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1. Inledning, bakgrund och problembeskrivning 
   

Under hösten 2013 diskuterade och debatterade politiker och journalister flitigt unga 
svenskars som det verkar allt sämre förmåga till att förstå texter. Den tredje december 
publicerades en Pisa-rapport som bekräftade en fortsatt dyster trend av lägre resultat på 
områdena matematik, naturkunskap och läsförståelse1.   

Samtidigt på folkbiblioteken är den skönlitterära utlåningen enormt stor. Nästan femtio 
procent av all den litteratur som lånas ut på ett folkbibliotek är skönlitteratur. Totalt för 
hela riket är var fjärde lånad media en skönlitterär bok för vuxna.2 Uppenbarligen ser 
politiker biblioteken, som bärare av en lång tradition i att både förmedla och stödja 
läsning, som en viktig aktör för att hjälpa till att vända den oroväckande trenden bland 
unga svenskar idag. I den nya bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 står 
bland annat att: ”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”. 
Vidare står att biblioteken ska uppmärksamma barn och ungdomar: ”för att främja 
deras språkutveckling och att stimulera till läsning”3. 
Att stå för läsning och kunna erbjuda den är alltså en av folkbibliotekets viktigare 
uppgifter. En uppgift som både har en historia och, som den nya lagstiftningen 
förtydligat, en framtid. Mot denna bakgrund är det inte svårt att argumentera för att 
behovet av kunskap, gammal som ny, om läsning, om hur man blir en läsare, vilka 
hinder som kan finnas och hur man övervinner dem, är stort. 

Uppsatsens förankring i tidigare forskning utvecklas djupare i avsnittet med samma 
namn. Kort kan här nämnas att inspiration till ämnet ”läsarens väg till skönlitteraturen” 
och dess vetenskapliga grunder bland annat hämtats från det litteratursociologiska fältet 
med exempelvis Lars Furulands arbeten om bibliotekens och bokläsandets villkor och 
utveckling under 1900-talets första hälft, samt Mats Dolatkhahs avhandling från 2011: 
Det läsandet barnet: minnen av läspraktiker, 1900-1940. Denna uppsats kan sägas 
ansluta till den period Furuland och Dolatkhah forskat kring och kan man säga följer på 
denna tidsmässigt. Ofta och i olika sammanhang kallas dess år efter andra världskriget i 
Sverige för ”rekordåren” – det vill säga från 1940-talet och fram till våra dagar. 
Informanterna i denna undersökning har fötts, växt upp och utvecklats till läsare under 
denna tidsepok. 

 
1. 1. Syfte och frågeställningar  
 
Min idé med detta arbete är att börja i andra änden av läsproblemet; det vill säga mitt 
syfte är att undersöka de som de facto läser och lånar på bibliotek idag för att se hur de 
har kunnat bli läsare, samt försöka komma underfund med vad som gjort just dem till 
hängivna läsare och hur läsningen hänger ihop med deras liv i övrigt. Jag inbillar mig 
att alla kunskaper om de som läser och de som läser mycket är viktiga av flera orsaker. 
Främst för att man med mer kunskaper kanske lättare kan förstå de som inte läser idag; 
de som är svaga i sin läsning och behöver särskilt stöd och hur man från bibliotekens 
sida kan nå dem med material, verktyg och inspiration för att bli en som läser och läser 
bättre. Jag anser att det finns poänger med att satsa på alla nivåer av läsning – att 
                                                 
1 http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208 
2 KB:s biblioteksstatistik för 2011 Tabell F 9. Utlåning av böcker efter kommun. Vuxen skön 48%, respektive facklitteratur 52% 
(riket). 
3 Svensk författningssamling 2013: 801 § 7-8 

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
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läsningen och spridandet av den som helhet vinner på ett brett synfält och en vid 
kunskapsinhämtning.  
 
Ett syfte som ansluter till tidigare forskning och som utkristalliserats under arbete och 
bearbetning av denna uppsats är det empiriska materialets placering i bok-, läs- och 
folkbibliotekshistorien. Under några årtionden med början från 1960-talet genomfördes 
en mängd forskningsprojekt inom humaniora rörande folkrörelserna och 
arbetarrörelsens framväxt under 1900-talets första hälft. Exempelvis projektet 
Klassamhällets funktioner: Folkrörelserna, som stöddes av Statens humanistiska 
forskningsråd.4 Detta är ett litet arbete med ett empiriskt material hämtat från 1900-
talets senare hälft. Man skulle kunna säga att det är några exempel på frukter och 
ambitioner som grundlades i folkrörelsernas framväxt och utveckling för hundra år 
sedan. 
 
För att uppnå dessa syften, det samhälleliga och det vetenskapliga, och för att lära mig 
mer om och förstå några informanter och biblioteksbesökare som läser, om hur och 
varför de definierar sig som läsare och hur de kommit att bli sådana, har följande 
frågeställningar väglett mig: 
 
1. Hur beskriver informanterna sin utveckling till att bli läsare? 
 
2. Hur hittar de vad de ska läsa och vilka informationsvägar föredrar de att använda? 
 
3. Hur kan ett läsintresse implementeras socialt i ett liv? 
 
Frågorna är grundade i områden som jag i min förförståelse trott kan påverka en 
människa under dess utveckling till att bli en läsare; alltså till den punkt då man 
definierar sig själv som läsare. Denna förförståelse skulle kunna sammanfattas och ges 
en djupare grund utifrån dessa utgångspunkter:  
 
1. Att bli en som läser kräver någon form av utveckling från stadiet att lära sig läsa till 
dess att man blir en fullfjädrad självgående läsare. I olika grad är detta en process som 
kan inspireras av förebilder och viktiga utomståendes insatser, till exempel skolan och 
dess pedagoger, bibliotek och vuxna i informanternas omedelbara närhet.  
 
2. För att fortsätta existera som läsare krävs att läsaren tillägnar sig kunskaper att hitta 
ny läsning och utvecklar förmågan och kunskaper i att orientera sig bland potentiell 
framtida läsning. 
 
3. I olika grad är läsning, som något någon ägnar tid, delar av denne individs varande – 
alltså en del av dess identitet som man på olika sätt förhåller sig till sin omgivning med. 
Hos vissa (förmodar jag i min förförståelse) kommer läsintresset implementeras i 
läsarens liv socialt och hos andra kommer den att hållas särskild. 
 
 
 

                                                 
4Lundkvist, Sven (1974) Politik, nykterhet och reformer: en studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920., s. 5 ; 
http://www.ne.se/humanistisk-samhällsvetenskapliga-forskningsrådet [2014-06-09] 



3 
 

1. 2. Avgränsning och definitioner 
 
Jag har avgränsat min undersökning till ett folkbibliotek med låntagare som läser 
mycket skönlitteratur. Jag kallar dem storläsare och med det menar jag att man är 
hängiven sin läsning och att läsningen och sökandet efter den spelar en roll i 
informanternas liv.  
 
Det förekommer många olika mått på vad en läsare och storläsare är i läsforskning och 
läsundersökningar. Ibland åskådliggörs läsningen i befolkningen genom frågor om man 
läst en bok de senaste tolv månaderna, och ibland om man läst i en bok den senaste 
veckan. Man kan alltså läsa en mening ur en bok en gång i veckan och därmed tolkas 
vara läsare, enligt exempelvis SOM-institutets läsundersökning.5 Ibland räknas att 
lyssna på en bok som läsning, ibland inte. Kontentan är att vad som räknas som läsning 
är olika, vilket gör det svårt att jämföra läsundersökningar med varandra och att hitta 
definitioner och mått på vad en storläsare är.6 I min undersökning är en storläsare någon 
som läser mycket, ibland under perioder, men framförallt identifierar sig som en läsare. 
 
Fyra av fem informanter i denna undersökning läser mycket, det vill säga allt från fyra 
böcker i månaden till fyra böcker i veckan (ett stort intervall kan tyckas men poängen är 
att de alla regelbundet läser böcker och att de genom sina liv i princip alltid läst - 
beroende på livssituation har informanterna haft olika möjligheter att läsa olika mycket) 
jag kallar dem storläsare eller hängivna läsare. En läser mindre och kallas läsare. Alla 
fem ser på sig själva som läsare och anser skönlitteraturen och litteraturen vara en viktig 
del av deras liv.   
 
Storläsaren är för mig någon som ägnar stor del av sin fria tid åt läsning. Ofta för 
storläsaren någon form av läsdagbok och har en plan eller reflekterar på olika sätt över 
vad han eller hon läser och planerar att läsa. Storläsaren har läsningen som intresse och 
det är inte ovanligt att man är med i en bokcirkel. Många storläsare diskuterar och delar 
gärna sin läsning och entusiasm över den med andra. Storläsaren är för mig alltså 
hängiven sin läsning och har så länge de kan minnas läst mycket. 
 
Storläsare: en som läser mycket, i denna uppsats synonymt med hängiven läsare. 
 
Nöjesläsning: är läsning som utförs av fri vilja och lust. Till skillnad från läsning som 
man måste göra som förberedelse för en studieuppgift. 
 
Högutbildad: universitetsutbildning 
 
 

                                                 
5 SOM-institutet Kulturvanor i Sverige 1987-2009. Tabell 10 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1313/1313799_kulturvanor-i-
sverige-1987--2009-som-unders--kningen--nilsson-2010-.pdf [2014-01-05] 
6 Peurell, Erik (2004), Om läsning -  mer eller mindre? Statens kulturråd rapport  

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1313/1313799_kulturvanor-i-sverige-1987--2009-som-unders--kningen--nilsson-2010-.pdf
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1313/1313799_kulturvanor-i-sverige-1987--2009-som-unders--kningen--nilsson-2010-.pdf
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2. Teori, tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Detta kapitel har strukturerats efter uppsatsens forskningsfrågor. Avsnitt 2. 1. motsvarar 
forskningsfråga 1, avsnitt 2. 2. forskningsfråga 2 och så vidare. Jag har fokuserat på 
frågorna och utifrån detta sökt fram forskning som jag upplever vara relevant i 
sammanhanget. Den forskningsdatabas som jag använt mig av är LISA (Library & 
Information Science abstracts) och sökningar har innehållit termer som: reader* avid 
reader adult reader librar* i olika kombinationer. Mina utgångspunkter i valet av 
forskning är att det ska vara en auktoriserad forskning med en stark akademisk 
förankring och att denna forskning rör sig i en bibliotekskontext och att det handlar om 
texter avsedda för nöjesläsning i första hand.  
 
 
2. 1. Hur man blir en läsare 
 
Mats Dolatkhah, knuten till Biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen i 
Borås, har forskat och skrivit sin avhandling om olika läspraktiker i en svensk kontext i 
början av förra århundradet.7 Empirin är hämtad från en stor samling intervjuer med 
äldre bibliotekarier och biblioteksanvändare utförda av bibliotekariestudenter mellan 
1973 och 1985.  
 
Vad som bland annat händer under denna tidsperiod (1900-1940) är att barnen flyttar 
fram sina positioner gentemot vuxenvärlden. Den tidigare i princip allenarådande 
riktningen för läs- och litteraturförmedling har varit vertikal – alltså förmedlingen har 
skett från en nivå ovanifrån och nedåt (till exempel från föräldrar och lärare). Vad som 
sker enligt Dolatkhah, i och med att barnens position i samhället flyttas fram från 
periferin, är att läsning och litteratur oftare förmedlas och börjar spridas horisontellt – i 
mer jämlika nivåer (till exempel genom föreningar och kamrater).8 De informanter som 
ingått i Dolatkhahs avhandling växte upp under 1900-talets första decennier. 
Informanterna i denna undersökning skulle man kunna säga är barn och barnbarn till 
dessa.  
 
En synpunkt på konsten att läsa, att lära sig läsa och att bli en läsare, även detta utifrån 
en svensk horisont och forskning, ger litteratursociologen Lars Furuland (1928-2009). 
Han påpekar att läsning och språk innehåller en stor paradox: språket är gemensamt för 
en stor grupp människor; det är det vi lär oss tala för att sedan lära oss stava, läsa och 
skriva. Det har en kommunikativ funktion människor emellan. Men hur ”kollektivt” 
språket än är säger Furuland: ”måste det erövras individuellt, av varje ny människa som 
växer upp.”9 En idé och tankebild som något modifierat funnit sin väg in i mitt arbete. 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Dolatkhah, Mats (2011) Det läsandet barnet : minnen av läspraktiker, 1900-1940 
8 Ibid., s. 206-207 
9 Furuland, Lars (1997) Litteratur och samhälle, s. 31 ur: Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal red. 
(2012) uppl. 2. 
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2. 1. 1. Grunder för att skapa läsare 
 
 
Du kan ta med ditt barn på alla sorters organiserade biblioteksbesök och det är bra. Men 
om du inte har böcker liggandes runt omkring i huset, tvivlar jag på att man skapar 
någon läsare. (Robert, femtiosjuårig professor i engelska och storläsare.)10 

 
Catherine Sheldrick Ross, professor vid fakulteten för information- och media- studier 
vid University of Western Ontario Kanada, har utforskat läsning, nöjesläsning och hur 
man blir en läsare alltsedan 1980-talet. Tillsammans med studenter har hon utfört 
djupintervjuer med 194 läsare som läser mycket och själva väljer vad de ska läsa.11 
Blockcitatet ovan är ur detta enorma material.  
 
Enligt Ross finns det en mängd faktorer som med fördel finns där från början då man 
ska bli läsare och läsare för nöjeskull. Att barn får berättelser lästa högt för sig; att det 
finns tid, plats och uppmuntran till låtsasläsning; att det rent fysiskt finns böcker i 
barnets värld; att möjligheterna finns att välja själv; att man upptas i en läsande familj 
där läsningen och världen av böcker ses på som något positiv och att man får 
möjligheter att tala om sin läsning – är alla viktiga faktorer som presenteras i Ross 
forskning.12  
 
Det tar tid att bli en läsare. Kanske inte underligt då att så mycket läsforskning 
poängterar just barndomen som i många fall avgörande och grundläggande för om 
någon ska bli en som läser mycket för nöjeskull. De flesta i Ross undersökning 
beskriver sig själva som storläsare redan som barn.13 En intressant fråga som Ross inte 
fördjupar sig i är om man utan massiv läsning som barn, kan bli en frekvent läsare som 
vuxen? Fördelarna med att börja läsa mycket redan som ung är att läsningen är en 
process som tar tid. Att som högpresterande i vår värld vilja bli en läsare idag utan att 
ha varit en tidigare, kan kräva tid och tålamod som många upplever att de inte har. 
 
 
2. 1. 2. Läsmotivation och motiv för att läsa 
 
Det är mycket som ska stämma för att man som barn ska bli en läsare av eget intresse. 
Förebilder kan bidra till att skapa en naturlig och inspirerande bild av läsning som 
aktivitet. Närmast till hands ligger vuxna, föräldrar, äldre syskon, släktingar och lärare. 
Skolan är en plats där barnet tillbringar mycket tid att lära och öva upp tekniken att läsa 
och man kan tänka sig att om man då har en lärare som inte inspirerar (i sitt lärande, 
görande och talande om läsning för nöjes skull) saknas ett viktigt stöd för skapandet av 
läsare som läser för eget nöjes skull. 
  
Ruth Small och Marilyn Arnone14 har skrivit om läsning som något kreativt. Att det är 
just den kreativa, lustfyllda och skapande läsningen som gör barn och ungdomar till 
läsare. De är delvis kritiska mot skolsystemen som oftast inriktas mot själva utbildandet 
i att lära sig läsa (de tekniska aspekterna) och varken har ”mandat eller tid” att ägna sig 
                                                 
10 Ross, McKechnie & Rothbauer (2006), Reading Matters., s. 70-71. (min översättning) 
11 Ross, Catherine Sheldrick (2001) Making choices: what readers say about choosing books to read for pleasure., s 7. 
12 Ross, McKecnie & Rothbauer (2006) s. 75. 
13 Ross, Catherine Sheldrick (2001) s. 10. 
14 Forskare och professorer vid Syracuse University´s school of information studies 
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åt det lustfyllda i läsningen, som de menar skapar livslånga läsarskap.15  Det finns även 
annan forskning som pekar på att de lärare som har ett intresse för att själva läsa privat, 
använder sig av fler metoder och praktiker och långt fler kreativa inslag i sitt arbete att 
lära ut läsning.16  
 
Ett vanligt motiv för att inte läsa är att uppge tidsbrist. Men när man läser exempelvis 
Catherine Ross texter slås man av (och hon uppger det själv) hur storläsarna, de som 
verkligen är intresserade av att läsa skönlitteratur, skapar sig tid och rum för läsning. 
Som så ofta när det gäller aktiviteter man gör på sin fritid så är det en fråga om 
prioriteringar. Skulle de som säger sig inte ha tid att läsa verkligen vilja läsa, det vill 
säga om viljan vore tillräckligt stark, skulle de nog antagligen på något sätt göra plats 
för det i sina liv.17  
 
Ett starkt motiv för att läsa av egen fri vilja för sitt eget skära nöjes skull, torde vara att 
läsaren genomgår en läsupplevelse. Att läsningen ger något tillbaka i form av 
tillfredsställelse, glädje, avkoppling, endorfinpåslag; den njutningsfulla läsningen 
intresserar/aktiverar hjärnan och belönar den på olika sätt.  
 
Läsningen kan också vara en flykt från realiteter till något annat, en frizon. 
Janice Radway har i boken Reading the Romance undersökt en grupp kvinnors läsning 
av Harlequin romaner, om hur text och kontext verkar och påverkar varandra. Både 
individuella intervjuer och gruppintervjuer, sexton stycken under sextio timmar, och 
enkäter med 42 kvinnliga bokhandelskunder, utgör underlag till Radways bok (och de 
forskningsartiklar som föregick boken).  Skälet till varför de läser uppges av nästan alla 
vara både en flykt från vardagen och en stund för avslappning. Undersökningen är gjord 
mellan 1980 och 1981 och informanterna uppger bokläsningen av Harlequins berättelser 
vara: ”ett legitimt sätt att förneka en närvarande verklighet, som allt som oftast känns 
tung att bära.” Läsandet för kvinnorna är ett uttalande för ett oberoende och frihet från 
den sociala roll som maka och mor som vardagen består av. Boken blir en barriär 
mellan dem och livet utanför. De inmutar en särskild plats och tid som är deras egen.18 
Oavsett barriär eller inte så handlar det om en frivillig läsning för nöjes skull, på 
engelska uttryckt som ’leisure reading’.  
 
Leisure reading är ett begrepp som ofta återkommer i litteraturen kring läsforskning. 
Det här arbetet fokuserar alltså på läsning ur aspekten ’leisure reading’, vilket betyder 
en frivillig läsning som inte främst utförs för att inhämta kunskap och lösningar på 
specifika problem, utan för nöjet att läsa som tidsfördriv och intresse. Eller som Jessica 
Moyer (‘Assistant Professor’ vid School of Information Studies, Wisconsin-Milwaukee) 
definierar leisur reading: ”...(it)...refer to all types of recreational or pleasure reading, 
including fiction and nonfiction.” 19 Nöjesläsning kan också ge ett mervärde i form av 
kunskaper och inblickar i världen vi lever i eller andras världar. Moyer utgår alltså från 
hypotesen att nöjesläsning också kan vara lärande.20  Det vill säga att det finns ett 
förhållande mellan lärande och rekreation, att man med andra ord både kan ha roligt och 
                                                 
15 Small, Ruth V. & Arnone, Marilyn P. (2011) Creative reading. Knowledge Quest Vol. 39 nr 4., s. 12. 
16 McKool, Sharon & Gespass, Suzanne (2009) Does Johnny’s reading teacher love to read? : How teachers’ personal reading 
habits affect instructional practices., Literace research and instructions, vol 48., s. 264-276. 
17 Ross, McKechnie & Rothbauer (2006)., s. 143. 
18 Radway, Janice A. (1983), Women read the romance, s. 58-59. (min översättning) s. 61. 
19 Moyer, Jessica E. (2007),  Learning from leisure reading : a study of adult public library patrons. Reference & User Services 
Quarterly, vol 46, nr. 4. s. 66.  
20 Ibid.  
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lära sig något på samma gång. Genom intervjuer och enkäter har Moyer skapat en 
modell av fyra kategorier för vilken typ av kunskap som enligt henne nöjesläsningen 
producerar: 
 
Det är kunskaper om: 
 
1. Människor och relationer 
2. Länder, kulturer och historia 
3. Livsberikande kunskap 
4. Insikt i och om olika perspektiv 21 
 
Moyer kommer fram till att läsarna i undersökningen värdesätter kunskap som 
förmedlas genom nöjesläsningen. Det är dock inte det primära för själva läsningen. 
Lärande genom läsning är en av många produkter av och motiv för att läsa för nöjes 
skull.22  
 
Catherine Sheldrick Ross har undersökt vad läsarna, som läser för nöjes skull, själva 
säger om läsning som källa för kunskap och information.23 Undersökningen består som 
jag nämnt tidigare av 194 intervjuer med dedikerade läsare. Hon menar att det till att 
börja med faller sig naturligt för dessa läsare att vända sig till just texter för att inhämta 
kunskap och att de använder sig av sina egna livserfarenheter i förståelsen av dem och 
av detta lär sig förstå och skapa mening i sin egen vardag.24 Ross poäng är enligt mig att 
kunskap inte exklusivt finns att finna i rena faktaböcker utan även i fiktionen och att det 
är det läsare gör hela tiden mer eller mindre omedvetet, alltså lär sig genom upplevelser 
av och interaktioner med texter. 
 
 
2. 2.  Att hitta sin läsning 
  
Förkunskaper och tidigare erfarenheter av en upplevd bra läsning spelar en stor roll för 
vilken eller vilka strategier läsaren kommer att använda sig av i sökandet efter 
skönlitteratur.25        
 
Ross stora undersökning visar att många lärt sig själva, genom att praktiskt välja och 
hitta; det vill säga man lär sig genom att göra. Framgången, att man hittat något som 
utmynnat i en lyckad läsupplevelse, främjar viljan och lusten till att finna mer. De flesta 
av informanterna i undersökningen har själva övat upp och lärt sig strategier för att hitta 
fram till lämplig läsning.26 En majoritet har också ett stort förtroende till sin egen 
förmåga att hitta och välja framgångsrikt. Det är till och med så att de inte ens tänker på 
hur de gör, utan väljer, avfärdar och filtrerar intuitivt på ett sätt som den stora 
erfarenheten kan ge den agerande.27 
  

                                                 
21 Min översättning 
22 Ibid., s. 75 
23 Ross, Cahterine S. (2001), Finding without seeking: what readers say about the role of pleasure reading as a source of 
information.  
24 Ibid., s. 4. 
25 Ross, Catherine S. (2001), Making choices s. 11  
26 Ibid., s. 9.  
27 Ibid., s. 10. 
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Den enskilt viktigaste strategin för att välja en bok visar sig i Ross undersökning vara 
att ta en författare som man litar på och som man har läst förut. Läsarna i 
undersökningen följer ofta författarskap. Sedan följer valstrategier som genre (läsarens 
kunskap om en specifik genre och vad man av den kan förvänta sig), bokomslag och 
baksidestexter med citat av vad andra sagt om boken, titel och förlag. 
Identifikationsknepens sammansättning är individuella och många för en erfaren 
läsare.28 
 
Det här synliggör enligt mig, hur vid klyftan kan vara mellan en erfaren läsare och 
låntagare, kontra den oerfarne och nybörjaren. Att gå efter hyllan på känn och lyckas 
hitta något som sedan visar sig vara det perfekta valet, kan vara svårt. När storläsaren 
kommer till biblioteket har de i de flesta fall en mängd tidigare uppgjorda planer i 
huvudet som de matchar mot vad de hittar – och de lyckas ofta med sina kompetenta 
val.29  
 
Jag tror att ju mer erfarenhet en läsare får av att läsa, desto snarare upptäcker hon att 
litteraturhistorien hänger ihop. Kommer man igång att läsa är läsningen till stor del 
självgenererande – läsning ger läsning.  
 
 
2. 2. 1 ”Everyday life information seeking” 
  
Att välja skönlitteratur kan ses som en del av vardagslivets informationssökning. Om 
”Everyday life information seeking” ELIS, har Reijo Savolainen skrivit mycket. I 
intervjuer med arbetslösa och miljöaktivister har han kartlagt en vardaglig 
informationssökning. Exempelvis synliggör han hur personliga nätverk och omvärlden 
runt omkring, till exempel media, tidningar och internet, till stor del bidrar med material 
till att lösa informationsproblem. Särskilt i den inledande fasen av en problemspecifik 
informationssökning, tenderar de primära källorna vara mänskliga nätverk i form av 
släkt, vänner och bekanta. De vardagliga informationskällorna är delar av en 
informationshorisont. Något som Savolainen finner tydligt är att rutiner och vanor, som 
tidigare gett tillfredsställande svar på olika informationsproblem, spelar en stor roll. 30 
 
Vardagligt informationssökande är också utgångspunkten för en Nya Zeeländsk studie 
om biblioteksbesökares sätt att välja och hitta skönlitteratur.31 Studien menar att tidigare 
forskning om hur läsare finner sin läsning, oftast undersökt vad som händer, och hur 
valprocessen ser ut när läsaren redan befinner sig i biblioteket. Från tolv vuxna läsares 
synvinkel kommer de bland annat fram till att processen till stor del avgörs och 
influeras utanför biblioteket. Innan informanterna ännu stigit genom dörrarna är de 
redan på det klara med vilka titlar och författarnamn de kommer att söka efter. 
Informanternas nätverk av familj, vänner och massmedia – alla delar av den vardagliga 
informationssökningen (ELIS) ger inspiration och kunskap om titlar och namn.32  
Lokala förutsättningar och sammanhanget kan enligt mig inverka en del på dessa 
resultat; till exempel tar biblioteken i Wellington Nya Zeeland (där det empiriska 
                                                 
28 Ibid., s. 18. 
29 Ooi, Kamy & Liew, Chern Li (2010), Selecting fiction as part of everyday life information seeking, s. 763. ; Ross, McKechnie & 
Rothbauer (2006), s. 201. 
30 Savolainen, Reijo  (2008), Everyday informations practice : a social phenomenological perspective, s. 203-204. 
31 Ooi & Li Liew (2010), s. 748-772.  
32 Ibid., s. 758-759. 
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materialet hämtats från) ut en avgift/hyra för utlåning av nyare populära böcker på 
korttidslån. Jag kan mycket väl tänka mig att varje lån då planläggs noggrannare och 
inte alltid avgörs av stundens ingivelse eftersom varje lån betingar ett ekonomiskt pris. 
Få av informanterna i studien känner dessutom till bibliotekens resurser i form av olika 
verktyg för läsrådgivning och stöd i sökandet.  
 
 
2. 2. 2 Att förhålla sig inför informationsöverflöd 
 
För att fortsätta in i biblioteket är det enligt mig relevant att prata om informations-
överflöd och hur olika vi kan förhålla oss till det.  
 Att stiga in i ett bibliotek kan vara överväldigande. I biblioteket som är föremål 
för denna undersökning möts man rent faktiskt av en stor bokhall innehållande cirka 
170 000 medier. Särskilt för förstagångsbesökaren är det inte svårt att tänka sig att detta 
påverkar hur hon eller han på något sätt agerar och reagerar. Savolainen skriver i 
Everyday life information practice om att erfarenheten avgör om individen på ett 
negativt sätt överväldigas av intrycken (och kanske ger upp) eller positivt stannar kvar, 
tar det lugnt, börjar orientera sig och framför allt filtrera.  
 
Savolainen beskriver två olika strategier som informanterna i hans undersökningar 
antagit inför hotet om informationsöverflöd. Den ena kallar han för en filtreringsstrategi 
(The Filtering Strategy), där man systematisk rensar bort ovidkommande information. I 
den andra tillbakadragandets strategi (The Withdrawal Strategy)33, försöker man hålla 
de dagligt förekommande informationskällornas antal till ett minimum.34  
 
Jag menar att detta kan vara relevant för hur man i sökandet efter något att läsa kan 
agera i ett bibliotek, beroende på erfarenhet. Jag tolkar det som att filtreringsstrategin är 
mer problemlösande till sin natur. Man agerar på ett aktivt sätt för att lösa stundens 
rådande omständigheter (ett biblioteks informationsöverflöd till exempel) och skalar av 
för att nå kärnan, det vill säga filtrerar. För att kunna avgöra vad som är ovidkommande 
krävs tidigare erfarenhet och kunskap. Erfarenheten är filtret. En biblioteksbesökare 
som är duktig på att filtrera, har troligen mer erfarenhet och större förutsättningar att 
lyckas i sin informationssökning.  
 
En besökare som å andra sidan inför överväldigandet av information intar den andra 
strategin (The Withdrawel Strategy) väljer, istället för att filtrera genom massan 
eftersom man inte är i den positionen att med kunskap kunna avgöra vad som är 
ovidkommande, att använda sig av ett minimum av hjälpmedel. Antagligen går man 
direkt till informationsdisken eller frågar någon som arbetar i biblioteket. Om den 
första, den filtrerande strategin, är mer problemlösande (kreativ) och bygger på tidigare 
erfarenheter och kunskaper, så är den andra strategin mer känslomässigt styrd och 
fokuserad på snabbare resultat med ett minimum av insatser. Kanske har man också 
tidigare använt sig av den strategin med framgång. Det här är min tolkning av de olika 
strategierna Savolainen presenterar. 
 
  

                                                 
33 Mina översättningar 
34 Savolainen, Reijo S. (2008), s. 172. ff.  
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2. 2. 3. Browsing 
 
Ytterligare en strategi för att hitta böcker på ett bibliotek är att ”browsa”. Det vill säga 
att man mer eller mindre planlöst går efter hyllorna och översiktligt scannar av titlarna, 
stannar till och tar fram det som verkar intressant.  Enligt David Spiller’s undersökning 
från 1980 av femhundra brittiska bibliotekslåntagare, som refereras i Ross, McKechnie 
och Rothbauers Reading matters, är browsing mer eller mindre närvarande i nästan alla 
situationer där låntagare väljer sin läsning.35 Biblioteket med sin enorma mängd 
material och ofta stora yta är dock inte ett lika browservänligt område jämfört med en 
bokhandel inriktad på att sälja, med luftigare hyllor och färre media.36  
 
 
2. 3. Läsningen som social aktivitet 
 
Bilden av bokläsaren är för många bilden av en person som ensamt djupt försjunker i en 
bok. Att läsa om andra människor, samhällen och världar borde, åtminstone teoretiskt 
hos den som är mottaglig, öka individens förmåga till empati. En paradox – läsningen 
som ofta sker i enskildhet och avskildhet har potentialen att öka utövarens förmåga till 
att fungera socialt där empatin är en viktig beståndsdel. Om detta skriver bland annat 
Louise M. Rosenblatt litteraturvetare och forskare. Rosenblatt är kanske mest känd för 
sin transaktionsteori där textens betydelse skapas i samspelet mellan läsaren och det 
tryckta och där varje läsning på sitt sätt är unik och egentligen aldrig kan upplevas på 
samma sätt. Jag ser det framför mig i uttrycket där det sägs att man aldrig kan stiga ner i 
samma flod två gånger då du har förändrats, floden har förändrats och ingen är den 
samma. Hennes sätt att se på läsning, och kunskap att förmedla och undervisa om den, 
plockar ner den från en hög elitistisk nivå där litteratur klart uttryckt har olika värde, till 
en demokratisk syn på läsning och litteratur. Även läsning av sådant som inte anses högt 
kvalitetsmässigt enligt litteratureliten kan menar Rosenblatt, ge och lära läsaren om 
empati och humanism.37 

  
Individen kan genom litteraturen utveckla en vana att förnimma hur olika temperament 
ingår transaktioner med varandra; hon kan förstå andras behov och ambitioner; och hon 
kan alltså framgångsrikt anpassa sig i sina dagliga relationer med andra människor.38 

 
Att vara med i en bokcirkel kan vara både socialt och kreativt. 
 Catherine Sheldrick Ross har skrivit om bokcirkeln som ger deltagaren: 
 

- En känsla av att läsningen ger mig status 
- Den tid jag lägger ner på läsningen får ett legitimt sammanhang 
- Gör min läsning mer reflekterande (då jag vet att jag senare ska samtala om 

boken) 
- Ger mig möjlighet (eller tvingar mig) att läsa sådant jag inte skulle valt att läsa 

i vanliga fall (utmanar min lässmak) 
- Skapar möjlighet till att jämföra sina egna tolkningar av boken med andras som 

läst samma bok.39 
                                                 
35 Ross, McKechnie & Rothbauer (2006)., s. 199 
36 Ibid., s. 200 
37 Rosenblatt, Louise M. (2002) Litteraturläsning: som utforskning och upptäcktsresa., s. 147 ff. 
38 Ibid., s. 148 
39 Ross, Catherine S. (2006), s. 233 ff (min översättning) 
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Som avslutning på denna litteraturgenomgång och i anslutning till detta avsnitt om 
läsningens sociala aspekter vill jag presentera två sidor av synen på läsning. Först den 
praktiska, där man ser till nyttan av läsningen och där grundsynen handlar om att 
läsningen gör människan till en bättre människa. Sedan en annan synvinkel hämtad från 
litteraturvetenskapen. 
 
 
2. 4 Den goda läsningen? 
 
Från en utbildningspsykologisk utgångspunkt har Anne E. Cunningham och Keith E. 
Stanovich skrivit om läsning och lärande och positiva biprodukter av att läsa.   
Förenklat kan man säga att de menar att läsning bidrar till att utveckla människans 
verbala intelligens, läsförståelse och allmänna kunskap om världen, alltså 
allmänbildning. Hur mycket en ung människa exponeras för nya ord kommer att 
påverka hur bra hon eller han kommer att bli på att förstå ord och texters betydelse och 
att tolka sammanhang.  
 

Läsningen har kognitiva konsekvenser som sträcker sig bortom dess mest omedelbara 
uppgift – att lyfta mening ur en särskild passage. 40 

 
I en tabell har de sammanställt statistik över olika medier och hur många ovanliga ord 
de i medeltal innehåller. Tryckt text presenterar i särklass flest ovanliga ord per 
tusendet. En vuxenbok har ett medianvärde på 1058 ovanliga ord (som läsaren därmed 
kan sägas exponeras för) att jämföra med ett populärt tv-program för vuxna på bästa 
sändningstid, som innehåller ett medianvärde av 490 ovanliga ord (som tittaren 
exponeras för).41 
 
Effekterna av att läsa skulle man kunna sammanfatta som bra helt enkelt, med den 
läsforskning jag tagit upp. Att människor läser mer (mot bakgrund att det är bra) är 
också en politiskt prioriterad önskan med tanke på formuleringar i den nya 
bibliotekslagen. ”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till 
litteratur.”42 
 
Frågan är om det räcker med att alla säger att läsning är bra för att få barn och 
ungdomar att börja läsa? Jag har en känsla av att det krävs något mer för att få livslånga 
läsarskap att utvecklas. 
 
 
 
2. 4. 1 En motbild 
 
Vilket för över oss till nästa bild där Magnus Persson (professor i litteraturvetenskap) 
utvecklar en mer nyanserad bild till klichén: läsning är bra, punkt slut.  
 
                                                 
40 Anne E. Cunningham & Keith E. Stanovich. (1998), What Reading Does for the Mind., s. 137. (min översättning) 
41 Ibid., s. 139 
42 SFS 2013:801  
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I sitt arbete Den goda boken43, analyserar han det, som han kallar ”myten om den goda 
litteraturen”44. Varför myten är så stark och att varför den, enligt min tolkning av 
Perssons texter, bidrar till att förhindra oss att tala om litteraturen på nya och 
inspirerande sätt, som i förlängningen skulle gagna spridandet av den.  
 
För att få människor att läsa räcker det inte med att säga att litteraturen gör dig till en 
bättre människa. Det finns bevisligen skäl emot, exempelvis den våg av självmord som 
drog över Europa i slutet av 1700-talet som en direkt följd av framgången för Johann 
Wolfgang von Goethes brevroman Den unge Werthers lidande (1774).45 Eller det stora 
bibliotek som Hitler höll med ett bokintresse som bevisligen varken skapade eller 
formade personen ifråga till en human och medkännande varelse begåvad med empati.46  
 
Det finns massor av litteratur som definitivt inte gör dig till en bättre människa, skriver 
också litteraturvetaren och hedersdoktor Merete Mazzarella under på. Litteratur är mer 
än bra eller dåligt menar hon, ”man blir inte nödvändigtvis mer empatisk av att läsa 
skönlitteratur”. Att läsa har flera olika motiv; det är en del i det stora fältet av 
kunskaper om livet och frågar Mazzarella retoriskt i sin text om läsning: ”måste 
livskunskap vara uppbygglig?”47 
 
Litteraturen som här presenterats har handlat om vad forskningen säger om 
grundförutsättningar för att kultivera läsare; vad läsningen kan ge läsaren i form av 
motivation och upplevelser; positiva sociala aspekter på en i grunden asocial aktivitet; 
samt olika sätt att informera sig för att i förlängningen kunna hitta sin läsning. Linjerna 
är därmed kritade och vi ska längre fram i arbetet få se på några empiriska spår utförda 
på detta fält. 
 
 

                                                 
43 Persson, Magnus (2012), Den goda boken., Studentlitteratur, Lund. 
44 Ibid., s. 15 
45 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar (1992), Litteraturens historia i världen., s. 275. 
46 Ryback, Timothy W. (2009), Hitler´s private library 
47 Mazzarella, Merete (2009), Livskunskap och läkarstudier ur: Litteratur och livskunskap., s. 105. 
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3. Metod, analysverktyg, urval och etik 
 
Metoden jag använt mig av är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. De är fem till 
antalet och har tagit runt 25-30 minuter vardera att genomföra. Informanterna har fått 
möjligheten att välja plats för intervjun, men accepterade mitt förslag om ett mötesrum i 
biblioteket. Jag har inte varit bekant med någon av informanterna innan och har alltså 
inte haft någon personlig bindning till dem. Den kvalitativa ansatsen som 
forskningsmetod har passat mina forskningsfrågor och vad jag har velat undersöka. Jag 
försöker finna nyanser, mönster och djup hos de deltagande informanternas berättelser. 
(Nyanserna och djupet, som en kvantitativ metod kan ha svårare att måla upp). Med en 
fenomenologisk ansats, inriktad på fenomenen, och som en välkänd forskare inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen sagt om dess lämplighet som teoretisk 
bakgrund: [att det handlar om att] ” förstå meningen i sociala interaktioner och 
individuella ageranden i världen.”48 
 
Intervjuerna har börjat med att jag kort förklarat vad uppsatsen kommer att handla om 
och att deras berättelser utgör den viktiga empiriska delen av undersökningen. Samtliga 
har accepterat att jag spelat in intervjun. Dock har de två första intervjuerna, den första 
efter transkriberingen, av tekniska skäl oavsiktligt raderats. Intervju nummer två har 
rekonstruerats efter anteckningar. De tre sista intervjuerna finns bevarade.  
 Det uppenbara problemet med en intervju som raderats innan transkribering och 
endast bygger på anteckningar och den intervjuades minne är tillförlitligheten. Själva 
grundberättelsen, informantens egen syn på sig själv som läsare finns dock i 
anteckningarna och materialet har genomgått samma förfarande tolkningsmässigt som 
övriga intervjuer. Detaljer i ord och uttryck är mindre exakta, dock inte mindre målande.  
 
Jag har vinnlagt mig om att transkribera så ordagrant som möjligt. Ibland har jag varit 
tvingad till någon ytterst liten språklig justering för att göra citaten läsbara. 
 
Frågemanualen har följt teman som sprungit ur arbetets forskningsfrågor. Alla teman 
har tagits upp under samtliga intervjuer, men ordningen sinsemellan har varit olika då 
alla samtalen varit unika och jag låtit dem leva sina egna liv. Processerna som lett 
informanterna till läsningen, att bli läsare och som gör att de fortsätter leva sina liv som 
läsare, har varit det centrala, underliggande temat i alla samtal.  
 
Innan arbetet startade hade jag precis som alla forskare en viss förförståelse om mitt 
ämne. I denna förförståelse har naturligtvis även funnits egna teorier eller förutfattade 
meningar om hur människor blir läsare. Under arbetets gång har detta reviderats inför 
mötet med undersökningens empiri. Det vill säga mitt vetenskapliga angreppssätt har 
både innehållit drag av deduktion och induktion. Deduktion för att jag började med en 
teori (sic!) för att gå vidare till observationer. Induktion för att dessa observationers 
faktiska natur fått mig att justera teorin. Vad gäller min första teori så har den varit 
mycket enkel och behäftad av förutfattade meningar. Exempelvis satser som: För att 
läsare ska skapas måste det finnas tillgång till böcker i hemmet, krävs det att föräldrar 
läser högt för sina barn och läser själva, att man har duktiga pedagoger intresserade av 
skönlitteratur under de första skolåren.  

                                                 
48 Wilson, T. D. (2003)., Philosophical foundations and research relevence: issues for informations research. Journal of information 
science vol 9. Nr 6. s. 450.  (min översättning) 
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3. 1 Analysverktyg 
 
För att analysera intervjuutskrifterna har jag använt mig av en narrativ analysmetod. 
I Alan Brymans Samhällvetenskapliga metoder presenteras fyra olika modeller för hur 
en narrativ analys kan genomföras och vad den inriktar sig på49. Jag har använt mig av 
en tematisk analys och alltså främst koncentrerat mig på vad informanterna i 
undersökningen säger och inte hur. 
 
Arbetsprocessen har varit som så att jag efter intervjun transkriberat den (i ett fall 
transkriberat anteckningarna) för att sedan urskilja berättelserna. Med fokus på 
forskningsfrågorna har jag skapat en berättelse för varje informant: hur de blivit läsare, 
hur de hittar sin läsning och hur läsningen uttrycker sig socialt i deras liv. Det narrativa 
analysgreppet har känts fullt naturligt då informanterna i undersökningen, som reaktion 
på mina frågor, lagt fram sina tankar och funderingar i form av berättelser som de själva 
skapat om sig själva som läsare. De har reflekterat över skeenden från en punkt långt 
tillbaka i deras livshistoria till idag. Detta anser jag ligger mycket nära berättelsens 
klassiska beståndsdelar – början mitt och slut. Genom sina olika narrativer har de 
förklarat och rättfärdigat sin egen berättelse för sig själva och mig som intervjuare. De 
vet resultatet, det vill säga att de idag är läsare, och de berättelser de berättat för mig har 
förklarat denna process och slutresultat. Genom att leta efter de narrativa dragen och 
föra dem samman har jag sedan i analysen kunnat konstruera och förstå de enskilda 
delarna och tillsammans kunnat tolka det till en större berättelse om livet som läsare. 
  

[den narrativa analysmetoden]…inriktar sig på de historier som berättats under 
intervjun och söker utveckla deras strukturer och intriger.50 

 
Jag är medveten om att en narrativ tolkningsmetod inte kan vara något definitivt utan en 
process där jag försöker lägga fram trovärdiga tankar om mina tolkningar men även i 
vissa fall alternativa tolkningar. Fokus för analyserna har varit att urskilja hur 
informanterna skapar mening i sin historia; som människor som har blivit läsare.51  
 Skillnaden på informanternas berättelser och de berättelser jag skapat ur dessa är 
berättelsernas helhet och längd. Informanterna har tecknat ögonblicksbilder, vinjetter 
eller scener från olika faser ur sina liv som läsare. Jag har från mitt utifrån perspektiv 
fört samman bilderna till en narrativ. För mig har bilderna animerats och fortsatt både 
innan och efter den vid intervjuen delgivna scenen.  
 
 
3. 2 Urval 
 
Urvalet av informanter är vad man kan kalla riktat slumpmässigt (eller målinriktat 
urval52). Slumpmässigt för att de som svarat på min hörsamman om intervjudeltagande i 
princip skulle kunna vara vem som helst. Riktat – för att jag vänt mig till läsare och 
helst sådana som läser mycket, som använder bibliotekets webb, tycker om att läsa och 
gärna diskuterar sin läsning om varför de blivit läsare och varför de läser. 
 

                                                 
49 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder (2008), s. 527. 
50 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), s. 174. 
51 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (2008), s. 530. 
52 Ibid., s. 392. 
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Jag vände mig till intresserade intervjudeltagare genom annonsering på bibliotekets 
webb (som också nått de som anmält sig till bibliotekets facebook-uppdateringar). Sex 
personer visade intresse och alla kontaktades av mig. Två potentiella informanter föll 
bort, en hörde inte av sig och en annan bodde på annan ort och visade sig ha svårt med 
tid. Det var inga problem med att bestämma dag, tid och plats med de fyra som slutligen 
blev intervjuade.  
 
En kompletterande intervju med informant 5 (kvinna 71 år) gjordes under våren 2014. 
Tillskillnad från övriga informanter gick jag ut och aktivt sökte upp en låntagare som 
befann sig i biblioteket och som jag visste läste mycket. Hon visade sig vara den i 
undersökningen som i särklass läser mest (fyra till fem böcker i veckan) och också 
visade sig ha minst behov av att dela sin läsning socialt i form av deltagande i 
bokcirklar till exempel och hon säger sig inte heller ”gå omkring med något överdrivet, 
uppdämt behov av att diskutera sin läsning.”   
 
 
3. 3. Forskarpåverkan 
 
Vid forskningsintervjuer som detta är frågan om finns alltid risk för att den intervjuade 
(informanten) i olika grad påverkas av den intervjuande (författaren till denna uppsats).  
Både inför, under och efter intervjuerna har jag reflekterat över detta. Jag är medveten 
om att informanten kunnat uppleva mig som delvis vare en företrädare för biblioteket (i 
min egenskap av att ha jobbat på nämnda bibliotek i sexton år). Dock är biblioteket stort 
och endast en av informanterna kände jag igen innan intervjun. Ingen av informanterna 
kände jag till namnet. 
 
Eftersom alla informanter med eftertryck bedyrat att de gillar bibliotek i allmänhet – 
finns en uppenbar risk att man särskilt velat framhålla sig själva som sympatisörer för 
bibliotekens sak och läsningen - med medföljande uppenbara risk för en okritisk 
hållning. Jag har varit medveten om detta och tror att risken för detta varit större hos de 
informanter som själva sökt upp mig för att delta i intervjun. Jag ser detta som ett inte 
helt enkelt problem att komma till rätta med, då jag också tror att även det motsatta 
riskerat gälla om jag aktivt sökt upp frivilliga informanter i andra miljöer än 
bibliotekets. Det vill säga att man då mer skulle kunnat betona ett biblioteks- och 
litteraturförakt till exempel. Man får nog helt enkelt acceptera att en intervjusituation är 
onaturlig till sin natur och att den alltid för med sig mer eller mindre överhängande 
risker för reaktiva effekter.53 Detta har jag efter bästa förmåga försökt mildra genom att 
klargöra att jag är som dem – intresserade av litteratur och bibliotek och inte utsänd av 
eller i denna roll jobbandes för biblioteket.  
 
 
3. 4 Etik 
 
Alla informanter har vid intervjuns början informerats om att det som framkommer 
under samtalet kommer att behandlas konfidentiellt. Jag har valt att inte sätta ut namn, 
varken fingerade eller riktiga, utan kallar dem i resultatredovisningen för helt sonika: 

                                                 
53 Bryman, Alan (2008)., s. 442-443. 
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informant 1 (man 49) och så vidare. De har alla muntligen accepterat att jag för arbetet 
får använda allt material på det sätt jag själv behagar.  
 
Informanterna som intervjuats är: 
 
Informant 1 
Man, 49 år, högutbildad, yrkesverksam (storläsare) 
 
Informant 2 
Man 25 år, högutbildad, yrkesverksam (läsare) 
 
Informant 3 
Kvinna 27 år, högutbildad, yrkesverksam (storläsare) 
 
Informant 4 
Kvinna 67 år, högutbildad, pensionerad (storläsare) 
 
Informant 5 
Kvinna 71 år, högutbildad, pensionerad (storläsare) 
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4. Resultatredovisning och analys 
 
Detta kapitel har strukturerats efter forskningsfrågorna: 
 
1. Hur beskriver informanterna sin väg till att bli läsare? 
 
2. Hur hittar de vad de ska läsa och vilka informationsvägar föredrar de att använda? 
 
3. Hur kan ett läsintresse implementeras socialt i ett liv? 
 
4. 1. Informanternas berättelser om hur de blivit läsare 
 
I informanternas berättelser om hur de kommit att bli läsare går att urskilja två spår. Det 
första tillhör de vars väg till läsningen påbörjats redan i barndomshemmet. Hit kan föras 
informanterna 2 (man 25), informant 3 (kvinna 27) och informant 4 (kvinna 67). I det 
andra spåret sker starten för den självvalda läsningen inom skolans väggar. Hit härleder 
jag informant 1 (man 49) och informant 5 (kvinna 71).  Jag inleder med informant 3 och 
4 som i sina respektive berättelser om hur de blev läsare utgår från barndomshemmet 
och högläsning av någon förälder. 
 
Informant 3 (kvinna 27) berättar att hennes mamma och pappa själva har haft ett 
intresse för skönlitteratur och läst mycket. De läste högt för henne och de talar om 
böcker och sin läsning med varandra. ”Mamma och pappa läste mycket för mig när jag 
var liten. Böcker är ett väldigt centralt samtalsämne. Vi har alltid läst i min familj, alla 
utom min bror”.  
Hon berättar vidare om föräldrarnas sovrum att där var en: ”…hel vägg med böcker. 
När jag inte kunde sova och fick ligga i deras sängar så låg jag och såg på 
bokryggarna och lärde mig läsa titlarna”. Detta och att hon lär sig läsa sker enligt 
informantens uppgift i ”fyra, fem års ålder” bland annat med det tydliga minnet av att 
just ligga ner och titta upp mot väggen av böcker.  
 
Informant 4 (kvinna 67), hennes berättelse startar också i hemmet: ”Mamma var en 
läsare, inte pappa… och vi diskuterade böcker så småningom när jag var i tonåren.” 
Modern läser ofta högt för henne och inte sällan ur böcker som befinner sig: ”långt över 
ett litet barns nivå”.  
Hon lär sig också skriva och läsa tidigt innan hon börjar skolan. ”Jag har hittat små 
dikthäften som jag skrev när jag var fem, sex år” berättar hon.  
Familjen har ett uthyrningsrum dit det flyttar en bibliotekarie och denne skriver ut ett 
vuxenlånekort till flickan, flera år innan hon egentligen har rätt ålder för detta. Då som 
tolvåring har hon redan läst ut hela ungdomsbiblioteket i ortens stadsbibliotek. Hon ser 
det själv som ett viktigt steg på sin väg att bli en läsare – att ”skattkammaren låstes 
upp” i och med bakvägen med ett lånekort för vuxna. 
 
Informant 5 (kvinna 71) är den som i särklass läser och läst mest av alla i 
undersökningen, fyra till fem böcker i veckan. Hon växer upp i en bruksort med en 
pappa som är bergsingenjör och en mamma som är hemmafru. Hon upplever att 
hemmet på många sätt stått ut i jämförelse med många andra klasskamraters hem. De är 
ekonomiskt privilegierade, har husor och barnskötare. Informanten är äldst i 
syskonskaran och när hon lärt sig läsa, som hon enligt uppgift gör i skolan, tillåts hon 



18 
 

läsa så mycket hon vill trots att hon är äldst, ”fast inte sent på kvällen. De hade någon 
föreställning om att det kunde skada ögonen, men jag läste ändå, med ficklampa under 
täcket.” 
 
Angående tillgången till litteratur säger hon: ”Det fanns böcker hemma. Inte 
höglitterärt, men det fanns böcker och jag fick böcker.”  
 
Hon upplever att hon ganska snart efter att ha lärt sig tekniken att läsa, bildligt talat 
snabbt börjar rusa vägen fram till att bli en läsare. Hungern efter litteratur är stor: 
”Mamma var med i någon bokcirkel på orten och de böckerna läste jag. Det var 
vuxenböcker - till exempel ’Hur ska det gå för Pinnebergs? (Hans Fallada)’ och någon 
som hette ’Det är hos mig han varit’ (Eva Seeberg) - den var mycket intressant. Jag 
förstod väl inte riktigt men jag anade…” 
 
I hemmet har de H. C. Andersens sagor ”i något långt band” och på vinden hittar hon 
en låda med barnböcker som tillhört hennes far och hans syskon. Det är ”Rufsy och 
Tufsy och Tott och Burre och Busse och allt vad de hette” (Maj Lindman). 
Pojkböckerna var hon inte så intresserad av men hon läste böckerna om buspojken Bill 
(Richmal Crompton) och framförallt långserien för flickor om Fröken Sprakfåle (Lisa 
Eurén-Berner). Det är böcker som hon anstränger sig för att komma över. Som barn ser 
hon på sig själv som varande: ”fysiskt feg… att simma på djupt vatten och så där…” 
och hon mutas med böcker ur just serien om Fröken Sprakfåle. Veckotidningen Allers 
följetonger läser hon ofta och hon minns speciellt Barn 312 (Hans-Ulrich Horster) som 
även utkom som bok. 
 
Att jag vill placera informant 5 som något av ett unikum i denna undersökning, som en 
intagare av ett delvis eget spår trots att hemmet till viss del kan tillgodose hennes 
spirande törst efter läsning, beror inte bara på den enorma mängden litteratur hon 
konsumerar, utan även på det faktum att hon inte minns någon av föräldrarna läsa högt 
för henne eller hennes syskon. Den privilegierade hemmiljön med husor och 
barnskötare kan vara en orsak till att den naturliga närheten föräldrar/barn kanske haft 
färre möjligheter och tidpunkter för högläsning exempelvis. Det finns dock en god 
tillgång till böcker i hemmet, något som för en storläsare dock snart tröskats igenom. 
Modern har ett eget intresse för att läsa då hon exempelvis var med i en lokal bokcirkel.  
”På något sätt, och hur det egentligen gick till har jag ingen aning om, men jag hittade 
så småningom till biblioteket… jag tror att det drevs av fackföreningen… det var en 
liten lokal…jag fick gå dit men jag minns att min pappa egentligen inte tyckte om 
det…” 
 
Det är ändå tydligt hur informanten själv skapat och av egen kraft format sig till att bli 
en läsare. Det spirande intresset för att läsa historier har skapat aptit efter fler berättelser 
och drivit henne framåt. Faderns möjligen njugga inställning till fackföreningens 
bibliotek blir inte ett hinder för att hon själv ska ta sig dit. Hon nämner i intervjun en ny 
bok av Linda Skugge (2014) och titeln på denna bok: The Constant reader, som en bra 
sammanfattning på vad hon själv är och alltid har varit - en ständigt läsande. ”…Det har 
jag varit - en konstant läsare ända sedan jag började, i mån av tid.” 
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Informant 2 (man 25) är den som läser minst i undersökningen. Han definierar sig dock 
som en läsare och går ofta till bibliotek och bokhandlare för att hitta inspiration och 
uppslag till läsning. Han ger uttryck för en vilja att vilja läsa mer än vad han gör, men 
känner sig som läsare oförlöst, uppfattar jag det som. ”… studierna har kommit 
emellan”, säger han bland annat. Informanten 2 växte också upp i en läsande familj där 
både mamma och pappa varit intresserade av läsning och han minns att de har högläst 
för honom som barn. Trots detta, den gynnsamma läsmiljön som jag uppfattar det, har 
han inte tillnärmelsevis blivit den frekvente läsare som de övriga informanterna i 
undersökningen. Han jobbar med utsatta människor idag efter studierna och de 
berättelser han lockas av nu som vuxen är de som handlar om social utsatthet och 
umbäranden.  
 I intervjun får jag inte intrycket av att informanten läst kopiöst som barn, på det 
sätt övriga informanter vittnar om.  
 
Informant 1 (man 49) placerar sig i spåret där läsningens grund och hemvist istället är 
skolan (enligt hans berättelse och uppfattning). Hans mamma var ensamstående och 
förvärvsarbetande. Hon börjar dessutom utbilda sig under denna tid och har inte på 
samma sätt kunnat läsa högt för honom som barn. Han upplever inte heller hennes 
identitet vara en läsares: ”jag skulle inte klassa henne som en stor läsare”, säger han.  
Det är i skolan som han i första hand kom att utvecklas till att bli en läsare:  
”En knäppis (lärare) i fjärde klass som tog med oss till biblioteket. Där var det strikta 
regler att man bara fick låna en bok si och så länge… för honom fick vi låna så många 
vi ville…”  
 
Han återkommer till skolan som en plats där läsintresset tagit fart. Samtidigt kommer 
läsningen där att ingå i ett socialt sammanhang då informanten och några kamrater, 
under friheten att få låna så många böcker de vill, inspirerar varandra att låna och läsa: 
”Det blev nästan som en tävling mellan några stycken att man skulle låna så många 
som möjligt. Det blev en hel del läst ur de där högarna…” 
 
I skolan upplever han högläsningen och vittnar om dess kraft och hur den kunde 
trollbinda klassen. Några år senare när den äldre läraren (som lät eleverna låna 
obegränsat) gått i pension, får de en ny yngre lärare som fortsätter traditionen att läsa 
högt för dem: ”Det var Ulrike och freden och Ulrike och kriget bland annat som 
fängslade klassen.” (Vibeke Olsson)   
 
I samtliga informanters berättelser förekommer åtminstone en vuxen läsande förebild 
och i många fall har denne hjälpt, stött och/eller inspirerat till läsning. 
 
För informant 3 (kvinna 27) är bilden av sig själv och hur hon blivit en läsare att hon 
befinner sig på biblioteket och djupt försjunken sitter och läser. Det är biblioteksbesök 
som kan pågå under ”flera timmar…” berättar hon ”mamma eller pappa var med, fast 
någon annanstans...”. Hon sitter i sin läshörna och utvecklar en förtrogen relation med 
barnbibliotekarien som sufflerar henne med vidare läsning, ”bok efter bok”, uppger 
hon.  
 
Informant 4 (kvinna 67) målar upp en liknande bild av läsningen, som ett ensamt 
intresse som uppslukar henne. Med en viktig skillnad att hennes berättelse blir till en 
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berättelse om läsning som självvald isolering - ett sätt att distansera sig från omvärlden. 
Det hon ser framför sig och återberättar, är att hon dragit sig undan med sina böcker.  
 
Hon berättar: ”jag var ganska mullig i första klass… inte så poppis, så jag låg nog 
hemma och läste helst, laddade upp med lite mackor och stängde in mig…”  
 
Hon upplever sin självvalda isolering som något som till och med hennes föräldrar 
börjar oroa sig för. Man kan här se ett liknande motiv för sin läsning (som en flykt från 
en mindre rolig verklighet) som Janice Radways bokhandelskvinnor anger som läste 
kärleksromaner. Böckerna blir en flykt och en barriär mot omvärlden. När informanten 
fyllt tretton dör hennes bror i en trafikolycka vilket får henna att dra sig undan för att 
läsa ännu mer. 
 
De fyra informanter som läser mycket och kan kallas storläsare berättar alla om en 
enorm läsning under dessa konformativa ungdomsår. Det är uppenbart att läsningen ger 
mycket i form av tillfredsställelse och att den har en stark funktion i att i sig själv 
generera lust och vilja till vidare läsning.   
 
I upptagandet av läsandet som aktivitet i sin egen personlighet måste man skapa rum, 
plats och tid för sin läsning. Likt Ross storläsare som ”…gör plats för (sin) läsning”54 
anstränger sig dessa informanter för att muta in eller karva ut ett område i ’varandet’ för 
den. Informant 1 (man 49) som efter familjebildning upplever sig ha svårare att finna 
den tid för läsning som förut existerade i överflöd, bär alltid runt på en eller två böcker 
för att kunna ”stjäla en stund då och då när tillfälle bjuds”.  
 
Informant 4 (kvinna 67) upplever att hon under sin yrkesverksamma tid haft svårare att 
läsa det hon ”egentligen ville läsa” men att hon vid pensioneringen satte igång direkt.  
 
Informant 3 (kvinna 27) läser mycket i perioder. Då har hon som hon uttrycker det: ”en 
hög och en lista” (med böcker). När hon är inne i en intensiv läsperiod, så är det läsa 
hon gör så mycket som möjligt av sin fria tid. 
 
Informant 5 (kvinna 71) uppger att hennes syskon senare när de kommit att prata om sin 
barndom ser på henne som ”ständigt liggande på mage någonstans läsande.” Också här 
sticker hon ut i materialet. I samtalet med mig och i sin egen berättelse om sitt liv som 
läsare nämner hon inte några särskilda problem med att hitta vare sig plats eller rum för 
sin läsning. Hon är starkt medveten om att hon varit privilegierad på detta sätt. Rummet 
för läsningen har varit mindre viktigt. Det har kanske man kan säga varit i henne själv 
och hon har läst hela tiden utan att tänka så mycket på det.  
 
För informant 2 (man 25) som inte läser lika mycket, men ändå har en läsbakgrund med 
människor i sin nära omgivning som läser, är inte rummet och tiden för läsning lika 
självklar. Han uppger att han helst läser på bussar. Dock inte stadsbussarna som 
”kränger för mycket…”. Avkopplande bussresorna per långdistans förekommer dock 
inte med regelbundenhet. 
 
 

                                                 
54 Ross, McKechnie & Rothbauer (2006)., s. 143. 
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4. 2. Hur hittar informanterna sin läsning? 
 
Med ett intresse för att läsa kommer också behovet av uppslag för ny läsning. De flesta 
storläsare bär med sig, om inte fysiskt så inom sig en lista på vad de vill läsa eller någon 
gång planerar att läsa.55 Storläsarna in denna undersökning, det vill säga informanterna 
1 (man 49), informant 3 (kvinna 27), informant 4 (kvinna 67) och informant 5 (kvinna 
71) bär alla med sig någon form av fysiskt lista eller anteckningsbok med uppslag på 
läsning. 
 
Informant 5 (kvinna 71) finner inspiration för ny läsning bland annat i 
tidningsrecensioner och bokbloggar. Hon är väldigt mån om att läsa Svensk Bokhandels 
vår-, sommar-, höst- och vinter- kataloger: 

 
Jag läser den med pennan i hand och prickar av. Det finns små förlag som inte är med 
i de här katalogerna har jag upptäckt, men då har jag skrivit upp vad det är för förlag 
och så har jag kollat upp dem på nätet. Jag håller på mycket med det här… det 
kommer en ny nu den 28:e… (mars 2014). 

 
Informanten har en anteckningsbok där hon för med sig till biblioteket noteringar om 
framtida böcker som hon ska låna. ”…och det som jag är väldigt intresserad av 
reserverar jag, eller om det inte finns, skriver ett inköpsförslag på.” 
 
Att bocka av från en lista skulle vara ett enkelt sätt att nära sin läsning, men just det som 
står på listan finns inte alltid för handen och de som läser vittnar ofta om känslan av att 
var bok har sin tid, sitt tillfälle då de passar som bäst.  
 
Informant 5 (kvinna 71) har aldrig läst litteraturhistoria på universitetsnivå och hon blev 
aldrig den bibliotekarie som hon en gång ville bli och av dessa skäl upplever hon att det 
finns många klassiker som hon missat. Därför har hon också en ”klassikerlista” som 
hon betar av. 
 
När informant 1 (man 49) talar om omlösning av böcker, upplever han att han när han 
nu i ålder är mer i fas med Claes Hylingers böcker som han skrev i fyrtioårsåldern, 
uppskattar dem mera. Han berättar också att han gärna läserom böcker som han en gång 
läst som ung och att han upplever dem fascinerande annorlunda idag. (Om On the Road 
av Jack Kerouac): ”…det var fortfarande en fantastisk bok men det var en helt annan 
bok… så trasiga människor…” 
 
I sökandet efter ny läsning fångar han gärna upp tips från vänner om bra böcker. Jag 
tolkar genom hans berättelse att han också gärna läser sig in i författarskap och att detta 
inläsande inbegriper att läsa andra nära författarskap, som sprungit ur samma tid och 
författats inom samma kulturella sfär eller geografi. Han exemplifierar genom att nämna 
flera Beatnikförfattare som William Burroughs, Jack Kerouac och senare Charles 
Bukowski (som anammat den smutsiga realismen hos de tidigare beatnikförfattarna) 
och ett franskt existentialistiskt -40-tals spår med Albert Camus (Främlingen) och Jean 
Paul Sartre (Äcklet). 
 Att hitta ny läsning handlar om att orientera sig i bokvärlden. Tips på aktuell 
litteratur inhämtas ofta från kultursidornas recensioner och teveprogram ägnade 

                                                 
55 Ibid., (2006)., s. 199  
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litteratur och läsning. Nätet är ett verktyg: ”På senare år har amazon.com varit en 
inspiration”. Och då inte helt olikt när man ute i skogen och letar bär eller svamp, stöter 
på ett bra ställe och plötsligt hittar mer – den som köpte denna bok tittade på och köpte 
också denna… Sökande och att finna genererar mer sökande och möjligheter till fynd. 
 
De två informanter som i undersökningen uttryckligen beskriver någon sorts 
”browsing” bland hyllorna är informant 2 (man 25) och informant 3 (kvinna 27). Det är 
inte huvudstrategin för sökandet men informant 3 tycker om (om tiden finns) att 
långsamt gå utefter hyllorna. Till exempel bestämma sig för en bokstav: ”så hittar man 
ju ofta saker på vägen… När ni ställer ut böcker snyggt i hyllan, det går jag på direkt!” 
En kreativ och lekfylld inställning, där slumpen delvis får inverka på valet av läsning.  
 
Informant 2 har ett mer diffust famlande i sin strategi för att hitta något att läsa. Han 
säger att han: ”sällan har någon idé” när han kommer till biblioteket. Han börjar ofta 
med att titta på det lätt uppenbara, skyltningen för att se om han kan få några tips. 
”…jag läser nog gärna de små texterna på omslaget eller baksidan där någon säger 
något om boken”. En boktitel kan intressera honom, men han uttrycker att han nog 
borde söka hjälp oftare från personalen för att få tips på läsning, oftare än idag. I 
informant 2:s fall berättar han om en person i sin närhet, en farmor 87 år, som ”kan min 
smak” och vars boktips han ”litar på”.  
 
Om man betänker de bilder informanterna visualiserat för mig om hur du agerar och 
verkar i en biblioteksmiljö och ställer de berättelserna i relief mot Savolainens tankar 
om tillbakadragandets strategi (The Withdrawel Strategy) och motsvarande den 
filtrerande (The Filtering Strategy) – i stunder av hotande informationsöverflöd,56 ser 
jag tydligt informanterna anamma olika strategier. De som läser mycket, det vill säga 
informanterna 1, 3, 4 och 5 filtrerar alla vant genom den potentiellt överväldigande 
informationsmassan. De vet ofta vad de vill ha, de söker ofta efter något speciellt och 
kunskapen om vad de vill ha har erövrats genom idogt läsande. 
 
Eller som informant 5 (kvinna 71) uttrycker det: ”När jag kommer hit till biblioteket så 
har jag min lilla bok i väskan57. Så har jag kollat vad som finns inne.” 
 
Informant 4 (kvinna 67): ”Jag läser i tidningen eller på nätet om något som intresserar 
mig och sen går jag in på bibliotekets webb och lägger en beställning… sen bär jag 
hem det…” 
 
Informant 3 (kvinna 27) går oförskräckt in i filtrerandet med hjälp av sitt tidigare 
frekventa läsande och därmed ett självförtroende vad gäller läsning och att hitta läsning. 
Hon målar också upp en kreativ och lekfylld attityd till sökandet efter ny sådan. Hon 
berättar om sitt system för att minnas böcker hon stöter på och vill läsa: ”Först hade jag 
en sån där orange som jag köpte på Akademibokhandeln58… men nu finns det en app. 
som heter Bookshelves… så jag har mitt lilla bibliotek där…” 
 
Informant 2 (man 25) uppvisar en lägre grad av självförtroende och nöjer sig ofta med 
det tydliga, det som skyltas med och som något någon uppenbarligen har läst och 

                                                 
56 Savolainen, Reijo S. (2008), s. 172. ff. 
57 Anteckningsbok, förf. anm. 
58 Läsdagbok utgiven av: En bok för alla - med förord av Aidan Chambers. Omslaget snarare rött än orange (förf. anm.) 
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uppskattat. Det är som jag tolkar det en enligt Savolainens vokabulär ett 
tillbakadragande och ett i möjligaste mån minimerande av källor. Inne i biblioteket ger 
han uttryck för att oftast hitta sådant som plockats fram ur samlingarna som: ”skyltning 
och tips” än att gå runt planlöst bland hyllorna. ”Jag borde nog fråga personalen om 
hjälp oftare…” säger han bland annat. 
 
Informant 4 (kvinna 67) har under intervjun gett mig fyra A4-sidor med utskrifter från 
sitt användarkonto med en minneslista över böcker som hon planerar att läsa i en nära 
framtid. Många av böckerna har hon liggande beställningar på då de är nyutgivna och 
eftertraktade av många. Kultursidornas litteraturanmälningar och litteraturprogram på 
teve ger henne kunskap och inspiration till ny möjlig läsning.   
 
Informant 3 (kvinna 27) browsar när hon har tid. Oftare är tiden mer ansträngd och hon 
kommer då till biblioteket med en klar vetskap om vad hon ska låna. Impulser och 
kunskap om detta får hon bland annat genom att prenumerera på Vi läser – en tidskrift 
ägnad dedikerade läsare. Hon använder inte bibliotekskatalogen för att söka efter 
uppslag på skönlitteratur. Uttryckligen säger hon: ”jag tror jag talar om böcker med 
alla jag känner.” Vilket gör att hon hämtar inspiration till vad hon ska läsa från ett brett 
fält.  
 
Likt informant 1 (man 49), informant 4 (kvinna 67) och informant 5 (kvinna 71) som 
alla är storläsare - är inte händelser inne på biblioteket avgörande för vad man ska läsa, 
själva informationssökningen efter litteraturen tycks pågå mer eller mindre hela tiden 
ute i livet. Är man tillräckligt intresserad av något är känselspröten aldrig långt ifrån 
utfällda. 
 
 
4. 3 Läsning som social aktivitet 
 
Ytligt sätt skulle man kunna se på läsning som en asocial sysselsättning i det att läsaren 
enskilt och tyst tillägnar sig sin bok. I miljöer där nöjesläsning inte premieras kan det 
rent av ses som en egoistisk aktivitet, eller som Mats Dolatkhah utvecklar i sin 
avhandling: 
  

I miljöer som omfattades av en syn på arbete som ett centralt och normalt tillstånd, var 
det problematiskt att läsandet krävde att kroppen försattes i vila.59  

 
Så genom läshistorien har synen på läsning för nöjes skull definitivt förändrats. De 
människor som på något sätt intar en aktiv hållning mot läsandet och gärna skyltar med 
sin egen obeläsenhet, torde vara färre idag och mer perifera. Den allmänna meningen är 
nog att läsningen inte skadar människors förmåga till att socialisera med andra 
människor utan tvärtom – att läsningen antas utveckla människan och göra henne friare. 
Det är troligen av detta skäl (litteraturens förmåga till att skapa fritänkande individer) 
som diktaturer genomgående i världshistorien sett till att förbjuda böcker som ansetts 
vara skadliga – som gått stick i stäv med diktaturernas tankar om sig själva om vad som 
är rätt och vad som är fel eller bara beskrivit något alltför fritt.  
 

                                                 
59 Dolatkhah, Mats (2011) s. 208. 
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Informanterna i denna undersökning är alla vältaliga. De har uppenbara förmågor att 
socialisera, är nyfikna på andra människor och har ett intresse för att läsa. 
Informant 3 (kvinna 27) utbrister exempelvis: ”Jag pratar nog om böcker med alla jag 
känner!”  Alla storläsare berättar för mig att de är intresserade av och ofta följer vad 
som händer i forum där böcker talas om. Det kan vara bokcirklar eller bokbloggar.  
 
Men det är inte alla som tycker om att prata om böcker med vem som helst dock. 
Informant 5 (kvinna 71) som är den som läser mest av alla i undersökningen skrattar lite 
på min fråga om hon är med i någon bokcirkel och säger med eftertryck: ”Nej, jag är 
ingen social läsare (skratt).  

 
För mig är läsningen något väldigt privat Jag kan ibland säga till nån som frågade 
medan jag jobbade (sic!) – du som läser så mycket, säg nån bra bok! Och sen märkte jag 
ju att de inte hade läst. Jag har haft svårt att dela min läsning och har inte haft någon 
önskan till det heller.” 

 
Man skulle kunna tolka uttalandet som arrogant och som en slags överlägsen hållning 
till en omvärld som sällan läser lika intensivt, men svaret levereras med en ton av 
humor och självironi. Informanten tolkar jag som helt enkelt trött på standard frågor om 
vad man ska läsa när viljan upplevs som grund. Några få personer känner hon att hon 
kan och gärna pratar böcker med. En sonhustru bland annat vars boksmak delvis 
överensstämmer med hennes egen. ”Av henne kan jag få tips, och hon lyssnar på 
mina…”, säger hon. 
 
Det är värt att notera att informant 1 (man 49):s intresse för att läsa uppstått i en social 
situation - i skolan i interagerandet med andra läsande klasskamrater och märk väl - 
uteslutande horisontalt. Läraren vars roll traditionellt stått för en vertikalt förmedlad 
litteratur60 och som informanten i intervjun kallar ”en knäppis”, bryr sig inte om 
skolbibliotekets regler om att låna en bok i taget. Han släpper eleverna fritt och låter 
dem låna så mycket de vill.  
 
Nu som vuxen är informanten med i en bokcirkel som: ”träffas så ofta vi hinner, 
ungefär två gånger i månaden.” Det är tre stycken i cirkeln, vilket är: ”hanterligt 
många och så turas vi om att välja bok… inte mer än 200 sidor. Om det ska bli något så 
måste det gå undan…”  
 
Informant 3 (kvinna 27) berättar att samtalen om böcker i personalgruppen hon tillhör är 
mycket levande och ständigt pågående. Det är en stor skillnad mot hennes tidigare 
arbetsplatser. Populära böcker vandrar runt på arbetsplatsen och hon fascineras av hur 
olika alla kan tycka om samma bok. Till exempel Mitt namn är Ove av Fredrik 
Backman61, om denna säger hon: ”alla läste den på jobbet. Det blev diskussioner, en 
del hatade den och en del älskade den.”   
 
Endast genom den här undersökningen kan man inte säga om läsningen hjälpt eller 
hjälper dem som läser att öva upp sin förmåga till att socialisera. Att söka sig till och 
vilja tala om sin läsning i en intervjusituation tyder på lust för samtalet (det vill säga 
socialisera). Men faktum är att jag upplever alla mina informanter som läser mycket 
som mycket sociala. Dessa två förmågor – att läsa och att socialisera ryms inom samma 
                                                 
60 Ibid., s. 147 ff 
61 ”Mitt namn är Ove” utkom 2012 och var en storsäljare under 2013. 
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individer och uttrycks framgångsrikt. Detta passar in i Rosenblatts syn på läsning som 
en transaktion mellan texten och läsaren varunder läsaren utvecklar även sociala 
förmågor. 
 
I bokcirkeln uttrycks läsningen tydligt som en social aktivitet. I denna undersökning är 
flera av informanterna med i olika bokcirklar. Informant 4 (kvinna 67) som slutat jobba 
är med i två varav en engelskspråkig.  
 
Jag är medveten om att informanterna först och främst representerar sig själva, men 
känslan är att mediebevakningen av litteratur idag är hög och att detta kan ha varit med 
och bidragit till bland annat bokcirkelns popularitet som aktivitet och umgängesform 
och rent av återkomst.62 Den i undersökningen som läser mest, informant 5 (kvinna 71), 
uttrycker dock en stark ovilja mot bokcirkeln som situationen och umgängesform. Hon 
berättar: ”jag blev tillfrågad om jag ville leda en bokcirkel här på biblioteket en gång 
för ett par år sen, men det tackade jag nej till.”  
 
För henne är läsningen något främst privat. Dock fångar hon upp, genom sitt sociala 
intresse och sin nyfikenhet, andra människors läsning genom exempelvis bokbloggar. 
Och tillstår hon: ”Jag smygtittar gärna lite på vad andra människor tänker låna och 
läsa och fantiserar om det.” 
 
Informant 3 (kvinna 27) är med i en bokcirkel med två, ibland tre deltagare. Läsningen 
utgår från bibliotekets författarfredagar. När denna intervju gjordes har Sofi Oksanen 
besökt biblioteket och inför detta läste de hennes senaste bok och ytterligare en tidigare 
utgiven (Stalins kossor) som är informantens personliga favorit.  
 
Informant 4 (kvinna 67) är som nämnts med i två cirklar. Den som samlas kring 
litteratur utgiven på engelska har pågått under trettiofem år. Hon är också en aktiv 
medlem i föreningen för stadsbibliotekets vänner. 
 
Livet som läsare upplever jag för dessa informanter vara viktig både för sin sociala 
funktion och som plats, existerande. Läsningen är en del i allas identiteter. De må sitta 
och läsa i ensamhet men de för ut vad de läser och socialiserar sin läsning i olika 
sammanhang. De fångar också upp ny potentiell läsning i socialiserandet med andra. 
Flera upplever att läsningen som görs för bokcirkeln, både får dem att reflektera mer, 
för att de vet att de ska tala om läsningen, och får dem att läsa sådant de själva kanske 
inte skulle valt att läsa – vilket ofta öppnar ögonen för läsning som de annars skulle 
missats. Detta stämmer väl överens med Catherine Sheldric Ross forskning.63 Att vara 
med i en bokcirkel kan på ett sätt legitimerar läsningen (genom att tillhöra ett 
sammanhang som diskuterar och manifesterar boken.) Men att den av de som avgjort 
läser mest uppenbarligen inte har detta behov. Om det är läsandet av litteratur som gjort 
informanterna i denna undersökning empatiska, sociala eller socialt intresserade som 
människor och av människor går inte att klart säga. Vad man kan säga är att de genom 
sina liv har läst och att detta i vart fall inte gjort dem ointresserade eller alienerad 
från/av omvärlden som sådan. 

                                                 
62 Återkomst från tider då bokcirkeln var riktigt populär, till exempel under folkrörelsernas och folkbildningens frammarsch i slutet 
av 1800-talet. 
63 Ross, McKechnie & Rothbauer (2006), Reading Matters. s. 233 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
I detta arbete har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med läsare och låntagare 
på ett folkbibliotek. De har alla ett intresse för skönlitteratur och ägnar tid åt att hitta ny 
läsning. Fyra av undersökningens informanter kan urskiljas som storläsare. Definitionen 
för en storläsare är i denna uppsats någon som för sitt läsintresse skapat och skapar 
utrymme i sin vardag för läsning. I antal böcker läser en storläsare enligt denna 
definition mellan en till fyra böcker i månaden. En av informanterna i undersökningen 
sticker ut genom att läsa fyra till fem böcker i veckan. Intervjuerna har fokuserat på 
läsning som man gör för nöjesskull och vad denna läsning upptar för plats i 
informanternas liv; vilken bild man har av sig själv och genom sin livshistoria – hur 
man kom att bli en läsare. 
 
Frågorna för arbetet har varit: 
 
1. Hur beskriver informanterna sin utveckling till att bli läsare? 
2. Hur hittar de vad de ska läsa och vilka informationsvägar föredrar de att använda? 
3. Hur kan ett läsintresse implementeras socialt i ett liv? 
 
Två källor kan ur intervjuerna urskiljas som givande inspiration och hjälp i utvecklingen 
till att bli läsare.  
 
1. Hemmiljön; 
Två storläsare berättar om en högläsande förälder som viktig på vägen till läsningen. 
Läsaren i undersökningen som läser minst och också visar upp lägst självförtroende i att 
hitta ny läsning uppger sig också växt upp med föräldrar som läst högt.  
 
Av de fyra i undersökningen som kan urskiljas som storläsare uppger tre av dem att 
material för läsning funnits på nära håll. De har alla dock ganska snart sökt sig vidare 
till olika bibliotek för att tillgodose kraften i sin respektive läshunger. Den i 
undersökningen som idag läser mest berättar också om flest umbäranden för att 
tillgodose sin läshunger. På vinden hittar hon en låda med gamla böcker och hon 
utmanar sig själv genom att simma på djupt vatten för att komma i ägo av fler böcker ur 
en högt skattad bokserie. 
 
2. Skolan; 
En av storläsarna uppger sig inte fått läsintresset från hemmet utan istället från skolan. 
Under överinseende och med stor hjälp av en äldre lärare (som enligt informanten för 
detta ändamål bryter mot skolans regler) har en grupp pojkar sporrat varandra att låna 
och läsa. I informantens berättelse har dessa händelser grundlagt ett liv med läsning. 
 
Storläsarna har alla olika bilder av vad som gjort just dem till läsare. Vad jag med 
tillgång till allas berättelser tycker mig kunnat dra för slutsatser av vad som verkligen 
utvecklat storläsarna till storläsare och som är gemensamt hos dem alla är det idoga 
läsandet. Läsandet i sig och att aldrig sluta läsa är något jag uppfattar som verkligen 
gjort dem till läsare. I allas berättelser figurerar en utomstående vuxen som i olika grad 
hjälpt dem på vägen, men framförallt är det just det furiösa läsandet i unga år som 
konstruerat dem till läsare.  
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Att två av storläsarna uppger högläsningen hemma som viktigt på sin väg till att bli 
läsare kan mycket väl stämma i de enskilda fallen. Det finns dock ett fall i 
undersökningen som uppger sig genomgått samma behandling men som enligt mig inte 
skapat samma frekvente storläsare. Samt att den som läser avgjort mest inte kan 
påminna sig varit utsatt för högläsning överhuvudtaget. Så slutsatsen av den här 
undersökningen är att man inte kan dra någon sådan slutsats (att högläsning automatiskt 
skapar livslånga läsarskap).  
 
En slutsats jag tycker man kan dra är att det stora läsintresset i storläsarnas fall på olika 
sätt existerar i sociala sammanhang och närs av kreativa, skapande livsmiljöer. För att 
komma dithän har de jobbat hårt – det vill säga läst mycket. 
 
Förmågan att socialisera, att ta sig fram i livet och tolka vad som sker och händer är 
också kunskaper som samtliga informanter använder sig av för att hitta ny läsning. Det 
är det individuella och nära nätverket av:  

- informella källor, som vänner och bekanta 
- kulturkanaler som tidningar, tidskrifter, teve och internet - som brukas för detta 

ändamål.  
Jag tycker man i undersökning kan se att ju mer man läser, desto fler vägar och verktyg 
använder man sig av för att hitta det man söker. Storläsarna är öppna för impulser, idéer 
och uppslag på ny läsning.  
 
På biblioteket använder inte någon av storläsarna användarkatalogen i någon högre grad 
för att hitta litteratur. Däremot används webbkatalogen hemifrån för att belägga titlar, 
avgöra bestånd och att reservera. Man kan säga att själva informationssökningen, för 
storläsarna, är klar redan innan man klivit in på biblioteket. Inne på biblioteket går man 
till hyllan och plockar det man ska (antingen vet man att boken finns i den ordinarie 
hyllan eller så plockar man upp sin reserverade bok). Genom läsningen breddas och 
fördjupas kunskapsbanken hela tiden och läsningen för informanterna är i huvudsak 
social, det vill säga det är något de delar med sin omgivning. Inte alla storläsare i 
undersökningen men flertalet deltar i bokcirklar.  
 
Något som träder fram som viktigt i alla intervjuer är att biblioteket finns som lokal och 
att denna lokal är befolkad av människor och personal. 
 
Tillsist kan man inte nog understryka hur viktigt det är att biblioteken som 
tillhandahåller skönlitteraturen och hjälpmedlen för att hitta den, också ser till att vägen 
inte upplevs som snårig, labyrintisk eller svårframkomlig av biblioteksbesökaren. Det är 
ett av folk- och skolbibliotekens viktigaste uppdrag att sprida och tillhandahålla 
litteratur och uppdraget har förtydligats i den nya bibliotekslagens paragrafer 7 och 8. 
 
Ur ny bibliotekslag SFS 2013:801: 
 

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång 
till litteratur. 
 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 

Tre teman 
 
Vägvisaren 
 
I alla intervjuer jag gjort framträder en vuxen som någon gång spelat en viktig roll i 
läsarnas historia. Hur ser det ut hos andra läsare? Vilken betydelse har den vuxnes roll 
varit för kultiverandet av andra läsarskap, och vad kännetecknar en sådan hjälpare på 
traven? 
 
Det sociala läsandet 
 
Det är ett historiskt faktum att läsning även tidigare haft sociala dimensioner (om man 
tänker på arbetarklassens egenutbildning, folkrörelsernas framväxt och kvinnornas 
rättighetskamp för rösträtt, lika lön för lika arbete etcetera, nykterhetsrörelsen, 
sockenbiblioteken och så småningom folkbibliotekens framväxt och mycket forskning 
finns om detta). Men, kan man säga, när det mesta var vunnet och uppnått att läsningen 
som man delade med andra (i logen och studiecirkeln), gick tillbaka till att bli den 
ensammes syssla? Och kan man i så fall säga att vi nu idag delvis bevittnar en 
omvälvning i det sociala läsandets återkomst? Möjligen skulle forskning kunna svara på 
det. 
 
Digitalt läsande kontra analogt 
 
Mycket har skrivits och utforskats om digitala medier inom biblioteks- och 
informationsfältet. Själva läsupplevelsen upplevd genom pappersboken kontra 
digitalboken upplevs möjligen på olika sätt, men själva avkodandet av bokstäverna och 
fyllandet av mening av ordens sammansättning torde vara densamma. Ett intressant 
spörsmål skulle vara om de som mestadels läser, till exempel skönlitteratur digitalt, 
skiljer sig åt från de som läser skönlitteratur på papper? ( I läsbakgrund, vad man väljer 
att läsa, hur man väljer, sociala dimensioner på läsningen etcetera). Skillnaderna (om 
det finns några) kan jag tänka mig är större nu i början av den digitalt framställda 
bokens tidevarv än låt oss säga tio, femton år framåt?  
 
Ny bibliotekslag 
 
Med en ny bibliotekslag skapas många forskningsuppslag, exempelvis hur paragraferna 
sju och åtta (SFS 2013:801) efterlevs och praktiskt kommer att implementeras. Kommer 
litteraturen och skönlitteraturen att uppmärksammas mer av utbildningsinstitutionerna 
som utbildar bibliotekarier idag? (enligt bibliotekslagen borde den det). Kommer rentav 
en grundutbildning i litteraturvetenskap krävas för att bli bibliotekarie? Och vad säger 
att skönlitteratur inte kan eller ska existera i forsknings och utbildningsbibliotek?  
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Käll- och litteraturförteckning 

Opublicerade källor 

Intervjuer med fyra biblioteksanvändare, gjorda i oktober och november 2013, samt mars 2014 

Man 49 år, 18 oktober 2013 

Man 25 år, 20 oktober 2013 

Kvinna 27 år, 22 oktober 2013 

Kvinna 67 år, 1 november 2013 

Kvinna 71 år, 26 mars 2014 

 

Digitala källor 
 

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208 
http://www.ne.se/humanistisk-samhällsvetenskapliga-forskningsrådet [2014-06-09] 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
Läsaren väg till skönlitteraturen 
 
Hur blev jag en läsare? 
Barndomens läsning 
- Läsarförebilder 
- Vuxnas läsning för mig som barn 
Målmedvetet projekt? (Har det varit lätt att bli en läsare?) 
- Självbildning 
- Nöjet av att läsa – belöningen av att läsa 
 
När läser jag? 
Alltid? (Hur får jag in läsningen i vardagen?) 
Perioder? (Måste man vara ledig för att läsa?) 
 
Min läsning (social – asocial) 
Delar jag min läsning med andra (någon)  
Kan komma upp i vardagens samtal?..  
Eget nöje för mig själv… 
 
Vilken läsare är jag? 
Läser allt 
Läser särskilt (genrer, författarskap) 
Spännande 
Utmanande (ev. känna sig smartare) 
Känna igen sig 
Nöjet av att läsa om något okänt (nya inblickar) 
 
Hur hittar jag vad jag ska läsa? 
Startpunkt?  
Hemma: böcker, tidningar, recensioner, tv, vänner, närståendes-tips  
Biblioteket… 
 
I Biblioteket (olika förutsättningar) 
- Jag vet ungefär vad jag letar efter (författare eller titel); 
 hur rör jag mig, vad gör jag, använder jag mig av något hjälpmedel? (personal, 
skyltning, sökbas etc) 
 
- Jag vet inte direkt vad jag letar efter (kanske tema om något, likt ngt som jag läst förut 
eller bara bra läsning). 
 
Hur skannar jag en bok och avgör om den är värd att låna? (Titel, framsida, 
baksides/reklamtext, läsprov…) 
 
Jag tycker mycket om den här boken för att… 
Jag uppskattar att jag läser ___ antal böcker om året, månad, vecka… 
Ålder___ Kön:___ Högsta utbildning:____ 
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Annonsering på www.bibli.se  
oktober 2013  
 
 
 
Var med i läsarundersökning 
Berätta om vad, hur och när du läser och bidra till Per Göran Backs undersökning om läsare på bibliotek. 

Var med i en undersökning om läsare på bibliotek och bidra med material till en kandidatuppsats om läsning. 

Per Göran Back läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Kandidatuppsatsen om läsning är en del i utbildningen och nu behöver Per 
Göran Back din hjälp. 

Läser du skönlitteratur? Vad läser du? Var läser du? Hur hittar du det du läser? Det är några av frågorna som tas upp under intervjun, som beräknas ta cirka 30 
minuter. All information som kommer fram under intervjun behandlas självklart konfidentiellt. En förberedelse kan vara att tänka ut en bok som betytt särskilt 
mycket för just dig. 

Alla som deltar får välja en pocketbok bland några som intervjuaren Per Göran Back har valt ut. 

Intresserad? Hör av dig till Per Göran Back. 

 

http://www.bibli.se/100902/per-goran-back
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