
mina informanter sin poesi eller köper de den – gör de kanske ingetdera? Så 
här såg svarsprocenten ut på frågan hur ofta informanterna lånar poesi: 

Uppsala stadsbibliotek: Lånefrekvens i % bland de poesiintresserade 
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Källa: Uppsala stadsbibliotek 
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Sala stadsbibliotek: Lånefrekvens i % bland de poesiintresserade 
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Örebro stadsbibliotek: Lånefrekvens i % bland de poesiintresserade 
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Gruppen informanter som uppger att de lånar poesi någon eller några gånger 
per år är störst och utgör ungefär en tredjedel av hela gruppen. På Örebro 
stadsbibliotek är däremot andelen informanter som lånar poesi någon eller 
några gånger i halvåret störst. Poesi som litteraturform skiljer sig från 
exempelvis en deckare i det att komponenter som läsmotstånd och språklig 
eller textuell mångtydighet inte är något negativt. Det kan ju istället vara det 
som gör den till poesi. Att låna en diktsamling och ha den hemma en längre tid 
kan innebära att man lånar få diktsamlingar under ett år, vilket mina siffror 
antyder. Gottsundamaterialet tycks skvallra om detta. Inte en enda informant 
på Gottsundabiblioteket sade sig låna poesi oftare än någon eller några gånger 
per månad, att jämföra med Sala, där 15 procent av informanterna sade sig låna 
poesi så ofta som varje vecka. En fjärdedel av de poesiintresserade både på 
Gottsundabiblioteket och Sala stadsbibliotek uppger att de aldrig lånar poesi.  

5.9.5 Köp av poesi 
Innebär de blygsamma lånen av poesi att man hellre köper sin poesi? Så här 
såg fördelningen ut på frågan ”Hur ofta köper du poesi?”: 
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 Uppsala stadsbibliotek: Inköpsfrekvens i % bland de poesiintresserade 
 

23%

42%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Någon el några
gånger i halvåret

Någon el några
gånger per år

Aldrig

Källa: Uppsala stadsbibliotek 
 

Gottsundabiblioteket: Inköpsfrekvens i % bland de poesiintresserade  
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Sala stadsbibliotek: Inköpsfrekvens i % bland de poesiintresserade 
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Örebro stadsbibliotek: Inköpsfrekvens i % bland de poesiintresserade 
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Informanterna på Sala stadsbibliotek köper oftare poesi än sina motsvarigheter 
i Uppsala och Örebro. Dock är andelen informanter i Sala som aldrig köper 
poesi lika stor som på dessa bibliotek. Örebro stadsbibliotek utmärker sig då 
ingen informant säger sig köpa poesi oftare än någon eller några gånger i 
halvåret. Gottsundabiblioteket har störst andel personer som uppger att de 
aldrig vare sig lånar (35 procent) eller köper (40 procent) poesi.  
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5.9.6 Uppfattningar om vilken poesi man föredrar 
När det kommer till andra tecken på smak försökte jag ta reda på om 
informanterna hade bestämda uppfattningar om vilken poesi de föredrog. På 
frågan ”Har du en bestämd åsikt om vilka poeter du tycker om, någon speciell 
litterär riktning, eller liknande” svarade en majoritet av informanterna ja. Detta 
gällde samtliga undersökta bibliotek. Högst var siffran för Sala, 70 procent 
svarade ”ja” på nämnda fråga. Lägst var siffran på Örebro stadsbibliotek, där 
fördelningen var exakt lika för bägge svarsalternativen. 

5.9.7 Åsikter om bibliotekets utbud 
Att de poesiintresserade biblioteksbesökarna lånar poesi ganska sällan – och i 
en del fall inte alls – skulle kunna vara ett resultat av bibliotekens utbud. Hur 
bestånden ser ut rent kvantitativt har inte gått att få fram några siffror på men 
vad man säger från bibliotekariehåll på de berörda biblioteken om poesiutbudet 
ska jag redogöra för längre fram. Vad användarna tycker framgår av 
redovisningen nedan av frågan ”Anser du att biblioteket har ett bra utbud av 
poesi (t ex diktsamlingar)?” 
 

Uppsala stadsbibliotek: Åsikter om bibliotekets utbud av poesi, i % 
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Gottsundabiblioteket: Åsikter om bibliotekets utbud av poesi, i % 
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Sala stadsbibliotek: Åsikter om bibliotekets utbud av poesi, i % 
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Örebro stadsbibliotek: Åsikter om bibliotekets utbud av poesi, i % 
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En majoritet av informanterna på Uppsala stadsbibliotek, Gottsundabiblioteket 
och Örebro stadsbibliotek är nöjda med poesiutbudet. I Sala, däremot, är bara 
25 procent, eller 5 personer av 20, nöjda med utbudet. Nästan hälften av 
informanterna i Sala har inga åsikter om utbudet. Det uttalade missnöjet är 
minst i Gottsunda, bara 5 procent, att jämföra med 30 procent i Sala. Att 
uttrycka missnöje avslöjar ändå något om intresset. Har man ingen åsikt alls är 
man kanske inte så intresserad. Andelen som inte tycker något alls om utbudet 
är minst på Uppsala stadsbibliotek.  

I sin uppsats Lyrik på folkbibliotek och marknadsföring konstaterar Jimmy 
Jansson: 

[B]iblioteken använder sig av tre sätt för att tillgängliggöra lyriken /---/ Dessa tre sätt är 
för det första författarbesök och uppläsningar, för det andra utställningar och för det tredje 
samarbete med media 38

Hur det ligger till med arbetet på de bibliotek jag undersökt ska jag redovisa 
snart, men först vill jag visa hur de poesiintresserade biblioteksanvändarna 
uppfattar saken. 

5.9.8 Kunskap om bibliotekets arbete med poesi 
Frågan till informanterna löd ”Lyfter biblioteket fram poesin på något sätt, t ex 
genom uppläsningar eller utställningar?”. Så här såg svarsfördelningen ut: 
 

Uppsala stadsbibliotek: Kunskap om bibliotekets arbete med poesi, i % 
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38 Jansson, s 51. 
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Gottsundabiblioteket: Kunskap om bibliotekets arbete med poesi, i % 
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Sala stadsbibliotek: Kunskap om bibliotekets arbete med poesi, i % 
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Örebro stadsbibliotek: Kunskap om bibliotekets arbete med poesi, i % 
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Tre fjärdedelar av informanterna på Uppsala stadsbibliotek och hälften av 
informanterna på Örebro stadsbibliotek ansåg att poesin tillgängliggörs genom 
särskilda åtgärder, att den lyfts fram på biblioteket.  Bilden av 
Gottsundabiblioteket och Sala stadsbibliotek är en helt annan, där uppfattar 
inte de poesiintresserade att något görs från bibliotekshåll för att lyfta fram 
poesin. 65 procent av informanterna på Sala stadsbibliotek har ingen åsikt i 
frågan. Svarsalternativet ”Ingen åsikt” kan ju tolkas som att det arbete som 
eventuellt görs inte väcker sådan uppmärksamhet att det märks. Det kan också 
tyda på att åtgärderna så att säga tillhör vardagen och inte får någon att reagera, 
exempelvis en åtgärd som ”Månadens dikt”, som jag ska visa vanligt 
förekommande på de bibliotek jag undersökt.  

Anser då informanterna att mer arbete borde göras för att tillgängliggöra 
poesin? De allra flesta på samtliga bibliotek ansåg att mer borde göras när de 
fick frågan. Intressant är att även de som uppgav att de inte är intresserade av 
poesi tyckte att mer borde göras för att lyfta fram densamma. 80 procent av 
samtliga informanter  på Uppsala och Sala stadsbibliotek och 79 procent på 
Gottsundabiblioteket svarade ja på frågan ”Anser du att mer borde göras för att 
lyfta fram poesin, så att folk blir intresserade?”. I Örebro svarade däremot bara 
48% av samtliga informanter att mer borde göras för att lyfta fram poesin – 
övriga hade ingen åsikt alls i frågan. 

5.9.9 Åsikter om intresset i den egna kommunen och i Sverige  
En mer allmän fråga jag ville få svar på var hur de som intresserar sig för poesi 
anser att intresset ser ut, både i den egna kommunen och i Sverige. Frågan löd 
”Hur är intresset för poesi i din kommun”, följd av frågan ”Hur är intresset för 
poesi i Sverige?”. Av informanterna på både Uppsala stadsbibliotek och 
Gottsundabiblioteket svarade 15 procent ”stort” på frågan om intresset i 
kommunen. Siffrorna är ungefär desamma för Örebro stadsbibliotek (19%) 
svarade ”stort”). Angående Sverige ansåg färre informanter på nämnda 
bibliotek att poesiintresset kan karaktäriseras som ”stort”. På Sala 
stadsbibliotek var ordningen den omvända. Fem procent menade att intresset i 
den egna kommunen är stort. De ansåg att intresset är mindre än i övriga 
Sverige. 20 procent av informanterna valde alternativet ”stort” på frågan om 
hur de tror att intresset ser ut i övriga landet. 
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5.9.10 Nya bekantskaper genom bibliotekets försorg 
Arbetet med poesi kan ge konkreta resultat, poeter kan hitta nya läsare. På 
frågan ”Har biblioteket fått dig att upptäcka poesi och poeter du inte tidigare 
kände till?” svarade informanterna så här: 

 

Uppsala stadsbibliotek            Gottsundabiblioteket 

Ja
50%

Nej
50%

Ja
65%

Nej
35%

Källa: Uppsala stadsbibliotek               Källa: Gottsundabiblioteket 

 

Sala stadsbibliotek              Örebro stadsbibliotek 

Ja
73%

Nej
27%

Ja
63%

Nej
37%

Källa: Sala stadsbibliotek             Källa: Örebro stadsbibliotek 

På både Uppsala och Sala stadsbibliotek menar flertalet informanter att 
biblioteket fått dem att upptäcka tidigare obekant poesi. Störst andel 
informanter som anser att biblioteket fått dem att upptäcka ny poesi återfinns 
på Örebro stadsbibliotek, 73 procent. På Gottsundabiblioteket är andelen 
informanter som upptäckt ny poesi och andelen som inte gjort det lika stora. 
Även här borde jag kunna få ett mått på hur bibliotekens arbete faller ut. Men 
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säger det något om användarna? Möjligen hade kompletterande studier 
behövts, men då handlar det kanske mer om hur användarna beter sig på 
biblioteket i allmänhet. För gruppen användare jag främst undersökt, de 
poesiintresserade, gäller i alla fall att de upptäcker något nytt på biblioteket.  

Frågan ställdes också till informanterna hur biblioteket fått dem att 
upptäcka poesin de inte tidigare kände till. En majoritet av informanterna valde 
alternativet ”Genom att titta i poesihyllan”. Det såg likadant ut på alla 
bibliotek, störst (77 procent) var den här gruppen på Uppsala stadsbibliotek. I 
Gottsunda och Sala utgjorde de 65 respektive 75 procent av de 
poesiintresserade, i Örebro 62 procent. De som uppgav att de hittat nyheter 
genom skyltning eller utställningar var få, på Uppsala stadsbibliotek endast 23 
procent, något fler i Gottsunda och Sala och flest på Örebro stadsbibliotek, 38 
procent. Den här frågan blir särskilt intressant i ljuset av vad biblioteken 
faktiskt gör. Nu följer biblioteksdelen av min undersökning. 
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6. Resultatredovisning – intervjuer 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som hölls under februari, 
mars och april månad 2006 med en bibliotekarie på varje bibliotek jag 
undersökt. 39 Gemensamt för bibliotekarierna är att de på ett eller annat vis har 
poesi som ett av sina ansvarsområden. Avsikten med intervjuerna har dels varit 
att utreda faktiska förhållanden – hur biblioteket arbetar med poesin; dels att 
avslöja attityder – hur biblioteken ser på fenomenet poesi och framförallt på 
besökare/låntagare med smak för poesi. Jag har valt att dela upp redovisningen 
efter de olika frågeområden jag utgick ifrån när jag genomförde intervjuerna. 

6.1 Presentation av de intervjuade bibliotekarierna 

Karin, bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek, ansvarig för skönlitteraturen på 
vuxenavdelningen och invandrarlitteratur. Karin har haft sin tjänst i 2 år. 
Hon säger att hon inte har något starkt förhållande till poesi, är inte så 
intresserad. 40

Barbro, bibliotekarie på Gottsundabiblioteket, ansvarig för inköp på 
vuxenavdelningen sedan 3 år tillbaka. Barbro har personligen ett ganska 
blygsamt intresse för poesi, men läser en del ibland och lånar lite på 
biblioteket. Hon köper sällan eller aldrig poesi. 41

Elisabeth, är bibliotekarie på Sala stadsbibliotek, arbetsledare och 
ekonomiansvarig med poesi som ett av sina bevakningsområden. Elisabeth 
säger sig ha ett ljumt intresse för poesi just nu, men hade ett starkt intresse 

                                                 
39 Ljudupptagningar av intervjuerna finns i uppsatsförfattarens ägo. Bibliotekarierna har gett sitt 
medgivande till att figurera med förnamn i denna uppsats. 
40 Intervjun hölls 2006-02-15. 
41 Intervjun hölls 2006-02-08. 
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särskilt på 70-talet. Numera, menar hon, är det ”mycket som inte säger 
något.” 42

Kurt, är bibliotekarie på Örebro stadsbibliotek sedan ungefär 40 år, numera 
mest inblandad i inköp och översyn av bokbestånd. Kurt är intresserad av 
poesi. Han tycker bäst om klassiker som Ferlin, Gullberg och Boye. Men, 
säger han, ”unga släktingar uppmanar mig att ta till mig Tranströmer 
bättre!”. 43  

6.2 Frågeområde 1: Bibliotekariernas syn på poesi, 
poesiläsarna och poesiintresset 

 

 

Karin, Uppsala stadsbibliotek: 

Karin menar att ”alla sorters människor lånar poesi”, det finns ingen speciell 
användargrupp, ingen tydlig tendens som märks på biblioteket. Däremot finns 
en könsfördelning i stort, ”hit kommer mest kvinnor, så är det på biblioteken 
överallt”. Karin menar vidare att poesin befinner sig i skymundan, både på 
biblioteken och i samhället. För bibliotekets del finns det inget speciellt 
program för att tillhandahålla och marknadsföra poesi. Biblioteket saknar 
också särskild personal för ändamålet och något extra arbete kan inte läggas 
ned. Det finns ingen poesiförening i Uppsala och det påverkar intresset 
negativt, tror Karin. Hon tror inte heller att intresset är så stort i Sverige, ”vi 
har ingen vana att läsa poesi” Hon tror däremot att folk skriver poesi men läser 
inte alls i samma utsträckning. 
 

Barbro, Gottsundabiblioteket: 

På Gottsundabiblioteket har man en ”ung publik med många invandrare”, 
enligt Barbro. Hon tycker sig märka att det är en ”tradition bland invandrare att 
läsa poesi”, men att ”poesi är inte någon stor genre här”. Barbro menar att det 
inte ges ut så mycket poesi, men att det är en litteraturform som ändå alltid har 
läsare.  Personligen säger Barbro att hon blivit ”inspirerad av invandrares 
intresse för poesi” och att hon ”har en förkärlek för poesi, ett intresse”. Hon 

                                                 
42 Intervjun hölls 2006-02-21. 
43 Intervjun hölls 2006-03-06. 
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säger sig också titta noga på recensioner och  tar även till sig förslag från 
besökare och personal. Barbro anser att ”poesi ger mycket, den har mycket 
innehåll”. Hon upplever att det finns ett större intresse numera, delvis beroende 
på poetry slam och att det kommit fram många ”yngre medietillvända poeter” 
som fått stor medial uppmärksamhet. Hon tror också att dagens poesi är 
”friare” och  ”många går skrivarkurser /…/ tror att det påverkar intresset”. 
Poesi är en liten genre i samhället, anser Barbro, och menar att människor i 
Sverige inte ”skolas in i någon tradition”. Däremot tycker hon sig märka att  
unga människor är mer intresserade, delvis beroende på hip-hop-musik och 
poetry slam-uppläsningar. 
 

Elisabeth, Sala stadsbibliotek: 

Elisabeth är bestämd på frågan hur intresset ser ut, och säger att det finns  ”ett 
magert intresse bland dem som kommer till biblioteket”. Hon tror ändå att det  
kan bli ett ”stort intresse för poetry slam, de är ofta intresserade”. Poesi är inte 
något som efterfrågas i regel. Hon säger att hon ”ser vilka vi sätter upp, och det 
är lite i förhållande till annat”. Elisabeth tror att ”några få har stort intresse” för 
poesi, men hon törs inte säga om intresset för poesi förändrats under senare år. 
Elisabeth anser att det finns ett större intresse för att skriva än för att läsa poesi, 
och att det bara finns ett ”genuint intresse” för poeter som Tomas Tranströmer, 
Karin Boye och Werner Aspenström – ”men dem har folk redan hemma”, 
menar hon. Elisabeth tror att poesin har ” gjort sig själv hemlig och så 
märkvärdig” och att många människor tror att det är svårare än vad det är med 
poesi:  

De poeter som är lite mindre fina, så att säga, som berör människor de har en plats. Så fort 
man ska göra det för att det är fint så skrämmer man bort människor. Jag har väldigt svårt 
för konst som är pretentiös för att det ska vara fint, det ska beröra … innan dess är den 
inte bra … det räcker att den berör någon människa så är det bra för denne. /---/ Jag tror 
människor egentligen är intresserade av poesi, men de vill inte ha det i samlingsform 
alltid. När de läst någon bra dikt så tycker de ju om det, det blir så mycket i en 
diktsamling /---/ något de läst någon gång och så är det bra med det. 

Elisabeth tror att också att andra kanaler än biblioteket är viktiga för poesin: 
”idag kanske folk får poesin genom internet, är du intresserad av poesi idag 
tror jag säkert du kan hitta en krets på nätet /---/ det finns poetisk musik, och så 
vidare”. 
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Kurt, Örebro stadsbibliotek: 

Kurt uppskattar att ”det är en liten klick i, i alla åldrar” som intresserar sig för 
poesi på Örebro stadsbibliotek: 

På sistone har vi haft mera förfrågningar bland universitetsstuderande än tidigare. Annars 
är frågorna vi får angående poesi ofta verk av en viss författare, hjälp med att hitta en viss 
dikt eller diktrad eller dikter som behandlar ett visst ämne 

Intresset i Örebro är ”varken större eller mindre än på andra orter”, enligt Kurt. 
Han vågar inte komma med någon gissning varför intresset ser ut som det gör, 
förutom att han gissar att man inte läser poesi i skolorna längre. Han berättar 
dock att biblioteket ordnat poesiläsningar för ungdomar som kallas sonetten. 
Tidigare har biblioteket besök av författare, men dessa besök har numera 
universitetet hand om.  

6.3 Frågeområde 2: Inköp och gallring av poesi  
 

Karin, Uppsala stadsbibliotek: 

På Uppsala stadsbibliotek får man nästan all poesi genom Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor, och då är det framförallt ”starka namn” som biblioteket 
köper in. Karin säger också att man får en stor mängd ”gåvor från poeter som 
ger ut själva”. Dessutom har man en person [Krister Gustavsson, min anm.] 
som hjälper till med rekommendationer. Karin är nöjd med det utbud 
biblioteket har och tycker att all sorts poesi finns representerad. Hon skulle 
vilja att folk lånade mer, ”men det vill man alltid”. Karin anser inte att poesi 
lånas i relation till det breda utbudet, men att man köper in poesi ändå och 
”håller sig a jour”. Kommer det inköpsförslag på poesi från besökare köper 
man in direkt, även om det inte kommer särskilt många förslag. Det är ovanligt 
att man fjärrlånar poesi, helst köper man in det man inte har. När det kommer 
till gallring finns det inga speciella principer just för poesi, även om Karin tror 
att man kanske är lite försiktigare att gallra ut sådant som inte lånas ut. 
 

Barbro, Gottsundabiblioteket: 

Barbro menar att vid inköp styr annat än personligt tycke, helst köper man på 
Gottsundabiblioteket in ”kända och aktuella namn”. Barbro menar att 
recensioner är viktiga vid inköp och att man tar del av recensioner i främst 
Dagens Nyheter och tidningen Vi. Främst köper biblioteket sin poesi från  
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BTJ:s lista. Barbro menar att det finns ett stort utbud av poesi från BTJ, och att 
man ”går på deras omdömen”. Biblioteket köper ibland också poesi från den 
lokala bokhandeln, ”om det är aktuella namn man fort vill ha”. Eftersom en 
stor andel av besökarna på Gottsundabiblioteket utgörs av personer med annat 
modersmål än svenska köper man in mycket poesi på främmande språk. Barbro 
säger att man skyltar med ”persisk, arabisk och kurdisk poesi” och att ”det 
lånas också, ofta fort”. Om man får förslag från besökare att skaffa någon poesi 
man inte har köper man in den direkt. Barbro menar att man på biblioteket har 
en ”positiv syn” på poesi, och att de mindre anslagen inte påverkar inköpen av 
poesi. Hon anser att det är viktigt med poesi: ”Vi måste stå också för andlig 
spis.” På Gottsundabiblioteket gallrade man på poesihyllorna för 2 år sedan, 
och då tog man främst bort ”sådant som inte rörde sig, okända poeter” /---/  
Fröding och nobelpristagare finns alltid”. Barbro berättar att man ”tog hjälp av 
en kunnig person när vi skulle gallra, han såg vad som kunde tas bort”.  
 

Elisabeth, Sala stadsbibliotek: 

På Sala stadsbibliotek får man som länsbibliotek mycket litteratur som fått 
kulturstöd, och en stor del av den litteratur som får stöd är poesi. Om någon 
besökare skulle fråga efter sådan poesi försvaras den i bibliotekets källare och 
katalogiseras ej förrän någon frågar efter den. Elisabeth menar att det sällan 
händer att denna poesi efterfrågas. Hon menar att biblioteket vid inköp ”till 
stor del går efter det som kan tänkas efterfrågas”, eftersom man ”vill att det ska 
användas”. Intresset är mycket litet, menar Elisabeth: ”Det hjälper inte att jag 
skaffar poesin, ingen lånar den ändå.” Om någon frågar efter poesi man inte 
har köper man generellt sett in denna. Sala stadsbibliotek har inte längre 
Bibliotekstjänsts listor och Elisabeth läser recensioner för att följa med i vad 
som händer. Hon menar att hon ”missar inte nya poeter” och ”har lite koll”. 
Det är ändå så, menar Elisabeth, att ”det rusar inte någon hit efter en positiv 
recension”. Elisabeth tycker det är lika viktigt med poesi som annat, ”bra 
litteratur” ska tillhandahållas, och ”vad som är bra är svårt att säga”. Poesi 
köps in om den kan bli läst, ”[den] ska inte bara stå på våra hyllor”. Ändå ser 
gallringen annorlunda ut för poesi jämfört med annan litteratur: ”jag skulle nog 
ändå säga att vi är väldigt försiktiga när vi gallrar, vi gallrar inte så radikalt 
som vi egentligen skulle göra”. 

Elisabeth menar att det för biblioteken råder andra förutsättningar idag, allt 
ska inte finnas. Biblioteket ”går fortfarande in för folkbildning”, men den kan 
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se ut på andra sätt idag. Elisabeth menar att ”livskvalitet” kan innebära att 
tillhandahålla god litteratur, som ju poesi kan vara. 

 
Kurt, Örebro stadsbibliotek 

På Örebro stadsbibliotek köper man i huvudsak sin poesi från Bibliotekstjänsts 
samlingslistor. Kurt poängterar att man skurit ned ganska kraftigt de sista åren, 
och att det påverkat inköpen. ”Heter man Tranströmer blir man köpt”, menar 
Kurt. Han poängterar att biblioteket också köper poesi på förfrågan och att ”ny 
svensk skönlitteratur ska vi inte låna från annat håll utan det är vi skyldiga att 
hålla oss och folket med”. Men det tycks alltså ha skett ganska stora 
förändringar i Örebro: 

Vi läste mera recensioner förr. Nu blir det BTJ:s recensioner. Förr letade vi också. Nu 
köper vi det mesta, förr hade vi en kvalitetsgräns och då läste vi fler recensioner och 
ibland läste vi böckerna också. På sätt och vis var det roligare förr.  

När det kommer till gallring sparar man i de allra flesta fall alltid ett exemplar 
på biblioteket, när det kommer till skönlitteratur:  

skönlitteratur behåller vi om de inte har förmultnat, sedan har det hänt också att något 
som vi bedömt som…dels är boken kvalitetsmässigt dålig och ingen frågar efter den – 
men i princip sparar vi allt 

6.4 Frågeområde 3: Marknadsföring av poesi 
 

Karin, Uppsala stadsbibliotek 

Karin tycker att marknadsföringen av poesi på Uppsala stadsbibliotek ”inte är 
så stor som man kunde önska”. Hon berättar att biblioteket har något man 
kallar Boktoppen, där finns ”numera mycket dikter”. Man har också 
”månadens dikt på nätet och på papper”. Biblioteket har haft några program för 
poesi: ”En kurdisk poet samlade amatörer, och försökte bilda en förening men 
utan framgång.” Karin berättar att biblioteket på Kulturnatten i Uppsala hade 
bjudit in ”skådespelare som läste upp amatörers dikter”, ett arrangemang som 
fick ”bred respons”. Karin menar att biblioteket inte har några pengar,  
”arrangemangen som varit har bibliotekets vänner stått för”. Biblioteket kan stå 
för lokal om något ska göras, man har inte råd med mer. Karin menar att 
biblioteket hade mer pengar förut, och att ”engagemang måste ske på frivillig 
basis /…/ en personal sköter allt”. Att arrangera någon utställning eller 
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liknande skulle enligt Karin innebär ett stort arbete. Tidigare har biblioteket 
haft olika litteraturdagar, bland annat med rysk litteratur, men ”bara att  trycka 
en annons kostar mycket pengar.”  

 
Barbro, Gottsundabiblioteket 

Barbro tycker att hyllorna med poesi hamnat lite i skymundan men att man 
försökt lyfta fram poesin – det lånas dock inte ut mer för det. Mest sätter man 
på Gottsundabiblioteket upp böcker. Barbro berättar att det ”lånades lite mer 
när vi flyttade fram hyllan till dess nuvarande plats”, den ”stod längst in i 
hörnet för några år sedan”. Biblioteket har anordnat poesiaftnar för unga, med 
öppen scen där alla fick läsa. Man har också haft program på olika språk, och 
då bland annat bjudit in poeter som läst dikter på persiska. 
 

Elisabeth, Sala stadsbibliotek 

Elisabeth säger att man på Sala stadsbibliotek haft ”skrivarträffar under ett par 
terminer”. Då plockade man fram poeter, men utan det möttes av något större 
intresse. Elisabeth tycker att det känns lite som ”konstgjord andning”. Hon tror 
att särskilda förutsättningar gäller för bibliotekets arbete med poesi, mycket 
beror det på dess natur: ”poesi vill man läsa om och om igen, man vill äga den 
själv”. Elisabeth tycker att bibliotekets poesihylla är ”tråkig och konventionell” 
men menar att  

Poesiintresset bland oss bibliotekarier är inte svindlande högt heller, var det väldigt stort 
och vi var väldigt duktiga kanske vi skulle föra ut på ett bättre sätt. Vi har ju också ett 
uppdrag att föra ut vissa saker, poesin ligger inte högst, utan tillsammans med massa 
annat 

Vidare berättar hon att ”ett tag hade vi poesidagen, där det fanns både poesi 
och musik /…/ det är inte otänkbart att bjuda in poeter på Bokens dag”. Skulle 
utomstående initiativ finnas skulle biblioteket hänga på, säger Elisabeth, 
biblioteket har ”svårt att själva driva ett intresse”, och pekar på intresset för 
Poetry Slam, som i Sala fått stort ekonomiskt stöd. Elisabeth säger att hon ”blir 
inspirerad när man pratar med författarförbundet” och att arbetet med poesi 
ligger i träda sedan ”vår mest aktiva person gått i pension”. Hon menar att det 
”gav resultat med månadens dikt” och att ”det finns anledning att plocka upp 
det igen /…/ det är tacksamt använda enstaka dikter, man skulle kunna göras 
mer”. Elisabeth fortsätter: 
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jag tror det går i vågor, jag tror vi gjorde mer för poesin för några år sedan. Vi är 
tacksamma när vi får förslag, när vi fått ett förslag sprider det sig till någon annan. Jag 
hinner inte som man skulle vilja längre, det kommer så oändligt mycket. /---/ Det är svårt 
att marknadsföra poesi /.../ den som är intresserad kan själv botanisera på våra hyllor 

 

Kurt, Örebro stadsbibliotek: 

Det är med marknadsföringen som med inköpen, enligt Kurt: ”Vi skulle nog 
vilja köpa mer och kunna skylta med det och puffa för det på ett annat sätt än 
vad vi gör nu.” Arbetet man från bibliotekariehåll lägger ned på att föra fram 
poesi utsträcker sig till skyltning med nya böcker, samt något Kurt kallar 
”småutställningar”: ”det klart att vid dödsdagar och födelsedagar sätter vi ut på 
bord, och så vidare… småutställningar, när vi känner för det”. Kurt menar att 
poesiavdelningen har en bra placering och är lätt att hitta till. Vidare har 
biblioteket en särskild hylla kallad Nya svenska berättare med skönlitterära 
författare som har debuterat de senaste 5 åren, ”många söker sig dit”, enligt 
Kurt. Arbetet biblioteket lägger ned på marknadsföring är svårt att ha någon 
uppfattning om. Det är svårt att säga om det har effekt, enligt Kurt: 

Ibland tycker man ”jaha ser du inte att jag ställt ut den där snygga boken” /---/ resultatet 
växlar, ibland kanske man läst att Artur Lundqvist fyllt år och att det är tio år sedan, men 
då kanske man frågar i alla fall 
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7. Analys av resultat 

En tydlig tendens i mitt enkätmaterial är att kvinnorna är i majoritet. På 
Uppsala stadsbibliotek och Gottsundabiblioteket hade 56 procent av alla 
enkäter besvarats av kvinnor, på Örebro stadsbibliotek 55 procent. I Sala hade 
hela 70 procent av alla enkäter besvarats av kvinnor. Det här är inte alls några 
överraskande siffror med tanke på den forskning som finns om kulturella 
vanor. I den senaste Kulturbarometern från 2002 konstateras att  

[K]vinnor i större utsträckning än män besöker bibliotek och läser böcker /---/ fler  
kvinnor än män [har] under senaste  året varit på teater, varit på konstmuseum, tittat på 
sevärd kyrka och deltagit i studiecirkel. /---/ Även när det gäller bokinköp och 
biblioteksutnyttjande finns skillnader mellan män och kvinnor. Fler kvinnor än män köper 
böcker för nöjes skull. 44

 

De inbördes skillnaderna biblioteken emellan kan till viss del förklaras med 
olikheter i befolkningssammansättning i kommunerna där de ligger. En 
avvikelse som är tydlig är i alla fall den stora andelen kvinnor ibland 
informanterna i Sala. I Sala bor ungefär lika många män som kvinnor, till 
skillnad från Uppsala och Örebro där kvinnorna är i ganska klar majoritet. 45   

De statistiskt fastslagna olikheterna kommunerna emellan är märkbara 
också när det kommer till åldersfördelning. Bland informanterna i Sala, en 
kommun med en större andel pensionärer än de andra kommunerna, fanns en 
ganska stor andel personer som var 66 år eller äldre. Å andra sidan var andelen 
pensionärer bland informanterna ännu större på Örebro stadsbibliotek (23 
procent), en kommun med en lägre andel pensionärer än Sala. 46 Kan något 
speciellt sägas om den stora andelen informanter på Gottsundabiblioteket i 
åldrarna 26 till 45 år? Enligt statistiken som Uppsala kommun tillhandahåller 

                                                 
44 Kulturbarometern 2002, http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf, s 12 
(2006-05-02). 
45 Statistiska Centralbyrån, kommuner i siffror och kartor, uppgifter om könsfördelning, 
http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/reg_profil/m_frame.htm (2006-04-11). 
46 Statistiska Centralbyrån, kommuner i siffror och kartor, uppgifter om åldersfördelning, 
http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/reg_profil/m_frame.htm (2006-04-11). 
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bor det färre pensionärer i Gottsunda än i övriga stadsdelar i Uppsala. Det 
yngsta åldersspannet som jag urskiljde ur enkätmaterialet, 16 till 25 år, var på 
Gottsundabiblioteket å andra sidan klar underrepresenterat i förhållande till de 
andra biblioteken.  

De studerande är förutom i fallet Gottsunda i majoritet i mitt enkätmaterial. 
På Uppsala stadsbibliotek var andelen störst med 52 procent studerande. 
Gottsundabiblioteket har en majoritet förvärvsarbetande (44 procent), endast 
26 procent uppger att de är studerande. Att de studerande ändå är i majoritet i 
hela materialet kan förklaras med att studerande tillhör den grupp i samhället 
som besöker biblioteket ofta, enligt Kulturbarometern: 

Störst andel biblioteksbesökare under senaste året finns /---/ bland kvinnor 15-24 år och 
bland studerande. I sistnämnda grupp är andelen som gjort besök under senaste året cirka 
90 % och under de senaste 4 veckorna cirka 70 % 47

Att de högutbildade skulle vara i majoritet bland mina informanter i stort 
kanske inte är så överraskande med tanke på min metod. En universitetsstad 
som Uppsala har en hög andel invånare med eftergymnasial utbildning (33 
procent 48) och både Uppsala stadsbibliotek och Gottsundabiblioteket utmärker 
sig med en stor andel högutbildade informanter. Till skillnad från Sala och 
Örebro – städer med lägre utbildningsnivå – saknas helt personer med endast 
folkskole- och grundskoleutbildning bland dem som besvarat enkäten på 
Uppsala stadsbibliotek och Gottsundabiblioteket. Att andelen högutbildade 
ändå är så stor överlag kan förklaras med ännu en i Kulturbarometern 
fastslagen tendens: 

Minst andel biblioteksbesökare finns bland äldre, företagare och personer med 
förgymnasial utbildning. /---/ Besöksfrekvensen ökar med utbildningen. Kvinnor med 
gymnasial och eftergymnasial utbildning besöker bibliotek i större utsträckning än män 
med motsvarande utbildning. 49

En högutbildad person besöker helt enkelt biblioteket oftare, vilket ju mitt 
material också bekräftar. Kopplingen mellan utbildning och ett intresse för 
kultur i allmänhet och poesi i synnerhet försökte jag komma åt genom att be 

                                                 
47 Kulturbarometern 2002, http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf, s 50 
(2006-05-02). 
48 Statistiska Centralbyrån, kommuner i siffror och kartor, uppgifter om utbildning: 
http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/reg_profil/m_frame.htm (2006-04-11) 
49 Kulturbarometern 2002,  http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf, s 50 
(2006-05-02). 

 54

http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf
http://www.hscb.se/scb/bor/scbboju/reg_profil/m_frame.htm
http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf


informanterna gradera sitt kulturintresse. Den första av de frågor som ställdes – 
om informanten anser sig vara ”mycket intresserad”, ”ganska intresserad” eller 
”inte intresserad” av konst, teater, musik, litteratur och film – resulterade i en 
stor del informanter som angav det första alternativet, ”mycket intresserade”. 
Överlag ansåg sig tre av fyra mycket intresserade av de kulturyttringar som 
frågan gällde. Endast i Sala och Örebro fanns det informanter som inte alls var 
intresserade av dessa kulturyttringar. Möjligen kan detta tyda på att frågan bara 
bekräftar en statistisk tendens – att biblioteksbesök och kulturintresse går hand 
i hand – men det är ändå slående att så många anser sig vara mycket, och inte 
ganska intresserade. Nästa fråga jag ställde sökte fördjupa bilden av 
informanternas kulturintresse genom att beröra föreställningen om ”smal” 
kultur. På Uppsala stadsbibliotek var andelen som uppgav att de tog del av 
kultur som andra uppfattar som ”svår” eller ”smal” ungefär lika stor som 
andelen ”mycket kulturintresserade”. 75 procent av informanterna i Uppsala 
sade sig vara mycket kulturintresserade – 65 procent ansåg sig ta del av kultur 
andra uppfattar som ”svår” eller ”smal”. Samma tendens syns i materialet för 
Örebro; 62 procent har intresse för ”smal” kultur, 71 procent anger att de är 
mycket kulturintresserade. I Sala och Gottsunda är tendensen en helt annan. 
Visserligen uppger 74 procent av informanterna på Gottsundabiblioteket att de 
är mycket intresserade av de kulturformer frågan gällde, men endast 41 procent 
vill gradera sin smak i termer av att bara ta del av ”smal” eller ”svår” kultur. 
Istället svarar hälften av informanterna på Gottsundabiblioteket att de ”till viss 
del” intresserar sig för den smalare kulturen. Här måste man väl kunna tala om 
en skillnad i attityd? Även på Sala stadsbibliotek märks denna skillnad mellan 
ett uttalat kulturintresse och en mer specifik riktning av den egna smaken till 
kultur som andra anser som ”smal”. Endast 29 procent av informanterna i Sala 
anger att de föredrar den smalare kulturen. 64 procent valde alternativet ”till 
viss del” - samma försiktighet som hos Gottsundainformanterna när det 
kommer till att värdera det egna intresset för den kultur som andra kanske 
anser svårförståelig eller exklusiv. Det finns alltså en skillnad mellan det stora 
huvudbiblioteket och det mindre biblioteket, särskilt ett bibliotek beläget i en 
småstad som Sala. 

Som jag redan i samband med resultatredovisningen konstaterat uppger de 
flesta av mina informanter att de är intresserade av poesi. På Uppsala 
stadsbibliotek ansåg sig 76 procent vara mycket kulturintresserade, lika många 
var också intresserade av poesi. Samma sak gäller för Gottsundabiblioteket. 
Även om det på sistnämnda bibliotek som sagt finns en skillnad i attityden till 
den egna smaken uppger 74 procent av personerna som besvarat enkäten att de 
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är poesiintresserade. Sala uppvisar åter en likhet med Gottsunda. 74 procent är 
intresserade av poesi på Sala stadsbibliotek, detta trots att bara en knapp 
tredjedel av informanterna menar att de föredrar smalare kultur framför mindre 
svårtillgänglig. Kanske kan man säga att synen på poesi är mindre dramatisk 
bland besökarna på Sala stadsbibliotek, att de inte sätter likhetstecken mellan 
”smal” kultur och poesi. På Örebro stadsbibliotek var hälften av informanterna 
intresserade av poesi, vilket skiljer Örebro från de andra biblioteken. Samtidigt 
är en lika stor del av informanterna i Örebro kulturintresserade, rentav mycket 
kulturintresserade, och lika specialiserade eller exklusiva i sin smak som sina 
motsvarigheter på Uppsala stadsbibliotek.  

7.1 De poesiintresserade  
De personer som uppger att de är intresserade av poesi hamnar helt naturligt i 
fokus när beteenden och åsikter som är specifika för poesi ska utredas. Att de 
poesiintresserade som grupp mestadels utgörs av högutbildade – vilket ju också 
konstaterats i undersökningarna Boken i tiden 50 och Kulturbarometern i detalj: 
tema litteratur och bibliotek 51 – och att de flesta är kvinnor, bekräftas av mitt 
enkätmaterial. Vad särskiljer denna grupp från andra användargrupper? Att 
anta att personer som är intresserade av poesi beter sig på ett särskilt vis på 
biblioteket kan vara vanskligt eftersom beteenden lika gärna kan bero på 
könstillhörighet eller någon annan variabel. Beteenden är ju också i hög grad 
något individuellt.  

Enkäten ställde frågan om informanterna vet var poesihyllan är belägen på 
biblioteket. De flesta av alla poesiintresserade visste var hyllan låg. 87 procent 
av de poesiintresserade på Örebro stadsbibliotek svarade ja på denna fråga; 80 
procent på Uppsala stadsbibliotek; 70 respektive 65 procent på 
Gottsundabiblioteket och Sala stadsbibliotek. Men borde inte alla som är 
intresserade av poesi känna till var poesihyllan ligger? En slutsats som kan 
dras, särskilt i fallen Sala och Gottsunda, är att de personer som är intresserade 
av poesi inte vet så mycket om denna på biblioteket. Det kan bero på det 
arbete, eller snarare bristen på arbete, som berörda bibliotek lägger ner. Som 
jag visat finns det en medvetenhet bland bibliotekarierna men ofta saknas 
medel och tid att göra något för att lyfta intresset, eller tillmötesgå det intresse 

                                                 
50 Boken i tiden, s 47. 
51 Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek, s 11.  
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som finns. I fallet Sala märks att biblioteket egentligen inte gör så mycket för 
att få folk att intressera sig för poesi. Orsaken kan vara densamma som Anna 
Östgren Jonsson pekar på i sin uppsats Dikt och verklighet - lyrikens ställning 
på sex folkbibliotek: ”Satsar man så litet på lyrik för att man anser att intresset 
är så lågt bland låntagarna, eller är intresset för lyrik så lågt på biblioteken för 
att man satsar så litet?” 52 Det är svårt att säga vad som kommer först. 
Konsekvensen tycks i alla fall vara att användarna får klara sig själva eftersom 
de förväntas göra det. Först när en diktsamling efterfrågas kan den köpas in, 
inte förr. Eftersom det är så svårt att ”driva ett intresse” (som den intervjuade 
bibliotekarien på Sala stadsbibliotek uttryckte det) lämnas poesin vind för våg.  

Poesin som en angelägenhet utanför biblioteksvärlden berördes också 
direkt eller indirekt i de intervjuer jag genomförde med bibliotekarier. En 
exponent för poesin i samhället är uppläsningarna, särskilt då Poetry Slam, 
med sin mindre allvarliga och akademiska prägel än den traditionella 
uppläsningen. Hur stort intresset är för poesiuppläsningar finns det ingen 
forskning på. Utifrån mitt material är det i alla fall inget som säger att de 
biblioteksbesökare som tycker om poesi är överdrivet flitiga åhörare på 
poesiuppläsningar. Å andra sidan uppger ingen av de informanter som inte är 
intresserade av poesi att de går på uppläsningar. På Sala stadsbibliotek hade 
varannan poesiintresserad varit på uppläsning under det senaste året. Bara 30 
procent av de poesiintresserade på Gottsundabiblioteket hade varit på 
uppläsning. Det kan bero på skillnaden i utbud, att användarna på ett bibliotek i 
utkanten av en stad som Gottsundabiblioteket inte har samma möjlighet att gå 
på evenemang i centrala Uppsala. Som alltid finns det flera tänkbara 
förklaringar till ett beteende. Att biblioteken inte anordnar uppläsningar i större 
utsträckning kan bidra. Finns det få uppläsningstillfällen minskar 
sannolikheten att folk överhuvudtaget går och lyssnar på poesi. 

Ett beteende som är mer kvantifierbart är lånevanor. Mina informanter 
uppvisar ett ganska entydigt beteende. Vanligast bland dem som är intresserade 
av poesi är att låna poesi någon eller några gånger per år. Det enda undantaget 
är Örebro stadsbibliotek, där gruppen som lånar poesi någon eller några gånger 
i halvåret är störst. Väldigt få lånar poesi så ofta som varje vecka. På Sala 
stadsbibliotek är det vanligare att man lånar poesi varje vecka än på de andra 
biblioteken, dock är denna grupp mindre än de som på samma bibliotek uppger 
att de aldrig lånar poesi (25 procent). Gottsunda utmärker sig genom att 

                                                 
52 Östgren Jonsson, s 69. 
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gruppen som lånar poesi varje vecka helt saknas, och gruppen som aldrig lånar 
är större (25 procent) än på Uppsala och Örebro stadsbibliotek. Som jag varit 
inne på skiljer sig poesi från andra litterära genrer. Det ligger i poesins natur att 
inte läsas ut på en kvart och sedan glömmas bort. Den statistik som finns på 
läsvanor tyder på att personer som läser gör detta ganska ofta. Enligt 
Kulturbarometern har 82 procent av alla i åldrarna 9 till 79 år under det senaste 
året läst en bok – 66 procent har läst en bok under de senaste fyra veckorna. 53  
Jämför man dessa siffror med det jag fått fram skiljer sig poesiläsningen från 
annan läsning. Gruppen som lånar poesi någon eller några gånger per månad är 
liten, det kan sägas gälla samtliga biblioteksenheter.  

Innebär de blygsamma boklånen bland de poesiintresserade att man hellre 
vill köpa sin poesi? Snarare är det tvärtom. En dryg tredjedel på samtliga 
bibliotek uppger att de aldrig köper poesi, alltså fler än de som uppger att de 
aldrig lånar poesi. Det tycks vara vanligast att köpa poesi någon eller några 
gånger per år. Endast i Sala och Gottsunda finns det informanter som köper 
poesi så ofta som någon eller några gånger i månaden. Enligt Kulturbarometern 
är det också ganska få som köper böcker en gång i månaden: ”Av samtliga 
personer i åldrarna 9-79 år har 61 % inte köpt någon bok för nöjes skull under 
den senaste månaden /---/ Andelen som köpt 5 eller fler böcker under den 
senaste månaden är 7 %”. 54 Inköpen av poesi bland mina informanter skiljer 
sig alltså inte så mycket från bokinköpen bland befolkningen i övrigt. 

Då poesi lånas i ganska liten utsträckning finns det fog för antagandet att 
bibliotekens utbud inte tilltalar användarna. Här varierade resultaten 
biblioteken emellan ganska kraftigt. Lejonparten tillfrågade användare var 
positiv till utbudet. Det enda undantaget är Sala stadsbibliotek, där bara en 
fjärdedel anser att biblioteket har ett bra utbud av poesi. Överlag har man också 
en åsikt om utbudet, bara i Sala är gruppen som väljer att inte ha någon åsikt i 
frågan stor, 45 procent. Flest positiva informanter återfinns på Uppsala 
stadsbibliotek. Missnöjet är där mycket litet, liksom på Gottsundabiblioteket 
där bara 5 procent anser utbudet dåligt. Att inte tycka något, som i Sala, kan 
tyda på ett ganska klent intresse, åtminstone för poesin som den manifesteras 
på biblioteket. Att det just på Sala stadsbibliotek finns relativt få som är nöjda 
med utbudet går att relatera till vad jag fick fram i intervjuerna. 

                                                 
53 Kulturbarometern 2002, http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf, s 64-
65 (2006-05-02). 
54 Kulturbarometern 2002, http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf, s 57 
(2006-05-02). 
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Bibliotekarierna var överlag nöjda med den poesi man hade, och ansåg sig 
kunna tillgodose intresset. Kanske kan det liksom i fallet med de uteblivna 
åsikterna om utbudet bland användarna i Sala röra sig om brist på insikt? 
Uppsala, Gottsunda och Örebro kanske har det gemensamt att personalen inte 
närmare reflekterat över nivån på användandet av poesihyllan. Den 
bibliotekarie jag intervjuade i Sala menade ju att man hade en ”tråkig och 
konventionell” poesihylla – och har därmed kommit till insikt om en del av 
förklaringen till varför intresset ser ut som det gör. Är hyllan ”tråkig och 
konventionell” kanske publiken och publikens smak blir därefter? Å andra 
sidan var gruppen som lånade poesi varje vecka större på Sala stadsbibliotek än 
på övriga enheter.  

Märks det arbete biblioteken lägger ned på att tillgängliggöra poesin? Det 
vanliga arbetet, att ställa upp en bok med framsidan utåt eller lägga fram 
böcker på bord och liknande, det arbetet gällde inte frågan till informanterna. 
Hellre ville jag ta reda på om användarna uppfattar att biblioteket gör något 
särskilt, något som kan bidra till att poesi blir en angelägenhet för fler än ett 
fåtal. På frågan ”Lyfter biblioteket fram poesin på något sätt, t ex genom 
uppläsningar eller utställningar?” ansåg tre fjärdedelar av Uppsala-
informanterna att biblioteket gör detta, medan läget var ett helt annat i Sala och 
på Gottsundabiblioteket. Uppsala stadsbibliotek gör de facto något, 
bibliotekarien jag intervjuade berättade om konkreta åtgärder som ”boktoppen” 
och ”månadens dikt”. Större arrangemang som uppläsningar och utställningar 
anordnas inte, förutom i samband med utomstående evenemang som 
Kulturnatten och längre tillbaka i tiden litteraturdagar. Men några större 
skillnader i marknadsföringsinsatser av poesi går inte att hitta biblioteken 
emellan. I Örebro har man haft uppläsningar för unga, och man skyltar gärna 
lite extra, med ”småutställningar”. Gottsundabiblioteket har haft poesiaftnar för 
unga och kan inom ramen för arbetet med de olika kulturer som representeras 
på biblioteket sägas arbeta för att föra fram poesin. I Sala, slutligen, 
förekommer ”månadens dikt” (även om den sällan byts ut) och man har 
tidigare haft skrivarträffar och även poesidagen samt den förvisso något 
bredare Bokens dag. Ändå uppskattar bara 35 procent av informanterna i 
Gottsunda och 25 procent av informanterna i Sala att biblioteken lyfter fram 
poesin. I Sala märks återigen en stor frekvens svar av typen ”ingen åsikt” (65 
procent). Liksom i fallet med frågan om poesiutbudet väljer många användare i 
Sala att inte ha någon uppfattning om det eventuella arbete biblioteket 
bedriver. Bibliotekarien i Sala tyckte att utförligare arbete för poesins räkning 
kändes som ”konstgjord andning”. Kanske är det signifikativt för det mindre 
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biblioteket att det arbete som kan göras inte sker per automatik som i t ex 
Uppsala. Uppsala stadsbibliotek har inte heller något särskilt program för att 
marknadsföra poesi men ändå uppfattar användarna att något görs, trots att det 
inte rör sig om några stora insatser. Av de marknadsföringsstrategier Jimmy 
Jansson fann – uppläsningar, utställningar och samarbete med media 55 – 
förekommer dessa nästan inte alls på biblioteken. De människor som 
intresserar sig för poesi tycker (i fallet Uppsala och i viss mån Örebro) ändå att 
något görs. Kanske är förväntningarna helt enkelt så låga att det räcker med en 
smakfullt utplacerad diktsamling för att det ska upplevas som extra 
marknadsföringsarbete. Många av de tillfrågade användarna – inte bara bland 
dem med ett uttalat poesiintresse – tycket att mer borde göras för att öka 
poesins dragningskraft. Den stora andelen ja-svar i sig är mindre talande än att 
människor hade en åsikt. Bara i Örebro ansåg relativt få informanter (48 
procent av samtliga) att mer borde göras för att lyfta fram poesin. Sala 
stadsbibliotek uppvisar de kanske intressantaste siffrorna också när 
informanterna fått bedöma poesins ställning i den egna kommunen. Andelen i 
Sala som karaktäriserar poesiintresset i den egna kommunen som stort är 
mindre än i Uppsala (också Gottsunda) och Örebro.  

Studien har kretsat kring två problemområden. Fokus har legat på både 
biblioteken i sig och användarna, deras beteenden på biblioteken. Det går inte 
att frikoppla användarnas åsikter från bibliotekens arbete. Det skiljer dock inte 
så mycket i det arbete biblioteken lägger ned, även om olika röster hörs bland 
bibliotekarierna. Uppsala stadsbibliotek låg bra till när informanterna fick 
bedöma kvaliteten på utbud och marknadsföringsarbete. En stor del (65 
procent) av Uppsala-informanterna uppgav också att de upptäckt poesi och 
poeter de inte tidigare kände till genom bibliotekets försorg. På 
Gottsundabiblioteket gjordes inte riktigt lika mycket för att föra fram poesin – 
detta var även de tillfrågade användarnas åsikt - och här svarar färre (50 
procent) att de stiftat nya bekantskaper i poesin. Missnöjet med utbudet var 
störst på Sala stadsbibliotek – ändå svarar 63 procent att biblioteket fått dem att 
upptäcka poesi de inte kände till sedan tidigare. Bibliotekarien i Sala menade 
att ”den som är intresserad kan själv botanisera på våra hyllor”. Det är en 
inställning till användarna som kanske är välgrundad – de som verkligen 
lockas av poesi hittar den på egen hand och kan, även om utbudet inte är det 
bästa, också få sig nyheter till livs. Ett självständigt botaniserande tycks vara 

                                                 
55 Jansson, s 51. 
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det som gäller bland mina informanter, om man går efter fråga hur de hittat det 
nya. Det vanligaste sättet för en person att hitta poesi han eller hon inte tidigare 
läst var att titta i poesihyllan, inte att ta vägen via utställningar eller 
uppläsningar.  

7.2 Poesin som ett fält? 
Den teoretiska bakgrund som skisserades inledningsvis med Bourdieu och 
olika kulturella fält är inte helt lätt att applicera på mitt material. Poesin är ett 
specialiserat fält, människor som intresserar sig för poesi är i regel 
högutbildade och merparten är kvinnor. Det finns också som regel en dragning 
åt kultur andra kan uppfatta som svår eller smal – i alla fall är det fallet bland 
informanterna på Uppsala och Örebro stadsbibliotek. Här finns en tydlig 
skillnad mellan kommunen med hög utbildningsnivå – Uppsala – och en 
kommun som Sala, med färre högutbildade och en större befolkningsandel 
män. I Sala var det ett mindre tydligt samband mellan ”svår” kultur och 
poesiintresse. En generell tendens är annars att de som lånar poesi gör det 
ganska sällan. Inte heller verkar intresset för uppläsningar vara särskilt stort. 
Hur kan då dessa iakttagelser ställas mot Bourdieus teorier? Kanske kan man 
säga att människor med allmänt kulturintresse gärna vill höja sin status, sin 
habitus, genom att i en enkät uppge sig vara intresserade av poesi. Detta skulle 
kunna förklara klyftan mellan åsikter, smak och beteende. Genom att välja sitt 
intresse för kulturformer som anses finare, och även för poesi, kan människor 
markera sin ställning på ett fält de gärna vill tillhöra. Handlingarna behöver 
inte överensstämma med de val man gör. Det uttalade intresset för poesi bland 
kulturintresserade biblioteksbesökare behöver inte ens innebära kännedom om 
var poesin finns på biblioteket. Och även om intresse, kunskap och åsikter om 
utbud finns lånar man poesi ganska sällan. Det kulturella kapital man gärna 
tror sig inneha slår alltså inte igenom i faktiska beteenden. Ändå uttrycker man 
gärna tillgången till detta kapital, kanske genom att ha åsikter om bibliotekets 
poesiutbud utan att kanske ha så mycket belägg för alla åsikter (eftersom man 
så sällan tar del av detta utbud). Kanske är det ett kännetecken för det fält som 
studerats i denna uppsats att deltagarna på fältet inte riktigt kan hantera sitt 
kapital? Att de gärna vill ha vissa egenskaper och intellektuella tillgångar men 
inte i egentlig mening kan äga dem? Man måste ju ändå fråga sig hur 
människor som är intresserade av poesi egentligen får tag i sin poesi, om de nu 
varken lånar eller köper den. Är det en poäng i sig, att frånvaron av poesi i 
vardagen bidrar till att formulera den; att de poesiintresserade människorna 
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genom att avstå från poesi stärker positionen på sitt fält? I så fall kommer man 
högre upp i hierarkin om man inte ens köper eller lånar poesi.  

Bibliotekens hållning till det egna utbudet måste också nämnas. 
Bibliotekarierna är gärna lite försiktiga när det ska gallras. Mot åsikten att 
poesi är en genre bland andra finns tankar på poesin som ”andlig spis” och 
något som bör bevaras. Det är något speciellt med poesi och även om inte 
intresset bland bibliotekarierna jag intervjuade var överdrivet stort fanns ändå 
en tendens till respekt för poesin som kulturform. Poesin för en ganska 
tillbakadragen men troligen också livaktig tillvaro – den påverkas lite av vad 
biblioteken tar sig för – bland användarna på svenska folkbibliotek. Fältet 
överlever oavsett vad biblioteket tar sig för. Liksom bibliotekarierna anser 
användarna att mer borde göras men ändå hittar många ny poesi och upplever 
att något faktiskt görs för att lyfta fram poesi. Kanske är det nödvändigt för 
poesin att inte synas för mycket, för att på så sätt bevara det som gör den till 
poesi – det svåråtkomliga.  
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8. Sammanfattning 

 

Denna uppsats behandlar poesi på folkbibliotek. Främst ligger fokus på 
användargruppen, vilka människor som intresserar sig för poesi på biblioteken. 
För detta ändamål har en enkät genomförts på fyra folkbibliotek av olika 
storlek och upptagningsområde. Även bibliotekens arbete har studerats genom 
att intervjua en bibliotekarie på varje bibliotek. De frågeställningar som 
använts utgår från användargruppen samtidigt som det också var av intresse att 
undersöka bibliotekens arbete visavi denna användargrupp. Finns det någon 
användargrupp? Svaret på den frågan måste bli jakande, det finns en ganska 
tydlig grupp som intresserar sig för poesi och de utmärker sig på olika vis. 
Tydligast är den höga utbildningsnivån bland informanterna och en viss 
övervikt för kvinnor samt studerande. Det finns ett stort intresse för kultur 
bland de människor som besvarat min enkät. Det finns betydande skillnader 
mellan biblioteken när det kommer till informanternas syn på sitt eget 
kulturintresse. De bibliotek som studerats skiljer sig åt i storlek och geografisk 
lokalitet; de har olika upptagningsområde socialt och kulturellt. Det finns 
tendenser som säkerligen beror på dessa olikheter. En skillnad värd att nämna 
är att informanterna på Sala stadsbibliotek har en annan syn på det egna kultur- 
och poesiintresset än informanterna på övriga bibliotek. Generellt finns annars 
ett samband mellan ett kulturintresse och synen på det egna intresset som 
specialiserat eller avancerat, samt mellan detta intresse och intresset för poesi. 
Det finns också en skiktning inom gruppen, med de kulturintresserade som en 
större grupp än de specifikt poesiintresserade. De människor som intresserar 
sig för poesi på folkbiblioteken är i högre grad än de som inte är intresserade 
högutbildade. Det som främst utmärker de poesiintresserade som 
användargrupp när det kommer till beteende är att de inte lånar eller köper 
poesi i någon överdrivet stor utsträckning. Gruppen utmärks också av att 
kunskapen om poesin på biblioteket inte alltid är den bästa. Alla vet inte var 
poesihyllan ligger på det egna biblioteket. Däremot finns i många fall en 
positiv inställning till poesiutbudet på biblioteket, åter visar Sala upp en 
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mindre del positiva informanter såväl som informanter med någon åsikt 
överhuvudtaget. Ett bibliotek som arbetar mindre uttalat med poesi får också 
färre användare med en positiv bild av bibliotekets arbete. Däremot behöver 
detta inte innebära att de poesiintresserade inte upptäcker ny poesi. Biblioteken 
har i regel inte någon uttalad strategi just för poesi men i en del fall märks 
attityder hos bibliotekarier som skvallrar om att poesin ändå delvis 
särbehandlas ifråga om inköp och gallring. Marknadsföringen av poesi på de 
undersökta biblioteken är ganska blygsam. Det större biblioteket kan dock 
antas lägga mer arbete på poesin just för att det är stort. Ytterst är det en fråga 
om resurser och bibliotekarierna hade gärna sett att mer gjorts.  
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Bilaga 1 
 
 
Enkätfrågor - poesipå folkbibliotek  
 

Kryssa för lämpligt alternativ!  
 
1.A. Kön:  

 Man    Kvinna 
 
B. Hur gammal är du? ……… 

 
C. Sysselsättning:  

 Studerande 
 Förvärvsarbetande, arbetar som ……..  
 Arbetslös 
 Barnledig  
 Pensionär  
 Annat, ange vad …………………  

 
D. Utbildning:  

 Folkskola 
 Grundskola/realskola (9-årig studiegång) 
 Gymnasium  
 Universitet/högskola             

 

 
2. Hur ofta besöker du biblioteket?  

 Varje dag  
 Minst tre gånger i veckan  
 En gång i veckan 
 En gång i månaden  
 Vid några tillfällen per år 

 
 

3. A. Är du intresserad av konst, musik, teater och film?  
 Ja, mycket intresserad   
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 Ganska intresserad   
 Nej, inte intresserad 

  
B. Ser du dig själv som en person som gärna tar del av kultur (böcker, teater, 
film, musik) som andra ibland uppfattar som ”svår” eller ”smal”?  

 Ja, det stämmer in på mig  
 Ja, till viss del, men jag tar del av det mesta  
 Nej, jag är inte speciellt kulturintresserad  

 
4. Är du intresserad av poesi?  

 Ja    Nej  
 

5. Har du under det senaste året gått på en poesiuppläsning?  
 Ja    Nej  

 
6. Vet du var poesiavdelningen/poesihyllan ligger på ditt bibliotek?  

 Ja    Nej  
7. A. Hur ofta lånar du poesi på biblioteket?  

 Varje vecka 
 Någon eller några gånger per månad 
 Någon eller några gånger i halvåret 
 Någon eller några gånger per år 
 Aldrig 

 
B. Hur ofta köper du poesi ( t ex en diktsamling)?  

 Varje vecka 
 Någon eller några gånger per månad 
 Någon eller några gånger i halvåret 
 Någon eller några gånger per år 
 Aldrig 

 
C. Har du en bestämd åsikt om vilka poeter du tycker om, någon speciell 
litterär riktning, eller liknande?  

 Ja    Nej  
  

8. A. Anser du att biblioteket har ett bra utbud av diktsamlingar?  
 Ja    Nej   Ingen åsikt 
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B. Lyfter biblioteket fram poesin på något sätt, t ex genom uppläsningar eller 
utställningar?  

 Ja    Nej   Ingen åsikt 
 
9.A Hur upplever du intresset för poesi i din kommun?  

 Stort  
 Inte så stort, men det finns ett intresse  
 Obefintligt  

 
B. Hur upplever du intresset för poesi i Sverige?  

 Stort  
 Inte så stort, men det finns ett intresse  
 Obefintligt  

 
C. Tycker du att mer borde göras för att lyfta fram poesi, så att folk blir 
intresserade?  

 Ja 
 Nej  
 Ingen åsikt  

 
10.A Har biblioteket fått dig att upptäcka poesi och poeter du inte tidigare 
kände till?  

 Ja    Nej 
 
 

10.B Hur har du upptäckt den poesi du inte kände till sedan tidigare? 
 Genom att titta i poesihyllan    
 Genom skyltning eller utställningar eller liknande 
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Bilaga 2 
 

 

Hållpunkter för intervjuer med bibliotekarier: 

 

 

• Personlig bakgrund 

• Personligt förhållande till poesi 

• Hur ser du på intresset för poesi på ert bibliotek? 

• Har intresset förändrats på något sätt på senare år? 

• Vilken sorts människor intresserar sig för poesi? 

• Hur arbetar biblioteket med inköp av poesi? 

• Kan ni köpa in nog i förhållande till intresset? 

• Hur arbetar biblioteket med gallring av poesi? 

• Vilka strategier har biblioteket för marknadsföring av poesi? 
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