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Abstract:  The object of this master thesis is to study the reading practices of 

five women as they themselves remember them from their 
childhood and youth in the middle of the 20th century. The study in 
particular targets the respondents’ reading in relation to the norms 
for girls’ and young women’s reading at the time. The thesis takes 
as its starting point the presentation of the respondents´ reading 
memories, based on motifs, preferences and experiences. Equally 
important is the presentation of the relationship between these 
memories and the social discourse their reading practices were part 
of. The qualitative interview is the method used to collect the 
empirical material. Theoretically, the analysis is inspired by the 
concept of the history of reading and by the sociology of literature.  

The analysis shows that the respondents grew up in homes with 
partially dissimilar conditions for the forming of reading practices. 
The differences seem to be linked to social standing, material and 
economic situations, levels of education and geographical 
locations. They are mirrored in both access to literature, choice of 
books, reading environment and in the way the respondents look 
upon reading and its importance. Nevertheless, there are 
similarities between the respondents in so far as reading was a 
pleasurable activity, giving them freedom to create their own 
separate worlds. Reading was also a step in the process of 
becoming women. This is reinforced by their mothers´ role in 
introducing books and keeping the girls’ reading interest alive.  
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1. Inledning 
 
– Jag vantrivdes inte med mitt eget liv, men ville leva fler liv, uppleva spänning, 
förstå hur andra tänkte och agerade.   

 
Orden är Ellens, en av de kvinnor jag intervjuat om deras barndoms läsning.1 De belyser väl 
hennes inställning till läsning, som alltsedan uppväxtåren präglats av en stark dragningskraft 
till skönlitteraturen och dess potential att inverka på och berika oss människor. För Ellen har 
läsningen kommit att vara en ständig följeslagare genom livet. 
     Därmed inte sagt att denna påverkan sker hos oss alla. Som vi kommer att se i 
föreliggande uppsats är läsning en aktivitet som tar sig olika uttryck hos olika personer och i 
skilda sammanhang. Även om samtliga intervjuade kvinnor idag är tämligen flitiga läsare, 
något som manifesteras i att de är medlemmar i en bokcirkel som träffas varje månad, så har 
läsningen inte alltid haft en framträdande plats i allas liv. Man kan säga att deras läsvanor 
genom åren har kommit att skifta och förändras av olika anledningar. Grunden lades dock i 
deras barndom vid förra seklets mitt, och det är framväxten av denna barn- och ungdomens 
läspraktik min studie kommer att beröra.  
     Historiskt inriktade studier om läsning har länge varit en bristvara. Det finns mycket 
material om bokutgivning, vilken skönlitteratur som lästes i skolorna och vilka böcker som 
riktades specifikt till olika läsargrupper. Men läsarnas egna berättelser om vad de faktiskt 
läste och hur de tänkte kring sin läsning har sällan blivit nedtecknade. Sålunda finns ett glapp 
mellan vår kunskap om vilken litteratur som erbjudits för skilda läsargrupper i olika tider och 
vår ofta bristande inblick i hur läsningen de facto tog sig uttryck. Min uppsats om Ellens och 
hennes generationskamraters minnen av sina tidiga läspraktiker kan ses som ett bidrag till 
att överbrygga detta glapp. 
 

1.1 Problembeskrivning  
Detta avsnitt ger en ram för uppsatsens innehåll, dess ämnesmässiga fokus och avgränsning. 
Som vi kommer att se finns i forskning om läsning och läspraktiker beröringspunkter med en 
rad olika ämnesfält, vilket gör det särskilt betydelsefullt att vara tydlig med vilket fokus just 
denna uppsats väljer.       
     Uppsatsen är en kulturhistoriskt inriktad studie av hur några flickors läspraktiker 
utformades och kom att se ut under deras barn- och ungdomstid vid mitten av 1900-talet. 
Studien handlar om deras läsning från tidig barndom till och med tonårstiden, även om fokus 
på grund av respondenternas intervjusvar kommit att ligga på läsning under skolåren. Med 
utgångspunkt i intervjuer utförda år 2012 lotsas vi i uppsatsen tillbaka till de nu 
pensionerade kvinnornas barn- och ungdomstid och får genom deras minnesbilder inblick i 
hur just deras läspraktiker då såg ut. Inte minst viktigt är att deras läsning också placeras in i 
                                                            
1 Ellen heter i verkligheten något annat. Av etiska skäl används i uppsatsen fingerade namn för samtliga 
respondenter.   
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en social- och kulturhistorisk kontext. Det är nödvändigt med tanke på att läspraktiker inte 
utformas i ett kontextuellt vakuum, utan bör studeras i relation till de levnadsfaktorer som 
vid tidpunkten i fråga var viktiga för läsaren. Med andra ord kan sägas att läsningen som 
praktik är en situerad företeelse. Litteraturvetaren Staffan Thorson har formulerat detta på 
följande sätt:  
 

Läsningen av texter präglas av faktorer som sammanhang, syften, intresse, 
läsarens erfarenheter och kunskaper och av textens struktur, innehåll och 
repertoarer, ja, sammanfattningsvis är läsningen situerad och med det menas 
att läsakten har olika kvaliteter beroende av hur situationen och texten ser ut. 
(Thorson 2005: 15) 

 
Dessa ord bör hållas i åtanke vid läsningen av föreliggande uppsats, med det viktiga tillägget 
att även faktorer av socioekonomisk, geografisk och historisk karaktär spelar viktiga roller.       
     Men framförallt ligger fokus på läsandets funktion som en kontextbunden och föränderlig 
aktivitet, något som enligt läshistorikern Mats Dolatkhah kan vara en nog så viktig anledning 
till att engagera sig för läsningens historia. (Dolatkhah 2010: 104) Därtill kommer givetvis det 
faktum att studien baseras på intervjuer gjorda mer än ett halvt sekel efter den tidsperiod 
som står i fokus. Med andra ord handlar studien i hög grad om respondenternas minnen av 
en tidigare läspraktik. Detta är väsentligt, då man kan anta att vad de delger mig i 
intervjuerna inte nödvändigtvis stämmer överens med hur de tänkte kring sin läsning under 
uppväxten. Minnet kan svika, och olika episoder kan av varierande orsaker antingen skjutas i 
förgrunden eller i bakgrunden. Inte heller kan jag veta att de exempel på böcker de tar upp 
är helt och fullt typiska för det val av böcker de verkligen gjorde.  
     Liksom Dolatkhah skriver kan minnet av naturliga skäl inte ses ”som en behållare i vilken 
vissa uppgifter kan stoppas ned för att sedan tas upp i oförändrad form”. (Dolatkhah 2011: 
96) Många orsaker kan genom livet leda till att vi förändrar vår syn på ett skeende, vilket kan 
påverka validiteten hos studier av det slag min uppsats utgör. Dolatkhah tar exempelvis, 
med utgångspunkt i etnologen Alf Arvidssons (1998) resonemang, upp potentiella problem 
med att förlita sig till respondenters minnen av ett skeende. Dolatkhahs poäng är att 
människor ofta anpassar sina skildringar efter kulturellt utarbetade mönster för hur 
berättelser om det egna livet ser ut. (Dolatkhah 2011: 97 f) Detta är en svår och viktig 
problematik att förhålla sig till. Men det finns studier som hävdar att äldre respondenter ofta 
ser färre sociala skäl än yngre till att förändra sin beskrivning av personer och skeenden. 
Med andra ord pekar dessa resultat mot att äldre respondenter tenderar att tämligen sakligt 
redogöra för sina minnen, utan att lägga till eller dra ifrån något för att framställa sig själva i 
en bättre dager eller för att de vill hålla vissa erfarenheter privata. Särskilt tycks detta gälla 
om respondenterna intervjuas om något som intresserar dem. (Thomson 2000: 130 ff samt 
Nilsen 1996) Detta ger stöd för min historiskt inriktade studie, där äldre, läsintresserade 
respondenter intervjuas långt efter att det skeende jag studerar har ägt rum. I slutet av detta 
avsnitt återkommer jag till den speciella kontext som skapas av att barns läsning studeras 
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genom vuxnas ögon. Men tidens tand kan naturligtvis också nöta ned minnet, vilket 
historiska studier om minnen av praktiker måste ta i beaktande. Jag är därför väl medveten 
om att respondenterna inte bara kan ha förändrat sin syn på barndomens läsning, utan att 
de även kan ha glömt vissa aspekter av sina tidiga läspraktiker. 
     Vad denna typ av forskning ger är framförallt två saker. För det första erbjuder den en 
möjlighet att dokumentera kunskap om och erfarenhet av praktiker som tidigare inte blivit 
beskrivna. I fråga om läsvanor är detta ett tämligen viktigt uppdrag, då det som sagt har 
skrivits mycket om vilken litteratur som funnits tillgänglig vid olika tider, men mindre om hur 
den faktiskt har använts. För det andra kan man utgå från att de minnen respondenten 
delger intervjuaren av olika skäl har etsat sig fast och kommit att betyda något särskilt.  
     Uppsatsen befinner sig därför i trakterna av vad som brukar benämnas 
minnesforskningens fält, eller levnadshistoriska undersökningar. Intervjuer av detta slag 
problematiseras exempelvis av Arvidsson, som gör en genomgång av hur en levnadshistorisk 
intervju kan se ut. (Arvidsson 1998) Det finns inga motsättningar mellan denna typ av 
intervju och den intervjuform som används i min uppsats, och som beskrivs i avsnittet om 
metod. Snarare kan den levnadshistoriska intervjun ses som en typisk form av kvalitativ 
intervju, men där fokus ligger på respondentens hela livsberättelse eller någon specifik del 
av den. Föreliggande uppsats har vissa likheter med vad Arvidsson benämner en oral history-
inspirerad undersökning, med syfte att studera en viss period och en viss aspekt av 
respondentens liv. (Arvidsson 1998: 11) Det levnadshistoriska tillvägagångssättet kommer 
dock att ha mindre betydelse för uppsatsens metod i dess helhet, utan bör snarast betraktas 
som en närliggande kontext med vissa beröringspunkter. 
     Ett sista påpekande som bör göras så här inledningsvis är att uppsatsen utgår från ett 
barnperspektiv såtillvida att barnet ses som en fullvärdig och aktiv kulturvarelse, vars liv och 
handlingar har betydelse för vad de är, och inte bara som en förberedelse inför vuxenlivet. 
Med andra ord ses barnet som en ”human being” och inte som en ”human becoming”. Detta 
är en grundtanke bakom det nya barndomsparadigm som sedan 1990-talet har vunnit mark 
inom forskningen. (Johansson 2010: 35) Kort sagt ses barnet som en aktiv och kompetent 
varelse och bör bemötas som en sådan.  
     I denna uppsats är synsättet relevant därigenom att barns läspraktiker ges samma tyngd 
och betydelse som vuxnas. Extra vikt läggs vid detta med tanke på att uppsatsen behandlar 
läspraktiker från barndomen, men ur idag vuxna människors perspektiv. Det är därför 
betydelsefullt att redan nu betona att det i möjligaste mån är barnets aktiva val av läspraktik 
som står i fokus, om också genom de idag vuxna personernas ögon. Det faktum att 
uppsatsen behandlar barns läspraktiker, men utifrån den minnesbank vuxna människor har 
skapat, medför att läspraktikerna filtreras två gånger; för det första genom att det rör sig om 
intervjuer, för det andra genom att de femtio till sjuttio år som har förflutit gör att de nu 
äldre respondenternas berättelser blir beroende av ställningstaganden och minnesfilter som 
personerna av olika skäl skapat genom livet. Det är med andra ord väsentligt att vid 
forskning av detta slag vara särskilt uppmärksam på att i respondenternas berättelser notera 
händelser och skeenden som av någon anledning förefaller ha haft betydelse inte bara för 
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utformningen av läspraktiken utan också för utformningen av minnet av densamma. Det 
material min datainsamling ger kan därmed inte antas ge samma resultat som om 
intervjuerna hade genomförts med barn.     
      

1.2 Syfte och frågeställningar 
Liksom Dolatkhah påpekar har forskningen bidragit till att vi vet mycket om den 
skönlitteratur som var avsedd att bli läst av barn och unga. Däremot vet vi mindre om vad 
tidigare generationers unga de facto läste. (Dolatkhah 2011: 17) Hur såg deras läspraktiker 
ut, och under vilka förhållanden läste de? Syftet med föreliggande uppsats är att studera 
läspraktikerna hos en grupp kvinnor, såsom de själva minns det från sin barn- och 
ungdomstid på 1930- till 1950-talet. Studien riktar särskilt in sig på läsning av skönlitteratur, 
även om också läsning av tidskrifter och sakprosa ibland diskuteras då dessa genrer i vissa 
fall har utgjort en betydande del av omgivningens läspreferenser. Framförallt vill jag sätta 
flickornas läspraktiker i relation till dåtidens rådande syn på vad flickor och unga kvinnor 
skulle läsa. De frågeställningar jag utgår ifrån är följande:  
 

♦ Hur beskriver äldre, kvinnliga läsare minnen av läspraktiker under barndom och 
uppväxtår utifrån motiv, preferenser och upplevelser?  

 

♦ Hur förhåller sig respondenternas minnen av barndomens läsning till den 
samhällsdiskurs deras läspraktiker var en del av? 

 
Framförallt avgränsas analysen med utgångspunkt i den första frågeställningen till de sociala, 
kulturella och ekonomiska förutsättningar som gavs, och som fick betydelse för varför 
flickorna läste, vad de läste och när de läste. Om den första frågeställningen kan sägas vara 
mer personcentrerad är den andra mer inriktad mot att sätta de fem respondenternas 
läspraktiker i relation till samhällets normer vid 1900-talets mitt. Analysen utifrån den andra 
frågeställningen avgränsas därmed till frågor rörande synen på kvinnors läsning samt 
betydelsen av materiell, socioekonomisk och geografisk hemvist.  
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
I uppsatsen används några centrala begrepp som behöver definieras, eftersom de kan tolkas 
och användas på olika sätt. Detta avsnitt presenterar därför de definitioner jag valt att utgå 
ifrån.  
     Begreppet kulturhistorisk, som rymmer en mängd olika tolkningar, definieras här med 
utgångspunkt i den idag alltmer vidgade synen på vad kultur egentligen är. Enligt 
kulturhistorikern Peter Burke är just denna breddade kultursyn ett viktigt kännetecken för 
den senaste generationens definition av vad kulturhistorisk forskning handlar om. I denna 
definition ryms såväl antropologens intresse för det vardagliga livet som historikerns 
uppmärksammande av konstprodukter (såsom musikstycken, bilder och litteratur) samt med 
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dem behäftade handlingar.  Till de senare räknas exempelvis läsning, som ju är 
grundläggande i min uppsats.2 (Burke 2007: 37) Läsning är en term som kan användas på en 
mängd mer eller mindre precisa sätt. Sett ur ett brett perspektiv är läsning en aktivitet som 
inbegriper alla former av textavkodning, alltifrån att läsa en bruksanvisning till att fördjupa 
sig i en tjock roman av klassiskt snitt. Idag rör vi oss dessutom med det så kallade vidgade 
textbegreppet, som medför att inte enbart det skrivna ordet är att betrakta som text, utan 
även bild-, film- och ljudmedier. Kring dess framväxt har bland andra litteraturdidaktikern 
Magnus Persson skrivit. (Persson 2007) I denna uppsats har jag dock valt en snävare 
användning av termen läsning, till stor del som ett led i att avgränsa mitt ämnesområde. 
Med läsning avses här därmed endast läsning av skriven text. Respondenterna har främst 
talat om läsning av skönlitterära skrifter, men i förekommande fall inkluderas även skrifter 
av annan karaktär i studien. Det kan till exempel röra sig om facktidskrifter, veckotidningar 
och facklitteratur. 
     Läsning är i sig också en viktig aspekt av uppsatsens kanske mest centrala begrepp, 
nämligen läspraktik. I bakgrundskapitlen kommer jag flera gånger att återvända till denna 
mångfacetterade term, bland annat avseende dess betydelse i ett historiskt perspektiv. 
Redan nu är det dock nödvändigt att ge en bakgrund till vad en läspraktik innebär. I likhet 
med Dolatkhah menar jag att man med användandet av termen läspraktik markerar det 
faktum att läsning inte är en slumpmässigt styrd handling, utan kan knytas till särskilda 
normer och beteenden. Regelbundenhet och varaktighet avseende tid och rum är några 
väsentliga drag avseende läspraktik. (Dolatkhah 2011: 21) För en läsare kanske det hör till 
hans eller hennes privata läspraktik att efter sänggåendet läsa deckare en stund varje dag. 
Och i fråga om uppsatsens respondenter kan man säga att de idag delar en gemensam 
läspraktik därigenom att de träffas hemma hos varandra för att diskutera sin läsning varje 
månad. Dessutom har de idag upparbetat delvis gemensamma läspreferenser, det vill säga 
de föredrar vissa genrer framför andra.    
     Slutligen bör också några begrepp myntade av den amerikanska litteraturvetaren 
Kathleen McCormick nämnas eftersom de används i kapitel 5 och 6. Hon talar om 
läsprocessen i termer av att såväl text som läsare har en litterär och en allmän repertoar. 
Textens litterära repertoar inkluderar dess form, handling och persongalleri. Läsarens 
motsvarande repertoar innefattar den personliga kunskapen om litterära konventioner samt 
egen läserfarenhet. De allmänna repertoarerna handlar istället om de värderingar och 
normer texten uttrycker respektive läsarens förväntningar och normer sprungna ur egna och 
kollektiva erfarenheter. (McCormick 1994) I min uppsats är framförallt läsarens repertoarer 
intressanta, eftersom jag med hjälp av dem kan diskutera respondenternas förhållningssätt 
till olika böcker och dessutom inkludera deras uppväxtvillkor i diskussionen.   
                                                            
2 Kring begreppet kulturhistoria finns en omfattande, intressant och i högsta grad pågående diskussion. Av 
utrymmesskäl finns inte möjlighet att redogöra mer ingående för dess utveckling och olika spår. Med tanke på 
uppsatsens syfte är detta inte heller nödvändigt. Jag nöjer mig därför med att konstatera att historiskt inriktad 
forskning om konstprodukter (i mitt fall skrivna skönlitterära texter) och med dem förknippade handlingar (i 
mitt fall läspraktiker) idag utgör en självklar del i den kulturhistoriska forskningssfären.  
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1.4 Disposition 
Man kan säga att föreliggande uppsats utgörs av två delar, bortsett från de sedvanliga 
avslutande avsnitten där sammanfattning, källförteckning och bilagor redovisas. I den första 
delen, som består av kapitel 1 till 4, läggs uppsatsens teoretiska och metodologiska grund. 
Kapitel 1 ger en kort introduktion till ämnet för, och syftet med, studien. Här ges också 
definitioner av för uppsatsen betydelsefulla begrepp. I kapitel 2 görs en redogörelse för 
tidigare forskning inom det aktuella ämnesfältet. Kapitel 3 bidrar med en djupare 
introduktion till de specifika teorier och forskningsriktningar som är väsentliga för uppsatsen. 
I kapitel 4 diskuteras den metod som används i uppsatsen. Här resonerar jag också om hur 
datainsamlingen har utformats, hur informationsgivningen har gått till samt vilka 
avvägningar jag har gjort för att få till stånd ett material och en metod som är hanterbar och 
forskningsetiskt korrekt, men som ändå är tillräckligt omfattande och djuplodande för att 
någon form av slutsats ska kunna dras.  
     Uppsatsens andra del består av kapitel 5 och 6. Kapitel 5 utgörs av resultatredovisning. 
Kapitlet syftar sålunda till att söka svaren på uppsatsens båda frågeställningar. I det första 
avsnittet, 5.1, presenteras de fem respondenterna. Därefter följer avsnitt 5.2, där jag 
kartlägger och resonerar kring de läspraktiker de fem respondenterna varit skapare av och 
delaktiga i. Avsnittet är därmed nära kopplat till uppsatsens första frågeställning. Avsnitt 5.3 
är istället knutet till den andra frågeställningen. Följaktligen står här relationen mellan 
flickornas individuella läspraktiker och de dåtida samhälleliga normerna för flickors läsning 
och fostran i fokus. Det bör dock betonas att vissa företeelser och diskussioner är 
återkommande i båda dessa kapitel. Det innebär att de sex teman jag utgick ifrån vid 
intervjuerna behandlas i både avsnitt 5.2 och 5.3. Kapitel 6 innefattar slutsatser och en därtill 
knuten diskussion, där jag med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar drar 
samman och diskuterar olika trådar från uppsatsens resultatredovisning. Avsnitt 6.1 
koncentreras till respondenternas läspraktiker och hur dessa förhåller sig till deras identitet 
som unga kvinnor. I avsnitt 6.2 kretsar diskussionen istället kring relationen mellan 
respondenternas läspraktiker och den samhällsdiskurs inom vilken de tillkom. I avsnitt 6.3 
diskuterar jag uppsatsens metod och teori i förhållande till resultatet. Avsnitt 6.4 slutligen, 
ägnas åt en diskussion om framtida forskning på det läshistoriska området.  
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2. Tidigare forskning     
I detta kapitel presenteras forskning som på olika vis är relevant för utformandet av 
uppsatsen. Det första avsnittet berör läsningens historia. Här ges en bakgrund till läsningens 
utbredning under senare delen av 1800-talet och särskilt början av 1900-talet. De studier 
som nämns har i många fall inte primärt läspraktiker i fokus, utan diskussionerna kring 
ämnesområdet förs många gånger inom ramarna för andra studieobjekt. Därefter går jag 
vidare till att redogöra för undersökningar av barns och ungas läsvanor vid 1900-talets mitt, 
det vill säga den tid då mina respondenter växte upp. Slutligen presenteras forskning om 
specifikt flickors läsvanor, eftersom det är just flickors läspraktiker som står i fokus. Samtliga 
avsnitt är i huvudsak koncentrerade till svenska studier och gäller följaktligen främst svenska 
förhållanden. Detta finner jag befogat mot bakgrund av läspraktikernas kontextbundna 
karaktär. Såväl utbildningsväsendet som folkbiblioteken och demografiska faktorer av skilda 
slag förändrades i Sverige vid tiden för min studieperiod. Det är med andra ord främst mot 
andra svenska undersökningar det är rimligt att jämföra uppsatsens resultat. 
 

2.1 Läsningens utveckling i Sverige – några faktorer av betydelse 
För denna uppsats är historiska studier om läsning under framförallt 1900-talets första hälft 
relevanta. Det var en tid när samhälleliga förändringar skedde, som kom att få betydelse för 
utvecklingen av läsandet i landet. Därmed fungerar de som bakgrund till den situation 
uppsatsens respondenter växte upp i. Detta avsnitt fokuserar på några få faktorer, nämligen 
framväxten av ett nytt biblioteksväsende, utbildningens betydelse för läspraktikerna samt 
hur materiella förbättringar och tekniska uppfinningar bidrog till förändringar av läsvanor. 
Dessa omständigheter kom att få betydelse för människors utveckling av skilda läspraktiker, 
ett område som jag redogör för i nästkommande avsnitt. 
     Litteraturvetaren Lars Furuland har studerat hur vissa tekniska uppfinningar och 
förbättringar, såsom möjligheten till god läsbelysning, är faktorer av betydelse. (Furuland 
1991: 33 ff) Furuland visar också hur sociala förändringar inverkar på läsningen. Förändrade 
levnadsförhållanden och utbildningsmöjligheter, liksom nya villkor för författare samt 
utgivning av nya litterära genrer bidrar till exempel i hög grad till nya villkor för hur läsakten 
går till och för vilka läspraktiker som utformas. Även litteraturvetaren Eric Johannessons 
avhandling Den läsande familjen (1980) behandlar frågan om hur social struktur och 
utveckling förändrar läsningens villkor. Han utgår från familjetidskriftens förankring i 
framförallt den borgerliga familjen under andra delen av 1800-talet.  
     Överhuvudtaget växte folkbildande rörelser sig starka under andra halvan av 1800-talet, 
samtidigt som alltmer litteratur skriven specifikt för barn slog sig in på bokmarknaden. 
(Furuland 1991: 19 ff) Barnets århundrade, som författaren, pedagogen och feministen Ellen 
Key skrev om vid 1900-talets ingång, innebar tydligare fokus på barnet som just barn och 
inte som en ofullbordad vuxen person. För detta behövdes också litteratur skriven för barn. 
Konstsagor, jultidningar och Barnbiblioteket Saga, för att bara nämna några viktiga grenar av 
dåtidens barnlitteratur, kom att bli betydelsefulla för barn i flera generationer. Detta har 
slagits fast i flera på det barnlitterära området viktiga verk. (Klingberg 1967; Mählqvist 1977; 
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Svensson: 1983) Till detta har jag anledning att återkomma, då såväl folkbildningen som den 
moderna barnlitteraturen kom att spela viktiga roller för mina respondenters och deras 
omgivnings läspreferenser. 
     De folkbildande rörelser Furuland skriver om satte också sina spår i form av 
biblioteksverksamhet. Vid förra sekelskiftet sköttes många bibliotek ännu av skilda 
organisationer med olika syften. Det kunde röra sig om såväl politiska och religiösa som 
andra ideella föreningar. (Åberg 1982: 58 ff) Allt starkare röster höjdes dock för en ny svensk 
biblioteksförfattning. En sådan antogs år 1912, vilket blev startskottet för utvecklingen av 
folkbibliotekens verksamhet. Litteraturvetaren Mats Herder har visat hur intresset för 
biblioteken gradvis ökade under 1930-talet, för att under 1940-talet kulminera. 
Folkbibliotekens verksamhet utökades då genom integrering med många föreningsbibliotek. 
(Herder 1986: 33 och 37) Redan vid denna tid varnades dock för att arbetarna skulle komma 
att bli en låntagargrupp med sämre utnyttjande av biblioteken än andra, något Herder i viss 
mån kunnat visa har skett. (Herder 1986: 97 f)  
     Det förhållandet att arbetarna kom att låna på biblioteken i mindre omfattning än andra 
är måhända inte så förvånande om man betänker att läspraktikerna i hög grad hänger 
samman med utbildningsgrad. Det har konstaterats i historiska studier, men också i 
undersökningar av vår egen tid. (För historiska studier, se till exempel Åberg 1983 och 
Dolatkhah 2011. För nutida studier, se bland annat Bjurström 1997; Johnsson Smaragdi & 
Jönsson 2002 samt Kulturbarometern 2002)  
     Bibliotekshistorikern Åke Åberg konstaterar krasst att nära hälften av de svenska hemmen 
år 1944 ägde färre än 25 böcker, och att ekonomiska och sociala villkor, särskilt utbildning, i 
hög grad inverkar på läsfrekvensen: ”Ju högre utbildning, desto mer läser man”. (Åberg 
1983: 366) Mats Dolatkhah visar i sin avhandling från år 2011 vilka villkor som gavs för barns 
och ungas läsning under 1900-talets första decennier. Läsningen ses här som en i hög grad 
socialt beroende praktik. Dessutom lyfts läsandets materialitet fram både genom att 
Dolatkhah visar hur belysning och andra förändringar i den fysiska miljön bidrar till 
förändrade läsvanor och genom att läsandet kopplas till den fysiska kroppen. Det sker 
exempelvis genom relationen mellan fysiskt arbete och läsning, något jag återkommer till i 
senare avsnitt. 
     Åbergs och Dolatkhahs slutsatser stärks också av 1952 års Bokutredning. (SOU 1952:23) 
Där tydliggörs än en gång att våra läsvanor påverkas inte bara av ålder, utan också av social 
miljö, läsvanor under uppväxtåren, kön och inte minst meningsfull fritid och tillgång till 
litteratur. Dessa aspekter kommer jag i uppsatsens resultatdel att återvända till. Först går jag 
dock vidare med en genomgång av läsvanestudier, som mer specifikt visar hur olika gruppers 
läspraktiker såg ut under uppsatsens tidsperiod. 
      

2.2 Studier om läsvanor 
Föreliggande uppsats skrivs inom biblioteks- och informationsvetenskapens område. Det 
innebär att dess läshistoriska vinkling är sådan att den passar väl in i dess ramar. Bibliotekets 
roll för respondenternas läsning är exempelvis en viktig faktor att studera, något som visas 
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av det faktum att läshistoria och bibliotekshistoria är nära besläktade och ofta går in i 
varandra. Detta betonas också av biblioteksforskaren Paul Raabe, som pekar ut 
användningen av bibliotek och studier om läsare som delområden i den typ av historiska 
studier han menar att bibliotekarier bör göra. (Raabe 1984: 287 ff) Som vi kommer att se 
spelar biblioteket en viktig roll för flera av de flickor vars läspraktiker studeras i denna 
uppsats. Därmed finns också en direkt koppling mellan deras läsvanor och biblioteket som 
institution. 
     Jag instämmer emellertid med Lars Seldén och Mats Dolatkhah i deras syn på bibliotekets 
roll som endast en av flera viktiga komponenter vid skapandet av en läspraktik (Seldén 2004: 
19 f och Dolatkhah 2011: 26) Detta är också något som tydliggörs i flera 
litteraturvetenskapliga läsvanestudier. I exempelvis Maria Ulfgards avhandling För att bli 
kvinna – och av lust (2002) framgår att de läskulturer hennes respondenter, bestående av en 
grupp flickor i 15-årsåldern, socialiseras in i formas av en mängd faktorer. Såväl den egna 
kulturella bakgrunden som den litteratur flickorna möts av i skolan, de böcker kvinnor i deras 
omgivning läser och en rad andra förhållanden – däribland bibliotekens betydelse – 
samverkar i högsta grad vid skapandet av flickornas läspraktiker. Det är därför relevant att 
tala om vad Dolathkah benämner ”läsandet som upplevelsegenererande, materiell och social 
praktik”, (Dolatkhah 2008: 41) för att på så sätt signalera att en studie om läsvanor måste 
hämta material och metoder från ett brett spektrum av faktorer. Detta oavsett om det rör 
sig om en historiskt inriktad studie eller ej, och obeaktat en eventuell förbindelse med 
biblioteks- och användarstudier. 
     Även om denna uppsats alltså har en klar koppling till biblioteks- och 
informationsvetenskap är det tydligt att forskning om läspraktiker har kommit att bli 
tämligen tvärvetenskaplig. Vissa likheter finns med den utveckling mot ”book studies” som 
historikern Jonathan Rose (2001) skisserar, även om de tvärvetenskapliga studier som 
bedrivs ännu inte har föranlett skapandet av specifika utbildningar eller institutioner på det 
sätt han beskriver. Ulfgards forskningsfält, litteraturvetenskap, men även sociologi och 
historia är exempel på ämnen inom vilka forskning om läsning bedrivs.  
     Flera ämnesfält är således relevanta vid en studie om läspraktiker. Men för att sätta in 
denna uppsats i ett bredare läshistoriskt sammanhang krävs också en genomgång av de 
läsvanestudier som genomförts under den tidsperiod som är relevant för studien. 
 

2.2.1 Allmänna läsvanestudier 
I Sverige var Gunnar Hansson en pionjär inom forskningen om läsvanor. Bland annat blev 
hans avhandling, en receptionsstudie av ett antal studenters läsning av dikter, tongivande 
för hur denna typ av studie kunde läggas upp. (Hansson 1959) Han har också bidragit till att 
bredda synen på läsares läspreferenser med en bok om läsning av populärfiktion. Där 
framgår att många av de läsare som ingår i studien har tämligen breda läspreferenser. Detta 
utmanade den sedan länge spridda åsikten att läsare av populärfiktion sällan läste andra 
genrer. (Hansson 1988) Likaså har han propagerat för att läsarens och läsandets perspektiv 
måste beaktas vid skrivandet av litteraturens historia. (Hansson 1995)  
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     I fråga om barns och ungdomars läsvanor finns emellertid en viss brist på undersökningar, 
framförallt från de delar av 1900-talet som är aktuella för min uppsats. Därefter har antalet 
läsvanestudier ökat kontinuerligt, i Hanssons efterföljd. Dessa senare undersökningar är 
likväl inte relevanta för denna uppsats då deras tyngdpunkt ligger på barns och ungas läsning 
under senare decennier. 
     Av de äldre studier om ungas läsvanor som trots allt finns att tillgå märks folkskollärarens 
och litteraturdebattörens Lorentz Larsons Ungdom läser från år 1947. Det rör sig om en 
tämligen utförlig undersökning med cirka 15 000 respondenter i åldern 7-20 år, och studien 
utgår från barnens svar på ett frågeformulär som de fick svara på i skolan. Frågorna rör 
framförallt vilka typer av tidskrifter, tidningar och skönlitteratur som respondenterna tyckte 
om att läsa. Men av intresse för min studie är också att Larson undersöker varför barnen 
läser, liksom under vilka materiella villkor läsningen äger rum. Har familjerna exempelvis 
många böcker själva, eller utnyttjas biblioteket i hög utsträckning?  
     Några år före Larsons undersökning genomförde professorn i pedagogik Karl Bruhn en 
liknande studie vid de svenska folkskolorna i Finland, om än i betydligt mindre skala. Knappt 
1 400 barn fick frågorna ”Vilka tre böcker, som du läst, tycker du bäst om?” och ”Försök 
berätta om varför du tycker bäst just om de böckerna!” (Bruhn 1944: 29) Även denna studie 
är användbar för min uppsats, särskilt med tanke på att Bruhn låter barnen själva beskriva 
sin läsning.  
     Lite senare, i början av 1950-talet, skrev pedagog Christer Leijonhielm Ungdomens 
läsvanor, men titeln till trots behandlade den främst pojkars läsning varför den är av mindre 
intresse för föreliggande uppsats. På 1960-talet gjorde Svenove Johansson en textanalytisk 
undersökning av ungdomsböcker, som baserades på en rundfrågning bland tonåringar om 
böcker de läst under det senaste jullovet. De ombads också namnge två andra böcker de 
läst. Inte heller denna undersökning är dock till någon större hjälp, då materialet är alltför 
litet och inga följdfrågor ställdes om hur ungdomarna såg på sin läsning.  
     Slutligen bör också en stor amerikansk läsarundersökning av George Norvell nämnas. Den 
publicerades i The reading interests of young people (1950) och grundades på material från 
cirka 50 000 respondenter. Norvell för fram tre faktorer som mest betydelsefulla för barnens 
läsning: intelligens, ålder och kön. (Norvell 1950: 25) Idag har synen på detta till viss del 
förändrats, men framförallt den indelning Norvell gör i flickors respektive pojkars läsning är 
väsentlig att diskutera i relation till min uppsats. Med tanke på studiens storlek och dess 
matchning i tid med mina respondenters uppväxtår utgör den också ett intressant 
jämförelsematerial till min uppsats, även om vissa skillnader föreligger mellan amerikanska 
och svenska förhållanden och Norvells studie dessutom kretsar kring skolans litteratur. Detta 
till trots bidrar studien med värdefull information om vad som är avgörande när unga 
människor betygsätter olika typer av litteratur. 
      

2.2.2 Flickors läspraktiker 
I uppsatsens forskningsbakgrund bör emellertid också studier om specifikt kvinnors och 
flickors läsning ingå, då just deras läspraktiker står i fokus. Det är viktigt att påpeka att kön 
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endast är en av flera faktorer som bidrar vid utformandet av en läspraktik. Men vid läsning 
av flera studier om flickors och kvinnors läsning är det ändå påtagligt att vissa slutsatser ofta 
blir desamma. Janice Radways numera klassiska Reading the romance (1984), en skildring av 
läsmönstren hos ett antal romanläsande amerikanska hemmafruar, visar på ett mycket 
intensivt och identifikatoriskt läsande. (Radway 1984) Detsamma gäller Gunnar Hanssons 
Inte en dag utan en bok (1988) och Lisbeth Larssons En annan historia (1989). Läsningen kan 
fortgå under lång tid och alla andra sysslor läggs under tiden åt sidan. Inom den 
litteraturvetenskapliga forskningen har denna läsart ofta beskrivits i nedsättande termer, där 
begrepp som distanslöshet, subjektivitet och känslomässig läsning varit ständigt närvarande. 
Inte minst ovan nämnda studier har bidragit till att detta synsätt idag börjat förändras. I 
uppsatsens diskussionskapitel återvänder jag till några av dessa undersökningar eftersom de 
utgör ett gott jämförelsematerial till respondenternas läsmotiv. 
     Hur såg då ett för flickor vanligt läsmönster ut vid tiden för respondenternas barn- och 
ungdomstid? Några undersökningar finns, som ger vägledning. Litteraturvetaren Birgitta 
Theander (2006) tar upp frågan i sin avhandling om flickboken som genre i Sverige mellan år 
1945 och 1965.3 I ett kapitel diskuterar hon flickboken sedd ur läsarens ögon och konstaterar 
att ett stort antal titlar utkom varje år. Dessutom gavs många av dem ut i flera upplagor, 
något som tyder på en stor efterfrågan. Och enligt bibliotekens utlåningsstatistik fanns flera 
av de kända flickboksförfattarna med i utlåningstoppen, åtminstone kring 1960, för att 
därefter successivt minska. (Theander 2006: 404 f)  
     Det är sålunda rimligt att anta att flickboken ingick i många flickors läspraktik under den 
tidsperiod Theander, och jag själv, undersöker. Särskilt vanlig tycks den ha varit i åldrarna 11-
15 år, och enligt Theander uppfyllde genren flickornas krav på ”vardagsskildring, arbete, 
djur, moral, spänning och humor”. (Theander 2006: 422). Likaså visar litteraturvetaren 
Marika Andræ i sin avhandling om utgivningen av Wahlströms ungdomsböcker under 1900-
talets första halva hur såväl pojk- som flickböckerna bidrog till att stärka dåtidens 
uppfostringsideal. Kvinno- respektive mansnormerna var vid denna tid starkt påverkade av 
borgerlighetens mönsterbilder, vilket medförde att kvinnan kopplades samman med omsorg 
och känslor och mannen med handling och förnuft. Kvinnan knöts till rollen som hemmafru, 
mannen till ett liv i offentligheten. (Andræ 2001: 14 ff)  
     Flickboken var alltså en mycket uppskattad genre bland läsarna, men den utsattes redan 
under 1900-talets första hälft av häftig kritik från dåtidens barnlitterära etablissemang. Av 
författaren och recensenten Gurli Linder benämndes genren tillsammans med några andra 
kategorier av barn- och ungdomslitteratur för ”snömosböcker” och i första utgåvan av 
recensenten Eva von Zweigbergks och journalisten Greta Bolins rådgivningsbok Barn och 

                                                            
3 Här är inte platsen att diskutera definitionen av begreppet flickbok. Jag nöjer mig med att konstatera att 
Theander utgår från hur böckerna definierades av förlag, i recensioner och annonser samt i 
rådgivningslitteratur. (Theander 2006: 14 ff) Det är denna definition jag utgår ifrån i denna uppsats. 
     Litteraturvetaren Marika Andræ går istället in på böckernas innehåll och genrespecifika faktorer, som bland 
annat innebär att flickboken kan betraktas som en flickornas utvecklingsroman. Hur flickorna, deras omgivning 
och utveckling framställs, varierar däremot i takt med samhällets förändring. (Andræ 2002: 46 ff) 
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böcker poängteras att ”[f]öraktet för flickböcker har ett visst fog för sig”. (Linder 1902 
respektive Bolin & Zweigbergk, 1945: 90) Om debatten kring flickboken har litteraturvetaren 
Eva Söderberg skrivit i sin avhandling. (2004: 85 ff) 
     Även om flickboken var mycket vanlig bland flickor var den inte den enda litterära 
kategori som ingick i flickornas läspraktik, något som betonas av litteraturvetaren Mary Ørvig 
när hon gör en tydlig åtskillnad mellan flickböcker, enligt hennes definition böcker skrivna för 
och huvudsakligen om flickor, och flickläsning, alltså flickors samlade läspreferenser. (Ørvig 
1988: 15 f) De i föregående avsnitt beskrivna läsundersökningarna ger en tydligare idé om 
vilka genrer flickor generellt föredrog. Lorentz Larson tycker sig urskilja tydliga skillnader 
avseende läspreferenser mellan de båda könen. Medan pojkarna i åttaårsåldern börjat 
övergå från sagor till indianböcker och vildmarksskildringar fortfor flickorna att läsa sagor, 
varefter de framåt tioårsåldern alltmer vände sig till flickboken. Larson betonar också att 
pojkarna läste om sakliga förhållanden, medan flickorna uppskattade det personliga: ”När 
pojken i pojkboken orienterar sig om individen i förhållande till rättssamhället, orienterar sig 
flickan i sin bok om förhållandet till nästan, hon söker moralisk upplysning och vill att boken 
skall visa henne hur man blir god”. (Larson 1947: 325) 
     Larsons resultat stämmer väl överens med de svar Karl Bruhn fick i sin undersökning bland 
folkskolebarn. Flickorna föredrog i många fall berättelser i hem- eller skolmiljö, alltså i 
vardagliga miljöer med vilka de kan identifiera sig. Flickboken utgjorde en stor del av deras 
läsning, men även titlar som Charlotte Brontës Jane Eyre och Harriet Beecher Stowes Onkel 
Toms stuga nämns. Liksom i Larsons studie föredrog pojkarna mer av äventyr. (Bruhn 1944: 
147 ff) 
     George Norvells studie tar ett delvis annat grepp om barnens läsning. Men även han 
betonar att skillnaderna mellan flickors och pojkars läspreferenser är stora. Av den litteratur 
som lästes i skolan rankade flickor drama, lyrik, biografier och brev betydligt högre än 
pojkarna. Den enda genre pojkarna graderade högst är muntligt tal. Intressant nog 
uppskattades äventyrsskildringar av både pojkar och flickor. Skildringar i hemmiljö och om 
kärlek var dock betydligt mer omtyckta av flickorna, medan pojkarna i högre grad 
uppskattade naturskildringar. (Norvell 1950) 
     Av ovanstående undersökningar att döma förelåg alltså vid tiden för mina respondenters 
uppväxt vissa könsbundna skillnader i läsintresse och val av litteratur. Längre fram i 
uppsatsen återkommer jag till detta, då läsvanestudierna bidrar med en kontext till 
respondenternas läspraktiker. 
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3. Teoretisk ram 
I denna uppsats står det läshistoriska perspektivet i centrum. Därmed finns en tydlig 
koppling till biblioteks- och informationsvetenskap. Av naturliga skäl finns inom det senare 
fältet en stark vilja att undersöka hur information av olika slag ser ut, dokumenteras och 
används. Som nämnts menar jag också att bibliotekets betydelse för utformningen av 
läspraktiker är viktig att beakta i en läshistorisk studie som min. I detta stödjer jag mig på 
Paul Raabe och hans tankar om hur användarstudier bör utgöra beståndsdelar i 
bibliotekshistoriska studier. (Raabe 1984: 287 ff) Även Mats Dolatkhah anknyter i sin 
avhandling till användarperspektivet, då han menar att såväl studiet av läsning som 
användningen av för bibliotek typiska dokument platsar inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga sfären. (Dolatkhah 2011: 26) Min uppsats anknyter till denna 
tradition genom dess fokus på vad och varför flickorna läste. Den kan således beskrivas som 
en användarstudie i en läshistorisk kontext. 
     Uppsatsens teoretiska bas hämtas alltså från läshistorisk teoribildning. Men även 
litteratursociologisk teori, med inriktning mot läspraktiker, fungerar som en teoretisk ram 
vid analysen av mitt material. Det litteratursociologiska perspektivet används för att 
ytterligare markera vikten av att utgå från läspraktiker som socialt beroende fenomen.  
     Det handlar således om läspraktiker ur en både historisk och sociologisk synvinkel. Nedan 
kommer jag därför att närmare beskriva och resonera kring hur uppsatsen skriver in sig i 
dessa båda ämneskontexter. Framställningen kommer att utgå från läsning som en materiell, 
social och upplevelsegenererande aktivitet, något bokhistorikern Roger Chartier och 
filosofen Michel de Certeau har argumenterat för, och som Dolatkhah har som utgångspunkt 
i sin avhandling. (de Certeau 1984; Chartier 1995 respektive Dolatkhah 2011) Denna syn på 
läsning menar jag är en viktig anledning till att inte endast utgå från läshistorisk 
teoribildning, utan även från litteratursociologisk sådan. De båda ämnesfälten är nära 
förbundna och kan i mångt och mycket sägas hantera likartade företeelser för vilka sociala 
och materiella villkor har betydelse. Ytterligare en anledning till att använda dessa båda 
perspektiv är att uppsatsen avgränsas till flickors och kvinnors läspraktiker. Det är därmed av 
betydelse att arbeta utifrån ett sociologiskt förhållningssätt för att sätta resultatet i relation 
till de samhälleliga normer som var i bruk vid tiden för respondenternas barndom. Hur såg 
man på flickors läsning? Vilken betydelse hade de villkor de levde under? 
 

3.1 Läspraktiker ur ett läshistoriskt perspektiv 
Det är som sagt läspraktiker som står i centrum för denna studie genom att de båda 
frågeställningarna handlar om utformningen av läspraktiker och deras relation till såväl 
privata förhållanden som till samhället i en historisk kontext. Min definition av begreppet 
läspraktik har jag redan givit, men dess betydelse förklaras än mer med utgångspunkt i Roger 
Chartiers teorier. Han preciserar läspraktik som ett begrepp vilket omfattar såväl relationer 
till det egna jaget som till andra individer. Denna omfattning visar på relevansen av mina 
båda frågeställningar. Enligt honom förkroppsligas läsningen i ”gester, rum och vanor”. Detta 
medför att olika läsargrupper förhåller sig på skilda sätt till omgivningens normer. (Chartier 
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1995: 15 f) Chartier ser så att säga läsningen som en materiellt och socialt beroende praktik. 
I förlängningen leder det till att läsare både skapar egna läspreferenser, det vill säga föredrar 
olika litterära genrer, och närmar sig en text med varierande förväntningar och 
tillvägagångssätt. En liknande ståndpunkt intar Dolatkhah, som också han använder 
begreppet läspraktik för att betona att läsningen sker inom specifika ramar och med viss 
regelbundenhet i fråga om tid och/eller rum. Men vad som också är specifikt är att det rör 
sig om läspraktiker ur ett kulturhistoriskt perspektiv, med särskild betoning på läshistorisk 
utveckling, något som Dolatkhah markerar genom att tala om läsning som en historisk 
praktik. (Dolatkhah 2011:32)  
     Med utgångspunkt i Michel de Certeaus tankegångar föreslår Chartier en indelning av 
läshistorisk forskning i tre kategorier. (de Certeau 1984 respektive Chartier 1995) Det kan 
röra sig om analyser av texter; historien om böcker och alla andra former som är textbärare 
och slutligen studier av de praktiker som springer ur läsandet och textanalyserna. Särskilt bör 
noteras att Chartier alltså skiljer mellan läsningens historia och bokhistoria. I och för sig är 
läsforskningen en del av bokhistorien, men med tillägget av såväl textanalys som 
praktikstudium. Detta tolkar jag som att man vid läshistorisk forskning bör anknyta till såväl 
litteraturvetenskap som litteratursociologi, något som också kommer att ske i föreliggande 
uppsats. 
     Här är det sålunda den läshistoriska kategorin som står i centrum. Chartier beskriver fältet 
så här:  
 

Likaså måste man betona att läsningen alltid är en praktik som förkroppsligas i 
gester, rum och vanor. […] Vidare finns det kontraster mellan normer och 
konventioner för läsning vilka för varje läsargrupp fastställer legitima bruk av 
boken, av sätt att läsa, av tolkningsredskap och tolkningsprocedurer. Och 
slutligen finns det också kontraster mellan de vitt skilda förväntningar och 
intressen som de olika läsargrupperna investerar i läspraktiken. Dessa 
bestämningar, som styr praktikerna, avgör också på vilka sätt texterna kan 
läsas, och läsas annorlunda av läsare som inte förfogar över samma 
intellektuella verktygslåda och inte har samma förhållande till det skrivna 
ordet. (Chartier 1995: 15 f) 

 
Chartiers resonemang kring begreppet läspraktik är väsentligt för den typ av läshistorisk 
studie som här görs. Den miljö och de konventioner som bidrar till att forma läspraktiker är 
givetvis faktorer som måste tas hänsyn till oavsett form av läsarundersökning. Det speciella 
med en läshistorisk sådan är emellertid att vi idag ser på tidigare epokers läsning genom vår 
egen verklighets raster.  
     Konventioner, litteratururval och litterära aktiviteter ser olika ut i olika tider, och läsarna 
lever i samhällen som på flera punkter skiljer sig åt. Detta medför att vi idag inte med 
självklarhet tänker på samma sätt kring läsning som under tidigare epoker, något 
litteraturvetaren Margareta Björkman lyfter fram som ett viktigt skäl till att satsa på bok- och 
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läshistorisk forskning. (Björkman 1998: 87 ff) Filosofen Paul Ricoeur framställer det som att 
mötet mellan ”textens värld” och ”läsarens värld” sker på olika premisser i olika 
sammanhang och tider. (Ricoeur 1990: 207 ff) Kulturhistorikern Robert Darnton beskriver 
istället relationen mellan läsning och tidsepoker genom att tala om hur olika tider skapar 
sina egna ”mentala världar”. (Darnton 2010: 45) I min uppsats medför det att 
respondenternas minnen av barn- och ungdomens läsning bör hanteras varsamt och inte 
oreflekterat antas överensstämma helt och fullt med hur den de facto tedde sig. Såväl 
minnets ibland selektiva karaktär som det faktum att respondenterna levt i ett samhälle statt 
i stora sociala förändringar medför att de med stor sannolikhet ser på barndomens läsning 
med andra ögon idag än när de växte upp. Darnton betonar dessutom att också läsakten i sig 
förändras med tiden. (2010: 45)  
     Dolathkah räknar i en artikel upp en rad faktorer som kan ha särskilt stor betydelse just 
för barns läsning. (Dolathkah 2010: 103) Värderingar om vad som är god barnlitteratur är 
enligt honom en viktig aspekt. I föreliggande uppsats innebär det exempelvis att det bör 
skapas en bild av de föreställningar om flickors läsning som fanns i deras omgivning. Likaså 
nämner Dolathkah frågan om vilken läsning som bäst främjar barnets utveckling. Även detta 
spörsmål är väsentligt såtillvida att respondenternas närmaste omgivning kan tänkas ha haft 
tämligen spridda åsikter om vad läsning ska syfta till samt dess eventuella inverkan på 
flickornas sociala och psykiska utveckling. Slutligen för han också fram som en viktig faktor 
förståelsen av läsning som aktivitet. I min uppsats innebär den exempelvis att frågor lyfts 
fram om vad som egentligen sker vid flickornas läsning, liksom hur deras läsprocess ter sig 
och orsakerna till varför de läser. 
     Tidigare studier om litteratur och läsning har inte stått oemotsagda.  Bland andra 
Jonathan Rose har riktat viss kritik mot kulturvetenskaplig, kanske främst 
litteraturvetenskaplig, texthistorisk forskning. Han menar att den kan bli alltför 
textfokuserad och att den därmed underlåter att reflektera över hur texterna egentligen 
lästes och tolkades av sina läsare. För att själv undvika denna fälla har Rose i sin forskning 
om bokens historia och om läspraktikerna i brittisk arbetarklass ofta använt sig av 
självbiografiskt material. (Rose 2001) Jag ser Roses kritik som väsentlig, men använder 
istället för läsarnas självbiografier intervjun som metod och material i denna uppsats.4  
     Sammanfattningsvis använder sig föreliggande uppsats av ett läshistoriskt perspektiv på 
flera sätt. Mest väsentligt är att den koncentreras till läsningen som en socialt, materiellt och 

                                                            
4 Läshistorisk forskning är naturligtvis nära besläktad med bibliotekshistoria, och Rose (2003) skisserar olika 
alternativ för hur bibliotekshistoria ska kunna utvecklas som ämne i framtiden, något jag menar även kan ha 
betydelse för studier om läsandets praktik. Han börjar med att diskutera sex av andra framförda alternativ. 
Antingen kan man fortsätta bedriva tämligen traditionell bibliotekshistorisk forskning eller inlemma 
forskningen i informationsvetenskapen, i allmän historisk forskning, i det läshistoriska forskningsfältet eller i en 
mer filosofiskt och teoretiskt inriktad tradition. Till detta återkommer jag i avsnitt 6.4 där jag diskuterar 
framtida forskning. 
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historiskt beroende praktik. Läsning äger inte rum i ett vakuum, utan står i relation till sin 
omgivning. Detta tydliggörs i mina två frågeställningar, som fokuserar på hur 
respondenternas uppväxtvillkor bidrog till hur deras läspraktiker formades. Inte minst viktigt 
är Darntons beskrivning av hur varje tid skapar sin egen struktur och sina egna synsätt. För 
uppsatsen har dessa ”mentala världar” betydelse därigenom att de markerar behovet av ett 
brett historiskt källmaterial med hög validitet, mot vilket uppsatsens egna resultat kan 
jämföras. I avsnitt 6.3 diskuteras de dilemman detta innebär, då jag resonerar kring hur 
uppsatsens teori och metod fungerade. 
 

3.2 Läspraktiker ur ett litteratursociologiskt perspektiv 
För min studie är emellertid inte bara läsvanor ur en historisk synvinkel väsentliga, utan 
också läsning som en social praktik. Detta har redan tydliggjorts vid genomgången av olika 
läsvaneundersökningar, och medför att uppsatsen skriver in sig i ett litteratursociologiskt 
sammanhang. Studier om läsvanor utgör viktiga beståndsdelar i det litteratursociologiska 
arbetet med att bygga upp kunskap om hur läspraktiker utformas och ser ut i olika sociala 
grupper. Den litteratursociologiska utgångspunkten är därför viktig för min uppsats, 
eftersom mina frågeställningar kretsar kring sociala faktorer och kring den samhälleliga 
kontext i vilken respondenterna växte upp. Det bör dock betonas att det läshistoriska 
perspektivet är det mest centrala för uppsatsen, medan den litteratursociologiska 
anknytningen främst bör ses som ett redskap för att vidga den kontext inom vilken studien 
rör sig.  
     Studier om läsande som aktivitet har först under det senaste halvseklet kommit att knytas 
mer tydligt till läsaren. Betydelsen av vem läsaren är, hur hans eller hennes litterära 
reception ser ut, liksom vilka sociala konsekvenser läsningen får har skjutits i förgrunden av 
forskare inom den tyska receptionsteoretiska skolan, den amerikanska traditionen av reader-
response criticism samt de under senare tid allt fler empiriska studier som gjorts om läsning. 
I Sverige har de olika formerna av läsforskning kommit att rymmas under 
paraplybeteckningen litteratursociologi.  
     Litteratursociologin är per definition ett delområde inom det litteraturvetenskapliga 
ämnesfältet. Litteraturen står därmed i centrum, men med utgångspunkt i andra 
frågeställningar än vid traditionella litteraturvetenskapliga studier. Litteraturvetaren Johan 
Svedjedal beskriver hur litteratursociologen arbetar med litteraturens ”vardagsvillkor”. 
(Svedjedal 2002: 81) Han betonar också att litteratursociologi bör definieras som en 
forskningsinriktning som förenar ”litterära verk med undersökningar av litteraturens yttre 
villkor, allt med utgångspunkten att söka förbindelser mellan textuella fenomen och 
kontextuella.” (Svedjedal 1997: 69) Detta är relevant för min uppsats såtillvida att 
läspraktiker per definition är uppbyggda kring litterära texter, men påverkas starkt av den 
sociala kontext som omger läsarna.   
     Lars Furuland skriver om riktningen som ett ”systematiskt studium av litteraturen som 
socialt fenomen och som system och institution i samhället”. (Furuland 1991: 264 och 
Furuland 1997: 18) Detta innebär att litteratursociologen intresserar sig för litteraturens 
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plats i samhället samt dess produktionsvillkor och mottagande, men i allra högsta grad också 
dess läsare. Som Furuland (1997) nämner finns därför klara beröringspunkter med 
bokhistoria, men också med läsningens historia. Det litteratursociologiska förhållningssättet 
är med andra ord i högsta grad relevant för min studie, eftersom just läsaren står i centrum. 
Litteraturen studeras däremot endast som en av flera kontextberoende beståndsdelar av de 
läspraktiker respondenterna utformade under sin uppväxttid.  
     Mer precist kan en litteratursociologisk analys handla om att studera läspraktiker och 
söka efter mönster i olika personers förhållningssätt till läsning, vilket är vad min uppsats 
syftar till. Litteratursociologen arbetar också med ett brett litteraturbegrepp, som rymmer 
olika genrer och medier. Även detta gör den litteratursociologiska vinklingen relevant för 
min studie, eftersom jag inte lägger några värderingar i vilka textgenrer respondenterna 
läser, utan istället intresserar mig för vilken roll dessa texter spelar i deras liv.   
     Det är idag allmänt vedertaget att läsning är en medveten aktivitet som bidrar till att 
socialisera in oss människor i olika sammanhang. Det finns mycket som tyder på att pojkar 
ofta socialiseras in i en typ av läskultur där man jämfört med flickor läser mindre frekvent, 
väljer bland färre genrer samt anlägger en mindre identifikatorisk läsart. Flickor däremot har 
idag generellt sett en tämligen stor bredd gällande läspreferenser och omges av en mer 
levande och öppen läskultur än många pojkar.5  
     På detta vis kan man säga att läsning är en aktivitet som bidrar till formandet av vår 
identitet. Sociologen Hedvig Ekerwald använder sig av två olika identitetsbegrepp som är 
väsentliga för föreliggande studie. För det första talar hon om den tillskrivna identiteten som 
den del av ens personlighet vilken attribuerats henne av andra människor, oavsett om man 
själv anser den tillhöra det egna jaget. För det andra ser hon den subjektiva identiteten som 
den identitet man tillskriver sig själv, och som känns som det egna jaget. (Ekerwald 2002: 26 
f)  
     Ekerwalds isärhållning av de två identitetsbegreppen är användbar, eftersom mina 
respondenter förvisso förs samman av det faktum att de är kvinnor. Deras uppväxtvillkor kan 
till viss del ha styrts av detta, liksom möjligen deras läsvanor och andra intressen under 
uppväxten. Som vi kommer att se finns emellertid också flera i hög grad särskiljande faktorer 
avseende deras uppväxtmiljö. De kommer från olika samhällsklasser och från olika 
landsändar samt växte upp i skilda familjekonstellationer. Detta ger skäl att studera hur 
deras identitet kom att utvecklas, med särskilt fokus på vilken funktion läsningen kom att 
fylla för deras identitetsskapande. 
     Avslutningsvis kan sägas att det litteratursociologiska perspektivet, i likhet med den 
läshistoriska synvinkeln, är ett relevant redskap för att kunna analysera respondenternas 
egna berättelser om sina tidiga läspraktiker. Det finns flera argument för denna ståndpunkt. 
För det första innefattar det litteratursociologiska perspektivet såväl individuella 
förhållningssätt till läsning som samhälleliga normer för vad som anses accepterat, vilket 

                                                            
5 Detta har visat sig i en rad litteratursociologiska studier under de senaste decennierna. (Se exempelvis 
Furhammar 1997; Ulfgard 2002; Kulturbarometern 2003; Kåreland 2005; Asklund [Schmidl] 2008) 
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stämmer väl överens med uppdelningen av mina båda frågeställningar. För det andra 
innebär det litteratursociologiska perspektivet, såsom Furuland och Svedjedal beskriver det, 
att läsarna och deras sociala kontext snarare än enbart den litterära texten står i fokus. 
Uppsatsens båda frågeställningar uttrycker just detta, genom att de syftar till att kartlägga 
de villkor under vilka respondenterna byggde upp sina läspraktiker.  
     I kapitel 5 och 6 kommer det litteratursociologiska perspektivet att användas som ett 
komplement till det läshistoriska angreppssättet. Jag använder mig inte i samma 
utsträckning som i fråga om läshistorisk teori av specifika teoretikers teser och modeller. 
Snarare fungerar litteratursociologin i min studie som en underliggande teoribildning, vars 
betoning av läspraktikernas socialt beroende karaktär tydliggörs på flera sätt i uppsatsen. 
Detta sker genom att betydelsen av respondenternas sociala bakgrund och kön markeras, i 
både frågeställningar, resultatredovisning och efterföljande diskussion. Men också 
uppsatsens betoning av materiella förhållanden och av miljöns inverkan är faktorer som är 
typiska för litteratursociologiskt inriktade studier. Den diskussion jag i uppsatsens senare 
kapitel för utifrån Lars Furulands tankar om det elektriska ljusets betydelse för folkets 
läsutveckling är ett exempel på hur ett litteratursociologiskt perspektiv används i uppsatsen, 
liksom avsnittet om högläsningens villkor inom vissa socialgrupper.  
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4. Metod och material 
I det här kapitlet beskrivs och diskuteras den kvalitativa intervjun, som är den metod jag valt 
att arbeta med som ett redskap för att studera ett läshistoriskt skeende. Kapitlets första del 
ägnas åt att klargöra vad den kvalitativa intervjun innebär, varför jag finner den lämplig samt 
inte minst hur den kommer att användas. Valet av metod är naturligtvis nära korrelerat till 
forskningsuppgift, till val av teori och till datainsamlingsteknik. Av syfte och frågeställningar 
framgår att uppsatsen är en kvalitativ studie med ett fåtal respondenter. Jag avser med 
andra ord inte att genomföra en statistiskt säkerställd undersökning av en större grupp 
personers läspraktiker, utan har istället valt att fokusera på enskilda individers upplevelser 
av sin läsning.  Därmed är också intervjumetoden ett naturligt val. Urvalet är tillräckligt litet 
för att tiden till genomförande och analys av samtliga intervjuer ska räcka till. Dessutom är 
det personliga mötet ett väsentligt redskap att använda sig av, då det ger möjlighet till 
följdfrågor och delvis olika samtalsfoki beroende på respondentens behov. 
     Likaså behövs i föreliggande kapitel en redogörelse för hur urval och datainsamling har 
gått till. Detta beskrivs under varsin rubrik. Därefter följer ett avsnitt om hur 
dokumentationen av materialet har gått till. Med tanke på att uppsatsen baseras på 
intervjuer med nu levande personer är det också av vikt att inte bara redogöra för hur jag 
gjort mitt urval och gått tillväga vid datainsamlingen, utan också redovisa vilka etiska 
riktlinjer studien tar hänsyn till. Därför ägnas ett sista avsnitt åt detta. 
 

4.1 Den kvalitativa intervjun  
Intervjun är mitt huvudsakliga redskap för datainsamling. Som intervjuare finns olika sätt att 
arbeta beroende på vad intervjuerna är tänkta att leda till och hur detta mål ska uppnås. En 
viktig fråga är huruvida det är betydelsefullt att materialet ska kunna jämföras med 
resultatet av andra intervjuer, eller om det istället är mer angeläget att studera hur den 
enskilda respondenten tänker och reflekterar kring det givna ämnet. I en kvalitativ studie av 
föreliggande slag, där fokus ligger på att förstå och finna mönster i ett litet antal personers 
läsning, ser jag det senare som mest väsentligt.6 Antalet intervjuer är fem, vilket visade sig 
vara ett lämpligt antal, då materialet i och med detta blivit tämligen fylligt. Fem intervjuer är 
dessutom ett lämpligt antal intervjuer för en studie av denna storlek, vilket exempelvis har 
betonats av Jan Trost. Han menar att fler än detta antal gör materialet i en kvalitativ studie 
alltför stort och svårt att hantera. (Trost 2010: 143) 
     Med tanke på respondenternas skiftande uppväxtmiljö och övriga bakgrund antog jag att 
intervjuerna skulle komma att koncentreras i varierande grad till de olika grundfrågor jag 
utgår ifrån. (Bilaga 1) Därför styrde jag intervjuerna mot vad exempelvis psykologen Annika 
Lantz benämner en riktat öppen intervjuform. En sådan innebär att intervjuaren har 
förberett vissa frågeställningar kring vilka intervjun ska kretsa, men där intervjun ändå i hög 
grad anpassas efter respondentens svar. Den riktat öppna intervjun kan tillsammans med 

                                                            
6 Se Trost (2010) för en mer ingående diskussion kring valet av intervjumetod. 
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den halvstrukturerade intervjun beskrivas som mellanformer, medan den helt öppna 
intervjun är en ytterlighet och den helt strukturerade intervjun är den andra motpolen. Den 
helt öppna intervjun är tämligen subjektiv och anpassas helt och fullt efter hur respondenten 
väljer att angripa det givna ämnet. Den helt strukturerade intervjun utgår istället från en i 
förväg iordningställd lista med frågor som ställs i en viss ordning. De båda strukturerade 
intervjuformerna lämpar sig bäst för kvantitativa studier, medan de båda öppna varianterna 
som sagt är mer användbara för kvalitativa studier såsom föreliggande uppsats. (Lantz 1993: 
17 ff) För att ändå få till stånd någon form av jämförbarhet mellan de fem intervjuerna 
föredrar jag den riktat öppna intervjun framför den helt öppna. Detta eftersom intervjuerna 
då byggs kring ett mer stabilt frågeskelett, kring vilket respondenterna sedan kan fylla på 
med sina personliga reflektioner.  
     De frågor intervjuerna utgick från finns att läsa i det informationspapper som sändes ut 
till respondenterna, och berör i tur och ordning följande sex aspekter av betydelse för 
läspraktiker: tillgång till litteratur; motiv till läsning; läspreferenser; favoritböcker; läsmiljö 
samt omgivningens syn på läsning. (Bilaga 1) Dessa frågeställningar valdes mot bakgrund av 
att de tillsammans ger en helhetsbild av den situation respondenterna växte upp i, och som 
ligger till grund för deras respektive läspraktiker. 
     Utöver vad jag skrivit ovan bör man som intervjuare vara uppmärksam på ytterligare 
några aspekter. Sociologen Ann Nilsen visar exempelvis hur kvinnors och mäns 
tidsuppfattning skiljer sig åt. Medan män tenderar att ha ett linjärt perspektiv ser många 
kvinnor tiden som cirkulär eller spiralformad. Medan en linjär tidsuppfattning ser ett tydligt 
samband mellan orsak och verkan och sålunda beskriver ett skeende från start till slut, så 
innebär ett cirkulärt perspektiv att uppmärksamheten fokuseras på ett specifikt skeende i 
nuet. Detta innebär att minnen av tidigare upplevelser kommer till ytan i den mån de tycks 
ha något att göra med det fokus respondenten för stunden har. Som intervjuare gäller det 
därmed att finna en väg att agera vad Nilsen benämner en lins genom vilken också till synes 
irrelevanta minnen kommuniceras. (Nilsen 1996: 19 f) Därmed menar jag att det är av 
särskild vikt att inte vara alltför låst av i förväg uppgjorda frågemallar. 
     Det faktum att uppsatsen utgår från respondenternas minnen öppnar för frågor om dess 
validitet, alltså trovärdighet. Naturligtvis är materialet för litet för att dra alltför generella 
slutsatser, men det är heller inte den kvalitativa metodens syfte. Vad som istället 
eftersträvas är mångfald och djup, något jag menar har uppnåtts med utgångspunkt i 
materialet från de fem intervjuerna. Validiteten stärks också av det källmaterial jag använder 
mig av för att sätta in respondenternas minnen i en vidare kontext. Studiens reliabilitet, det 
vill säga pålitlighet, är också tillräcklig, då datainsamling, informationsgivning och 
användandet av teknisk utrustning har följt gängse regler och normer. Den största 
osäkerhetsfaktorn är snarare vilken vikt som kan läggas vid respondenternas minnen så här 
långt i efterhand. Men som jag redogjorde för i uppsatsens inledning finns fog för att 
bedöma dem som tämligen tillförlitliga. Uppsatsens jämförelsematerial möjliggör också en 
utförlig diskussion om mina resultat. 
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4.2 Urval 
I fråga om val av respondenter finns flera aspekter att förhålla sig till, och urvalet kan göras 
på olika sätt beroende på vilken typ av studie det rör sig om. I detta avsnitt redogör jag för 
den urvalsmodell jag valt att utgå från. 
     Samtliga respondenter är, som nämnts, medlemmar i en informell bokcirkel som sedan 
tio år tillbaka brukar träffas en gång i månaden över en soppmiddag för att diskutera böcker. 
Gruppen består av nio medlemmar, varav jag intervjuar fem. Samtliga medlemmar blev 
tillfrågade om att delta men de jag valde var de som först anmälde sitt intresse. 
     I mitt urval har jag gått efter vad Trost beskriver som ett bekvämlighetsurval. Det innebär 
att man ”tar vad man råkar finna”. (Trost 2010: 140) I mitt fall har jag utgått från en 
bokcirkel som jag redan tidigare visste existerade, då den utgörs av väninnor till min mor. Jag 
har emellertid inte i övrigt någon personlig koppling till gruppen, som jag aldrig tidigare hade 
träffat. Jag ser därför inte någon risk för direkt inverkan på resultatet. Inte heller är studien 
av sådan natur att den har upplevts som känslig av vare sig mig eller respondenterna. 
Forskningseffekten torde därför inte påverkas nämnvärt av gruppens koppling till min mor. 
     Gruppens sammansättning är däremot lämplig eftersom den gav mig ett urval av 
respondenter med några gemensamma variabler, utöver det faktum att de är med i en 
bokcirkel: samtliga deltagare är kvinnor; de är över 70 år och hör sålunda till i huvudsak 
samma generation; alla har också varit ganska eller mycket flitiga läsare alltsedan 
barndomen. 
 

4.3 Datainsamling  
Den ovan beskrivna intervjuformen är alltså den huvudsakliga metoden för datainsamling. 
För att introducera respondenterna för uppsatsens ämne och för att vi skulle lära känna 
varandra inför de fem intervjuerna deltog jag emellertid också vid en av bokklubbens 
ordinarie sammankomster (onsdag 23 maj 2012). Det samtal vi då förde kom dock enbart att 
fungera som en kontext till vilken deltagarna ibland relaterade vid intervjuerna. Orsakerna 
till detta är att problem med ljudkvaliteten samt det stora antalet samtalsdeltagare gjorde 
att jag inte fick fram ett tillräckligt bra material för att jag skulle kunna använda det mer 
specifikt i uppsatsen. Därtill var samtalet alltför spritt, och kvaliteten på inspelningen alltför 
undermålig. Det faktum att tio personer deltog i samtalet medförde också att det vid 
transkriptionen ibland var svårt att höra vem som uttalade sig. 
    De fem individuella intervjuerna genomfördes under maj och juni månad. Varje intervju 
varade en knapp timme, och min strävan var att utforma situationen på samma sätt vid varje 
tillfälle. Detta för att uppnå så hög grad av jämförbarhet och reliabilitet som möjligt. Utöver 
att använda mig av de i förväg distribuerade frågorna inleddes samtliga intervjuer därför 
med en stunds allmänt prat, då jag också passade på att testa inspelningsutrustningen. Vi 
satt bekvämt vid ett litet bord hemma hos respektive respondent, och jag var noga med att 
skapa en så avspänd stämning som möjligt. 
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4.4 Dokumentation 
Materialet från intervjuerna spelades i samtliga fall in på ljudband.7 Valet föll av några olika 
skäl på ljudbandsinspelning istället för videoinspelning. För det första var det viktigaste för 
mitt syfte att få tillgång till respondenternas ord, tankar och minnesbilder. För detta räcker 
en ljudbandsinspelning gott och väl, eftersom personernas mimik inte står i fokus. Av 
tidigare erfarenhet är jag till och med av den åsikten att det ibland är en fördel att enbart ha 
en ljudinspelning att tillgå eftersom min egen tolkningsprocess så tydligt kommer att 
koncentreras till det sagda ordet. För det andra anser jag att användningen av en liten 
kassettbandspelare istället för en videokamera kan ha mindre påverkan på respondenternas 
sätt att agera, då de vet med sig att de inte kommer att synas och därför kan känna sig 
tryggare i att de förblir anonyma. I och för sig finns belägg för att även en 
ljudbandsinspelning kan ha en hämmande effekt på respondenten, som kan känna sig 
nervös. (Ekholm & Fransson 2012) Men den personliga integriteten behålls lättare om 
endast orden spelas in. 
     Oavsett val av inspelningsmetod krävs givetvis ett viss mått av efterarbete. Jag har valt att 
transkribera samtliga intervjuer för att underlätta analysarbetet. Materialet görs mer 
lättöverskådligt om det skrivs ner, och transkriberingsarbetet ger dessutom ett utmärkt 
tillfälle till att ordentligt sätta sig in i samtalens innehåll. Liksom lingvisten Per Linell har 
framhållit så är det viktigt att ta ställning till en rad olika faktorer vid transkribering. Det 
gäller att fundera igenom hur detaljrik transkriptionen behöver vara. Krävs återgivning av 
minsta nyansskillnad i respondentens röst, eller räcker det med att orden återges korrekt? 
Och är det av betydelse huruvida det framgår vilken dialekt respondenten har? I mitt fall 
handlar det i första hand om att utvinna innehållet och meningen ur intervjuerna. Ordens 
specifika utformning och betoning är alltså av mindre betydelse. Därför har jag valt att 
arbeta utifrån en transkriptionsmodell som inte tar hänsyn till dylika detaljer. Per Linell kallar 
denna modell för transkription II, och den går i huvudsak ut på att samtalet återges 
ordagrant och skrivs ner enligt idag accepterade normer för stavning. (Linell 1994)    
 

4.5 Informationsgivning och forskningsetiska överväganden 
Uppsatsen följer Vetenskapsrådets nu gällande etiska riktlinjer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet 2010) Ett av fyra huvudkrav är 
informationskravet, det vill säga att samtliga deltagare ska få både muntlig och skriftlig 
information om syftet med studien. Likaså ska deltagarna informeras om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta skedde genom att jag till 
alla i bokcirkeln mejlade ut ett informationspapper med detaljer om hur studien skulle gå till, 
och om att de när som helst hade möjlighet att hoppa av från studien. (Bilaga 1) Flera 
anmälde sitt intresse i samband med detta utskick, och vi hade då muntlig kontakt innan det 
var dags för intervju. Det andra huvudkravet, samtyckeskravet, innebär att deltagaren själv 
                                                            
7 Vid samtliga inspelningstillfällen användes en kassettbandspelare av modell Sony Cassette-Corder TCM-459V 
med inbyggd mikrofon. 
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har rätt att bestämma om han eller hon vill medverka eller inte. Samtliga deltagare 
informerades både skriftligt och muntligt om detta. Huvudkrav tre är konfidentialitetskravet. 
All information om deltagarna ska ges stor konfidentialitet och inte vara tillgänglig för 
obehöriga. Så har skett, bland annat genom att endast fingerade namn används i uppsatsen. 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet, som innebär att uppgifter som samlats in om en person 
endast får användas i forskningssyfte.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel ska jag redovisa mitt material och analysera de läspraktiker som uppsatsens 
fem respondenter drar sig till minnes från sin barndom. Som redskap vid analysen utgår jag 
från läshistorisk teori med viss förankring i oral history. Särskilt används Chartiers teori om 
läsning som en socialt, materiellt och historiskt beroende praktik för att strukturera 
respondenternas berättelser. Men också oral history används som teoretisk kontext 
såtillvida att just de egna minnena av och berättelserna om barndomens läspraktiker utgör 
analysens grundmaterial. Studien är också kopplad till litteratursociologin med vars hjälp det 
går att tydligt visa på sambanden mellan flickornas läspraktiker och de olika kontexter de 
levde i, på ett både personligt och samhälleligt plan. Det historiska perspektivet vidgas 
därför genom att det förenas med ett litteratursociologiskt synsätt. Såväl kapitel 5 som 6 har 
tydlig anknytning till litteratursociologi genom att det historiska perspektivet kombineras 
med en diskussion om vad respondenterna läste och vilka sociala faktorer som påverkade 
deras läsning. Denna kombination utgör ett tydligt exempel på litteratursociologisk 
forskning, som enligt Johan Svedjedals tidigare nämnda definition just strävar efter att 
markera kopplingen mellan text och kontext. (Svedjedal 1997: 69)  
     Kapitlet är indelat i två huvudavdelningar utifrån uppsatsens båda frågeställningar, men 
inleds med en kortare presentation av de fem respondenterna. Som tidigare nämnts är deras 
namn fingerade. Eftersom allt material härrör från endast en intervju med vardera 
respondent skrivs inga källhänvisningar ut. Av texten framgår emellertid tydligt vem jag för 
tillfället skriver om. Respektive avsnitt avslutas med en sammanfattning av analysen. 
     Den första huvudavdelningen behandlar frågan om hur flickornas läspraktiker kom att ta 
sig uttryck. Några viktiga aspekter vid analysen är de sociala, ekonomiska och kulturella 
förutsättningar som gavs för läsning och som inverkade på vad flickorna valde att läsa, varför 
de läste, i vilka situationer de läste och hur det kom att påverka deras syn på läsning.  
     Den andra huvudavdelningen syftar till att sätta in flickornas läspraktiker i en vidare 
samhällsdiskurs. Flickornas läsvanor sätts här i relation till dåtida normer för kvinnors 
läsning, liksom till betydelsen av socioekonomisk och geografisk tillhörighet.  
     Till grund för kapitlet ligger respondenternas svar på de sex frågor intervjuerna kretsade 
kring. (Bilaga 1) Då tanken är att samma frågor ska belysas ur såväl ett personligt som 
samhälleligt perspektiv går det inte att säga att somliga intervjufrågor behandlas i det förra 
avsnittet, andra i det senare. Däremot redovisar jag i början av varje avsnitt vilken 
intervjufråga som fokuseras just där. 

 
5.1 Presentation av de fem respondenterna  
Uppsatsens fem respondenter är som nämnts valda utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. 
(Trost 2010: 40) Det medför att många aspekter av deras liv, både som barn och äldre, skiljer 
sig åt. Samtidigt finns också flera likartade faktorer, såsom ålder, delvis gemensamma 
umgängesvanor, bostadsort etcetera. Som vi ska se i presentationerna kommer 
respondenterna från tämligen skilda bakgrunder, både avseende sociala förhållanden och 
geografisk miljö. Inför analysen av deras läspraktiker är det väsentligt att ha fått en viss 
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inblick i deras dåtida livsvillkor, särskilt med tanke på det faktum att utformningen av 
läspraktiker är beroende av en mängd omkringliggande faktorer, något tidigare kapitel gett 
belägg för. 

 

5.1.1 Anna 
Anna, född 1942, har ett arbetsliv som anordnare av konferenser och andra arrangemang 
inom kommunen bakom sig. Hon bor numera i samma norrländska medelstora stad som 
övriga respondenter, men under uppväxten var hon bosatt på en gård i en liten by några mil 
därifrån. Där fanns endast fyra gårdar, och invånarna livnärde sig på jordbruket och på 
skogen. Annas familj bestod av henne själv, hennes mor, två ogifta morbröder och 
morföräldrarna. Livet kretsade mycket kring gården och de sysslor som ständigt behövde 
utföras. Detta var dock naturligt för Anna, och hon minns sin barndom med värme. 
Gemenskapen i familjen och i byn var god, och det fanns möjligheter att som barn leva 
ganska fritt.  
     Även om de vuxna människorna i hennes närhet inte hade haft möjlighet till någon längre 
tids skolgång, och inte heller hade tid, lust eller ork till läsning och andra intellektuella 
aktiviteter, så uppmuntrades Anna i sitt intresse för läsning. Tillgången till litteratur var dock 
begränsad, vilket gör att hennes läspraktik kan sägas präglas av en ”man tager vad man 
haver-attityd”. 
 

5.1.2 Britta 
Britta, som är född 1938, kommer från en högborgerlig miljö där fadern var läkare och 
modern jurist. Efter tio år i Skåne flyttade familjen till en liten norrländsk kuststad där fadern 
hade fått en överläkartjänst. Flytten norrut var inte populär hos Britta, som minns det hela 
som en ”förfärlig upplevelse”. Hon gjorde senare samma yrkesval som fadern, och flera av 
syskonen har framträdande positioner i samhället. Familjen var stor, med fem barn. Äldst var 
en bror, och därefter kom Britta. 
      I familjen fanns ett ansenligt kultur- och samhällsengagemang, och tillgången till böcker i 
det egna hemmet var stor. Britta föddes sålunda in i en miljö där läsning och bildning 
värderades högt. Själv hade hon dock många olika intressen och menar att hon som barn 
inte var en särskilt flitig läsare. Detta kan kontrasteras mot hennes läsintresse idag, som är 
stort och betydelsefullt för henne. 
   

5.1.3 Christina 
Den tredje intervjun skedde med Christina, som är född 1932 och därmed är den äldsta 
respondenten. Hon föddes strax utanför sin nuvarande bostadsort, i ett område starkt 
präglat av det närliggande regementet. Barndomen var ekonomiskt sett påver, och familjen 
var bosatt i det torp som Christinas pappas morfar en gång fick som tjänstebostad när han 
arbetade som rättare på en stor gård. Familjen bestod av mor, far och syster. Men även 
faderns moster och morbror fanns nära, och det var ofta hos dem Christina tillbringade sin 



 

26 
 

tid, då föräldrarna arbetade mycket. Fadern arbetade på olika sätt för kronan, men var också 
tvungen att göra dagsverken för att familjen skulle kunna bo kvar på torpet. Modern åtog sig 
också olika sysslor för att få försörjningen att gå ihop. Christina har starka minnen av att det 
fanns en tydlig hierarki bland människorna i hennes hemtrakter. Militären sågs som en egen 
klass, medan de olika arbetarna på gården rankades olika beroende på arbetsuppgifter.  
     I hemmet fanns ingen tradition av skolning, men modern tyckte om att läsa. Christina 
hade fallenhet för studier, om än inget särskilt intresse för skönlitterär läsning. Hon tog 
examen vid en praktisk realskola med handelsinriktning i den närbelägna staden och läste 
som vuxen in studentexamen. Efter studier vid Socialhögskolan var Christina under många år 
verksam som socionom. Det är som vuxen Christina har kommit att bli en flitig läsare, något 
hon bland annat menar beror av omgivningens påverkan.  
 

5.1.4 Dagny 
Från en bymiljö i norra Norrland kommer Dagny, född år 1938. Äldst i en syskonskara 
bestående av fem systrar och en bror var hon drivande i syskonens lekar och samvaro. 
Familjen hade en stor bondgård, och Dagny framställer sin uppväxt som en tillvaro liknande 
den i Astrid Lindgrens böcker om Bullerbyn. Barnen hade stor frihet, men också vissa plikter 
som hörde jordbrukarlivet till. Dagny och hennes vänner lekte ofta utan uppsikt från vuxna 
och uppfann egna kreativa, fantasifyllda och konstnärliga sysselsättningar.  
     Dagny beskriver klimatet som varmt och öppet. Hennes föräldrar inspirerade till läsning 
och andra kulturella och konstnärliga aktiviteter, och framförallt modern delade barnens 
intresse för teckning, dramatisering och läsning. Även lärarna i skolan var måna om att 
barnen skulle få utlopp för sin kreativitet och läslusta. Dagny levde med andra ord i en 
förstående och stimulerande uppväxtmiljö där såväl kultur som fantasi uppmuntrades.  

 

5.1.5 Ellen 
Från en sydsvensk kustort kommer Ellen, som föddes 1942. Under uppväxten bodde hon 
tillsammans med mor, far, äldre bror och yngre syster i en liten kuststad med olika industrier 
som viktiga försörjningskällor. Ellens far, som var utbildad vid en teknisk skola, arbetade som 
överingenjör vid en av dessa. Samtliga barn tog studentexamen, Ellen vid latinlinjen. Hon 
kom sedan att utbilda sig till lärare i engelska och historia och arbetade som det under sitt 
yrkesverksamma liv.  
     I familjen fanns en stark pliktkänsla, men också värme, gemenskap och många tillfällen till 
lek. Ellen uppskattade tidigt att läsa, och det kom under uppväxten att bli hennes största 
intresse, då hon tyckte att hennes eget liv berikades av att läsa om andras. I hemmet fanns 
också god tillgång till litteratur, och särskilt modern läste ofta högt för barnen. Ellen växte 
med andra ord upp i en hemmiljö med ett levande intresse för kultur och utbildning. 
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5.2 Egna minnen av barndomens läspraktiker 
Att läspraktiker utformas beroende av en mängd olika faktorer torde vid det här laget stå 
klart. Utifrån ovan givna beskrivningar av de fem respondenternas uppväxt kan man se att 
de kommer från tämligen varierande miljöer. Men i vilken utsträckning har detta påverkat 
deras läspraktiker? Finns tydliga skillnader, eller kan man tvärtom se att deras läsning följer 
vissa linjer som är gemensamma för flera? Med utgångspunkt i uppsatsens första 
frågeställning, som handlar om hur flickornas individuella läspraktiker utformades, närmar vi 
oss dessa frågor. 

 
5.2.1 Omgivning och miljö 
Ett ämne som ständigt återkommer i de fem intervjuerna är respondenternas minnen av 
vilken plats litteratur och läsning hade i deras uppväxtmiljö – bland familjemedlemmar, i 
skolan och bland vänner. I detta avsnitt redovisas respondenternas tankar om den läsmiljö 
de växte upp i. Därför står framförallt intervjufrågorna 5 och 6, som handlar om läsmiljö och 
omgivningens litteratursyn, i fokus. (Bilaga 1) 
     För flera av respondenterna förknippas läsning med en varm, trygg stämning och närhet 
till föräldrarna. Hemma hos Britta utgjorde den gemensamma helgläsningen till och med en 
av veckans höjdpunkter. Hon berättar om hur familjen på lördagseftermiddagarna samlades 
kring brasan med en bok som medelpunkt: 
  

Britta: Och även sedan vi började läsa, så hade vi som lördagsnöje att vi hade 
någon bok, en sådan här lite större barn- och ungdomsbok, och så lästes det 
högt, och så fick vi lördagsgodis och så tände man brasan. Och när jag blev 
äldre och det där fortsatte för mina mindre syskon, så…, så länge jag var 
hemma på lördagarna så var ju det där alltid väldigt trevligt. Då var jag ju gärna 
med och lyssnade. 

 
I Brittas familj var böcker och med dem behäftade aktiviteter självklara inslag: 
  

Britta: Min pappa, han var också berättare, och min farfar var sagoberättare 
också, när vi var och hälsade på farföräldrarna. Och så var det sådana här 
brasstunder, med te och skorpor, och så, så jag hade ingen upplevelse av att 
det [läsning, min kommentar] var något främmande. Det har alltid funnits med 
som något helt naturligt [min kursivering]. 

 
Hos Britta fanns således en stark gemenskap i läsandet, som utgjorde en närmast självklar 
del av vardagslivet. Inte bara den gemensamma läsningen var väsentlig, utan Britta berättar 
också om hur båda hennes föräldrar var flitiga läsare. Modern och Brittas äldre bror brukade 
också diskutera sin läsning, och modern var mån om att alla barnen skulle läsa och engagera 
sig i samhällsfrågor. Hon var dessutom mycket engagerad i kvinnofrågan, så till den grad att 
Britta under en period var ordentligt svartsjuk på Fredrika Bremer, som hon tyckte lade 
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beslag på moderns tid i alltför hög grad.8 Medan modern stimulerade barnens läsintresse 
ansåg hon att handarbete var förspilld kvinnokraft, så Brittas intresse för hantverk 
uppmuntrades inte.  
     Brittas berättelse om familjens starka läsintresse skiljer sig från övriga respondenters. 
Anna, exempelvis, ger också en mycket ljus bild av sitt läsande. Men som vi har sett var hon 
till stora delar ensam om sin läsning under uppväxten, något som gör att man kan fundera 
över hur hennes läsintresse startade och kom att växa sig så starkt. Själv beskriver hon 
läsintresset som något närmast medfött: 

 
 Anna: Men jag tror, om man har det här lite grann i blodet så hittar man ju till 
läsningen ändå. Det går av sig själv på något vis. […] för det här med läsningen 
det är ju någonting fantastiskt roligt och nyttigt och bra på alla vis. Och de som 
då inte har det här naturliga intresset, de hittar ju inte, om inte de får hjälp då 
hittar ju inte de till det här, och kan inte glädjas över det. För hur det än är så är 
det ju fantastiskt att vara intresserad av att läsa. För tänk så mycket trevligt 
man har, och man vet att det ligger en bok och väntar som man vet är bra. Då 
känns det så trevligt och roligt. 

      

Lite senare i intervjun återvänder Anna till tankarna om genernas påverkan då hon berättar 
om en grannkvinna som ägde ett bokskåp. Inget märkvärdigt skåp eller några särskilt fina 
böcker, enligt Anna, men det var ett av få ställen där flera böcker fanns samlade. Denna 
kvinna hade ingen utbildning och låg social status. Men hon tyckte om läsning och såg till att 
samtliga döttrar utbildade sig till teoretiskt inriktade yrken. Enligt Anna visar detta ”hur det 
ibland i generna finns sådant där som man inte styr över”. Anna kopplar omedvetet samman 
skönlitterär läsning med utbildning – ett samband som idag ofta markeras i studier om ungas 
läsvanor.   
     Även om Annas egen mor inte brukade läsa, såg hon tidigt att läsningen var viktig för 
Anna. Hon uppmuntrade henne att läsa, bland annat genom att köpa böcker åt henne. Och 
en av morbröderna var egentligen intresserad av läsning, tror Anna: 
 

Anna: Och jag funderar på det här med, en utav mina morbröder, han läste ju 
inte mycket, men det fanns ju ingen tid heller till sådant. […] Men han läste 
ändå och köpte deckare och sådant där, och prenumererade på Se. Och jag 
tror, han var nog den ende i byn som läste lite grann i varje fall.  

 
Hon funderar därefter även över om morbrodern möjligen skulle ha läst betydligt mer om 
han hade givits andra förutsättningar.  

                                                            
8 Brittas mor var engagerad i Fredrika Bremerförbundet. 
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     Annas positivt laddade läsning förblev ändå en tämligen privat angelägenhet, och något 
hon mer eller mindre höll för sig själv. Inte för att någon misstyckte, utan snarare för att 
ingen visade något särskilt intresse för hennes läsupplevelser. Häri skiljer sig hennes 
berättelse i någon mån från Brittas, även om också Britta beskriver hur hon sällan 
diskuterade böcker hemma. Däremot hade hon och tre andra flickor i småskoleåldern en 
”sluten krets”, skyddad av svurna eder. Inom gruppen lästes äventyrsböcker, som var ett 
gemensamt intresse. Dessutom läste Britta och hennes storebror såväl barn- som 
ungdomsböcker parallellt med varandra, även om deras litteratursmak under tonåren kom 
att ta olika riktningar. 
     Dagnys uppväxt i en norrländsk bondby påminner till vissa delar om Annas. Men Dagny 
hörde till en stor syskonskara och berättar om ett förhållande till böcker som på flera sätt 
skiljer sig från situationen under Annas uppväxt. Syskonen läste mycket, vilket som sagt 
uppmuntrades av särskilt deras mor. Båda föräldrarna var också flitiga läsare, om än av olika 
genrer: 
 

Dagny: Hon [modern, min anmärkning] läste väldigt mycket böcker. Hon hade 
mycket böcker också. Hon läste jättemycket. Hon läste nog mer än pappa 
gjorde. För pappa läste nog mycket tidningar, ja, dagstidningar och sådana där 
facktidningar, det fanns ju de som hette Jordbrukarnas föreningsblad eller 
någonting sådant där, om jordbruksgrejer… maskiner och sådant där. Och 
skogsbrukstidningar, för vi hade ju skog också.  
 

     I och med det stora antalet systrar i familjen blev läsningen enligt Dagny ofta en 
gemensam angelägenhet. Man ärvde böckerna av varandra och pratade om sin läsning. 
Dessutom utgick många lekar från en bok. Ett exempel är Laura Fitingshoffs Barnen ifrån 
Frostmofjället (1907) som alla barn både hade läst och sett på film: 
 

Dagny: Barnen ifrån Frostmofjället lekte vi väldigt mycket. […] Och då var det 
min klasskamrat, som bodde granne, som hette Donald. Han fick alltid vara 
Gullspira. Och så var det en liten tjej som var våran lärarinnas dotter, då, som 
alltid fick vara Kristin. 

 
Dramatiseringar var enligt Dagny vanligt förekommande även i skolan. Framförallt talar hon 
entusiastiskt om sina två första fröknar, som uppmuntrade kreativitet och uppsättningar av 
teaterstycken. Dessutom fick barnen läsa ganska mycket i skolan. På denna punkt skiljer sig 
Dagnys framställning av skolgången ganska mycket från övriga respondenters. Medan de 
andra beskriver det som att de inte läste mycket alls, eller inte har några särskilda minnen 
från skolans läsning, skildrar Dagny skolan som en plats där läsningen fick mycket utrymme.  
     En av de som inte har några särskilt positiva minnen av skolans läsundervisning är Ellen. 
Hon skiljde redan under uppväxten på skolläsning och egen fritidsläsning, något som är 
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tämligen vanligt förekommande. (Malmgren 1983; Furhammar 1997; Säljö 2000; Torell 2002; 
Ulfgard 2002 samt Asklund [Schmidl] 2008): 
 

Ellen: Inte heller minns jag att vi uppmuntrades att läsa mycket på egen hand, 
vare sig i folkskolan eller läroverket, eller att vi pratade om böcker vi hade läst i 
skolan. Vi fick ”Lyckoslanten” någon gång per termin i folkskolan och kunde 
följa Spara och Slösa men jag vet inte om vi pratade om det heller i skolan. […] 

Vad jag minns läste vi inte många hela verk i skolan. Hemsöborna läste vi, 
liksom En herrgårdssägen, men i övrigt minns jag obegriplig lyrik av bland 
andra Stagnelius. För mig var nog skolläsning en sak och min privata läsning 
något annat, tror jag. 

 
I hemmiljön, däremot, erbjöds många tillfällen till sådan läsning som Ellen uppskattade. 
Liksom hos Dagny var det till stor del modern som fungerade som en katalysator för 
läsintresset genom att både erbjuda litteratur och själv läsa högt för barnen: 
 

Ellen: Jag minns inte när jag blev besatt av läsning, men det var tidigt. Mina 
föräldrar, särskilt mor, läste högt innan vi barn själva kunde läsa. Hon läste de 
gamla sagorna, men också om Pelle Svanslös, Pippi Långstrump och även Nalle 
Puh. Hon läste för det mesta innan vi skulle sova på kvällen. Sagorna var ju 
ganska grymma men de slutade alltid med att det goda vann, så det var mest 
bara spännande men inte otäckt att höra dem. 

 
Till skillnad från hemma hos flera av de andra respondenterna var Ellens mamma, som själv 
läste mycket, också engagerad i att diskutera de böcker barnen läste. Likaså hade Ellen en 
vän under läroverkstiden, som liksom hon själv tyckte mycket om att läsa och att prata om 
böcker. På så sätt levde Ellen i en miljö där böcker och boksamtal var en vanlig ingrediens i 
vardagen. Läsintresset tog över så till den grad att hon slutligen fick höra av sina föräldrar att 
hon borde tänka på att vara utomhus mer och tillbringa mer tid med grannflickorna. 
     Ellen framstår som den mest läslystna av de fem respondenterna, och hon hade också 
goda förutsättningar för att kunna ägna sig åt att läsa mycket. Omgivningen var i huvudsak 
positiv till hennes fritidssysselsättning, och liksom Britta och Dagny hade hon ständig tillgång 
till litteratur. Därigenom framträder en tydlig kontrast till den femte respondentens, 
Christinas, barndomsläsning.  
     Christina kan inte erinra sig att läsning egentligen var något som uppmuntrades i hennes 
barndomshem. Inte heller har hon några särskilda minnen av att de vuxna omkring henne 
brukade läsa högt för barnen särskilt ofta, även om det förekom sporadiskt: 
 

Christina: Nej. De hade nog så fullt upp med allt arbete på olika sätt. Pappa han 
jobbade ju då åt kronan på olika vis. […] De där torparna var ju skyldiga då, när 
jag var liten då… Då skulle de ju göra dagsverken. Och de här dagsverkena 
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minns jag väl. För pappa hade ju annat att göra, men han måste ju göra 
dagsverkena som var en sorts arrende då. 
 

Arbetet och försörjningsbördan beskrivs av Christina som ett hinder för att utveckla något 
egentligt fritidsintresse. Hon berättar exempelvis att fadern inte heller följde med när det 
ordnades filmvisning på regementet, eftersom han ofta var för trött. Men hennes mamma 
tyckte själv om att läsa, och Christina tror att det egna läsintresset väcktes av att hon såg 
modern med en bok i hand. Det var också modern som fick Christina att börja läsa vid en 
praktiskt inriktad realskola. Där kom hon för första gången i kontakt med ett större 
bokutbud, och eleverna förutsattes läsa en del skönlitteratur. Hennes känslor inför 
skolläsningen var dock ambivalenta: 
 

Christina: Ja, vi hade ju skolans elakaste lärarinna. Så det var väl kluvet, men jag 
minns att vi skulle ju då läsa vissa böcker, och så där vidare. Så man kom ju i 
kontakt med de stora [författarna, min anmärkning]. Och det var väl kanske 
inte det roligaste att läsa, tyckte jag.  

 
Kontrasten till den litteratur som erbjöds hemma var stor, något som måhända påverkade 
Christina i hennes negativa intryck av de ”stora” författarna.  
     Den positiva, varma och lustfyllda stämning som omgärdade läsningen för övriga 
respondenter präglade inte på samma sätt Christinas läsmiljö och läspraktik. Som vi kommer 
att se i nästa avsnitt fanns också klara skillnader i fråga om vilket litterärt utbud 
respondenterna hade att tillgå. 
      

5.2.2 Tillgång till texter 
Läspraktiker utvecklas utifrån de förutsättningar läsaren har. Det har vi redan sett ett antal 
exempel på i uppsatsens tidigare avsnitt, bland annat i fråga om omgivningens inställning 
och påverkan. I detta sammanhang spelar bland annat sociala och kulturella förhållanden in, 
men till viss del också ekonomiska. Detta blir än tydligare vid studier av unga läsares tillgång 
till texter, som i intervjuerna berörs främst med utgångspunkt i fråga 1. (Bilaga 1)  
     I detta avsnitt ska jag därför undersöka hur uppsatsens fem respondenter kom i kontakt 
med den litteratur de läste, och som kom att bidra till utformningen av deras läspraktiker. 
Frågan är nära förknippad med omgivningens förhållande till litteratur, eftersom man kan 
anta att flickorna var beroende av andra personer i sitt sökande efter böcker att läsa. Men 
hur fick de då tag i litteratur? Vilket urval fanns att tillgå? Och i vilken utsträckning hade de 
själva möjlighet att rikta sitt läsande mot genrer som de själva var särskilt intresserade av?  
     Ellen beskriver hur hon minns det som att hennes föräldrar köpte hem i princip all 
litteratur som höglästes för de tre barnen. Att låna på bibliotek, däremot, ”var inte aktuellt” 
förrän Ellen själv började läsa. Hemma hos Dagny var situationen ungefär densamma. Precis 
som Ellen hade hon ju en läsintresserad mor, som under hela uppväxten köpte hem många 
böcker av varierande slag åt sina barn. Dagny minns särskilt hur bokinköpen skedde i 



 

32 
 

samband med födelsedagar och julaftnar, men också vid särskilda tillfällen när man kunde 
behöva muntras upp. I första klass fick hon scharlakansfeber och låg hemma nästan en 
termin. Hon fick då en hett eftertraktad bok, Margit Fjellmans och Engelberth Bengtssons 
Hos småprinsessorna på Haga (1942), som kom att bli viktig för Dagny under sjukdomstiden, 
både som läsning och som utgångspunkt för lek. Låna från bibliotek gjorde man emellertid 
inte, utan det var först i och med skolgången som Dagny kom i kontakt med ortens 
folkbibliotek. 
     På frågan om Dagny tycker att hon hade god tillgång till böcker under sin uppväxt svarar 
hon jakande, och beskriver samtidigt hur läsningen i hennes hemmiljö var en säsongsbunden 
sysselsättning: 
 

Dagny: Jag har haft tillgång till böcker. Det tycker jag att jag har haft. Sedan har 
jag haft… har vi ju lånat mellan varandra också, vi gamla kompisar om man 
säger så. Särskilt jag och min bästa kompis på den tiden […] vi lånade 
jättemycket böcker av varandra. För hon hade också jättemycket böcker i sitt 
föräldrahem där hon bodde. Så vi bytte mycket med varandra. Nej, men 
vintrarna… då läste vi ju oerhört mycket. Sommartid, då blev det ju mindre, för 
då var det så mycket uteaktiviteter […] 

 
     Även Anna, som liksom Dagny är uppväxt i bondemiljö, nämner att det under vintern 
fanns mer tid till läsning än under sommarhalvåret, då andra sysslor upptog den mesta tiden. 
Men i fråga om tillgång till litteratur är skillnaden stor mellan deras respektive barndom. 
Medan Dagny i hemmet hade mycket gott om böcker, som dessutom var skrivna specifikt för 
barn och ungdomar, beskriver Anna utbudet som bestående av endast en historisk serie om 
karolinerna. Det var en vitfärgad bokserie, som stod i hemmets bokhylla, och som 
morbrodern hade köpt. Dessa böcker läste Anna dock aldrig, eftersom de enligt henne 
verkade för svåra.  
     En stund senare återkommer dock Anna till de böcker som fanns i hennes hem, och gör då 
några tillägg: 
 

Anna: Flickornas julbok fick jag varje jul, minns jag.9 Och det var ju… Jag 
kommer inte ihåg vad de handlade om men det skulle väl passa en tonåring då, 
tidig tonåring, eller barn. Jag kommer inte ihåg riktigt hur de var. Om de var 
indelade så man köpte efter viss ålder eller hur det var. Det kan jag inte säga. 
Men det var ju läsning som jag uppskattade då.  

 
Därutöver prenumererade Anna själv i tonåren på Fickjournalen, en ungdomstidskrift som 
utgavs mellan åren 1945 och 1961 innan den bytte namn och delvis också läsekrets. Och en 

                                                            
9 Flickornas julbok var en bokserie som utgavs för flickor inför jul varje år från 1910-talet ända in på 1970-talet. 
Författarna och innehållets inriktning varierade från år till år. Se t ex Toijer-Nilsson (2000). 
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veckotidning fanns också hemma hos en granne, så där satt Anna ofta och läste dess 
kärleksnoveller. 
     I Christinas hem fanns också tillgång till veckotidningar: 
 

Christina: Mamma lånade väl och köpte också. Hemmets veckotidning minns 
jag väldigt väl. Det var väldigt noga att hon skulle ha Hemmets veckotidning. 
Och det var ju följetonger. Och en annan läste ju dem också, så fort man hade 
lärt sig att läsa. Så det var ju ett sätt att läsa. Även om det kanske inte var det 
mest uppbyggliga. 

 
Denna veckotidning utgjorde tillsammans med moderns samling av arbetarlitteratur större 
delen av hemmets litterära utbud. Om Christina ville läsa böcker för barn fick hon vända sig 
till biblioteket, något hon ibland gjorde.  
     Den enda respondent som sällan tycks ha använt sig av bibliotekens stora utbud är Britta. 
Som nämnts hade hon tillgång till en stor och varierad boksamling i sitt hem, varför behovet 
av att finna litteratur på annat håll inte var lika uttalat som för framförallt Anna och 
Christina. Men i viss mån förefaller det låga antalet biblioteksbesök också ha att göra med 
Brittas, som hon säger, något ”otåliga” läggning: 
 

Britta: Jag lånade lite grann, men aldrig så mycket som min bror gjorde, till 
exempel. Och jag har aldrig sedan varit någon stor bibliotekslånare. Jag är lite 
för otålig. Om man läser om, eller hör om en bok, och så vill man läsa den, så 
ska man ställa sig på kö, och så kanske man får den och så måste man läsa den 
på fjorton dagar eller något sådant. Och det har inte passat mig, så att jag har 
varit lite slösig på det sättet att jag köper böcker istället. 

 
     Även om Dagny och Ellen vittnar om att tillgången på litteratur var god i deras 
barndomshem, så var de alltså till skillnad från Britta också flitiga biblioteksbesökare. Ellens 
minnen av skolans läsning är som nämnts inte särskilt positiva, och detsamma gäller hennes 
beskrivningar av läroverkets skolbibliotek, vilket hon benämner som ”uselt, trist, dammigt 
med gamla ointressanta böcker. Jag tror jag var där en gång, men sedan var det 
stadsbiblioteket som försåg mig med böcker.” Bilden av stadsbiblioteket är istället betydligt 
ljusare, även om det begränsade låneutrymmet inte räckte till för att släcka Ellens lästörst: 
 

Ellen: Så fort jag fick låna böcker själv lånade jag de tillåtna fem böckerna varje 
vecka. Fler fick man inte låna och eftersom jag oftast läste ut en bok om dagen 
så fick jag läsa om de bästa ur veckans skörd direkt. 

 

Att döma av Dagnys beskrivning var hon inte en lika flitig biblioteksbesökare, men det 
bibliotek som fanns i byn framställer hon som både aktivt och modernt: 
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Dagny: Det fanns väldigt mycket böcker där. […] Vi hade… i skolan hade vi ju då 
vissa dagar som vi fick låna på […] och då fick man låna böcker där och läsa. 
Och det gjorde vi. Vi läste jättemycket. Och det var ganska mycket… Det kom 
en sådan här bokbuss och bytte ut med jämna mellanrum. Så vi fick ju nya 
böcker, nya som var aktuella. Så att vi hängde ju med ganska bra, på det som 
fanns på den tiden, tror jag, i olika genrer då. Nej, det var ett välsorterat 
bibliotek kommer jag ihåg. Och det fanns ju i skolan […] 
Intervjuare: Absolut. Men var det bara skolbiblioteket som fanns, eller hade ni 
något annat bibliotek också, i närheten så? 

Dagny: Skolbiblioteket fanns. […] Och då var det öppet vissa eftermiddagar och 
kvällar för byborna, så att de kunde få komma till. Men det var det biblioteket. 
Och det var ganska stort, faktiskt. […] Så det var, det var väl uppbyggt ungefär 
som ett bibliotek idag nästan… med en disk där. Och så satt det ju en dam där 
som höll i det här, och kunde allt. […] Så det fanns… det var ganska välsorterat. 

 
     För Anna, som inte hade tillgång till så många böcker hemmavid, medförde skolgången att 
hon fick möjlighet att läsa fler böcker, även om skolan i sig inte erbjöd särskilt mycket. 
Tillgången till ett skolbibliotek, däremot, innebar ett större utbud av böcker att välja ifrån, 
trots att det inte var särskilt stort. Bland annat var det där Anna lånade böckerna om Kulla-
Gulla, som hon tyckte mycket om. Till dessa böcker återkommer jag i ett senare avsnitt. Men 
Annas fem kilometer långa väg till skolan gjorde att hon sällan hade möjlighet att låna 
böcker utanför skoltid. Det var därför rasterna som stod till buds. Anna berättar att läraren 
på vissa raster öppnade biblioteket och registrerade vilka böcker man lånade. Däremot 
minns hon det inte som att läraren egentligen kom med några tips eller råd om vilka böcker 
som kunde tänkas passa. Och bibliotekets utbud var enligt Anna inte så stort, och inte heller 
så uppdaterat. Vid intervjun diskuterades dess utbud av de många nyskrivna barn- och 
ungdomsskildringar som kom under 1940- och 1950-talet. Enligt Anna nådde dessa nya 
böcker inte hennes bibliotek: ”Jag tror knappast, de här som kom då, att de var så framsynta 
och moderna att de köpte in på det sättet.” 
     Också Christina hade ett skolbibliotek att tillgå, särskilt efter att hon börjat sina studier på 
den praktiska realskolan i staden. Det skolbibliotek hon dessförinnan lånade från var 
tämligen litet, och Christina tror inte att hon lånade särskilt många böcker därifrån. Hon 
anser sig emellertid inte ha varit någon särskilt flitig låntagare på skolbiblioteket i staden 
heller, men där fanns likväl en betydligt större boksamling. Christina hade dessutom 
tillsammans med en klasskamrat ansvaret för skolans egen bokhandel, vilket medförde att 
hon hade möjlighet att läsa lite om de böcker de sålde. På så sätt kunde hon under denna 
period hålla sig à jour med litteraturutbudet. 
     Respondenternas tillgång till litteratur var som vi sett tämligen varierad, avseende både 
genrer och kvantitet. Det är därför intressant att gå vidare med att studera deras motiv och 
läspreferenser, bland annat för att fundera över eventuella samband mellan tillgången till 
texter av olika slag och den litterära smak respondenterna själva kom att utveckla. 



 

35 
 

 

5.2.3 Motiv och läspreferenser 
Bland läsforskare är det vedertaget att motiven, eller orsakerna, till läsning kan vara flera. Till 
att börja med kan skälen vara antingen positiva eller negativa och grundas i antingen 
läsarens egen vilja till läsande eller det av andra påtvingade läsandet. Positivt laddade skäl 
talas ofta om i termer av lustläsning (också benämnd nöjesläsning), läsning för att inhämta 
kunskap eller läsning som tidsfördriv. Läsning med negativa konnotationer kan istället 
innebära att man känner sig tvungen att läsa på grund av yttre tryck från exempelvis 
föräldrar, skola eller arbetsplats. I detta avsnitt utgår redovisningen från respondenternas 
svar på intervjuernas fråga 2 och 3, som just kretsar kring frågor om deras motiv till att läsa, 
men också kring vilka typer av texter de kom att tycka om. 
     Det förefaller som om respondenternas motiv för läsning kretsade mycket kring lust, 
spänning och intresse. Och deras läspreferenser var nära kopplade till vad de upplevde som 
intressant och fascinerande att läsa om. Ellen, som efter att hon lärt sig läsa brukade läsa så 
mycket som en bok om dagen under flera år, berättar om två av de flickboksserier som 
kommit att betyda mest för henne: 
 

Ellen: Men de serier jag läste om och om igen var Kulla-Gulla och Anne på 
Grönkulla och båda serierna har satt djupa spår. Det var ju två föräldralösa 
flickor som på olika sätt fick det bra redan under barndomen och som var 
starka och vågade vara sig själva. Man fick en inblick i det samhälle flickorna var 
del av och skildringarna av deras vardagsliv var spännande. Att det fanns flera 
böcker som gjorde att man kunde följa dem var toppen, förstås. 

 
Ellens uttalande är intressant av flera anledningar. För det första talar hon om sina två 
absoluta favoritserier, vilket i sig ger vissa ledtrådar till vilka preferenser hon hade. För det 
andra beskriver hon vad i böckerna som hon fann intressant, nämligen inblicken i flickornas 
vardagsliv samt det faktum att de båda protagonisterna genomgår en utveckling från fattiga 
och övergivna till att få ett gott liv som de själva styr över.  
      Flickbokens klassiska uppbyggnad uppskattades sålunda av Ellen. Detta intryck förstärks 
av att hon också berättar om hur hon gärna läste långserier ”om flickor på internatskolor, 
om flickor med teaterdrömmar, om sjuksköterskor”. De klassiska flickböckerna Ulla-Bella 
(Stiernstedt 1922) och PollyAnna (Porter 1913) var också favoriter. Flickböcker utgjorde med 
andra ord ett vanligt inslag i hennes läsning, men det var enligt Ellen inte de många gånger 
sedelärande dragen i dem som tilltalade henne, utan främst det faktum att hon fick tillträde 
till andra miljöer.  
     Flickböcker utgjorde inte heller mer än en del av hennes tämligen breda läspreferenser. 
Som hon själv påpekar hade hon också fri tillgång till broderns pojkböcker, vilka hon läste 
med glädje. Även romantiska herrgårdsskildringar och historiska romaner ingick i hennes 
litterära repertoar. Från början av tonåren minns hon emellertid hur längtan efter nya 
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genrer gjorde sig påmind. Modern satte då i hennes händer böcker av bland andra Selma 
Lagerlöf och H C Andersen: 
 

Ellen: Jag har livet igenom återkommit till Selma och ser nog Värmland genom 
hennes glasögon fortfarande. Hennes språk och sätt att använda landskapet 
dramatiskt gillade jag, och hennes personer genomgick många prövningar och 
man visste aldrig hur det skulle sluta. Hon lät en ana att livet inte bara var det 
som syntes på ytan, att fantasins kraft var stark och att det fanns övernaturliga 
krafter. På samma sätt lät HC Andersen läsaren ana att livet var bråddjupt och 
det kittlade.  

 
Som synes återkommer här karaktärerna, de hinder de har att övervinna samt en inblick i 
livets mysterier som viktiga ingredienser för Ellen.  
     För flera av respondenterna kombineras läslusten och intresset att lära mer om 
människor och om livet med en pirrande förbjuden känsla. Ellen berättar till exempel om hur 
hon mot sin mors vilja tidigt läste Agnes von Krusenstjernas skandalomsusade romaner. 
Även Britta har minnen av dessa skildringar, även på ett mer personligt plan: 
 

Britta: Hon var, ja det fanns en släktrelation mellan familjerna, och med mina 
farföräldrar fick man överhuvudtaget inte prata om Agnes von Krusenstjerna, 
men jag noterade ju sedan när jag blev lite äldre att böckerna fanns hemma, 
och dem intresserade jag mig för då. Och det är ju klart att det var inte sådana 
böcker som kanske man satt i föräldrarnas (åsyn) och läste […] När jag började 
bli större så fanns […], erotiska skildringar så blev de ju spännande. Men alltså 
det var inte något som var förbjudet i mitt föräldrahem, mina föräldrar tyckte 
att hon [von Krusenstjerna, min anmärkning] hade litterära kvaliteter även om 
man ogillade hennes eskader i familjen. 

 
     En liknande episod nämns av Anna. Hon beskriver hur hon och hennes gästande kusiner 
en sommar fick fatt i den av morbrodern undangömda Sången om den röda rubinen av 
Agnar Mykle, som när den gavs ut i slutet av 1950-talet orsakade uppror på grund av vad 
som med dåtida mått ansågs vara total sedeslöshet. Med en stark känsla av spänning läste 
de boken, som upplevdes som en besvikelse eftersom de inte uppfattade den som särskilt 
utmanande.  
     Annas läsning påminner också i vissa andra avseenden om Ellens, även om deras situation 
skiljde sig åt genom att Anna inte hade tillgång till ett lika stort och varierat litteraturutbud 
som Ellen. Men Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gulla-böcker låg även Anna varmt om 
hjärtat, liksom L M Montgomerys Anne på Grönkulla-serie. I tonåren övergick Anna till att 
läsa böcker av Sigge Stark och andra populärlitterära romaner, vilket gjorde att hennes och 
Ellens läsning då började gå åt ganska olika håll för en tid. 
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     Kulla-Gulla-serien och Anne på Grönkulla-böckerna återkommer i själva verket i samtliga 
intervjuer. Britta beskriver det som att romantiken var vad som främst lockade henne till 
dessa böcker. Hon kände också igen sig i den herrgårdsmiljö som beskrivs i serien om Kulla-
Gulla, eftersom det hade funnits en herrgård i ägo inom hennes släkt. Och Dagny berättar 
om hur hon och hennes systrar läste och lekte Kulla-Gulla. Också Dagny fattade snabbt tycke 
för dessa böcker: 
 

Dagny: Kulla-Gulla tyckte jag var väldigt bra då när jag läste den. Jag tyckte den 
var jättebra då. Den var ju också lite spännande, och det var ju lite synd om 
Kulla-Gulla, tyckte man ju liksom. Men hon fick det ju bra på slutet. Det var ju 
det som var … Ja, det var ju lite spännande varje år och se vad om hänt. För det 
kom ju en ny till varje jul. Och då fick man ju den där boken, och det var lite kul 
att se vad som hade hänt. För hon växte ju upp. 

 
Liksom för de övriga flickorna var det i huvudsak huvudpersonen Kulla-Gulla och hennes väg 
genom livet som skapade spänning och fascination hos Dagny. 
     Men flickornas läsning var som sagt mångfasetterad. Britta var exempelvis förtjust i 
äventyr, vilket jag redan diskuterat. Här var det spänningen som lockade henne, och i åtta-
tioårsåldern läste hon med glädje Alexandre Dumas Greven av Monte-Cristo (1845) och 
Emmuska Orczys Röda nejlikan (1907), vilka båda ofta räknas till pojkböckernas klassiker. 
Utpräglade fantasiskildringar, som Alice i Underlandet (1865), tyckte hon däremot inte om: 
”Jag tyckte den var för galen på något vis”.  
     Överhuvudtaget påminner Brittas läsutveckling och dito preferenser till stora delar om 
Ellens. I gymnasiet läste hon med glädje Selma Lagerlöf och andra svenska författare, såsom 
Sigfrid Siewertz och Hjalmar Söderberg. Skolans läsning minns hon därför inte som särskilt 
betungande, och till skillnad från Ellen gör hon ingen större åtskillnad mellan sin 
fritidsläsning och den av skolan bestämda. 
     Det gör inte heller Dagny, som inte kan påminna sig någon form av tvång i samband med 
barndomens läsning. En av hennes lärare var mycket historieintresserad vilket gjorde att 
barnen fick läsa många historiska romaner. Det uppskattade Dagny, då hon tyckte att 
historia var spännande. Dessutom fanns i dessa skildringar ofta kopplingar till geografi, som 
Dagny har fascinerats av i hela sitt liv. Läsintresset kopplar Dagny själv samman med det 
faktum att man kunde lära sig saker genom att läsa, men också med bristen på andra 
kvällsaktiviteter: 
 

Dagny: Och på den tiden fanns det ju inte teve heller, så att det var ju liksom, 
det var ju läsa man gjorde då. Och jag hade alltid någon bok på gång. Alltid. Jaa, 
olika genrer då, om man säger så. Det som fanns till hands. 

 
     Som för flera av de andra ingick också många flickböcker som en självklar del i 
läspreferenserna, något som verkar ha varit särskilt understruket hos Dagny. Med tanke på 



 

38 
 

den stora skaran systrar i hennes familj var detta måhända inte heller särskilt oväntat. 
Utöver böckerna om Kulla-Gulla och Ann på Grönkulla nämner Dagny Astrid Lindgrens 
debutroman Britt-Mari lättar sitt hjärta (1944) som en viktig läsupplevelse, liksom Gerda 
Gobés många flickskildringar. En intressant aspekt av Dagnys läsning är också att man i 
hennes familj överhuvudtaget läste många av dåtidens nyutkomna barn- och 
ungdomsböcker.  
     Något som ytterligare förstärkte Dagnys lust till läsning var att litteratur var ett viktigt 
inslag i hennes och hennes kamraters umgänge. Vi har redan sett hur Dagny och hennes 
bästa vän brukade byta böcker med varandra. Men ett liknande utbyte skedde också i en 
flickgrupp som ofta träffades. Kamratgruppens bokbyten och samtal kring böckerna utgjorde 
ytterligare ett incitament till att läsa mycket, eftersom de gemensamma läs-, samtals- och 
systunderna skapade sammanhållning och gav inspiration till mer läsning.  
     Den vars läspreferenser, och delvis även syfte med läsningen, skiljer sig mest från övrigas 
är Christinas. Hon berättar inte om särskilt många böcker från barndomen som satt några 
djupare spår, och i hennes kamratkretsar var inte läsning någon särskilt vanlig sysselsättning. 
Vännerna gjorde istället andra saker när de träffades. Men äventyrsböcker som Daniel 
Defoes Robinson Crusoe (1719) uppskattade Christina, eftersom läsningen ”redan då […] 
gärna fick vara lite spännande”. Intresset för spänningslitteratur har därefter följt Christina 
genom livet. Men det var först i tjugoårsåldern som läsintresset verkligen började ta fart, och 
hon har exempelvis alltsedan början av 1950-talet varit medlem i en bokklubb.  
     Ändå nämner Christina också att det i hennes motiv till att läsa finns en koppling till 
moderns läsning. Selma Lagerlöf blev genom hennes försorg en ganska tidig bekantskap, 
med läsupplevelser som Körkarlen (1912) och Herr Arnes penningar (1904). Modern läste 
också den under 1930-talet tämligen nya statarlitteraturen, men det väckte inget större 
intresse hos dottern, som hellre ville läsa om spänning och andra miljöer än om sådant som 
berörde det egna vardagslivet. ”Avkoppling”, är det epitet Christina främst använder för att 
sätta ord på vad läsningen har betytt för henne, såväl i barndomen som senare i livet.  
     Avkoppling, men också spänning, nyfikenhet på livet och ett bildningsintresse utgör ofta 
nämnda motiv till läsning. Motiven sätter också sin prägel på flickornas läspreferenser, något 
jag återkommer till i uppsatsens avslutande diskussion. 
 

5.2.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt behandlas frågan om hur respondenternas läspraktiker kom att ta sig uttryck 
på ett personligt plan. Ellen, Britta och Dagny växte upp i hem med starka läskulturer. De såg 
sina föräldrar och syskon läsa, och läsandet var i hög grad lustfyllt. Anna och Christina var 
istället tämligen ensamma om sin läsning, då ingen stark lästradition fanns i deras hem.  
     Ur en litteratursociologisk synvinkel finns flera andra aspekter att lyfta fram. Hemmens 
olika läspraktiker bidrog till att flickornas tillgång till litteratur skilde sig åt. I familjerna med 
en stark läskultur fanns fler böcker än hos de andra. Dessa hänvisades istället till biblioteken. 
Också respondenternas val av litteratur varierade. De med störst tillgång till böcker läste 
mest, och tämligen omväxlande. De med tillgång till få böcker och med en svag läskultur 
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omkring sig läste mindre varierat, och den flicka som läste mest sporadiskt hade också den 
snävaste litterära repertoaren. Utformningen av respondenternas läspraktiker kan alltså 
kopplas till deras sociala bakgrund och identitet, vilket stämmer väl överens med den 
litteratursociologiskt grundade synen på läspraktiker som kontextuellt beroende.   
      

5.3 Läspraktikerna i en samhällelig diskurs 
De fem respondenternas egna minnen av barndomens läspraktik vittnar om en tämligen stor 
variation avseende samtliga de omständigheter som behandlas i föregående avsnitt. Den 
närmast omgivande miljön, skolan, familjen och vännerna förefaller sålunda ha betydelse för 
flickornas utveckling av personliga läspraktiker.  
     Som tidigare nämnts utgår uppsatsens syn på läsning från bokhistorikerns Roger Chartier 
definition av läspraktik som ett begrepp vilket innefattar både relationer till den egna 
identiteten och till andra människor. Till detta bör också läggas hans betoning av läsningen 
som en materiellt och socialt beroende praktik (Chartier 1995) Kapitlets första avsnitt 
behandlade i hög grad respondenternas läsminnen utifrån faktorer knutna till den egna 
personen. Men för att få en bättre helhetsbild av flickornas läsning bör den också sättas i 
relation till det omkringliggande samhället med dess normer för flickors läsning, det vill säga 
vad Chartier avser med relationen till andra individer. Likaså bör läsningens materiella 
aspekter studeras, eftersom de är nära förknippade med sociala relationer. Därför utgår 
detta avsnitt från uppsatsens andra frågeställning, där relationen till samhällets uppbyggnad 
och värderingar fokuseras.   
     Föreliggande avsnitt närmar sig läspraktikernas sociala och materiella aspekter utifrån tre 
utgångspunkter. För det första studerar jag flickornas läsminnen med fokus på materiella 
faktorer. För det andra diskuteras läspraktikerna och ett eventuellt samband med flickornas 
geografiska och sociala hemvist. För det tredje sätts respondenternas läsning i relation till 
deras identitet som flickor och unga kvinnor, med utgångspunkt i Hedwig Ekerwalds 
tudelade identitetsbegrepp. (Ekerwald 2002)  
 

5.3.1 Materiella faktorer 
I mitt material finns flera exempel på den fysiska bokens betydelse, som framförallt kan 
kopplas till intervjuns första fråga, om tillgången till texter. (Bilaga 1) Anna har tydliga 
minnen av hemmets bokbestånd, som var förhållandevis litet. Hon minns det dock inte på 
grund av att hon fann böckerna särskilt intressanta eller spännande att läsa, eftersom hon 
vare sig själv läste dem eller såg någon annan göra det: 
 

Anna: Men de enda böcker jag kommer ihåg, som stod därhemma, det var en 
serie med karolinerna. Jag kommer ihåg dem än, för de var väl vita, de där, och 
det stod väl kanske sex, sju stycken, sådana här smala. Jag tror de finns kvar nu 
också. Men jag såg aldrig någon som läste i dem, och jag gjorde det inte själv 
heller. Det var lite för tungt för mig på den tiden. [min kursivering] 
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Följaktligen fyller förekomsten av dessa böcker en annan funktion än just läsupplevelsens. 
Denna funktion tycks för Anna dessutom ha varit av sådan betydelse att det vid en direkt 
fråga om hemmets bokbestånd är dessa skildringar hon först minns, fast det sedan 
framkommer att hon även haft några andra böcker i sin ägo, som hon dessutom uppskattade 
att läsa.  Den historiska serien var uppenbarligen viktig som fysiskt föremål, snarare än som 
fylld med ett innehåll.  
     Även om de flesta respondenter inte själva betonar att de fysiska böckerna haft någon 
särskild betydelse för dem, så framskymtar det då och då i intervjuerna att de ändå är kära 
ägodelar. Dagny beskriver till exempel hur hon sparat många av sina böcker från 
barndomen: 
 

Dagny: För jag har nämligen sparat en del av böckerna. Men nu var ju vi väldigt 
många syskon, så vi fick liksom ärva efter varann. Och så, de riktigt tidiga 
barnböckerna, de blev ju sönderlästa. Men däremot de andra, som jag då vet 
att jag fått vid speciella tillfällen. Och jag hade en sådan där idé om att jag alltid 
skulle skriva i böckerna när jag hade fått dem. Vem jag hade fått den av, och 
när jag hade fått den. Så det står i böckerna. Och dem har jag sparat. 

 
Citatet visar några skäl till att Dagny sparat böckerna genom alla år. För det första handlar 
det främst om de böcker som hon fått vid speciella tillfällen, och som därmed förknippas 
med särskilda minnen. För det andra skrev hon ofta sitt namn i böckerna. 
     Ytterligare en materiell faktor att förhålla sig till inom läsforskning är den rumsliga, som 
bland annat studeras ingående av Lars Furuland. (Furuland 1975 och 1991) Vi har redan sett 
hur Anna, Ellen och Christina i huvudsak beskriver sin läsning som en privat sysselsättning 
som gärna skedde i ensamhet, även om Ellen ibland diskuterade sin läsning i hemmet och 
med en vän. Brittas och Dagnys läspraktiker innefattade istället både privat och gemensam 
läsning. Hos Britta skedde det i form av gemensam äventyrsläsning i kamratkretsen, men 
också genom lördagens familjestund och återkommande samtal om böcker i hemmet. Dagny 
delade sina läsupplevelser med kamraterna och systrarna, samt i någon mån också med sin 
mor. 
     Dessa skilda lässituationer innebär att den rumsliga aspekten tar sig olika uttryck i 
respondenternas läspraktiker. Läsning på skolan nämns endast mycket kortfattat, och 
kopplas främst till speciella tillfällen, som när Dagny och hennes skolkamrater dramatiserade 
litterära stycken inför publik. I övrigt förefaller skolan och biblioteken inte ha utgjort några 
lockande läsplatser för respondenterna. Skolans lokaler nämns knappt, och efter vad som 
sägs om biblioteken kan man dra slutsatsen att de var alltför små, var belägna alltför långt 
hemifrån eller endast öppna under skoltid. Den vanligaste materiella läsmiljön var istället 
flickornas hem- och fritidsmiljöer.   
     Ellen läste exempelvis ofta inomhus, gärna i sitt eget rum, och likaså Anna. Dagnys 
läspraktik präglades tvärtom av rumslig förflyttning. Även om hon ofta läste inomhus och för 
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sig själv, så fortgick läsprocessen efter avslutad läsning genom att hon tillsammans med 
syskon och kamrater dramatiserade och lekte skildringarna. Många gånger skedde detta 
utomhus och med rekvisita från naturen.10 Christina läste inte lika frekvent som övriga 
respondenter, och delger i intervjun inga särskilda minnen av hur hennes fysiska läsmiljö såg 
ut, annat än att läsningen främst skedde i hemmet.  
     I Ellens läspraktik fanns också vissa drag av gemensam läsning, då hon ibland samtalade 
med en vän om böcker. Men den avskilda, individuella läsningen var primär. Den myckna 
inomhusvistelsen fick till slut, som nämnts, Ellens föräldrar att reagera. De tyckte att hon 
behövde vistas mer utomhus, och man kan ana en konflikt mellan å ena sidan Ellens eget 
starka intresse och föräldrarnas önskan att hon skulle få frisk luft och socialt umgänge. 
     För Britta blandades däremot individuell och gemensam läsning mer. Medan den privata 
läsningen enligt hennes minnesbild ofta skedde i det egna rummet eller åtminstone i 
avskildhet, utgjorde sittplatserna runt brasan arena för familjeläsningen. I detta 
sammanhang aktualiseras ytterligare en aspekt av läsandet som materialitet, nämligen 
högläsning kontra tyst läsning. I äldre tider var läsning per definition en gemensam aktivitet, 
men i och med nya moderniteter såsom bättre lampor, mer utrymme samt mer fritid kom 
läsandet alltmer att övergå till att bli en privat och tyst sysselsättning. (Johannesson 1980) 
För Britta ingick båda dessa varianter som självklara delar av hennes läspraktik. Även Dagny 
och hennes vänner fann glädje i den gemensamma läsning de ägnade sig åt vid sina 
syjunteträffar. Den gemensamma läsningen möjliggjorde också att de kunde handarbeta 
samtidigt som de läste. Det hade inte varit möjligt vid individuell läsning, då det kräver att 
man håller i en bok och därmed inte har händerna fria. 
     För övriga respondenter var läsningen däremot en tyst aktivitet, förutom under de första 
åren då föräldrarna brukade läsa högt för dem. Den egna förmågan att läsa utgör för flera av 
dem slutpunkten för den gemensamma högläsningen, något som jag återkommer till då det 
kan kopplas till familjens socialgruppstillhörighet.  
 

5.3.2 Geografisk och social tillhörighet  
Under flera rubriker har respondenternas geografiska och sociala hemvist nämnts, men utan 
att studeras närmare. Båda faktorerna är dock intressanta ur ett läshistoriskt och 
litteratursociologiskt forskningsperspektiv. Den förra då förutsättningarna i form av tillgång 
till skolor, bibliotek och boklådor skiftar mellan olika delar av landet och i samhällen av olika 
storlek. Den andra eftersom föräldrars utbildning och yrke har visat sig spela stor roll för 
barns utveckling av läspraktiker. (Bjurström 1997 och Johnsson Smaragdi & Jönsson 2002) 
Som Chartier har betonat blir en följd av detta att vi också förhåller oss på olika sätt till 
omgivningens normer. (Chartier 1995:15 f) I detta avsnitt studeras ovan nämnda faktorer ur 

                                                            
10 Att läsprocessen kan fortgå efter avslutad läsning betonas av den amerikanska litteraturdidaktikern Judith A. 
Langer. Hon menar att läsningen fortsätter i boksamtal, lekar, dramatiseringar eller andra aktiviteter kopplade 
till den lästa texten. (Langer 1995) 
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ett tämligen brett perspektiv. Det innebär att respondenternas svar på snart sagt samtliga 
intervjufrågor på ett eller annat vis används i analysen. 
     Bland mina respondenter finns flera exempel på hur skolan inverkade på deras läsvanor. 
Anna och Christina har inga specifika minnen av skolans läsning, mer än att Christina kände 
ett visst tvång att läsa. Känslan av tvång ökades av lärarinnans hårda attityd. Den litterära 
repertoar som skolan erbjöd Christina matchade heller inte hennes egna läspreferenser, 
något som förstärktes av att hon inte heller tyckte om lärarinnan. Just denna lärarinna 
förestod också det lilla skolbiblioteket, varför det inte heller blev så lustfyllt att låna böcker.  
     Attityden till läsning i Christinas familj kan också analyseras ur ett vidare perspektiv. 
Christina bar med sig läspreferenser som inte sågs som någon tillgång i skolan. I hennes hem 
var det främst hon och modern som läste, bland annat veckotidningar men också 
arbetarlitteratur (modern) och äventyrsböcker (Christina). Som tidigare beskrivits var fadern 
när han kom hem från arbetet oftast för trött för att ägna sig åt kulturella aktiviteter.   
     Men även det fysiska avståndet till skola och bibliotek påverkade såväl Christinas som 
Annas utformning av sina läspraktiker. De är båda uppvuxna i norrländsk bymiljö, med lång 
väg till skola, bibliotek och ett större samhälle. Christina berättar till exempel om hur fadern 
åtminstone var fjortonde dag fick åka den dryga milen in till staden för att släpa hem kassar 
med böcker till hennes mor. Själv läste inte Christina lika mycket, men hon fick tidigt respekt 
för litteratur och för kunskap. Och Anna beskriver hur den fem kilometer långa vägen till 
skola och bibliotek innebar att hon endast lånade böcker under skoltid, vilket skedde under 
överinseende av en lärare. Inte heller hon upplevde att hon fick uppmuntran eller hjälp av 
lärarna:  
 

Anna: Det vi lånade, det var ju inte någonting som skulle redovisas i skolan eller 
så. Och jag vet då aldrig att någon lärare frågade efter, eller uppmuntrade att 
man skulle låna, och ville höra vad man tyckte. 

 
Trots att Anna vid flera tillfällen nämner bibliotekets stora betydelse för henne så 
återkommer hon också till att det inte var särskilt uppdaterat. Detta tillskriver hon den 
geografiska positionen i Norrlands inland och ”så här verkligen i glesbygd”. 
     Dagnys situation utgör ett intressant jämförelseobjekt. Liksom Christina och Anna var hon 
bosatt i det norrländska inlandet, men betydligt längre norrut. Ett enkelt antagande kan vara 
att situationen för henne borde ha varit ungefär densamma. Men som vi har sett präglades 
inte bara hennes hemmiljö utan även skola och bibliotek av ett levande litteratur- och 
kulturintresse som barnen drogs med i. Inte bara föräldrarna, utan även skola och bibliotek 
följde med i den våg av nydanande barn- och ungdomslitteratur som utgavs under Dagnys 
uppväxttid. De långa geografiska avstånden förefaller inte ha haft en lika negativ inverkan 
här. Likväl bör tilläggas att Dagny till skillnad från Anna och Christina hade tillgång till både 
skola och bibliotek i sin hemby, där alla också kände varandra.        
     Ellen och Britta växte båda upp i sydsvensk stadsmiljö, låt vara att Britta flyttade norrut till 
en mindre stad i tioårsåldern. Tillgång till skola, bibliotek och bokaffärer fanns därför på nära 
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håll. Men de skiljer sig inte bara från de övriga respondenterna i fråga om geografisk 
hemvist, utan även gällande sociala förhållanden. Anna, Dagny och Christina kom från 
familjer där föräldrarna endast under kortare tid gått i skola, men Britta föddes i en familj 
med starka akademiska traditioner. Även Ellens far hade genomgått en längre utbildning. 
Detta avspeglas i deras familjers syn på läsning. Medan särskilt Anna och Christina var 
ganska ensamma med sin läsning, hade Ellen och Britta möjlighet att diskutera med sina 
föräldrar som också var intresserade och belästa. Och inte minst såg de ofta sina föräldrar 
läsande en bok eller, som Brittas mamma, engagerad i den intellektuella och politiska 
debatten.  
     Ellen och Britta är också de två respondenter som tog studenten i sin ungdom, båda på 
latinlinjen. Därigenom fick de automatiskt tillgång till andra litterära repertoarer än övriga 
respondenter. För Brittas del kom exempelvis kontakten med Fjodor Dostojevskijs verk 
under gymnasietiden att betyda mycket:  
 

Britta: Och sedan Dostojevskij. Jag började läsa Dostojevskij under 
gymnasietiden, och har läst många, de flesta, och dem har jag läst om också. 
[…] 
Intervjuare  På vilket vis fascinerar de dig?  
Britta:  Ja det är de här mänskliga… dels så är det myllret, och den här, det här 
långsamma berättandet som tar in så mycket, ger atmosfär. Det… jag tror att 
jag fascineras av det. 

 
Brittas intresse för Dostojevskij kan kopplas till hennes val att bli psykiater. Men hennes 
berättelse om ungdomens utveckling av alltmer högkulturella läspreferenser speglar också 
hennes identitet som högutbildad kvinna med familjetraditioner präglade av bildning. 
Detsamma gäller Ellen, vars uppväxt och litterära praktik rymmer stora likheter med Brittas. 
Övriga tre respondenters läspreferenser tog under tonåren en annan riktning, vilket vi sett 
flera exempel på.  

 

5.3.3 Flickornas läspraktiker i relation till identitet och dåtida kvinnonormer 
Enligt Chartier förkroppsligas och materialiseras läsningen i ”gester, rum och vanor”. En följd 
därav blir att vi förhåller oss olika till omgivningens normer. (Chartier 1995: 15 f) Inte minst 
är detta aktuellt vid en undersökning av läsvanor utifrån en genusaspekt. Ur både ett 
historiskt och nutida perspektiv finns tydliga tendenser till att pojkar och flickor utvecklar 
läspraktiker som skiljer sig åt. Med andra ord fyller läsningen som ett led i 
socialiseringsprocessen olika funktioner beroende på kön. Detta har studerats i en rad 
litteratursociologiskt inriktade undersökningar (Se t ex Larsson 1989; Andræ 2002; Ulfgard 
2002; Theander 2006 och Asklund [Schmidl] 2008) Uppsatsens kapitel om tidigare forskning 
visar exempelvis hur läsning för flickor var tänkt att fostra dem till en roll inom familjesfären, 
varför många flickböcker utspelade sig i antingen hem- eller skolmiljö. Pojkarna skulle 
däremot ges redskap att klara ett aktivt yrkesliv i offentligheten. (Andræ 2002) 
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     Jag kommer nu att sätta in respondenternas läsning i en kvinnlig kontext genom att 
studera läsningen både som en gemensam handling och som en individuell akt. Vilken 
betydelse hade flickornas läsning för deras identitetskapande och på vilka sätt tog detta sig 
uttryck i deras läspraktiker. Ekerwalds tudelade identitetsbegrepp, där hon skiljer på den 
identitet man attribueras av andra (den tillskrivna identiteten) och den identitet man 
tillskriver sig själv (den subjektiva identiteten) används för att förtydliga resonemanget. 
Avsnittet har också en litteratursociologisk prägel genom dess fokus på genusrollernas 
betydelse för utvecklingen av läspraktiker. 
     Av tidigare avsnitt framgår att alla respondenter utom Anna hade mödrar som läste, i 
flera fall tämligen frekvent. Även Annas mor uppmuntrade flickans läsning. Med andra ord 
växte samtliga flickor upp i en miljö där de på nära håll omgavs av kvinnor med en positiv 
inställning till läsning. För några var även den till stor del kvinnliga kamratkretsen viktig för 
bearbetningen av de böcker man läst. Dagny berättar om sin syjunta, som gav tillfälle till 
boksamtal och läsetips: 

 
Dagny: Vi pratade om böcker, och vi pratade om vilka vi tyckte var bra och vad 
vi tyckte var spännande […] Vi rekommenderade till varandra vad vi skulle läsa. 
Och vi var ju en ganska stor grupp tjejer som träffades. Vi hade en liten sådan 
här syjunta, kan man väl nästan kalla det. Men det var en liten klubb av något 
slag. Vi hade mycket sådant där för oss. Och vi sparade tjugofem öre i veckan. 
Träffades hos varandra. Och då läste vi också. Vi brukade ha böcker som vi läste 
lite grann ur då också. Plus att vi satt och pratade och satt och stickade och 
virkade så där. 
 

Syjuntan, en i sig kvinnlig företeelse med fast förankring i den tillskrivna kvinnliga 
identiteten, fick hos Dagny och hennes kamrater en delvis ny funktion som ett litterärt 
forum. På så sätt kom syjuntan att bidra till utformningen av både Dagnys läspraktik och 
hennes subjektiva identitet.   
     Även Brittas och hennes kamraters konsumtion av äventyrsskildringar gav läsningen en 
kollektiv funktion i den kvinnliga kretsen. Träffarna omgavs av olika ritualer och eder, som 
tillsammans med äventyrsläsningen bidrog till att svetsa samman gruppen och skapa ett 
eget, avskilt forum med äventyrsböckerna som sammanhållande kitt. Britta berättar om hur 
läsningen gav stoff till utformningen av andra aktiviteter: ”[V]i lekte mycket på det sättet. 
Och där var det väl just den typen av äventyrsböcker som vi läste. […] Men på något vis 
inspirerades ju vi av vad vi läste.”  
     Som vi har sett var läsning en i någon mån gemensam angelägenhet också för Ellen, men i 
betydligt mindre omfattning. Framförallt beskriver hon istället hur läsningen försiggick i 
hennes eget rum, i avskildhet. Just läsning som en aktivitet där man själv har kontroll över 
tid och rum framskymtar som en del av den subjektiva identiteten för framförallt Ellen och 
Anna. De beskriver njutningen av att dra sig undan och försjunka i en värld de själva har valt, 
något som ofta beskrivs som typiskt för kvinnors läsning. Ellen beskriver exempelvis hur hon 
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kunde låta allt omkring henne försvinna för ett tag, när hon hade fått en riktigt bra bok i 
händerna. Detta medförde ibland krockar med verkligheten, och den tillskrivna identitet som 
innebar att barn skulle vara ute i friska luften och umgås med jämnåriga.  
     Emellertid är inte bara läsmiljön och lässituationen av intresse att studera, eftersom också 
motiv och läspreferenser utgör väsentliga delar av läspraktiken. Av avsnittet om dessa 
aspekter framgår tydligt att flickboken var en genre som ingick i samtliga flickors litterära 
repertoarer, och att det var en genre de fann nöje i att läsa. Enligt Christina hade hon dock 
inte tillgång till särskilt många titlar, varför hennes flickboksläsning var mer begränsad än de 
andras.    
     Flickboken var som sagt en genre avsedd för flickor, och dess skildringar utspelade sig ofta 
i vardaglig familjemiljö, det vill säga i situationer läsarna själva var bekanta med. På så sätt 
kan flickboksläsningen ses som ett led i att formas som kvinna och skapa en kvinnlig identitet 
enligt tidens normer. Likaså kan läsningen av veckotidningsnoveller och Flickornas julbok, 
som Anna och Christina refererar till, räknas till traditionellt kvinnlig läsning. (Larsson 1989) 
Men i respondenternas litterära repertoar ingick ju även många andra typer av litteratur, 
somliga skrivna specifikt för pojkar och andra med skiftande tematik och struktur. Både 
Britta och Ellen beskriver uttryckligen hur de exempelvis läste sina bröders böcker. Men 
medan det i Ellens familj gjordes viss skillnad på vilka böcker som köptes till sonen respektive 
till döttrarna, så fanns det i Brittas kvinnopolitiskt medvetna familj ingen sådan uppdelning, 
åtminstone inte medvetet: 
 

Britta: Absolut inte. Mamma var ju mycket engagerad i kvinnosaksfrågor, och 
aktiv och startade det första studentdaghemmet i Lund för att studentskorna 
skulle få [ohörbart] fullfölja sina studier […] Att läsa och engagera sig för olika 
saker, det stödde hon. Och att det inte skulle vara någon skillnad mellan pojkar 
och flickor. Sedan har vi ju i syskonskaran ändå tyckt att det var skillnad. Att det 
fanns ändå någon slags större intellektuella förväntningar på bröderna än på 
oss tre systrar. 

      
Liksom i övriga avsnitt visar det sig alltså att vissa skillnader föreligger mellan 
respondenterna, i det här fallet avseende läspreferenser och huruvida läsningen är 
individuell eller privat. Såväl rum som vanor skiljer sig åt, och i kapitel 6 kommer de möjliga 
orsakerna till detta att diskuteras mer.  
 

5.3.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt redogör jag för respondenternas läspraktiker och deras position i en 
samhällelig kontext med utgångspunkt i litteratursociologiskt och läshistoriskt viktiga 
element som materiella faktorer, geografisk och social hemvist samt normerna för flickors 
läsning. Läsning var med några undantag en tyst aktivitet som försiggick inomhus, vilket kan 
sättas i relation till både teknisk utveckling och sociala förhållanden. Gemensam läsning och 
bearbetning av det lästa förekom dock ibland, särskilt hos Britta och Dagny.      
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     Förutsättningarna för läsning var olika beroende på flickornas geografiska och sociala 
bakgrund, vilket förefaller ha betydelse för både boktillgång och läspreferenser samt för 
respondenternas syn på läsning. Även läsningens betydelse ur ett genusperspektiv visade sig 
variera, bland annat då somliga flickor försågs med traditionell flicklitteratur medan andra 
hade tillgång till böcker av varierande genrer.  
     Denna sammanfattning visar hur Chartiers tankegångar om läspraktiker som både socialt, 
materiellt och historiskt beroende stämmer väl överens med uppsatsens resultat. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel ska jag besvara mina frågeställningar mot bakgrund av resultatredovisningen. 
Jag ska också placera studien i ett bredare forskningssammanhang genom att 
problematisera och dra slutsatser med hjälp av tidigare teori och forskning inom 
ämnesfältet. Inför diskussionen vill jag än en gång aktualisera de båda frågeställningar 
uppsatsen söker ge svar på: 
 

♦ Hur beskriver äldre, kvinnliga läsare minnen av läspraktiker under barndom och 
uppväxtår utifrån motiv, preferenser och upplevelser?  

 

♦ Hur förhåller sig respondenternas minnen av barndomens läsning till den 
samhällsdiskurs deras läspraktiker var en del av? 

 
I kapitlets första avsnitt diskuterar jag läspraktikernas utformning och jämför dem med 
varandra och i relation till respondenternas blivande kvinnoroll. Därefter resonerar jag kring 
läspraktikerna som uttryck för dåtidens sociala struktur. Slutligen diskuterar jag de teoretiska 
och metodmässiga utgångspunkter uppsatsen haft och ger förslag på framtida forskning. 
 

6.1 Flickorna och deras läspraktiker – ett led i att bli kvinnor? 
Lust, avkoppling, spänning och en vilja att lära om livet beskrivs av respondenterna som de 
viktigaste motiven till deras läsning. Intressant nog räknar dagens unga läsare ofta upp 
samma skäl, även om lust och spänning betonas något mer av dem. (Elmfeldt 1997; Ulfgard 
2002; Kulturbarometern 2003; Asklund [Schmidl] 2008;) Särskilt hos dagens unga kvinnliga 
läsare markeras behovet av att lära om relationer lika starkt som bland mina respondenter. 
Bland annat mot denna bakgrund vill jag i detta avsnitt diskutera respondenternas läsning i 
relation till varandra och till deras identitet som kvinnor. Av den orsaken finner jag det också 
väsentligt att inkludera respondenternas läspreferenser och upplevelser av läsning i 
diskussionen, eftersom de naturligtvis hänger nära samman med motiven. Vad kan utläsas 
av flickornas läspraktiker, och vad kan sägas om förhållandet mellan deras läsning och 
fostran till att bli kvinna? Det är med andra ord uppsatsens första frågeställning som står i 
fokus, även om diskussionen dessutom inkluderar läsning som en kvinnlig företeelse.       
     I motiven finns alltså en koppling mellan flickors läsning då och nu. I fråga om 
respondenternas motiv har vi exempelvis sett hur Ellen, Britta och Anna beskriver nöjet i att 
läsa av föräldrarna mer eller mindre förbjuden litteratur. Dessa episoder visar hur läsningen 
kunde fylla en funktion som egen, avskild värld för de unga flickorna, något som i sig kan 
skapa en lustfylld känsla. Sådant man inte talade högt om kunde man i någon mån få del av 
genom läsningen. Liknande exempel på ”syndig läsning” finns i Hedwig Ekerwalds 
intervjustudie, där kvinnor ur flera generationer beskriver hur de kunde läsa böcker i smyg 
och dras till läsningen som ”vore det choklad eller cigaretter”. (Ekerwald 2002: 141) För 
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många av hennes respondenter, liksom alltså för mina, var det viktigaste motivet till läsning 
njutning snarare än plikt.  
     Ett dylikt utformande av en läspraktik diskuteras också av Janice Radway (1984) i hennes 
banbrytande verk om amerikanska hemmafruars läspraktiker. Läsningen ger dem egen tid, 
egen plats och tillgång till en egen värld som de själva kan styra över. Men också själva 
läsakten utmärks enligt henne av för kvinnorna specifika drag. Radway beskriver hur hennes 
respondenter fullständigt kunde gå upp i sin läsning och på så sätt skapa sitt eget inre rum. 
Detta kan beskrivas som en variant av den materialitet Chartier (1995) menar omger 
läsningens praktik.  
     Lisbeth Larsson för i sin litteratursociologiskt inriktade avhandling ett liknande 
resonemang som Radway, då hon menar att kvinnors läsning av populärkultur i allmänhet 
och veckotidningar samt veckotidningsnoveller i synnerhet bidrar till skapandet av en 
särskild lässtrategi: 
 

Den beskriver en identitet som utgår från värden som haft – och fortfarande till 
större delen har – sin sociala hemvist i kvinnors privata livssammanhang, och 
det handlar om behovet av att utveckla och uppvärdera de värden som brukar 
förknippas med den traditionella kvinnorollen (Larsson 1989: 262)  

 
Liksom Radway förknippar Larsson kvinnors läsning med en identifikatorisk läsart, där 
omgivningen för en stund försvinner ur läsarens medvetande, eftersom hon går in i 
läsningen med hull och hår och lever sig med i intrig och persongalleri.  
     I mitt material finns flera exempel på denna typ av läsning. Ellen beskriver hur hon genom 
sin läsning fick ”leva fler liv” och gavs möjlighet att sätta sig in i andra människors tankar, 
relationer och känslor. Britta uppskattade Kulla-Gulla-serien bland annat eftersom hon 
kunde identifiera sig med, och drömma sig bort till, dess herrgårdsmiljö. Dessutom beskriver 
Anna hur hon njöt av att gå undan och skapa sitt eget rum, både bokstavligt och bildligt, när 
hon läste. Med andra ord framstår de tre som läsare med en åtminstone till vissa delar 
identifikatorisk läsart. Därmed skriver de också in sig i den traditionellt kvinnliga 
läsartradition som Larsson och Radway har studerat, vilket är intressant ur både en 
läshistorisk och en litteratursociologisk synvinkel.  
     Men inte bara motiven till läsning och sättet att läsa visar hur flickornas läspraktiker kan 
ses som delar i en kvinnlig läskultur. Också vissa av deras läspreferenser, liksom den läsmiljö 
som omgav dem, bidrar till att läsningen bör diskuteras utifrån en kvinnlig kontext. Till att 
börja med speglar föräldrarnas läspreferenser tämligen väl en vanlig genreuppdelning 
mellan kvinnor och män. Vi har sett hur Dagnys mor ofta läste romaner för nöjes skull, 
medan fadern var mer intresserad av att läsa facktexter som han kunde ha nytta av i sitt 
arbete.  Liknande vittnesmål gavs av flera respondenter. Inte minst viktigt är dock att 
flickornas mödrar tycks ha tagit det största ansvaret för att förse barnen med litteratur. 
Dagny berättar hur det oftast var modern eller mormodern som läste högt för barnen. Även 
hos Ellen var det modern som köpte, läste och diskuterade böcker med barnen. Hos Britta 
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var det främst modern som förde en dialog med barnen kring läsandet, och i Christinas hem 
var det hon och modern som stod för läsandet. Den skönlitterära läsningen och 
distributionen av litteratur kan därför beskrivas som en i hög grad kvinnlig angelägenhet i 
respondenternas hem.  
     Åtminstone till viss del tycks mödrarnas och andra kvinnors läspreferenser också ha satt 
sina spår hos döttrarna. Flera av flickorna fick lästips av kvinnor i sin omgivning, vilket 
tillsammans med det faktum att mödrarna ofta stod för bokinköpen gjorde att döttrarna 
leddes in i samma läskultur. Läsning av veckotidningar ingick i flera av flickornas litterära 
repertoarer, ofta som ett led i en identifikatorisk läsart. Traditionellt kvinnliga litterära 
teman som kärlek och relationer var vanliga, och veckotidningsnovellerna lästes med nöje av 
särskilt Anna och Christina.   
    Framförallt kan dock konstateras att flickboken är den enda genre som samtliga flickor har 
gemensamt. Som tidigare nämnts har exempelvis Eva Söderberg visat hur flickboken under 
deras uppväxttid utsattes för häftig kritik, då den av flera personer med starkt inflytande 
över den litterära debatten ansågs världsfrånvänd, av låg litterär kvalitet samt banal i största 
allmänhet. (Söderberg 2004: 85 ff) Denna bild har därefter kommit att omvärderas 
(Theander 2006; Andræ 2002 m fl). Likväl är debatten viktig att känna till ur både ett 
läshistoriskt och ett litteratursociologiskt perspektiv, då den utgjorde en del av den kontext 
som omgav flickorna då de växte upp.   
     Oavsett åsikter om flickboken är det ett faktum att genren lästes flitigt av dåtidens flickor. 
(Theander 2006) Mina respondenters flickboksläsning utgör därför ingen egentlig 
överraskning, utan kan ses som ett tämligen väntat resultat. Vi har sett hur de lockades av 
Kulla-Gulla, Anne på Grönkulla och många andra kvinnliga romangestalter. Liknande 
berättelser fyller antologin Besläktade själar (2009). I de många kvinnornas beskrivningar av 
deras relation till framförallt Anne på Grönkullasviten noterar jag särskilt deras betoning av 
Anne som en person att identifiera sig med, men också som en förebild med sitt 
rättvisepatos, sin humor och sin fantasi. Med andra ord finns stora likheter mellan dessa 
läsares förhållande till Anne och den identifikatoriska och återkommande läsning av 
flickböcker som mina respondenter ägnade sig åt. Med flickböckernas hjälp lärde de sig att 
hantera sin egen värld och samtidigt få inblick i andras liv. Detta stämmer också överens 
med Lorentz Larsons undersökning av ungdomens läsvanor från slutet av 1940-talet. En av 
hans slutsatser var just att flickorna i högre grad än pojkarna intresserade sig för relationer.  
     Frånsett valet av flickboken fanns som vi sett tydliga skillnader mellan respondenterna i 
fråga om andra läspreferenser. Deras övriga bokval kan inte heller lika tydligt som flickboken 
kopplas till deras identitet som flickor, möjligen med undantag av Annas val av Sigge Stark. 
Christinas spänningslitteratur har däremot aldrig varit någon specifikt kvinnlig genre, och så 
inte heller Dagnys historiska och geografiska fackboksläsning. Av bland annat George 
Norvells amerikanska studie framgår istället att dessa genrer lästes av både pojkar och 
flickor vid tiden för flickornas barndom. (Norvell 1950)  
     Framförallt Ellen och Britta övergick i tidiga tonåren alltmer till att läsa klassiska romaner, 
något som uppmuntrades av såväl föräldrar som skola. Det är i denna ålder valet av litteratur 
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markant började skilja sig åt. Jag ser några möjliga orsaker till detta. För det första levde 
båda två i familjer som läste mycket och omväxlande. För det andra fortsatte deras skolgång 
med gymnasiestudier, vilket innebar att de inlemmades i en annan form av läskultur än de 
andra flickorna. Därigenom aktualiseras de sociala aspekterna av våra läsvanor, något jag 
återvänder till i nästa avsnitt.   
     Slutligen vill jag nämna några ord om läspraktikerna och läsupplevelserna i deras helhet. 
Klart är att de positiva skälen i hög grad överväger när mina respondenter beskriver 
barndomens läsning. För flera av dem är läsningen till och med förknippad med de allra 
trevligaste stunderna på dagen eller under veckan, något vi sett exempel på i avsnittet om 
omgivning och miljö. Britta beskriver ju hur lördagsstunderna med högläsning, te och 
skorpor bidrog till att skapa en positiv atmosfär kring litteraturen. Och Anna minns att 
stunderna då hon kröp undan någonstans med en bok för att riktigt kunna försjunka i dess 
värld var värdefulla för henne. Vad som också tydligt framgår är att respondenterna hade 
stöd hemifrån i fråga om läsandet. Detta yttrade sig förvisso på olika sätt, men särskilt 
mödrarna förespråkade aktivt döttrarnas läsning. Som vi har sett färgade detta av sig på 
deras läspraktiker. Jag vill hävda att den kvinnligt färgade läskultur som omgav de flesta 
respondenterna under uppväxten satte vissa avtryck på deras egna läspraktiker. Detta är 
tydligast i fråga om deras läsmotiv och deras tidiga läspreferenser, men också mödrarnas 
inflytande samt flickornas läsupplevelser tillsammans med flickkamrater ger fog för denna 
slutsats. Att läsningen också påverkades av andra faktorer kommer jag att diskutera mer 
ingående i nästföljande avsnitt. 
      

6.2 Läspraktikerna som uttryck för dåtidens sociala struktur och normer 
Det faktum att flera av respondenterna skolades in i vad som brukar benämnas en kvinnlig 
läskultur kan inte helt förklaras utifrån ett genusperspektiv. Även andra sociala förhållanden 
spelar in, och detta avsnitt kommer att kretsa kring förhållandet mellan respondenternas 
läspraktiker och den samhällsdiskurs som omgav dem. Diskussionen utgår således från 
uppsatsens andra frågeställning. 
     Respondenterna var barn i en tid då samhället omstrukturerades på olika sätt. Efter kriget 
byggdes det svenska välfärdssystemet upp. Människor började röra på sig mer, såväl 
geografiskt som socialt, och det var inte längre lika självklart att yrkesmässigt fortsätta i 
föräldrarnas fotspår. Dessutom började en ny form av barn- och ungdomskultur växa fram. 
(Söderberg 2004: 85 ff) Kombinationen av samhällsförändringar och nya barnkulturella 
former är intressant att diskutera i relation till Annas läspraktik. Den positiva inställningen till 
Annas läsning, i kombination med det faktum att hon fick tid till att läsa och gå i skolan, kan 
säkerligen kopplas samman med varandra. Anna berättar själv om hur vare sig hennes mor 
och morbröder eller särskilt många andra i byn fått möjlighet att läsa eller studera. Men 
något hade uppenbarligen skett som möjliggjorde detta för henne. Jag finner det rimligt att 
koppla Annas läsning till den utveckling som snabbt skedde vid denna tid.  
     För det första fanns det vid det här laget en etablerad barnlitterär utgivning och 
tidskriftsutgivning. Tidskrifter och veckotidningar av olika slag var vid 1800-talets slut och 
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första halvan av 1900-talet litterära kategorier på frammarsch. Sonja Svensson tar i sin 
avhandling om Folkskolans Barntidning julpublikationer för barn som exempel på detta, och 
ser dem som exempel på hur den litterära marknaden vid denna tid började riktas mot nya 
konsumenter, såväl avseende ålder som socialgrupp. Hon kopplar detta till det faktum att 
det vid den här tiden fanns socioekonomiska förutsättningar för ökad försäljning av 
litteratur. Likaså hade skolgången, och därmed bildningsnivån, förbättrats vilket ytterligare 
bidrog till en större spridning av barnlitterära kategorier. (Svensson 1983: 62 ff) Annas 
tillgång till Flickornas julbok, liksom Christinas innehav av jultidningar, utgör exempel på 
detta. 
     För det andra hade Anna och Christina till skillnad från sina föräldrar möjlighet att låna 
böcker från skolornas bibliotek. Denna utveckling avspeglar den inte minst under 1930- och 
1940-talen stora spridningen av folkbibliotek i landet. (Herder 1986) Och inte minst hade 
Anna möjlighet att själv göra sina livsval. Det förväntades inte av henne att hon skulle stanna 
på gården, utan hon kunde välja ett mer bokligt yrke om hon så önskade. Detta resonemang 
stöds i någon mån av Ekerwalds intervjustudie. Där visar det sig att kvinnorna födda på 1940-
talet både nämner fler böcker som de läst och dessutom en större andel barn- och 
flickböcker än deras mödrar. Ekerwald relaterar denna skillnad till det faktum att flera av de 
familjer som ingick i studien steg i den sociala hierarkin. Men hon diskuterar också 
övergången från jordbrukssamhälle till tjänstesamhälle som en möjlig anledning till de 
ändrade läspraktikerna, en faktor som jag tror i hög grad var väsentlig för Anna, liksom för 
Christina. (Ekerwald 2002: 143 ff)  
     Annas, Christinas och Dagnys bakgrund som lantbrukardöttrar gav dem delvis andra 
förutsättningar för läsning än Ellen och Britta. Särskilt Christina beskriver hur hennes uppväxt 
på landet präglades av ett polariserat förhållande mellan landsbygd och stad. Läsning, 
särskilt av finkulturell litteratur, kom i detta sammanhang att räknas till staden med dess 
skolinstitutioner och andra kulturella sammanhang som var främmande för Christinas 
närmaste omgivning. Men i och med sin skolgång och högskoleutbildning kom hon att 
hamna mellan dessa båda världar. Detta kom att ge Christina vad Ekerwald benämner en 
rural-urban identitet. (Ekerwald 2002: 47 ff) Den kan uppkomma just ur skillnaderna mellan 
stad och land. Å ena sidan finns staden, som förknippas med hög status, å andra sidan 
landsbygden, som kopplas till låg status. Det innebär att motsättningen mellan stad och 
landsbygd utgjorde en viktig del för uppbyggnaden av Christinas egna, subjektiva identitet, 
något som också avspeglas i hennes förhållningssätt till litteratur. Bland annat rymmer det 
en ambivalent inställning till klassiska finkulturella skildringar, som Christina inte tycker så 
mycket om, men samtidigt anser att hon borde uppskatta. 
     Lantbrukarlivets speciella förutsättningar diskuteras också av Lars Furuland. Han visar hur 
de många arbetsuppgifterna under sommarhalvåret var en bidragande orsak till att det tog 
tid för en spridd läskultur att slå rot i landet. (Furuland 1991: 37) Under vintern var det 
istället länge för mörkt för att kunna läsa i någon större utsträckning. Furulands 
litteratursociologiskt inriktade resonemang är värdefullt för denna uppsats eftersom både 
Dagny och Anna betonar att vintern var den tid då de läste mycket. För Dagnys del var det i 
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och för sig inte bara arbetssysslor som gjorde att hon läste mindre under sommaren, utan 
olika sommarlekar och sommaraktiviteter upptog också stor del av hennes tid. Men barnen 
hade trots allt fler arbetsuppgifter under sommaren, och för föräldrarnas del var arbetet 
definitivt en bidragande orsak till minskad läsning under denna del av året. Denna 
årstidsbundna läsning markerar en tydlig skillnad mellan respondenterna från landsbygden 
och de två från städerna. Tvärtemot ovanstående beskrivning berättar exempelvis Ellen om 
hur hon läste väldigt mycket på sommaren, eftersom hon då var ledig från skolan. De skilda 
uppväxtmiljöerna inverkar här tydligt på läspraktikens uppbyggnad. 
     I materialet finns emellertid strukturskillnader av större betydelse än vad som ovan 
beskrivits. Dessa menar jag har sin bakgrund i flickornas olika sociala härkomst. Brittas 
skildring av lördagens högläsningsstund kan relateras till den form av läsupplevelse som 
historiskt sett har varit den vanligaste, nämligen den kollektiva. Även om framväxten av det 
tysta läsandet har beskrivits som ett steg mot större frihet, så har högläsningen i vissa 
former funnits kvar i somliga grupper. (Chartier 1995: 29) I Brittas fall illustrerar den ett i 
hennes socialgrupp tämligen vanligt förhållningssätt till läsande, där högläsning av litterära 
klassiker ingick som en del i familjegemenskapen. Denna läsningens funktion av 
samlingspunkt har beskrivits mer ingående i Eric Johannessons avhandling om familjeläsning 
under 1800-talets senare del. Klart är att den positiva attityden till gemensam läsning i 
Brittas familj stämmer väl överens med den bild av de högre samhällsklassernas 
sällskapsläsning som Johannesson ger. (Johannesson 1980: 14 ff)  
     Högläsningen är en läsform jag vill dröja vid en stund. Som vi sett är den utmärkande för 
framförallt Brittas familj. Men det finns mellan flickornas läspraktiker ytterligare en skillnad 
som bör lyftas fram. Britta, Ellen och Dagny är de enda tre flickor som beskriver hur 
högläsning var en dagligen förekommande ritual vid sänggåendet. Anna och Christina minns 
det endast som en sporadisk företeelse. Även här finns fog för att hävda att denna skillnad 
har att göra med socialgruppstillhörighet. Idag ser vi en tydlig skillnad mellan föräldrar med 
universitetsutbildning kontra de med endast grundskoleutbildning. Medan en stor majoritet 
av de förra högläser för sina små barn, är motsvarande andel för de senare mycket lägre. Det 
förefaller rimligt att tänka sig en liknande situation under respondenternas uppväxttid, bland 
annat mot bakgrund av Åke Åbergs konstaterande att arbetare och lantbrukare i många fall 
inte hade tillägnat sig någon särskilt stark läspraktik. (Åberg 1983) Detta stämmer också 
överens med situationen bland mina respondenter. 
     Liksom Britta fick Ellen fick via sin familj och skolgång tillträde till en annan och bredare 
läskultur än övriga tre respondenter. Förvisso hade hon ett välutrustat stadsbibliotek att 
tillgå, men också hennes beskrivningar av familjens egna bokbestånd ger vid handen att hon 
hade ett stort litteraturutbud att välja från. Brittas och Ellens uppväxt i en miljö där litteratur 
och bildning var självklara ingredienser utgör en slående kontrast till situationen i Christinas 
barndomshem. Familjens läspraktik fungerar som ett vanligt exempel på hur situationen 
länge såg ut i många lantbrukar- och arbetarhem. Furuland beskriver nämligen hur 
materiella förhållanden – med brist på litteratur, tid och ork samt en bit in på 1900-talet 
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dålig tillgång till belysning – innebar att det tog tid innan en allmän och bred läskultur kunde 
komma till stånd. (Furuland 1991)  
     Liksom för Christinas pappa, som av Christina beskrivs som både intelligent och 
intellektuellt intresserad, lade det fysiskt slitsamma arbetet hinder i vägen för läsningen. 
Men också moderns val av läsning är representativt för deras socialgrupp. Hennes 
läspreferenser rörde sig främst kring arbetarlitteratur och den så kallade statarskolans 
portalförfattare, såsom Moa Martinsson och Ivar Lo-Johansson.11 Deras skildringar var under 
Christinas barndom nya och omtalade, och gav på ett tydligt sätt röst åt familjer och miljöer 
liknande Christinas. För modern bör således läsningen av dylika böcker ha inneburit att hon 
kunde identifiera sig med skildringarna. Ytterligare en aspekt av detta är dock att Christinas 
mor uppenbarligen höll sig à jour med bokutgivningen, då statarlitteraturen under 1930-
talet var en ny genre.  
     Intresset för ny litteratur var också levande i flera av de andra respondenternas familjer. 
Särskilt tänker jag på Dagnys familj i Norrbotten, som den geografiska belägenheten till trots 
deltog aktivt i det barnkulturella livet och såg till att införskaffa nya och populära skildringar i 
som det verkar betydligt högre utsträckning än några av de andra. Den andra halvan av 
1940-talet, när Dagny började skolan, var en viktig tid för den svenska barnboken, eftersom 
flera av våra idag största barnlitterära författare debuterade. Astrid Lindgren var en, Lennart 
Hellsing en annan. Något tidigare hade exempelvis också Gösta Knutssons Pelle Svanslös-
böcker kommit till. Samtliga fanns representerade hemma hos Dagny, men i övrigt endast 
hos Ellen. Dagnys läsmönster skiljer sig också från de andras genom att hennes läsprocess 
efter avslutad läsning fortsatte i form av dramatiseringar och lekar av olika slag. Betydelsen 
av att på detta sätt fortlöpande arbeta med sin läsning belyses bland annat av 
litteraturdidaktikern Judith Langer (1995), som ser bearbetningen som ett viktigt led i att 
skapa en god läsutveckling.  
     I sin avhandling beskriver Mats Dolatkhah hur de av hans respondenter lästa texterna 
omgavs av regler av skilda slag, men också att förhållandet till boken som fysiskt objekt var 
viktig för somliga respondenter. (Dolatkhah 2011: 188 ff) I mitt material tycks i och för sig 
inte särskilt många regler för hanterandet av böcker och andra texter ha förekommit. Ellen 
beskriver emellertid hur bibliotekets lånegräns på fem böcker i veckan inte räckte till för att 
täcka hennes stora bokkonsumtion, något som påverkade hennes läspraktik genom att hon 
då fick läsa de bästa böckerna en gång till. Denna konsekvens förefaller dock inte ha haft 
någon dämpande effekt på hennes läsiver. Däremot kan den säkert ha haft en god effekt på 
hennes läsutveckling, då det gav henne möjlighet att återuppleva och finna nya dimensioner 
i skildringarna.  

                                                            
11 Statarskolan brukar sägas starta med utgivningen av tre romaner år 1933: Ivar Lo-Johanssons God natt, jord; 
Jan Fridegårds En natt i juli samt Moa Martinssons Kvinnor och äppelträd. Den var från början ingen egen 
litterär riktning, men kom att formas till en sådan. Ivar Lo-Johansson beskriver själv dess utmärkande drag i tre 
punkter: infogandet av statarna i skönlitteraturen ger en ny dimension; en ny stil skapas genom skildringarna av 
en ny miljö; kollektivet beskrivs på ett för svensk litteratur nytt sätt. (Lo-Johansson 1972: 15) 
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     Ett annat exempel på bokens fysiska betydelse rör istället Annas beskrivning av den vita 
bokserien som stod ensam på en hylla i hennes barndomshem. Hon nämner att dessa böcker 
var hennes morbroders, samme morbroder som av Anna förknippades med en vilja till 
läsande och utbildning, även om han aldrig fått tillfälle att utveckla dessa intressen särskilt 
mycket. Bokserien kan därmed ses som en fysisk symbol för viljan att läsa och förkovra sig, 
samtidigt som den naturligtvis också kan ha fungerat som en form av statussymbol i 
hemmet. Att äga böcker har länge setts som en sådan, och man har därigenom velat visa att 
man har såväl ekonomisk möjlighet som bildning nog att äga samt tillgodogöra sig dem. 
Bland annat påpekar Åke Åberg att bokhyllan i många arbetarhem sågs som ”en sällsynt och 
närmast progressiv möbel”. Han menar att bokhyllan snarare kunde fungera som en 
statusfylld möbel med plats för endast ett litet antal böcker, men också många 
prydnadssaker, än som hylla för böcker som faktiskt lästes. (Åberg 1983: 367) Chartiers 
tankar om boken både som fysiskt och rumsligt objekt exemplifieras härigenom.  
     Ingen av de andra respondenterna delger några liknande beskrivningar av sitt förhållande 
till böcker. Såväl Ellen som Britta och Dagny hade emellertid många böcker att tillgå i sina 
hem, varför man kan anta att dessa inte fick ett lika starkt symbolvärde som för Anna. 
Anledningen till att de omnämner specifika böcker har istället snarare att göra med 
innehållet än med boken som fysiskt objekt.  
     Sammanfattningsvis visar de fem respondenternas läspraktiker på tydliga samband 
mellan klassiskt litteratursociologiska faktorer som tillgång till litteratur, motiv till läsning och 
läspreferenser samt det förhållningssätt till läsning som den närmaste omgivningen gav 
uttryck för. Trots det faktum att samtliga respondenter är kvinnor och därmed kan tillskrivas 
en kvinnlig identitet var detta inte något de själva betonade särskilt mycket vid intervjuerna. 
Snarare förde de fram omständigheter såsom familjens sociala situation och geografiska 
placering som mer betydelsefulla.   
     Materiella faktorer liksom den sociala och historiska kontexten hade under uppväxten 
uppenbarligen stor betydelse för skapandet av respondenternas läspraktiker. Som vi såg i 
föregående avsnitt utformades läsningen till stora delar i ett lustfyllt sammanhang och som 
del i en kvinnlig gemenskap och tradition. Men respondenternas tillhörighet till olika 
socialgrupper förefaller i ganska stor utsträckning ha bidragit till vilken inriktning deras 
läspraktiker kom att få. Föräldrarnas utbildningsnivå och ekonomiska situation gav olika 
förutsättningar som avspeglas i både tillgång till litteratur, litterära preferenser, läsmiljö och 
i respondenternas syn på läsning. Därmed visar sig också Michel de Certeaus och Roger 
Chartiers läshistoriska perspektiv med fokus på läsande som materiellt, socialt och historiskt 
beroende praktik användbart som analytiskt redskap. (de Certeau 1984 och Chartier 1995). 
Likaså bidrar den litteratursociologiska fokuseringen vid läsaren och läsningen som ett socialt 
beroende fenomen till att synliggöra den kontext inom vilken respondenternas läspraktiker 
formades.             
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6.3 Om studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt diskuterar jag uppsatsens metod och teoretiska ramverk i relation till 
uppsatsens resultat.  
     Uppsatsens metod, den kvalitativa intervjun, har på det hela taget fungerat väl. Min 
upplevelse är att respondenterna var väl införstådda med intervjuns innehåll och syfte, och 
att de kände sig lugna och trygga i situationen. Den aspekt av metoden som måhända är 
svårare att validera är det faktum att intervjuerna baseras på minnen av något som skedde 
långt tillbaka i tiden. Redan i inledningen resonerade jag kring potentiella problem med en 
dylik metod, men här vill jag summera diskussionen och mitt intryck av hur 
minnesperspektivet fungerade i min studie. I någon mån kan respondenterna genom åren 
säkert ha förändrat sin syn på barndomens läsning. Vissa detaljer av deras tidiga läspraktiker 
har säkerligen också fallit i glömska. Detta till trots finns ändå klara fördelar med metoden. 
För det första utgör den en av få möjligheter att i efterhand dokumentera kunskapen och 
erfarenheten av ett historiskt skeende. För det andra kan man anta att minnena finns kvar 
på grund av att de för personen i fråga har varit viktiga av någon anledning. Detta innebär 
förvisso att den berättelse jag som forskare har att göra med i någon mening är fiktiv. Med 
andra ord utgör den en subjektiv framställning styrd av respondenten. Men detta kan hävdas 
i varje form av muntlig eller skriftlig redogörelse av biografisk karaktär.  
     Som forskare gäller det att med olika redskap styra framställningen i den riktning man vill. 
Bland annat kan det ske genom att vid intervjun följa sin grundmall samt följa upp med 
följdfrågor. I vissa fall har jag dock fått acceptera att respondenternas minnen inte har varit 
så djupa och ingående som jag hade önskat. Detta hade likafullt inte varit lättare att hantera 
med någon annan metod. Inte minst viktigt är dock att jämföra sina resultat med annat 
material av liknande typ. I mitt fall utgör exempelvis Dolatkhahs avhandling samt 
läsvanestudierna från mitten av 1900-talet betydelsefullt jämförelsematerial. Men också 
material av mer populärvetenskaplig karaktär är i detta sammanhang användbart. Jag tänker 
exempelvis på Åsa Warnqvists (2009) antologi över läsares reception av serien om Anne på 
Grönkulla, som ger goda inblickar i skälen till varför dessa böcker kom att bli så populära.  
     Även om metoden fungerade väl var vissa frågor mer problematiska än andra. Tillgången 
till litteratur förefaller ur ett minnesforskningsperspektiv vara den kanske minst svårtolkade 
frågan. Medan respondenterna avseende exempelvis motiv och läspreferenser tenderade 
att ibland gå in ganska djupt i de känslor som vissa läsupplevelser skapade hos dem, 
redovisade de sina olika vägar till att få böckerna i sin hand mer kortfattat och konkret. Det 
är påtagligt att tillgången till litteratur och liknande, praktiskt inriktade, frågeställningar inte 
berörde dem känslomässigt på samma sätt som minnena av de situationer och de texter som 
kopplar samman med barndomens läsning. I denna uppsats tror jag inte att respondenternas 
känslor och tankar kring mina frågor har påverkat deras utsagor i särskilt stor utsträckning, 
då de är trygga i sig själva och öppet delade med sig av minnen av mer eller mindre känslig 
karaktär. Däremot kan jag tänka mig att yngre personer med lösare social förankring kan 
vara mer benägna att anpassa sin berättelse till vad de tror förväntas i intervjusituationen.  
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      Vad det teoretiska perspektivet anbelangar finns några punkter jag särskilt vill resonera 
kring. För det första är en fara med att utgå från två olika ämnesperspektiv, i mitt fall det 
litteratursociologiska och det läshistoriska, att framställningen blir splittrad och ytlig, då 
hänsyn måste tas till en rad parametrar. Denna risk har jag varit medveten om, men jag 
menar samtidigt att fördelarna överväger. Mot bakgrund av läspraktikernas status av 
mångfacetterat fenomen ser jag det som nödvändigt att i analysen utgå från åtminstone 
några olika vinklingar. Man kan likna analysförfarandet vid ett raster. Om exempelvis endast 
de sociala aspekterna av läspraktiken studeras blir rastret så fint att alltför mycket 
information rensas bort. Med tanke på att mina frågeställningar riktas mot läsning i ett 
historiskt perspektiv skulle det innebära att fokus i alltför hög grad kom att ligga på läsning 
med utgångspunkt i våra moderna normer, vilket hade gett en felaktig bild av dåtida 
förhållanden med dess andra värderingar och ”mentala världar”. (Darnton 2010: 45) Om 
istället alltför många perspektiv vägs in blir rastret istället så grovmaskigt att det blir svårt att 
strukturera, analysera och dra slutsatser utifrån materialet. Det gäller att finna en balans 
däremellan. 
     I mitt fall handlar det också om att medverka till att bygga upp en form av läsforskning 
med relevans för det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnesområdet. Det ställer 
särskilda krav på att utforma ett förhållningssätt till läsning som bidrar med nya perspektiv, 
och som har en klar förankring i ämnesfältet. I föreliggande uppsats sker detta främst via 
användarperspektivet. Studien av respondenternas läspraktiker ger inblick i bibliotekens roll 
för deras läsning. Men också läsande som materiellt samt socialt och historiskt fenomen har 
sin plats i biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, då läsning som begrepp har en 
central ställning för biblioteks- och informationskulturen. Om vi inte har kunskap om 
läsningens mekanismer och funktioner blir det svårt att förstå och analysera användarnas 
relation till de texter och det övriga material biblioteken erbjuder och har erbjudit. För att 
kunna sammanjämka de kunskaper om läsning och läshistoria som idag finns spridda på olika 
ämnesfält tror jag att det vore bra att utveckla nya metoder och teoretiska ramar. Detta 
återkommer jag till i nästkommande avsnitt.       
     Avslutningsvis vill jag betona vikten av att inte tolka mina resultat som att 
respondenternas läsning helt och fullt har beskrivits. Framförallt har med all säkerhet deras 
läspraktiker varit mer innehållsrika än vad som här framgår. Men studien bidrar ändå med 
ett skelett till de mest centrala delarna av deras läspraktiker. Därmed finns ett 
jämförelsematerial för andra att bygga vidare på i arbetet med att skapa en 
sammanhängande bild av de villkor under vilka flickor läste vid 1900-talets mitt, och för att 
visa hur sociala och materiella sammanhang inverkade på deras förhållningssätt till läsning. 
 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Slutligen vill jag resonera något kring potentiella utvecklingslinjer för framtida forskning på 
det läshistoriska fältet. Till att börja med ser jag det som betydelsefullt att det görs fler 
studier på området. I nuläget finns många luckor att fylla, inte minst avseende läsvanorna i 
den barn- och ungdomsgeneration jag studerar i föreliggande uppsats.  



 

57 
 

     Men en viktig fråga gäller också var på det akademiska ämnesträdet läshistoriska studier 
hör hemma. På detta område finns intressanta idéer att fundera över. Jag vill särskilt 
diskutera kopplingen mellan läshistoria och biblioteks- och informationsvetenskap. I avsnitt 
3.1 tar jag upp till diskussion Jonathan Roses (2003) idéer om utvecklingen av det 
bibliotekshistoriska ämnesfältet, något jag menar även kan ha betydelse för studier om 
läshistoria och läsandets praktik. Rose argumenterar för införandet av en ny akademisk 
disciplin, ”book studies”, som med det skrivna ordet i fokus skulle kunna inkludera såväl 
biblioteksforskare som historiker, litteraturvetare, förläggare, sociologer, antropologer, 
kommunikationsvetare med flera. Även Margareta Björkman diskuterar en liknande idé i en 
forskningsöversikt. (Björkman 1998: 93 f) Som Rose själv nämner finns liknande 
tvärvetenskapliga sammanhang redan idag. Det är dock intressant att notera det intresse för 
nya arbetsformer som Roses förslag är exempel på. Likaså ger det stöd åt att utföra studier 
som, liksom föreliggande uppsats, tangerar flera olika ämnesgrenar. Visst finns argument för 
att arbeta strikt inom ett specifikt ämnes traditioner och normsystem, men jag menar i likhet 
med Rose att det finns stora fördelar med att kombinera teori och metod från olika 
discipliner. Framförallt ger det frihet att använda sig av material på nya sätt och i nya 
kombinationer.  
     Vad skulle då ett nytt sådant ämne kunna innebära för läshistorisk forskning. För det 
första skulle det bidra till en breddning av det läshistoriska fältet i och med att forskare från 
olika discipliner skulle kunna delta. Det ser jag som en vinst, eftersom läspraktiker de facto 
är fenomen med utlöpare till många olika ämnen. Sociologi, litteraturvetenskap, historia och 
genusvetenskap är bara några exempel. För det andra skulle en ny akademisk disciplin av 
nämnda slag ge större möjligheter till samarbeten och större projekt. Det tror jag vore 
väsentligt, bland annat då bristen på kunskap om tidigare generationers läsning gör att det 
finns behov av kvantitativ forskning kring läshistoria och läspraktiker.       
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7. Sammanfattning 
Den här uppsatsen är en kvalitativ läshistorisk studie om unga kvinnors läspraktiker vid 
mitten av 1900-talet. I studien betraktas begreppet läspraktik som en icke slumpmässigt 
utformad företeelse, som alltså formges i relation till de normer och sammanhang vari de 
uppkommer. Läspraktiker ses med andra ord som ett kontextbundet och föränderligt 
fenomen.  
     Syftet med uppsatsen är att studera hur flickors läspraktiker vid 1900-talets mitt kunde ta 
sig uttryck, särskilt med utgångspunkt i hur de förhåller sig till dåtidens normer för flickors 
och unga kvinnors läsning. Inom ramarna för läshistorisk och litteratursociologisk teori 
undersöker jag hur unga kvinnliga läsare kunde forma sina läspraktiker, genom att intervjua 
fem kvinnor om deras läsning under barndomen och tonårstiden. De frågeställningar jag 
utgår ifrån följer här: 
 

♦ Hur beskriver äldre, kvinnliga läsare minnen av läspraktiker under barndom och 
uppväxtår utifrån motiv, preferenser och upplevelser?  

 

♦ Hur förhåller sig respondenternas minnen av barndomens läsning till den 
samhällsdiskurs deras läspraktiker var en del av? 

 
     Uppsatsens empiriska material utgörs av fem timslånga intervjuer med lika många 
respondenter. Varje intervju utgick från sex grundfrågor: tillgång till texter; motiv till läsning; 
läspreferenser; favoritböcker; läsmiljö samt omgivningens syn på läsning. Intervjuerna är 
utförda i en öppet riktad variant. Denna form ger möjlighet att rikta intervjuerna mot någon 
eller några frågeställningar som visar sig särskilt intressanta för varje enskild respondent, 
vilket kan vara en fördel vid en kvalitativ studie.   
     Den teoretiska ramen består av dels läshistorisk, dels litteratursociologisk teoribildning. 
Det läshistoriska perspektivet tar sin utgångspunkt i filosofen Michel de Certeaus och 
bokhistorikern Robert Chartiers indelning av läshistorisk forskning i tre varianter: analys av 
texter; historien om böcker samt studien av praktiker komna ur läsandet och textanalyserna. 
I uppsatsen fokuserar jag på den tredje varianten, som alltså koncentreras till praktikerna 
och aktiviteterna kring texten. Även Chartiers tankar om läsning som en socialt, materiellt 
och historiskt beroende praktik är betydelsefulla för studien, och har även bidragit till att jag 
valt att kombinera ett historiskt perspektiv med ett litteratursociologiskt. Jag ser det som 
betydelsefullt att via den läshistoriska teorin få den historiska kontexten. Den 
litteratursociologiska idébildningen, med startpunkt i litteraturvetarna Lars Furulands och 
Johan Svedjedals avgränsningar, ger möjlighet att mer precist studera litteratur och läsning 
som samhällsfenomen knutna till vårt vardagsliv. 
     Indelningen av uppsatsens resultatdel sker med utgångspunkt i de två frågeställningarna. 
Först redovisas och analyseras hur respondenternas läspraktiker tog sig uttryck på ett 
personligt plan. Tre av respondenterna växte upp i hem med starka lästraditioner, medan två 
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inte hade någon särskild lästradition i sina hem. Detta bidrog till skillnader avseende tillgång 
till böcker och val av litteratur. Respondenterna från läsvana familjer hade fler böcker och 
läste mer varierat än övriga. 
     Därefter gör jag en analys med utgångspunkt i uppsatsens andra frågeställning, med 
avsikt att placera respondenternas läspraktiker i ett samhälleligt sammanhang. Avsnittet 
visar att läsningen i hög grad var en tyst aktivitet, även om vissa inslag av högläsning 
förekom. Såväl sociala som geografiska skillnader förefaller ha bidragit till vissa skillnader 
avseende respondenternas läspraktiker. Rent materiellt hade böckerna olika stark betydelse 
för dem.  Och de flickor som fick en högre utbildning gavs per automatik större möjligheter 
till breddning av sina läspreferenser. 
     Slutsatserna blir att det finns vissa likheter men också tydliga skillnader mellan 
respondenterna. Deras läspraktiker liknar varandra i det faktum att de positiva motiven till 
läsning i huvudsak överväger, även om någon enstaka respondent ibland kunna känna viss 
press från skola eller vuxenvärld. Läsningen gav också möjlighet att bildligt sett skapa ett 
eget rum, där flickorna kände sig fria från omvärlden. Man kan också hävda att 
läspraktikerna utgjorde ett led i att skapa sin identitet som kvinna, något som förstärktes av 
att respondenternas mödrar tog ett stort ansvar för att introducera och underhålla barnens 
intresse för läsning. Olikheterna förefaller vara tydligt kopplade till materiella, sociala och 
geografiska förhållanden. Skillnader avseende socialgruppstillhörighet, ekonomisk situation 
och föräldrarnas utbildningsnivå avspeglas i både tillgången till litteratur, i valet av litteratur, 
i läsmiljön och i respondenternas inställning till läsning.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
     Frösön 10 maj 
Hej, 
Till min glädje har jag fått svar från fyra av er att ni gärna ställer upp på intervjuer er läsning 
under barn- och ungdomsåren. Om någon av er andra kan tänka sig att ställa upp vore jag än 
mer tacksam, eftersom jag gärna vill intervjua fem personer.  
     Som jag tidigare nämnt beräknar jag att varje intervju kommer att ta ca en timme. Jag 
kommer att ha med mig en bandspelare, eftersom jag gärna vill slippa skriva anteckningar 
samtidigt som vi samtalar. Allt som kommer fram vid intervjun behandlas givetvis med 
hänsyn till forskningsetiska regler och ni kan vara förvissade om att ni kommer att vara helt 
anonyma och att ni när som helst kan avbryta er medverkan. 
     De frågeställningar jag tänker ta upp under intervjun är följande: 
 

Barn- och ungdomstidens läsning 

1. Tillgång till texter (t ex vilka böcker ni hade hemma; tillgång till bibliotek; böcker i skolan;   
     läsnätverk, t ex bokcirkel) 
 2. Orsaker till varför du läste (t ex krav från omgivning; nöje; vilja att lära) 
 3. Läspreferenser och andra genrer du läste (d v s vilka genrer du uppskattar, men också   
     andra typer av texter som du av någon anledning läste) 
4. Favoritböcker 
5. Läsmiljö (frågor som handlar om var du brukade läsa och hur dessa miljöer såg ut och   
     fungerade) 
 6. Omgivningens syn på läsning 
 
Som vi tidigare pratat om skulle jag också gärna delta en stund vid er nästa träff, om ni alla 
tycker att det skulle gå bra. Vid det tillfället tänker jag mig i så fall att vi under en dryg 
halvtimmes tid gemensamt kan prata om era läsminnen från barn- och ungdomen. Vid det 
tillfället har ni i så fall också möjlighet att ställa frågor till mig. De enskilda intervjuerna 
förlägger jag gärna till juni, det vill säga efter er träff. Om någon av er som tackat ja till att 
delta vid en intervju inte är hemma i juni månad får ni gärna höra av er till mig, för då kan jag 
ordna en tid i maj. I juni börjar jag ett nytt arbete, vilket gör att jag blir mer bunden än jag är 
idag. Om möjligt kommer jag därför att förlägga intervjuerna till onsdagar eller till sena 
eftermiddagar. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Helen Schmidl 
Mobil: 073-6003744 
Mejl: helen.schmidl@hotmail.com       
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