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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how a person’s 

library use and reading can change with time. It also ex-
amines how different factors in a person’s context or in the 

life situation can affect these activities. 

 The analysis is based upon qualitative interviews with three 
persons, two women and one man between 67 and 69 years 
of age. The study is conducted with tools from the life histo-
ry-method, and is construed from a hermeneutic viewpoint.  

 The theoretical starting points are Mieke Bal’s theory of 

narrative and her concepts of narrative elements, Anders-
son’s and Skot-Hansen’s concepts that illuminates different 
ways to use the library and also the concepts about different 
forms of reading that derives from the SKRIN-project. 

 I have had the opportunity to illustrate how a person's library 
use and reading habits can change through life. I cannot see 
that neither library use nor reading habits follows a certain 
standardized pattern through life; both activities seem to de-
pend on factors in the environment and in the person’s inter-
ests. Different factors also seem to have various importances 
for different persons and do not always influence two per-
sons in a similar way. Library use and reading habits also 
had various importance for the persons studied in different 
periods of their lives. 
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1 INLEDNING 

We cannot live other people’s lives, and it is a bad faith to try. We can 

but listen to what in words, in images, in actions, they say about their 

lives… It’s all a matter of scratching surfaces. (Geertz 1986, s. 373) 

När jag ser tillbaka på mitt eget liv, inser jag att läsningen alltid varit mer eller mindre 
närvarande. Vad jag har läst och hur har varierat med omständigheterna, men närvaran-
de i någon form har den alltid varit. När jag var liten blev jag läst för väldigt ofta. Jag 
hade en liten favoritbok från Pixie som hette Hanna-dockan. Favorit var den säker på 
grund av namnet. I vilket fall kan jag fortfarande komma ihåg vad boken handlade om 
och jag kunde den utantill redan då. Senare läste jag ungdomsböcker och gick snart över 
till att läsa allt i mammas bokhylla. När jag blev äldre upptäckte jag att också fackböck-
er är värda att läsas, och även kurslitteraturen blev intressant. Läsning för mig har alltid 
varit ett sätt att upptäcka nya världar, få ta del av andras erfarenheter och lära mig saker. 
Böcker kan ge mig erfarenheter som jag ännu inte haft, eller aldrig kommer att få. De 
kan lära mig om vardagslivet i främmande länder, om hur det kunde vara att vara en 
stark kvinna i antikens Grekland och om hur det är att växa upp i ett hem utan kärlek. 
Genom läsning kan jag också lära mig hur man startar ett eget företag eller hur man 
bygger en träbåt. Läsningen kan aldrig ersätta faktiska upplevelser och erfarenheter, 
men den kan hjälpa oss att förstå varandra och våra olikheter. 

Biblioteket har dock inte alltid varit närvarande i mitt liv, även om det känts bra att veta 
att det funnits om jag behövt det. När jag var barn var jag ganska ofta på biblioteket, 
och då var det inte bara boklån som avklarades. Jag kommer särskilt ihåg en konsert 
med Mora Träsk på stadsbiblioteket i Karlshamn i början på åttiotalet. Bilden av mig 
mitt i publiken blev till och med förevigad i lokaltidningen! Senare har mina besök på 
biblioteket främst skett i studiesyfte, böcker till fritidsläsning har jag skaffat mig på an-
nat håll. För studier har biblioteket fungerat både som en plats att studera och gruppar-
beta på och som en resurs för att hitta böcker, artiklar och andra texter. Under de perio-
der som jag inte studerat har jag knappt besökt biblioteket alls. 

Mina egna erfarenheter av läsning och biblioteksanvändning har bidragit till mitt intres-
se för hur dessa kan förändras under livet. I livet går man igenom olika perioder och 
faser, beroende på både kontext och ens egna intressen och dessa verkar speglas i dessa 
båda aktiviteter. I mitt framtida yrke som bibliotekarie hoppas jag kunna förmedla litte-
ratur till människor i olika perioder och faser av livet. I en sådan situation är det nyttigt 
att ha en förståelse för hur olika faktorer i omgivningen och hos användaren kan påver-
ka biblioteksanvändning och läsning.  

1.1 BAKGRUND & PROBLEMFORMULERING 
Det finns ett flertal teorier och tankar kring vilka faktorer som ligger bakom människors 
användning av bibliotek och deras läsning. De försöker bland annat förklara varför bib-
lioteket används på ett visst sätt, vilka funktioner biblioteket kan ha och hur behovet av 
bibliotek ser ut. De försöker också förklara hur man läser på olika sätt och i olika syften. 
Under min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
har vi vid ett flertal tillfällen berört detta ämne vid diskussioner och föreläsningar.  

Ofta framhålls att grunden till en persons biblioteksanvändning och läsning läggs redan 
i barndomen. Om man som barn ofta går till biblioteket, tillsammans med föräldrar eller 
med skolan, innebär det också att man även i sitt vuxna liv kommer att använda biblio-
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teket i samma utsträckning.  Om man i hemmet umgås mycket med böcker och litteratur 
och någon läser högt för en när man är liten, kommer man även som vuxen att läsa 
mycket. Detta tas upp i forskningsöversikten Reading Matters: What the Research re-

veals about Reading, Libraries, and Community (Sheldrick Ross, McKechnie, & 
Rothbauer 2006). Detta sätt att tänka framhåller vikten av vanans makt, som är svår att 
bryta. Att man i barndomen skapar en vana att läsa eller att besöka bibliotek, innebär 
också att det blir naturligt att göra samma sak i vuxen ålder. 

En annan faktor som framhålls som något som har betydelse för en persons biblioteks-
användning och läsning är dennes egen livssituation och livsstil. Den egna livssituatio-
nen och livsstilen styr vilka behov man har av att använda biblioteket och också hur 
man använder det. Med livssituation menar jag faktorer i livet som exempelvis arbete, 
familjeförhållanden och ekonomi. Livsstilen styrs många gånger av livssituationen, men 
här ingår faktorer som rör de egna intressena och vanorna. Ett exempel kan vara att en 
person som har läsning av skönlitteratur som intresse både läser och använder bibliote-
ket på ett annat sätt än någon som är intresserad av innebandy. Livssituationen och även 
livsstilen förändras med tiden och då förändras även läsningen och biblioteksanvänd-
ningen. Ett exempel bland flera som tar upp detta förhållande är boken Gør biblioteket 

en forskel? Av kultursociologen Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, 
verksam vid danska biblioteksskolan. (2000).  

Ännu en faktor som kan ha betydelse för biblioteksanvändningen är hur det omgivande 
samhället ser ut. Det kan handla om faktorer som rör den allmänna andan i samhället, 
hur människor tänker, och även faktorer som rör säkerhet för medborgarna. Man kan 
tänka sig att stora förändringar i omvärlden, som exempelvis krig innebär att behovet av 
information kan blir extra stort. Ett exempel på detta är att allmänhetens krav på biblio-
teket och utlåningen av litteratur ökade i Sverige under andra världskriget. Detta tas upp 
i boken Fullbokat: Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997 (Atlestam, 
Bergmark, & Halász 1997, s. 27). Hur man i samhället ser på läsning och litteratur kan 
också påverka. Exempelvis så ökar chansen att ett barn blir en inbiten läsare om barnet 
ges en känsla av att läsning är en värdefull aktivitet (Sheldrick Ross et al. 2006, s. 75). 

Biblioteket och läsningen kan ha många funktioner och betydelser i en människas liv. 
Genom historiens gång har biblioteket förändrats – och även det omgivande samhället. 
För att förstå bibliotekets och läsningens funktion och roll i dagens samhälle ligger det 
ett värde i att undersöka vilka relationer människor har haft till bibliotek och läsning 
genom tiderna. Genom att förstå bibliotekets och läsningens historia genom användar-
nas ögon, kan vi också få hjälp att förstå dagens biblioteksverksamhet och även dagens 
användare. Hur har människor tänkt kring biblioteken och läsningen och vilka funktio-
ner har de haft genom olika perioder i livet, i förhållande till det omgivande samhället 
och den egna livssituationen? 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna uppsats är att resonera kring ovanstående frågor och bidra till en för-
ståelse för hur biblioteksanvändning och läsning kan se ut och variera under ett liv. 
Denna förståelse hoppas jag kan hjälpa mig att förstå användares behov och förutsätt-
ningar i mitt framtida yrke som bibliotekarie. För att uppfylla syftet kartläggs tre använ-
dares biblioteksanvändning och läsning under livet. Detta görs genom kvalitativa inter-
vjuer som syftar till att ge en bild av användarens biblioteksanvändning och läsning 
under ett helt livslopp.  
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I undersökningen har jag utgått ifrån följande frågeställning: 

 Hur kan användares biblioteksanvändning och läsning förändras under ett liv? 
o Vilka faktorer i omgivningen och hos användaren har haft betydelse för 

dennes biblioteksanvändning och läsning? 
o Vilken betydelse har bibliotek och läsning haft för användaren i olika pe-

rioder i livet? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Mina resultat avgränsas till att bara behandla svenska förhållanden. Jag kommer dock 
att ta del av litteratur och forskning som även visar på förhållanden i andra länder där 
det är relevant för att kunna göra en del jämförelser och för att bidra till min förståelse. 

Då min studie inte undersöker en representativ population kommer mina resultat och 
slutsatser inte att kunna generaliseras till att gälla andra personer än mina informanter. 
Min undersökning syftar till förståelse, inte till generalisering.  

Jag undersöker inte informanternas egna informationsbetéende eller hur deras informa-
tionskompetens utvecklats under livet. Mitt resultat kan snudda vid dessa ämnesområ-
den, eftersom gränserna till biblioteksanvändning är oklara. Man använder ju ofta bibli-
oteket inom ramen för sitt informationsbetéende. Det är dock inte detta som är i fokus i 
uppsatsen. 

Mitt syfte är inte att i första hand undersöka vilka faktorer som spelar roll eller vad som 
ligger bakom då informanterna valt att inte använda biblioteket, så kallad icke-
användning. Jag fokuserar istället på att undersöka vilka faktorer i både omgivningen 
och hos informanten själv som bidrar till att man vill eller behöver besöka och använda 
bibliotekets resurser.  

1.4 BEGREPP 
Bibliotek definieras brett i min undersökning, då man igenom ett helt liv kan ha besökt 
och använt flera olika bibliotekstyper. I mina intervjuer låter jag inte mina informanter 
bli styrda av att endast tala om en bibliotekstyp, utan låter dem tala om alla de biblio-
tekstyper som de använt. Jag antar denna breda definition eftersom det kan finnas ett 
värde i att undersöka vilka bibliotekstyper som använts vid olika perioder och tillfällen i 
livet. Med bibliotek menar jag därför alla verksamheter som har ett bestånd av medier 
till utlåning utan avgift. 

Biblioteksanvändning innefattar alla sätt att använda biblioteket, både fysiskt och på 
distans. I begreppet ingår således både biblioteksbesök i olika ärenden samt användande 
av biblioteks resurser via internet, e-post, telefon eller fax. 

Informant är enligt nationalencyklopedin ”en beteckning för en person som ger forskare 
upplysningar om språk, kultur och levnadsförhållanden.” (2008) Det är alltså det ord 
som jag använder för att beteckna mina intervjudeltagare. 

Levnadsberättelse (Life Story) är den beteckning som jag använder för den berättelse 
som användaren själv ger om sitt liv. I denna uppsats består det empiriska materialet av 
levnadsberättelser. Begreppet kan också användas för att beteckna ett metodologiskt 
tillvägagångssätt där levnadsberättelser analyseras. 



 

S i d a  | 4 

Levnadshistoria (Life History) använder jag för att beteckna en levnadsberättelse där 
informantens egen berättelse om sitt liv sammanfogats med information om informan-
tens liv och dess kontext som kommer ifrån andra källor än informantens egen berättel-
se. Begreppet kan också stå för en forskningsmetod där man söker utvinna kunskap ge-
nom att ta del av och analysera enskilda människors levnadshistorier. 

Läsning definieras brett i min undersökning, och jag låter mina informanter ha stort in-
flytande över vad begreppet betyder för dem. I uppsatsen betecknar läsning en aktivitet 
där en person tar del av en text som förmedlas via böcker, tidningar, tidskrifter och ljud. 
 
Narrativ beskrivs i nationalencyklopedin som ”berättande, framför allt om texter som 

framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.” (2008) I min 
uppsats finns narrativ i de levnadsberättelser som delges av informanterna. Dess händel-
ser är verkliga såtillvida att de visar hur informanten minns dem. 

1.5 DISPOSITION 
I uppsatsens inledande kapitel beskrivs valet av uppsatsämne, dess bakgrund samt pro-
blemområdet med syfte, frågeställningar och avgränsningar. Här definieras även be-
grepp som är centrala för uppsatsen. 

I andra kapitlet, Litteraturgenomgång ges en översikt över tidigare forskning på ämnes-
området. Kapitlet är uppdelat i två delar, Biblioteksanvändning och Läsning och inne-
håller statistik samt forskningsresultat som beskriver ämnesområdet. 

I tredje kapitlet, Metod beskrivs den valda metoden och studiens genomförande. Här 
presenteras även analysförfarandet, metodologiska problem och etiska övervägningar. 

Det fjärde kapitlet, Teoretiska utgångspunkter, beskriver de tre teorier som behandlar 
identifiering av narrativa element, olika sätt att använda biblioteket samt läsningens 
former. 

Kapitel fem syftar till att ge en historisk överblick och en bakgrund till det empiriska 
materialet, levnadsberättelserna. Här återfinns även en kort historik om bibliotekens 
utveckling under samma tidsperiod. 

I Kapitel sex presenteras informanternas tre levnadsberättelser tillsammans med citat 
från intervjutillfällena. Dessa levnadsberättelser utgör studiens empiriska material. 

Analysen finns presenterad i kapitel sju, där uppsatsens resultat analyserats med hjälp 
av de teorier och modeller som beskrivits i kapitel fyra, teoretiska utgångspunkter. 

I åttonde kapitlet, Diskussion och Slutsatser diskuteras uppsatsens resultat med hjälp av 
tidigare forskning på området och den historiska översikten. Här ges också slutsatser 
som besvarar uppsatsen frågeställning, tillsammans med författarens kommentarer gäl-
lande uppsatsen i dess helhet. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av innehållet i uppsatsens samtliga delar. 
Sist återfinns en källförteckning.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 BIBLIOTEKET 
Biblioteket är en utav de samhällsinstitutioner som den svenske medborgaren har ett 
stort förtroende för och både i Sverige och i de övriga nordiska länderna har folkbiblio-
teken en stark ställning. Biblioteken ger medborgarna en allmän och fri informations-
tillgång, vilket ses som grundläggande för en fungerande demokrati. De årliga SOM-
undersökningarna ger oss tillgång till statistik som bland annat beskriver det svenska 
folkets biblioteksanvändning och biblioteksvanor. Dessa siffror har varit relativt stabila 
under flera år, men under de senaste åren har de uppvisat vissa förändringar bland annat 
då det gäller antalet biblioteksbesök, vilket artikeln Bibliotek och läsande - individuell 

stimulans eller samhällsnytta? visar. (Höglund & Wahlström 2007, s. 237f) 

Andelen som besökt biblioteket under det senaste året har före 2001 legat på en relativt 
stabil nivå, med en andel omkring 70 % . Därefter har andelen minskat till att år 2006 
ligga på en andel av 57 %. Det finns också skillnader när det gäller olika grupper, ex-
empelvis kön, ålder och utbildning. En större andel av kvinnorna jämfört med männen 
uppger att de besökt ett bibliotek under det senaste året, kvinnornas 66 % mot männens 
57 %. Det finns också skillnader i olika åldergrupper och man kan bland annat notera en 
större nedgång i biblioteksbesöken bland de i åldern 15 – 29 år. Den största andelen 
biblioteksbesökare finner man i gruppen högre tjänstemän/akademiker, där 74 % uppger 
att de besökt biblioteket det senaste året. Statistiken visar dock på en allmän nedgång 
bland både män och kvinnor, och bland både låg- och högutbildade. (Höglund & 
Wahlström 2007, s. 238ff) 

När det gäller de olika skälen till att man besökt biblioteket är det fortfarande boklån 
som dominerar. Utlåningen av nya medier såsom ljudböcker och e-böcker ökar, men är 
fortfarande ganska låg i relation till utlåningen av traditionella böcker. För både män 
och kvinnor och för de olika åldersgrupperna är lån av skönlitteratur det viktigaste skä-
let till att man besöker bibliotek. På andra plats i undersökningen kommer lån av facklit-
teratur. Samtliga grupper betonar också att ett skäl till att besöka biblioteket är tillgång-
en till hjälp av kompetent personal. Ungefär en fjärdedel av respondenterna anger även 
att ett skäl att besöka biblioteket är dess miljö och att man kan möta andra människor 
där. Utöver dessa gemensamma drag kan man se att olika åldersgrupper har olika intres-
sen. För de yngre, 15 – 29 år är det viktigt med tillgång till internet och till en arbets-
plats. För gruppen 30 – 49 år är lån av barnlitteratur viktigt och för de äldre, 50 – 85 år 
är miljön och kulturevenemang viktigare än för de övriga åldersgrupperna. (Höglund & 
Wahlström 2007, s. 242f)   

Den nationella SOM 1 -undersökningen genomförs årligen och behandlar frågor om 
bland annat politik, samhälle, medievanor, offentlig service, miljö, ny medieteknologi 
och fritidsvanor hos det svenska folket. (SOM-institutet 2008) Delar av dessa undersök-
ningar från åren mellan 1998 och 2001 presenteras i artikeln De studerande och 

biblioteken och visar att de vuxenstuderande, både på högskola och på annan utbild-
ningsnivå är de som använde både högskolebibliotek och folkbibliotek mest. Under stu-
dietiden använder de studerande alla bibliotekets funktioner mer än de som inte stude-
rar, även om de har liknande bakgrund i övrigt. Studier på lägre nivå än högskola leder 
till ett ökat användande av de funktioner som traditionellt sett förknippas med folkbibli-

                                                 
1 Samhälle, Opinion, Massmedia 
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otek, såsom läsning och lån av skön- och barnlitteratur. Hos högskolestuderande ökar 
användandet av dessa funktioner endast marginellt. Detta kan bero på att högskolestude-
rande använder sitt högskolebibliotek i första hand, medan studerande på lägre nivå 
använder folkbiblioteket, och då även passar på att utnyttja dess övriga funktioner vid 
sidan av studierna. (Nowé, Berglund, & Höglund 2002, s. 374f) 

2.1.1 ANVÄNDNING & BETYDELSE 
Klaz Arvidson har i sin magisteruppsats Biblioteksanvändning på institutionen folkbib-

liotek (1996) undersökt vad användarna av Alingsås huvudbibliotek gör då de besöker 
biblioteket. Han fokuserar på frågor som handlar om ifall man kan urskilja skillnader i 
olika användningssätt hos olika användargrupper, vilka roller biblioteket har gentemot 
användarna och om man kan skilja på låntagare och biblioteksanvändare. Undersök-
ningen gjordes med en kvantitativ enkätundersökning hos besökare på biblioteket. En-
käten besvarades av 195 personer.  (Arvidson 1996, s. 7ff) Arvidson kunde identifiera 
vissa skillnader i användandet hos olika användargrupper, och skillnaderna är främst 
beroende av sysselsättning och ålder.  Skillnaderna finns i vad man använder biblioteket 
till. Exempelvis använder studerande ofta biblioteket som studieplats, medan pensionä-
rer oftare lånar hem litteratur för läsning. (Arvidson 1996, s. 69ff) 

Arvidson diskuterar också bibliotekets olika roller gentemot användaren och han identi-
fierar fem olika roller. Den roll som är tydligast i Arvidsons material är rollen som stu-
diebibliotek. Användningen är då till stor del förlagd på plats i biblioteket och lokalerna 
är således viktiga. Han menar också att användandet av biblioteket på detta sätt är ’för-
täckt’, den syns inte i utlåningsstatistiken. Den roll som huvuddelen av användarna an-
vänder sig av är lånebiblioteket, som innebär tillhandahållandet av litteratur och även av 
sökningar i katalogen. Det är mest pensionärer och barnlediga som använder denna del 
av bibliotekets verksamhet. Biblioteket har även en roll som serviceproducerande insti-
tution. I denna roll ingår bland annat reservationer, fjärrlån och bokuppställning. Denna 
roll används av i princip alla biblioteksanvändare. Den fjärde rollen är rollen som sam-
hällets vardagsrum, där biblioteket ses som en allmän lokal som är fri för alla att besöka 
utan särskild anledning. Störst är denna roll för de som saknar daglig organiserad sys-
selsättning, som exempelvis arbetslösa och pensionärer. Den sista rollen handlar om att 
biblioteket ska vara en informationscentral och kunskapsbank för användarna. De som 
använder biblioteket på detta sätt använder ofta uppslagsverk och läser facklitteratur och 
tidskrifter. (Arvidson 1996, s. 72f)  

I boken Röster: Biblioteksbranden i Linköping av den svenska biblioteksforskaren Maj 
Klasson (2000) har man samlat olika texter och studier som har en relation till biblio-
teksbranden som inträffade i september 1996 i Linköping. En av studierna har tittat 
närmare på det klotterplank som uppsattes där alla medborgare gavs möjlighet att ut-
trycka sina reaktioner, tankar och känslor om branden. Klotterplanket fylldes av små 
och stora lappar, både av anonyma och av namngivna skribenter. Av handstilarna att 
döma har lapparna satts upp av personer i flera olika åldrar. Dessa lappar blev så små-
ningom föremål för en kvalitativ analys. (Klasson 2000, s. 45)  

Genom analysen kunde man skapa sig en uppfattning av hur man uppfattar biblioteket 
och man kom fram till att biblioteket inte bara består av byggnader och inredning utan 
även av serviceresurser och av personal. När det gäller sociala, konkreta aspekter på 
biblioteket som institution kunde man urskilja att man ser biblioteket som en mötesplats 
och en social miljö, dit alla människor kan gå. Det är bibliotekets öppenhet, gratisprin-
ciper och fördomsfrihet som gör det attraktivt. När biblioteket försvann orsakade det en 



 

S i d a  | 7 

störning i invånarnas vardag och man beskriver biblioteket som ett hem i offentligheten. 
Biblioteket ses också som en studiemiljö dit man går för att söka information till olika 
uppgifter och lånar eller läser böcker. När det gäller övergripande, immateriella aspekter 
på bibliotekets ideologiska och symboliska värde så talas det bland annat om att biblio-
teket bevarar traditionen och kulturarvet. Biblioteket ses också som en viktig institution 
för att värna om demokrati, yttrande- och tryckfrihet samt fri tillgång till information. I 
materialet kunde man också utläsa existentiella aspekter; att man ser biblioteket som ett 
levande väsen som agerar. Man kan se uttryck för en syn på biblioteket som något som 
har ett eget liv, det lever, lider, brinner, mördas och återuppstår. Man kan också se att 
man ser biblioteket som en förkämpe för det fria ordet och mot rasism, samtidigt som 
det hjälper människor att reflektera över livet. (Klasson 2000, s. 68ff)  

2.1.2 FAKTORER FÖR BIBLIOTEKSANVÄNDNING 
Maurice P. Marchant skriver i sin artikel What Motivates Adult Use of Public Libraries? 

(1991) om sin undersökning där han har studerat frågan om olika former av motivatio-
ner kan förklara vuxnas användning av folkbibliotek. Han använde sig av fyra olika 
aspekter av motivation och motsvarande sätt att använda biblioteket. Dessa olika aspek-
ter har ursprung i olika intressen i livet. De fyra aspekterna var: (1) Hem och familjeliv, 
(2) Yrkeskarriär, (3) Religion och (4) Politik. I sin undersökning tog han även hänsyn 
till andra sociologiska faktorer, såsom kön, civiltillstånd, inkomst, ålder, antal hemma-
boende barn och utbildning. (Marchant 1991, s. 201) 

Marchant kunde i sin undersökning identifiera ett flertal samband mellan olika intressen 
i livet och biblioteksanvändning. Om man ansåg sig vara mycket involverad i hemmet 
och familjelivet ökade också sannolikheten att man använde biblioteket i syfte att berika 
hem och familjeliv. Detta förhållande gällde för alla de fyra aspekterna. Marchant kunde 
också visa på olika samband mellan andra faktorer hos respondenterna och deras biblio-
teksanvändning. Kön verkade ha viss betydelse för hur mycket och på vilket sätt man 
använde biblioteket. Kvinnor och män var lika involverade i hem och familjeliv, men 
kvinnorna använde biblioteket i större utsträckning i syfte att berika det. Detsamma 
gällde för de övriga sätten att använda biblioteket. Detta kan visa på att kvinnor är mer 
benägna än män att använda biblioteket för att söka information om sina intressen. En 
annan faktor som verkade ha betydelse var antal hemmaboende barn. Om man hade 
flera hemmaboende barn ökade också benägenheten att använda biblioteket till att beri-
ka hem och familjeliv, yrkeskarriär och för att tillfredställa politiska intressen. Under-
sökningen visade också på ett starkt samband mellan antal hemmaboende barn och anta-
let besök på biblioteket. Ju fler barn man hade desto oftare besökte man biblioteket. När 
det gällde utbildning visade det sig att de lågutbildade inte hade intressen för varken 
hem och familjeliv, yrkeskarriär, religion eller politik, vilket också medförde att de inte 
använde biblioteket i syfte att berika dessa intressen. Marchant diskuterar här kring om 
detta kan bero på att de lågutbildade saknar de kunskaper som behövs för att använda 
biblioteket. (Marchant 1991, s. 232ff) 
 
I artikeln A neighborhood analysis of public library use in New York City av Andrea C. 
Japzon och Hongmian Gong (2005) presenteras en användarstudie genomförd i New 
York. Syftet med studien var att hitta samband mellan olika demografiska egenskaper 
hos de boende i folkbibliotekens upptagningsområden och bibliotekets utlåningsstati-
stik. Egenskaperna som man studerade var: utbildning, inkomst och ursprung2, som se-
dan sattes i relation till det lokala bibliotekets utlåning per invånare i upptagningsområ-
                                                 
2 I artikeln på originalspråk: racial factors 
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det. De inkluderade även variabler som innefattar socialt kapital och segregation i sin 
undersökning. (Japzon & Gong 2005, s. 450ff) Man fann att de demografiska faktorerna 
var viktiga i relation till utlåningen. I denna studie var ursprung en viktig faktor, det 
visade sig att de områden där det bodde många asiater och vita men färre latinamerika-
ner och svarta, var de områden där biblioteket användes mest. Utbildning visade sig 
också vara en viktig faktor, högre utbildningsnivåer i ett område ger också högra utlå-
ningssiffror. Detta tror man beror på att en längre utbildning ger träning i att använda 
bibliotek och information. (Japzon & Gong 2005, s. 460) Man fann också att biblioteks-
användningen var låg bland låginkomsttagarna för att sedan öka med inkomsten och 
sedan sjunka igen då inkomsten nått en viss nivå. Man tror att detta fenomen har att 
göra med tid. Man tänker sig att låginkomsttagaren har lite tid över för biblioteksbesök, 
då man kanske saknar barnomsorg, och att höginkomsttagarna är medvetna om tidens 
värde och därför skaffar information på annat håll, där den är mera lättillgänglig, som 
genom bokhandel eller internet. (Japzon & Gong 2005, s. 455) 

Syftet med Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens studie som presenteras i boken 
Gør biblioteken en forskel? var att undersöka folkbibliotekens betydelse genom att 
tränga ner i förhållandet mellan folkbibliotek och vardagsliv. För att uppnå syftet 
genomfördes intervjuer med 32 personer under våren 1999. (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2000, s. 13) I sin undersökning delade de in informanterna i fyra livsstils-
grupper, med utgångspunkt i Bourdieus teoribildningar om socialt och ekonomiskt kapi-
tal. Det ekonomiska kapitalet refererar till den enskildes egendom, intäkter och annat 
pengarelaterat innehav. Det kulturella kapitalet refererar till den enskildes utbildning, 
förhållande till finkulturen och förmåga att hålla sig orienterad om vad som händer i 
samhället. Med utgångspunkt i dessa båda kapital tillsammans med det samlade kapita-
let3 definieras de fyra olika livsstilarna, som fått namn efter de olika vädersträcken, som 
nedanstående figur visar. (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 56f)  

 

                                                 
3 Ekonomiskt kapital + Kulturellt kapital 
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Ovanstående figur är en översättning och en förenkling av den modell som finns i Jo-
chumsens och Hvenegaard Rasmussens bok (2000, s.63). 

Informanterna som placerats i det nordvästliga väderstrecket har ett högt samlat kapital, 
men samtidigt ett lägre kulturellt än ekonomiskt kapital. De som ingår i den nordvästli-
ga livsstilen kännetecknas av bland annat en hög självtillit, liberalism och motstånd mot 
kontroll. I studien ingår sju informanter i gruppen med yrken som exempelvis konsu-
lent, korrespondent och byggnadsingenjör. De som placerats i det nordöstliga väder-
strecket har ett högt samlat kapital samtidigt som de har ett högre kulturellt än ekono-
miskt kapital. Livsstilen kännetecknas bland annat av en hög grad av självrealisering, 
individualitet och miljömedvetenhet. I studien ingår åtta personer i gruppen och består 
bland annat av yrken som journalist, lärare och psykolog. De informanter som placerats 
i det sydvästliga väderstrecket har ett lågt samlat kapital, men har mer ekonomiskt än 
kulturellt kapital. Gruppen kännetecknas bland annat av stabilitet, tradition och rädsla 
för förändringar. I studien ingår åtta personer i gruppen som består av exempelvis en 
kontorsassistent, en frisör och en sekreterare. De som placerats i det sydöstliga väder-
strecket har också de ett lågt samlat kapital, men de har ändå ett högre kulturellt än eko-
nomiskt kapital. De kännetecknas bland annat av tradition, trygghet, familjeliv och mil-
jömedvetenhet. I undersökningen har man placerat nio personer i väderstrecket och där 
återfinns exempelvis en sjuksköterska, en socialpedagog och studerande. (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 61ff) 

I sitt resultat kommer författarna fram till att biblioteket används olika av informanterna 
i de fyra olika livsstilarna. De har dock gemensamt att alla kommer till biblioteket för 
att låna böcker, gärna tillsammans med sina barn och de betraktar alla biblioteket som 
en plats dit alla kan komma. I alla fyra livsstilarna använder informanterna i olika hög 
grad biblioteks olika funktioner. En aspekt som varierar mellan de olika livsstilarna är 
vilken personlig betydelse biblioteket har. I undersökningen kom man fram till att in-
formanterna med den nordvästliga livsstilen ansåg att biblioteket bidrar till den enskil-
des livskvalitet, man tycker att det är skönt att vara på biblioteket för att få ett avbrott i 
den hektiska vardagen. I livsstilen används biblioteket ofta som ett ställe dit man går för 
att slappna av genom att läsa tidningar, tidskrifter eller böcker. Man går också dit för att 
leka med barnen. I den nordöstliga livsstilen ansåg man istället att bibliotekets betydelse 
är att stärka demokratin, och man betonar allas lika tillgång till bibliotekets bestånd. 
Man använder ofta biblioteket som ett kulturhus och går på olika arrangemang och ut-
ställningar. I de två nordliga livsstilarna använder man också biblioteket för att fördjupa 
sig i olika ämnen, gärna i förbindelse med deras arbete. Detta hänger naturligtvis sam-
man med att man har ett yrke som kräver en sådan fördjupning. I den sydvästliga livssti-
len ansåg man istället att biblioteket är en plats dit man går för att berika sin fritid. Man 
ser biblioteket som en samhällelig lyx och inte som en nödvändighet. Man använder 
ofta biblioteket till att hitta facklitteratur om någon hobby som man ägnar sin fritid åt. I 
den sydöstliga livsstilen betraktar man biblioteket som ett stöd i människors vardag och 
man betonar att biblioteket är något som är till för alla. Denna livsstilsgrupp är den 
grupp som använder biblioteket mest mångsidigt, man använder det som en mötesplats 
och som ett kulturhus samtidigt som man använder det för att söka information och för 
att lära sig mer om sina fritidsintressen. De sydligare livsstilarna använder biblioteket 
mer för att söka information än de nordliga livsstilarna vilket författarna menar beror på 
att internetanvändningen var mer utbredd hos de nordligare livsstilarna, där de menar att 
internet har övertagit denna funktion från biblioteket. (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2000, s. 126ff) 
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2.2 LÄSNING 
Då jag letat efter material som behandlar läsning har jag funnit att ämnet har utforskats 
inom flera skilda discipliner och från olika perspektiv. Inom pedagogiken har man mes-
tadels inriktat sin forskning till att undersöka hur stor betydelse läsförmåga har för 
språkinlärning och kunskapsinhämtning. Läsningen hanteras då ofta ur ett instrumentellt 
perspektiv och man frågar sig bland annat hur läs- och skrivsvårigheter kan påverka 
olika grupper i samhället. Ett annat utforskat ämne är hur själva läsprocessen fungerar 
samt hur olika läsfrämjande åtgärder kan öka demokratin i samhället. Ett exempel på 
vad den pedagogiska forskningen vill resultera i är projektet En bok åt alla som drivs av 
stiftelsen Boken i Sverige och syftar till att främja barns läsglädje under de första åren i 
skolan. (En bok åt alla 2008) Inom pedagogiken för barn finns också mycket forskning 
kring hur man lär sig läsa och om vilka metoder som är bäst för läsinlärning. Inom litte-
raturvetenskapen tenderar forskningen om läsning att handla om olika sätt att tolka olika 
verk och om hur samspelet mellan text och läsare ser ut. Även inom medie- och kom-
munikationsvetenskap har det forskats kring läsning och då bland annat om hur man 
läser elektroniska texter som exempelvis e-böcker. Den mesta forskningen inom medie- 
och kommunikationsvetenskapen gäller dock statistiska undersökningar kring männi-
skors medievanor. Ett exempel på den typen av forskning är rapporten Bokläsning i den 

digitala tidsåldern som getts ut med anknytning till SOM-undersökningen av Nordicom 
i samarbete med Göteborgs Universitet. (Carlsson, Facht, & Hellingwerf 2004)  

I boken Innganger diskuterar litteraturkritikern och högskolelektorn Åse Kristine Tveit 
litteraturen och läsningens roll i samhället (2004). Trots att många varningar utfärdats 
om att litteraturen håller på att marginaliseras, verkar läsningen bibehålla en stark roll i 
samhället. Människor läser väldigt mycket, men det behöver inte nödvändigtvis vara 
just böcker. Andelen texter som läses elektroniskt på en skärm ökar ständigt. Omfånget 
av denna läsning syns inte i den statistik som finns kring befolkningens läsvanor. (Tveit 
2004, s. 15) Resultatet från Mediebarometern 1979-2003 visar att ungefär hälften av 
befolkningen läste skönlitteratur och/eller barn- och ungdomslitteratur under en genom-
snittlig vecka 2003. Skönlitteraturläsningen är dock mer utbredd bland kvinnor än bland 
män. När det gäller läsare av fack-, kurs- och läroböcker, är det 11 procent av befolk-
ningen som läst i sådana böcker under en genomsnittlig vecka samma år. För den typen 
av litteratur finns inga könsskillnader, och den största andelen finns bland studerande 
och akademiker. (Carlsson et al. 2004, s. 10) 

Ett av intressena inom biblioteks- och informationsvetenskapen är läsfrämjande, något 
som också avspeglas i forskningen. Man kan finna relativt mycket material kring olika 
former av samarbete mellan exempelvis bibliotek och skola, olika projekt med läsfräm-
jande åtgärder samt material om hur användarna själva ser på läsglädje. I detta kapitel 
fokuserar jag på litteratur som behandlar läsningens roll i människors liv, hur den kan 
variera samt vilka faktorer en persons läsmönster kan bero på. 

2.2.1 SKRIN-PROJEKTET 
I ett projekt kallat SKRIN4-projektet, som bland annat beskrivs i boken Varför läser du? 
studerades skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer under den senare delen av 
1900-talet. Man undersökte bland annat barns syfte med sin läsning. I projektet har man 

                                                 
4 Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer 
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kunnat urskilja fyra olika syften med barns läsning. Det första syftet betonar nyttan av 
att läsa böcker. Nyttigheten ligger i att man lär sig läsa och stava samt att man lär sig 
något som man kan ha nytta av i livet. Det andra syftet handlar om den sociala funktion 
som läsningen kan ha. Ett exempel kan vara att man byter böcker med sina kompisar 
och diskuterar kring dem. Det kan också handla om att man vill ha läst någonting före 
alla andra, för att på så sätt bli en populär person. Det tredje syftet handlar om att man 
får möjlighet att dra sig tillbaka och vara ensam med en bok. Man kan söka sig till en 
fantasivärld och glömma verkligheten för en stund. I det sista syftet finns en utveck-
lingsaspekt, man läser för att utveckla sig själv och få kunskap om världen. Detta syfte 
gäller främst för något äldre barn. (Furhammar 1996, s. 70ff) 

I projektet har man även undersökt läsningens betydelse för vuxna. Den största skillna-
den mellan individerna visade sig finnas i vilken typ av litteratur man valde att läsa. I 
resultatet särskiljde man på de som valde att läsa fakta, fiktion eller de som läste båda 
typerna av litteratur. Bland de som läste mest faktalitteratur kunde fyra aspekter på läs-
ningens betydelse urskiljas. Det handlade om upplevelseläsning, läsning som fortbild-
ning, nutidsorientering samt estetiska aspekter. I fiktionsgruppen urskiljde man tre 
aspekter som ansågs som viktiga, att man lär sig något av böckerna, att fly från verklig-
heten för en stund samt att läsningen ger en intellektuell stimulans. Inom gruppen som 
läste både fakta och fiktion hamnade även de personer som inte läste särskilt mycket 
överhuvudtaget, men man kunde ändå utläsa tre betydelser, nöje och nytta, svar på livs-
gåtor samt den sociala funktionen framhävs. (Furhammar 1996, s. 78ff) 

2.2.2 LÄSNING UNDER ETT LIVSLOPP 
I SKRIN-projektet undersökte man också hur läsningen ifråga om smak och intensitet 
har varierat under livet. Att ta reda på om och när en viss förändring i smak och läsva-
nor har uppkommit visade sig svårt. Detta var något som många av informanterna inte 
ens hade reflekterat över tidigare. Det verkar dock i de flesta fall röra sig om en utveck-
ling snarare än en förändring vid en viss tidpunkt. (Furhammar 1996, s. 117) 

Den mest förekommande förändringen i fråga om litterär smak innebar en förskjutning 
från fantasifullt och romantiskt innehåll till mera realism. I ungdomen verkar informan-
terna ha föredragit fantasirika böcker, medan man i vuxen ålder alltmer börjat söka sig 
till mer verklighetsskildringar och fakta. Ofta relaterar man denna förändring till den 
egna personliga utvecklingen och mognaden. En annan typ av förändring som visade sig 
i materialet gick från ett enkelt till ett mer komplext innehåll i litteraturen. I det här fal-
let rör det sig om en utveckling från exempelvis serietidningar och komiska böcker till 
mer komplexa romaner eller faktaböcker. Det finns också informanter som beskriver att 
de på senare år intresserar sig mer för komplexa beskrivningar av människor och miljö 
än endast för händelseförloppet i en bok. Denna förändring kan också visa sig vid läs-
ning av exempelvis dagstidningar där en informant tidigare endast läst enstaka rader och 
rubriker för att senare läsa sådant han är intresserad av mer aktivt. I övrigt kan ett flertal 
olika individuella intresseförskjutningar skönjas i resultatet från SKRIN-projektet. Det 
kan handla om att man exempelvis gått med i en bokklubb, och därmed inte väljer 
böcker själv längre, eller om att man väljer att läsa allt av en författare under en period 
för att senare gå vidare till nästa författare. (Furhammar 1996, s. 117ff) 

Då informanterna berättar om en ökning av det egna läsandet beror detta oftast på speci-
ella händelser eller förändringar i livssituationen. Det kan handla om skilda aspekter 
som husförsäljning, giftermål och pensionering. (Furhammar 1996, s. 122) Gemensamt 
för dessa förändringar i livssituationen verkar vara att de frigör mer tid än informanten 
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haft tidigare, som kan ägnas åt läsning. Då läsningen minskar verkar också händelser i 
livet eller förändring i livssituationen ligga bakom. Man hinner helt enkelt inte läsa så 
mycket som man gjort tidigare, eller så kommer andra omständigheter, som sjukdom, 
emellan. Ibland kan det också vara så att intresset för läsning helt enkelt gått förlorat. 
(Furhammar 1996, s. 123f) 

Informanterna tillfrågades också om de haft perioder av läsintresse i livet och två möns-
ter framträdde i materialet. Det ena handlar om perioder av sjukdom, som påverkat läs-
intresset på så sätt att man läst mer intensivt under sjukdoms- och konvalescensperio-
den. Det andra mönstret handlar om barnens ankomst och deras betydelse för den egna 
läsningen. Mönstret är splittrat då vissa ansett sig få mer tid till läsning då de fått barn, 
medan andra konstaterat att deras läsning istället avtagit. Det är något oklart vad denna 
splittring kan bero på men Furhammar resonerar kring det faktum att de föräldrar som 
fick barn under perioden 1945 och 1960 generellt sett har fått mer tid till läsning, medan 
de som fått barn senare fått mindre tid över. Att man läst speciellt mycket eller lite un-
der vissa perioder av livet kan i övrigt härledas till ett flertal olika orsaker, som att man 
använder läsningen som en ventil vid svåra perioder, att man bor på en plats om i övrigt 
är kulturellt torftig, eller att man vill ha lite tid för sig själv. (Furhammar 1996, s. 125ff)  

Marie Ahnfors magisteruppsats, Skönlitteraturens kvalitativa värde: Sju levnads-

berättelser om skönlitteraturens betydelse för äldre - en life history-studie har som syfte 
att kartlägga skönlitteraturens värde och kvalitativa betydelse för några äldre vana läsa-
re. För att uppnå syftet gjordes kvalitativa intervjuer. I sin analys har författaren identi-
fierat vilka orsaker som ligger bakom informanternas läsintressen, hur deras läsutveck-
ling sett ut samt vilken litteratur de väljer att läsa och vilka ändamål de har med sin läs-
ning. När det gäller vilka orsaker som ligger bakom ett läsintresse verkar sociologiska 
faktorer ha stor betydelse i Ahnfors studie. Det verkar vara olika faktorer i omgivning-
en, under uppväxten eller senare i livet som har väckt intresset för läsningen. Även fö-
rebilder har spelat roll, som exempelvis föräldrar och lärare. Läsutvecklingen varierade 
hos de olika informanterna, men verkar gå från sagor i unga år, till kärleksromaner i 
tonåren. I vuxen ålder varierar läsningen mycket mellan olika informanter. Ahnfors har 
dock sett att vissa faktorer i omgivningen som exempelvis familjeliv och yrkesarbetande 
har spelat roll. Ändamålet med läsningen hos alla informanter var främst verklighets-
flykt, avkoppling och nöje. Mindre förekommande i materialet var läsning för att få 
kunskap om någonting. Författaren såg också att det fanns starka samband mellan vissa 
litteraturformer och utbytet av läsningen. Som exempel kan nämnas att läsning av kri-
minallitteratur som regel syftade till avkoppling och verklighetsflykt. (Ahnfors 2000, s. 
32ff) 

2.2.3 ATT BLI EN LÄSARE 
I sin forskningsöversikt har Sheldrick Ross, McKechnie och Rothbauer samlat flera 
viktiga forskningsresultat om olika aspekter gällande läsning och de drar också viktiga 
slutsatser av dem. En sådan slutsats gör gällande att grunderna till läsning läggs i barn-
domen, vilket stöds av ett flertal forskningsresultat. (Sheldrick Ross et al. 2006, s. 69) 
Ett exempel är Chamber som 1991 skrev att högläsning för barn är viktigt eftersom det 
tränar deras förmåga att förstå hur berättelser fungerar. Detta uppmuntrar barnet att läsa 
själv och gör svårfattligt material mera lättillgängligt. Utöver detta så fungerar högläs-
ning som en social aktivitet som för den som läser högt och det lyssnande barnet närma-
re varandra. (Chamber, se Sheldrick Ross et al. 2006, s. 73) Forskningen har även visat 
att andra faktorer behövs för att barn ska utveckla ett intresse för läsning och författarna 
har listat följande faktorer som de mest framträdande: 
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- Hearing stories read aloud by a parent or another caring adult 
- Having opportunities to do emergent story readings (“reading” on 

one´s own) 
- Having ready access to reading materials at home, at school, or 
through public library 
- Having free choice of reading materials so that stories are enjoyed 
and the experience is pleasurable 
- Having both the space and time for shared and individual reading 
- Being part of a “readerly” family in which parents, siblings, and ex-
tended family act as role models 
- Having opportunities to talk about reading both while being read to 
and in other contexts such as the family dinner table 
- Having a sense that reading is a valuable activity 
- Having access to an enabling adult  
(Sheldrick Ross et al. 2006, s. 75) 

Ett utmärkande drag för barns läsning brukar vara att de gillar att läsa bokserier, som är 
okomplicerade till sin karaktär. Att läsa bokserier ger övning i att urskilja narrativa 
mönster, sätta samman berättelser och att skapa mening. De hjälper också den ovana 
läsaren att utveckla säkerhet och hastighet i läsningen. De kan alltså ses som tränings-
böcker för läsutveckling, samtidigt som läsaren finner ett nöje i läsningen. (Sheldrick 
Ross et al. 2006, s. 83f)  

Ungdomar och yngre vuxna läser mest för nöjes skull eller för att varva ner visar en 
sammanställning av ett flertal enkätundersökningar gjorda i USA, Canada, Storbritanni-
en och Australien. Utöver böcker så läser de gärna tidningar regelbundet. Undersök-
ningarna visar också att läsning har samband med andra fritidsaktiviteter, om man ut-
övar en viss aktivitet på sin fritid, läser man också gärna om denna aktivitet. (Sheldrick 
Ross et al. 2006, s. 105ff) Studier som undersöker vilka motiv som ligger bakom ung-
domars läsning visar att läsning spelar en stor roll för att hjälpa ungdomar att förstå den 
omgivande världen och deras plats i den. Läsningen gör det enklare att visualisera läsa-
rens potentiella framtid och kan således hjälpa läsaren att förändra den. Läsningen kan 
också hjälpa ungdomar att hitta en förståelse för olika frågor, eftersom de kan läsa om 
olika synpunkter. Läsningen kan också fungera som en flykt ifrån vardagens press. 
(Sheldrick Ross et al. 2006, s. 116) 

En persons läsmönster har flera olika aspekter som varierar under livet. Det rör sig om 
aspekter som exempelvis smak, vilken upplevelse man söker och får genom läsning, var 
man väljer att läsa samt vilken roll läsningen spelar i läsarens liv. (Sheldrick Ross et al. 
2006, passim) Det har sedan länge varit känt att en persons läsmönster är komplext och 
unikt eftersom det beror på ett flertal olika faktorer. Strang identifierade redan på 40-
talet ett flertal faktorer som exempelvis ålder, sysselsättning, kultur, barndomserfaren-
heter och påverkan av familj och vänner som påverkar en enskild persons läsmönster. 
(Strang, se Sheldrick Ross et al. 2006, s. 137) På 60-talet forskades det mer om detta 
och Ennis fann i sin studie bland annat att en persons läsning oftast hade direkt koppling 
och relevans till läsarens liv. Han fann också att människor gärna låter bli att läsa vissa 
böcker av oförklarliga skäl, som följande citat från en informant visar: ”I’m not 

interested in fiction at all. I don´t know why. It just can´t sustain my interest at all.” 

(Ennis, se Sheldrick Ross et al. 2006, s. 145)  
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Det är viktigt att komma ihåg att läsningens praktik förändras då samhällen förändras. 
Läsare finns i en kontext i tid och rum. Läsning är i sig en aktivitet som har starka band 
till den tidsperiod som den utförs i och till dess materiella och sociala villkor. (Sheldrick 
Ross et al. 2006, s. 28) 

2.2.4 LÄSNING SOM EN SOCIAL AKTIVITET 
Läsningen har länge betraktats som en aktivitet som utförs i ensamhet och bilden av 
läsaren är någon som sitter hemma på sin kammare med sina böcker och isolerar sig 
mot omvärlden. Denna bild kan säkert vara sann hos vissa läsare, men forskningen visar 
att den typiska bokläsaren är mer benägen att aktivt medverka socialt i samhällsaktivite-
ter, medan icke-läsare har större benägenhet att vara ensamma och isolerade. (Sheldrick 
Ross et al. 2006, s. 23f) Något som visar på att läsning kan vara en social aktivitet är 
alla de bokcirklar och bokklubbar som finns omkring oss, både på Internet, på tv och i 
grannens vardagsrum. Dessa grupper attraherar människor som delar ett intresse för 
läsning, men deras egenskaper kan variera stort. Vissa grupper har diskussioner någon 
gång om året medan andra har en ständigt pågående diskussion på Internet. Hur diskus-
sionen styrs kan också variera, några föredrar en diskussionsledare som ger ordet till 
deltagarna, liknande en debatt, medan andra föredrar att deltagarna får tala fritt. 
(Sheldrick Ross et al. 2006, s. 221ff) 

Man kan se ett flertal fördelar för den enskilda personen med att delta i olika former av 
diskussionsgrupper och några av dem är: 

- Det ger status till läsningen som aktivitet 
- Det rättfärdigar den tid som man ägnar åt läsning inför andra i ens omgivning 
- Det vidgar ofta läshorisonten genom att nya författare och genrer introduceras 
- Man kan få en djupare förståelse för en boks innebörd, då man även får ta del av 

andras uppfattningar 
- Det kan vara ett sätt att lära om sig själv och om andra 
- Det ger möjlighet att träffa och prata med personer som man kanske inte annars 

skulle prata med (Sheldrick Ross et al. 2006, s. 233f) 

Att läsningen kan ha en social funktion är något som även Tveit (2004) skriver om och 
Elkin, Train och Denham behandlar i sin bok Reading and reader development: the 

pleasure of reading (2003). Tveit menar att för många av de som läser bestsellers hand-
lar det om att kunna vara med i samtal kring de böcker som det talas om för tillfället. 
Läsningen fungerar då som en premiss för att få tillträde och att bli accepterad i ett visst 
socialt sammanhang. Vilken sorts litteratur man läser, eller vilka böcker man väljer att 
ha på soffbordet, kan också signalera vem läsaren är, eller vem han vill vara. (Tveit 
2004, s. 74) Elkin, Train och Denham för ett liknande resonemang och menar att läs-
ningen ger sociala möjligheter. Att dela läsupplevelser med vänner, kollegor eller med 
familjen kan få bra effekter. Om man delar samma referenser blir det enklare att bibe-
hålla ett stabilt förhållande till andra människor. (Elkin et al. 2003, s. 227)  
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3 METOD 

I min undersökning är syftet att undersöka biblioteksanvändning och läsning under ett 
helt liv, hur dessa aktiviteter har förändrats och vad en sådan förändring kan bero på. Då 
jag letade efter metoder för att uppnå mitt syfte var det självklart för mig att använda en 
kvalitativ ansats, då min frågeställning bäst kan besvaras kvalitativt. En kvantitativ un-
dersökningsmetod skulle inte resultera i den förståelse som uppsatsen syftar till. En 
möjlighet skulle kunna vara att genomföra kvalitativa intervjuer med informanter som 
befinner sig i olika faser av sina liv. På så sätt skulle man få en bild av dagens använd-
ning och läsning hos informanter som befinner sig i olika perioder av livet. Jag var dock 
även intresserad av hur omgivningen och hur olika händelser i livet kan påverka biblio-
teksanvändning och läsning i ett längre perspektiv. Jag fann en metod som har som mål 
att undersöka ett helt liv, life history. Efter närmare efterforskningar kom jag fram till 
att metoden är lämplig att använda som en verktygslåda för att besvara min frågeställ-
ning. Den har ett flertal aspekter som fungerar för min undersökning och det är de som 
jag främst har använt. Life history har också kopplingar till andra närliggande metoder 
som life story och narrativanalys, från vilka jag också funnit verktyg och inspiration. 
För att samla in mitt empiriska material har jag gjort reflexiva kvalitativa intervjuer med 
fokus på min frågeställning.  

3.1 LIFE HISTORY & LIFE STORY 
För att besvara min frågeställning har jag valt en kvalitativ ansats i min undersökning 
och jag har valt att hämta inspiration och verktyg från life history-metoden. Metoden 
beskrivs bland annat i boken Att berätta och tolka liv (1994) av Minna Salminen-
Karlsson, filosofie doktor vid Linköpings universitet. Målet för denna metod är att ut-
vinna kunskap genom att ta del av och analysera enskilda människors levnadshistorier. 
Life history är ett samlingsnamn för ett flertal olika metoder för insamling och analyse-
ring av data vars ändamål är ge kunskap om mekanismer och strukturer i en människas 
omgivning och människans sätt att finna sig tillrätta i denna omgivning. (Salminen-
Karlsson 1994, s. 10f) 

Metoden kan användas och har använts inom flera ämnesdiscipliner, då den är tvärve-
tenskaplig till sin utformning. I boken Life history research in educational settings 
(2001) skriver författarna Ivor Goodson, professor vid universitetet i Brighton och Pat 
Sikes, professor vid universitetet i Sheffield att ursprunget till metoden finns antropolo-
giska studier av amerikanska indianhövdingar i början på 1900-talet. Metoden utveckla-
des vidare inom den så kallade Chicagoskolan på 1920- och 30-talet. Den har fått utstå 
mycket kritik genom åren, men fick ett uppsving med de feministiska studierna på 
1980- och 90-talet. Sedan dess har metoden använts inom flera olika discipliner som 
journalistik, sociologi och pedagogik. (Goodson & Sikes 2001, s. 6ff) I boken Lives in 

Context: the art of life history research påpekar författarna att metoden ser något olika 
ut inom olika discipliner och att den formas av forskaren och den aktuella kontexten 
(Cole & Knowles 2001, s. 13). Det finns ett fåtal exempel på användning av metoden 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Ett utav dem finns i boken Folkbildning 

och Bibliotek? (Klasson et al. 1997) där man samlat flera studier som genomförts med 
människors livshistorier som studieobjekt. 

Författarna J. Amos Hatch och Richard Wisniewski, båda verksamma vid University of 
Tennessee, tar i sin text Life history and narrative: questions, issues and exemplary 

works (1995) upp vad det är som särskiljer studier där man använt life history-metoden 
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från studier som använt andra kvalitativa metoder. En skillnad finns i att man fokuserar 
de individer som medverkar i studien. Det som analyseras är informanternas liv och 
berättelser. Forskningsprocessen är också av en personlig karaktär, informanten och 
forskaren strävar tillsammans mot förståelse. Metoden möjliggör också att man kan fyl-
la i det gap som finns mellan macro- och microperspektiv genom att utforska hur teorin 
manifesteras i verkliga livet. (Hatch & Wisniewski 1995, s. 116ff) 
 
Det finns flera fördelar med att analysera hela levnadsberättelser för att utvinna ny kun-
skap och den största handlar om tiden. Ofta gör forskningen ett tvärsnitt i tiden och stu-
derar ett fenomen i just det studerade ögonblicket. Ibland förutsätter man till och med 
att tiden är konstant. Med life history-metoden blir det möjligt att även beakta betydel-
sen av tidens gång. En annan fördel är att det finns möjligheter att relatera förändringar i 
samhällsstrukturen till förändringar och rörelser i personens liv. Man får även möjlighet 
att studera personens rörelser i sin samhälleliga kontext, både som någon som lever i 
kontexten och som någon som påverkar den. Det kan också bli möjligt att förstå perso-
nens nuvarande handlingar och attityder, då förklaring till dessa ofta finns i personens 
förflutna. (Salminen-Karlsson 1994, s. 12f)  

Life history-metoden medger att det empiriska materialet kan samlas in på ett flertal 
sätt, genom privata brev, självbiografier, utdrag ur folkbokföring, protokoll av olika 
slag, dagböcker och intervjuer (Salminen-Karlsson 1994, s. 15f). Informantens egen 
berättelse av sitt liv brukar kallas för en levnadsberättelse eller life story. Den behöver 
inte innehålla hela levnadsförloppet, utan kan innehålla endast de perioder eller företeel-
ser som är av intresse för undersökningen. En sådan levnadsberättelse utvinns oftast 
genom intervjuer som bandas och nedtecknas. (Klasson et al. 1997, s. 63) Jag har valt 
att samla in mitt empiriska material genom att genomföra intervjuer, eftersom jag tror 
att man kan uppnå en djupare förståelse i ett samtal med en annan människa, än genom 
att exempelvis läsa dennes dagbok. I min undersökning består således undersöknings-
materialet av levnadsberättelser, som i sin tur består av perioder och företeelser som är 
av vikt för informantens biblioteksanvändning och läsning. Utöver insamlingen av in-
tervjumaterialet har jag även genomfört litteraturstudier för att få kunskap om Sveriges 
historia under den studerade perioden. Detta har jag gjort för att öka förståelsen och 
kunskapen om den kontext som informanternas levnadsberättelser beskriver.  

3.1.1 KONTEXTENS BETYDELSE 
Viktigt i life history-forskning är att man är noga med att sätta livet i sitt sammanhang. 
En life history-forskare har ofta en önskan om att inte bara kunna uttala sig om indivi-
den, utan även om dennes omgivning. Levnadsberättelsen bör därför placeras, både i det 
omgivande samhället och i nätverket av personliga relationer. Forskaren bör i analysen 
ta hänsyn till individens omgivning, såsom familjerelationer, historiska omständigheter 
och andra aspekter i individens psykologiska och sociala utveckling. (Salminen-
Karlsson 1994, s. 40f) Att man bör analysera levnadsberättelsen i dess kontext är något 
som betonas i flera texter som behandlar metoden: 

Lives are never lived in vacuums. Lives are never lived in complete 
isolation from social contexts. Even those who choose to live as her-
mits or recluses do so for reasons that are bound to be context-related. 
[…] To be human is to be molded by context. (Cole & Knowles 2001, 
s. 22) 
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I en studie kan man inte förstå en annans liv fullt ut, men genom att ta hänsyn till den 
komplexitet av sociala relationer som finns i ett livs olika kontexter kan man komma 
närmare den förståelsen. Med kontext avser man det sammanhang – fysiskt, geografiskt, 
tidsmässigt, historiskt och kulturellt där en händelse äger rum. Kontexten kan ses som 
det ramverk som man utgår ifrån för att placera människor i tid och rum och för att för-
stå det som händer där. (Cole & Knowles 2001, s. 22f) Det är inte själva kontexten i sig 
som ska analyseras i en life history-studie, den fungerar i stället som en referens som 
hjälper oss att förstå en individs liv och upplevelser. (Cole & Knowles 2001, s. 79) 

3.1.2 NARRATIV 
I kvalitativ forskning framställs det empiriska materialet ibland i narrativ form, en form 
som beskrivs i texten Narrative configuration in qualitative analysis av Donald E. 
Polkinghorne, professor vid university of southern California i Los Angeles. Användan-
det av termen narrativ medför att materialet inte ses som endast enstaka fraser, utan som 
naturliga berättelser som inte kan skiljas från sin kontext. Människan organiserar och 
förstår händelser och aspekter i sina liv med hjälp av berättelser. (Polkinghorne 1995, s. 
6) Dessa antaganden identifierar statsvetaren Alexa Robertson i texten Narrativanalys 

som de antaganden som ligger till grund för narrativa studier, däribland life history-
studier (2005, s. 224). Hon hänvisar till flera forskare som gör detta antagande, där-
ibland MacIntyre som anser att våra handlingar och ord endast blir förståeliga i narrativ 
form och att det är endast i den formen som andra kan förstå oss. (MacIntyre, se 
Robertson 2005, s. 225) Vissa forskare, som exempelvis Lieblich går även ett steg 
längre och menar att berättelser till och med formar och skapar berättarens personlighet 
och verklighet. (Lieblich et al. se Robertson 2005, s. 225) 

Jag menar att vi som individer förmedlar våra upplevelser till andra med hjälp av narra-
tiv form. Då vi berättar om en händelse för någon annan tillfogar vi också gärna detaljer 
från bakgrunden, som inte har någon egentlig betydelse för själva händelsen. Att vi gör 
så beror på att vi som individer även organiserar våra upplevelser i narrativ form. Om 
jag berättar för någon om en anställningsintervju jag varit på, lägger jag gärna till bak-
grundsfakta som vilka kläder jag hade på mig, hur jag kom dit och vilket väder det var. 
Jag har alltså organiserat mina upplevelser i berättelseform redan innan jag berättar om 
anställningsintervjun, och har kopplat samman olika bakgrundsaspekter med själva 
händelsen. Jag delar således ovanstående forskares antagande att människan strukturerar 
sitt liv och sin verklighet i narrativ form. På grund av detta anser jag också att männi-
skans berättelser bör analyseras som just berättelser, där man inte kan ta ut enstaka utta-
landen för analys, utan måste se till hela uttrycket. 

3.2 REFLEXIV INTERVJU 
Heléne Thomsson, filosofie doktor i psykologi, skriver i sin bok Reflexiva intervjuer om 
en form av intervju som innebär en hög grad av reflektion och tolkning tillsammans 
med intervjudeltagaren (2002, s. 37). Reflektion innebär att man låter olika tankar och 
tolkningar krocka, att man ser på ett fenomen från olika vinklar, för att skapa ny kun-
skap. Att göra reflexiva intervjuer innebär att man som forskare låter sig drivas av sin 
kreativitet, fantasi och förmåga till insikt. Man vill något mer än att bara återge en berät-
tad historia, och detta uppnår man genom tolkning och reflektion. (Thomsson 2002, s. 
38ff)  

De intervjuer som genomförs enligt life history-metoden är ofta konversationsliknande 
samtidigt som de lyfter fram den information som forskaren vill åt. En sådan intervju 
kräver koncentration eftersom man måste lyssna på vad som sägs ”mellan raderna” för 
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att hitta relevanta följdfrågor. Därför krävs att intervjuaren ger sin totala uppmärksam-
het till informanten och intervjusituationen. För forskaren börjar analysen nästan redan i 
intervjusituationen, då man provar sin analys med hjälp av informanten. (Goodson & 
Sikes 2001, s. 28ff) Såhär skriver Cole och Knowles om life history-intervjuer: 

The principles of reflexivity, relationality, inutuality, care, sensitivity 
and respect guide the development of questions for conversation just 
as they guide all other aspects of life history inquiry. (Cole & 
Knowles 2001, s. 73) 

För att vetenskapligheten och trovärdigheten i en reflexiv intervju och analys ska vara 
så hög som möjligt, bör man vara tydlig och öppen med forskarens egen förförståelse, 
tillvägagångssättet och analysförfarandet. (Thomsson 2002, s. 42) Thomsson hänvisar 
också till Seale som menar att ingen undersökning kan vara helt objektiv och att det 
därför är bättre att tydliggöra de teorier och metodologiska antaganden som man utgår 
ifrån. (Seale, se Thomsson 2002, s. 42) 

3.3 GENOMFÖRANDE 
Praktiskt sett har jag genomfört mina intervjuer med hjälp av ostrukturerade frågor. Jan 
Trost, filosofie doktor och professor skriver i boken Kvalitativa intervjuer att i en sådan 
intervju är svarsmöjligheterna öppna och informanten bestämmer själv vilken struktur 
svaret får (2005, s. 20). Den här formen av intervju beskrivs även av Thomsson (2002). 
Det kan i en sådan intervju vara bra att ha olika teman som interjvudeltagaren får berätta 
kring. Beroende på vad interjvudeltagaren berättar om, varierar de följdfrågor som kan 
ställas. Thomsson påpekar också att de frågor som man ställer till intervjudeltagaren 
förändras under undersökningens gång, eftersom innebörden i undersökningens fråge-
ställning förändras med ökad insikt. Hon säger också att det kan vara bra att ha med sig 
ett papper med frågor som stöd, främst om man är en ovan intervjuare. Det är därmed 
inte sagt att man måste ställa frågorna precis som de står på pappret. (Thomsson 2002, 
s. 60f) En ostrukturerad intervju innebär också att den intervjuade får möjlighet att be-
rätta om sitt liv med egna ord, vilket är viktigt för tolkning och analys (Salminen-
Karlsson 1994, s. 32). 

Min intervjuguide har en låg grad av standardisering, vilket innebär att intervjuguiden 
använts olika vid varje intervju. Trost skriver att en låg grad av standardisering bland 
annat betyder att frågorna kan tas i den ordning det passar och att följdfrågor kan formu-
leras med hjälp av informantens tidigare svar. (Trost 2005, s. 19) I mina intervjuer har 
jag låtit informanten själv styra samtalet i relativt hög grad. Jag hoppas då ha fått reda 
på vad informanten anser vara det viktigaste i sitt livslopp och i sin relation till bibliotek 
och läsning. I boken Livet som berättelse: Studier i levnadshistoriska intervjuer 
(Arvidsson 1998) skriver författaren om hur intervjuer som har informantens liv som 
ämne brukar utformas. Intervjun kan med fördel använda den biografiska orienteringen 
som ett sätt att organisera intervjun och som en kronologisk ram för att tidsbestämma 
det som sägs. Levnadsberättelsen blir då en bakgrundsteckning till det som är intervjuns 
fokus. (Arvidsson 1998, s. 7f) 

Min intervjuguide är utformad efter livsperioder som teman, för att ge intervjun en kro-
nologisk ram. Åldersgränserna är flytande mellan de olika livsperioderna, och informan-
terna har själva fått ha inflytande över hur perioderna definierats. Intervjuguiden var 
således uppdelad i följande livsperioder: Barndom, Ungdom, Ung vuxen, Vuxen, Äldre 
vuxen och Pensionär. Inom varje period handlade intervjun om vad som hänt i infor-
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mantens liv under den aktuella perioden. Denna information fungerade sedan som en 
bakgrund till samtalet om läsning och biblioteksanvändning under den aktuella perio-
den. Intervjuerna har avslutats med allmänna frågor om läsningens och bibliotekets be-
tydelse för informanten. 

En undersökning enligt life history-metoden strävar efter djup framför bredd. Därför är 
antalet informanter i sådana undersökningar ofta relativt lågt. (Cole & Knowles 2001, s. 
70) I min studie har jag intervjuat tre personer om deras biblioteksvanor och deras läs-
ning genom livet. För att även få reda på deras relation till biblioteket som pensionärer, 
ville jag att mina informanter skulle ha varit pensionerade i åtminstone ett par år. De 
personer som jag har intervjuat är 67, 68 och 69 år gamla och har slutat att arbeta för 
sju, fyra respektive sex år sedan.  

Jag fick kontakt med mina informanter genom e-post till en förening för pensionärer. I 
brevet förklarade jag vad min undersökning skulle handla om och att jag önskade få 
kontakt med personer som skulle passa för min undersökning och som var villiga att 
ställa upp. En av informanterna fick jag kontakt med eftersom denne arbetade på före-
ningens kansli. Samma person gav mig vidare kontakt med en annan informant som 
ingår i samma bokcirkel som min tredje informant. Mitt urval har således karaktär av ett 
kejdeurval där en kontakt lett mig vidare till en annan. Alan Bryman, professor vid 
Loughborough university, menar att ett sådant urval är särskilt motiverat vid kvalitativa 
studier där man inte strävar efter ett representativt urval. Han beskriver kedjeurvalet 
som ett urval där en kontakt leder vidare till ännu en kontakt och så vidare. (Bryman 
2002, s. 114ff) 

Det har varit viktigt för mig att intervjudeltagaren själv känner att han eller hon vill bi-
dra, vilket även är något som Salminen-Karlsson betonar. Hon menar att det inte bara är 
forskaren, utan även intervjudeltagaren som ska få någon form av belöning från inter-
vjun. Det kan handla om att deltagaren känner att han eller hon har bidragit till ett pro-
jekt som upplevs som värdefullt, att nya insikter om det egna livet skapats, eller bara att 
hon eller han fått möjlighet att berätta om sitt liv. (Salminen-Karlsson 1994, s. 33) 
Samtliga informanter har verkat intresserade av ämnet för min undersökning vilket sä-
kerligen bidragit till att de velat ställa upp och bli intervjuade. 

Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts, med tre olika informanter. En informant har 
således intervjuats vid två tillfällen då den första intervjun behövde kompletteras. En 
intervju genomfördes i ett avskiljt studierum på högskolan i Borås, en intervju genom-
fördes i informantens hem och den tredje informanten intervjuades vid två tillfällen i ett 
rum på den aktuella pensionärsföreningens kansli. Alla intervjuer genomfördes ostört 
och utan avbrott. Informanterna verkade tillfreds och trygga i den miljö där de intervju-
ades. Den sammanlagda tiden för intervju med varje informant har varierat mellan en 
timme och en timme och 45 minuter. Bandspelare användes vid samtliga intervjuer och 
ingen av informanterna hade något att invända mot detta. Enligt min bedömning påver-
kades de inte heller nämnvärt av bandspelarens närvaro.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant men några talspråksord som exempelvis ordet 
dom byttes mot de eller dem. I transkriberingen gjordes också löpande noteringar om 
till exempel skratt eller pauser. Dessa noteringar gjordes inom hakparantes direkt i ytt-
randet. Informanterna uttryckte ingen önskan om att få läsa de transkriberade intervju-
erna, men de ville gärna läsa den färdiga uppsatsen. 
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3.4 NARRATIVANALYS & HERMENEUTIK 
En kvalitativ intervju kan tolkas enligt olika förfaranden, i mitt fall har jag valt att ha en 
hermeneutisk hållning i mitt analysförfarande. Eftersom mitt material till stor del består 
av berättelser, har jag även inspirerats av narrativanalysen.  

Att analysera ett levnadshistoriskt material innebär inte dissektion utan fördjupning, 
med ett holistiskt synsätt. Detta innebär att man ser på materialet från flera olika per-
spektiv och på så sätt skapar mening. (Cole & Knowles 2001, s. 101) När man analyse-
rar berättelser bör man också ta med i beräkningen att betydelsen av händelser och 
handlingar inte är klara förrän berättelsens upplösning visar sig. Berättelsen beskriver en 
människas handlingar och andra händelser som bidrar negativt eller positivt till att upp-
nå olika mål och syften. Forskarens uppgift är att analysera berättelsen så att handlingar 
och händelser som fått konsekvenser synliggörs och får mening. (Polkinghorne 1995, s. 
8ff) 

Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi, beskriver i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997) Radnitzkys principer för den hermeneutiska tolkningen. Den 
första principen handlar om att man ständigt ska växla mellan delarna och helheten. 
Utifrån en uppfattning av helheten kan man tolka delar av intervjun. Detta innebär prak-
tiskt sett att det är bra om man först kan skaffa sig en uppfattning av intervjun som hel-
het innan man börjar se närmare på de olika delarna. Den andra principen säger att man 
bör avsluta meningstolkningen då man har kommit fram till ett inre sammanhang i in-
tervjun, utan logiska motsägelser. Den tredje principen innebär att man ska jämföra 
tolkningarna av delarna av intervjun med tolkningen av helheten av intervjun, och even-
tuellt också med annan information om informanten. Den fjärde principen talar om att 
man ska sträva efter att vara sann mot informantens utsagor; det viktiga är att fördjupa 
och vidga den fristående meningen i den intervjuades uttalanden. Den femte principen 
säger att den som tolkar intervjun ska ha kunskap om temat för intervjun för att kunna 
uppfatta nyanserna i informantens uttalanden.  Den sjätte principen tillkännager att det 
inte finns någon förutsättningslös tolkning av en intervju. Man bör vara medveten om 
sina egna förutsättningar och försöka ta hänsyn till dem vid tolkningen. Den sjunde och 
sista principen menar att varje tolkning ger upphov till ny kunskap och kreativitet. 
Tolkningen breddar och förädlar därmed de omedelbara upplevelserna av meningen från 
intervjusituationen. (Kvale 1997, s. 51f) 

Jag har i analysen utgått ifrån ovanstående principer. Viktigast för mig har varit att för-
söka ha ett holistiskt synsätt. Då jag har analyserat olika delar av intervjumaterialet har 
jag hela tiden testat dessa resultat gentemot intervjun som helhet. På detta sätt har jag 
strävat efter att vara sann mot mina informanters utsagor. 

3.5 METODOLOGISKA PROBLEM 
Med alla metoder finns olika problem och svårigheter som man bör ta hänsyn till. Det 
bästa man kan göra är att vara medveten om dem och bestämma hur man ska förhålla 
sig till dem. I life history-forskning handlar de största svårigheterna om vad berättelser 
om verkligheten egentligen är och om vilka etiska ställningstaganden man ska göra.  

3.5.1 BERÄTTELSER OM VERKLIGHETEN 
Levnadsberättelser kan se ut på flera olika sätt, samtidigt som det inte finns tillräckligt 
många analysmodeller för att matcha dessa. Det finns då en risk att man försöker få en 
levnadshistoria att passa in i en förväntad genre, en förutfattad föreställning av hur ett 
liv bör se ut. Det finns också en risk att man antar att berättelserna är sanna återgivning-
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ar av verkligheten. Man bör istället betrakta dem som berättelser av hur en person 
kommer ihåg verkligheten och den bilden är inte alltid sann. (Salminen-Karlsson 1994, 
s. 12) Flera författare påpekar även att informantens egen berättelse färgas av en upp-
fattning om hur ett liv ska vara uppbyggt. Diskursens regler bestämmer hur levnadsbe-
rättelsen formas och begränsas, samt hur den uttrycks och förmedlas. (Hatch & 
Wisniewski 1995, s. 129) Dessa idéer om hur en levnadshistoria bör se ut, brukar kallas 
för life-scripts. Life-scripts är olika kulturellt betingade modeller och värderingar för 
hur ett liv ska utformas och de finns i bakgrunden för allt levnadshistoriskt berättande. 
(Arvidsson 1998, s. 20f) 

I boken Folkbildning och bibliotek? hänvisar man till ett par forskare som studerat 
människors långtidsminne. En utav dem är Paul Thomson som menar att äldres minnen 
inte förändras särskilt mycket med tidens gång. Själva kärnan i människors minnen av 
upplevelser verkar vara relativt konstanta medan detaljer såsom namn och geografiska 
platser kan falla i glömska. (Thomson, se Klasson et al. 1997, s. 65) En annan forskare 
vid namn Nilsson menar att långtidsminnet har en mycket stor lagringskapacitet, men 
att det kan vara svårt att plocka fram minnen. För att göra detta kan man använda sig av 
koder, såsom bilder, språkuttryck eller andra symboler. (Nilsson, se Klasson et al. 1997, 
s. 65) Giddens anser vidare att man måste ta hänsyn till tidsaspekten i en historisk 
undersökning. Människan förflyttar sig i tid och rum och nya minnen läggs till gamla 
och ordnas schematiskt. Nya erfarenheter kan därmed hjälpa till att bearbeta gamla 
minnen som därmed kan tolkas utifrån nyare erfarenheter hos informanten. (Giddens, se 
Klasson et al, 1997, s. 66) 

I min undersökning har jag försökt att ta hänsyn till ovanstående problem genom att 
vara så sann som möjligt mot mina informanters egna berättelser. Jag har genomfört 
min undersökning med ett öppet sinne och strävar efter att lägga mina förutfattade 
bilder av ett livslopp åt sidan och istället ta hänsyn till varje enskild levnadshistoria. Jag 
har också försökt att skaffa mig en förståelse för att den kontext som informanten ingår i 
idag kan påverka vad informanten minns och hur dessa minnen tolkas. Att man genom 
nyare erfarenheter bearbetar sina minnen är ett faktum som inte går att undvika, men jag 
tror samtidigt att informantens nyare erfarenheter även kan hjälpa mig att förstå 
informantens levnadsberättelse. 

3.5.2 ETIK 
Då man intervjuar en person enligt life history-metoden innebär det ett intrång i en an-
nan människas liv, man låter den intervjuade lätta på sitt integritetsskydd. Detta innebär 
på ett sätt att forskaren får makt över den intervjuades liv (Salminen-Karlsson 1994, 
passim). Forskaren får då ett stort ansvar, och det är viktigt att forskaren behandlar ma-
terialet i enlighet med de etiska regler och riktlinjer som finns. Det finns flertalet sådana 
riktlinjer, flera av dem har utarbetats av Vetenskapsrådet, men i det här fallet är det tre 
som är särskilt viktiga: 

 Intervjudeltagaren bör ge sitt samtycke till att delta i intervjun och vara medve-
ten om att han eller hon när som helst kan avsluta sin medverkan utan negativa 
konsekvenser.  

 Deltagarens uppgifter bör anonymiseras så att utomstående inte kan koppla ma-
terialet till en enskild person.  

 Intervjumaterialet får endast användas för forskningsändamål. 
(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
2002, s. 9ff) 
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I forskarens ansvar finns också en aspekt av sanningsenlighet, vilket tas upp i skriften 
Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel som getts ut av 
Vetenskapsrådet. Det är viktigt forskaren är tydlig, ärlig och noggrann i sin dokumenta-
tion och i sin resultatredovisning. (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005, s. 8f) Detta 
anser jag vara extra viktigt, då man i life history-forskning fått ett förtroende att ta del 
av en persons levnadsberättelse. 

Före intervjuns genomförande har jag upplyst informanten om undersökningens syften 
och ämne, samt om att han eller hon när som helst kan avbryta. I min undersökning är 
även konfidentialiteten något som känts viktigt. Detta skriver även Kvale (1997) om och 
han menar att konfidentialitet i forskning betyder att inga data som kan identifiera in-
formanterna ska publiceras. Om några sådana data har betydelse för undersökningen, 
ska informanten ge sitt samtycke innan publicering. Man bör också överväga vilka som 
ska ha tillgång till de data som kan identifiera informanten. (Kvale 1997, s. 109) I mitt 
fall har intervjumaterialet i första hand endast hanterats av mig som genomfört studien. 
Eventuellt kan även handledare och examinator få ta del av materialet om detta krävs. 
Även detta har informanterna informerats om vid intervjutillfället. I den slutgiltiga upp-
satsen har informanterna anonymiserats så att alla data som kan innebära att någon iden-
tifieras tas bort eller får ett annat namn. Informanterna är dock medvetna de trots ano-
nymiseringen kan kännas igen av människor i deras direkta närhet. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras den teori som utgör grunden för analysen av det empiriska 
materialet. De teoretiska utgångspunkterna består av tre delar gällande narrativer, bib-
lioteket och läsning. I delen gällande narrativer presenteras professorn i litteraturteori 
Mieke Bals narrativa element samt begrepp hämtade från Alf Arvidsson som är profes-
sor i etnologi och från forskarna Adra L. Cole och J. Gary Knowles. I delen om biblio-
teket presenteras Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell för att tydliggö-
ra bibliotekets olika roller och funktioner. I delen som handlar om läsning presenteras 
de kategorier för läsutbyte som använts inom SKRIN-projektet. 

4.1 NARRATIV TEORI 
En levnadsberättelse består av en övergripande berättelse och av flera avrundade berät-
telser som på något sätt bidrar till den övergripande berättelsen. De mindre berättelserna 
antar ett flertal olika former, som personliga erfarenhetsberättelser, anekdoter och ögon-
vittnesskildringar. Dessa berättelser kan ses som naturliga eftersom de även återfinns i 
det vardagliga talet. (Arvidsson 1998, s. 30f) Även om en levnadsberättelse inte har en 
narrativ koherens på samma sätt som romaner och noveller, kan den ses som en berät-
telse där olika händelser följer på varandra, och som för berättaren har en mening i rela-
tion till helheten. (Arvidsson 1998, s. 19) För att synliggöra strukturen i de mindre be-
rättelserna såväl som i den övergripande berättelsen använder jag begrepp ur den narra-
tiva teorin som utgångspunkt. Jag har främst inspirerats av Mieke Bal och hennes narra-
tiva element som de beskrivs i boken Narratology: Introduction to the theory of narra-

tive (1997). Elementen är främst uppbyggda för analys av romaner och noveller, men 
Bal skriver själv att de kan användas för att analysera alla former av narrativa genrer. 
(Bal 1997, s. 178) Jag har även hämtat begrepp från Alf Arvidsson (1998) och från Cole 
och Knowles (2001). 

Bals narrativa teori innehåller ett flertal viktiga diskussioner om exempelvis berättarröst 
och berättarteknik, men här har jag tagit fasta på hennes fyra element som är bärande 
delar i berättelser: händelser, aktörer, tid och rum. (Bal, 1997) Arvidsson har gjort 
tillägg till Bals element händelser, som en anpassning till levnadsberättelser och skapat 
underkategorierna ’upphov till förändringar i livet’ och ’den tillintetgjorda planen’. 
(1998, s. 31f) Cole och Knowles talar även om ’uppenbarelser’, som är händelser som 

förändrar livets inriktning. (2001, s. 120) 

Enligt Bal är händelser: ”the transition from one state to another state, caused or expe-
rienced by actors” (1997, s. 182). En händelse måste alltså innebära en förändring i be-
rättelsen, en isolerad faktauppgift kan således inte vara en händelse. Hon skriver också 
att en berättelse består av en serie av logiska och kronologiska händelser. Man kan be-
skriva hur dessa händelser är kopplade till varandra och får då en struktur eller en kedja 
av händelser. (Bal 1997, s. 187f) Arvidsson skriver om en typ av händelse som ger upp-
hov till förändringar i livet. Det kan röra sig om förändringar som exempelvis byte av 
bostadsort, anställning eller giftermål. Dessa förändringar räknas som avgörande för 
levnadssättet och består av beslut tagna av berättaren eller av andra krafter i omgivning-
en. När människor ser tillbaka på sitt liv kan de också omtolka sina handlingar långt 
tillbaka som om de hade livsförändrande avsikter, även om de inte hade några sådana då 
händelsen inträffade. (Arvidsson 1998, s. 31) Cole och Knowles skriver om ett liknande 
begrepp, uppenbarelser, på följande vis: 
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Individuals have profound experiences of many kinds – events that 
turn lives around or, less dramatically, mark the passage of the years 
and the tone, tenor and influence of a life. These are the events and 
circumstances to which we return when reconstructing the past and 
making sense of our lives. These are epiphanies. (Cole & Knowles 
2001, s. 120)   

Cole och Knowles begrepp, uppenbarelser, har flera likheter med Arvidssons, men jag 
uppfattar att de i större utsträckning tar fasta på upplevelser som sätter spår i berättarens 
liv, samt även andliga och viljemässiga förändringar hos berättaren själv. Klart är dock 
att båda hänvisar till vändpunkter i berättarens liv. Arvidsson tar även upp begreppet 
’den tillintetgjorda planen’, som är element i berättelsen som handlar om sorg eller bit-
terhet över planer som aldrig realiserats av olika skäl. Det kan handla om studier eller 
kanske resor som aldrig blivit av, på grund av olika hinder som bristande ekonomi eller 
negativa attityder hos omgivningen. (Arvidsson 1998, s. 33) 

Aktörerna i en berättelse kan delas upp och klassificeras på olika sätt. Olika aktörer har 
olika roller och intentioner i berättelsen och kan klassificeras utifrån dessa. (Bal 1997, s. 
195ff) I en levnadsberättelse finns olika aktörer som har en betydande roll i berättarens 
liv. Det kan röra sig om familjemedlemmar, släkt, vänner, lärare och arbetsgivare. 
(Arvidsson 1998, s. 31) 

Tiden är också ett viktigt element i en berättelse och den kan spänna över flera sekler 
såväl som några minuter. Bal skiljer mellan två olika tidsflöden i berättelser, kris och 
utveckling. Kris har oftast ett kort och hetsigt tidsflöde, medan utveckling är långsamt 
och utdraget. En berättelse består ofta av en kombination av de båda flödena, men har 
mer eller mindre av det ena. (Bal 1997, s. 210) 

Orienteringen i rummet har också betydelse för berättelsen och beroende på var man 
befinner sig har olika händelser olika betydelser. Olika platser i en berättelse kan också 
symbolisera olika känslor, som exempelvis utomhus kan betyda både otrygghet och 
frihet, och inomhus som kan betyda såväl trygghet som instängdhet. (Bal 1997, s. 216) I 
en levnadsberättelse måste man placera de olika händelserna i det tidsmässiga rummet, 
för att kunna tyda deras betydelse. Med det tidsmässiga rummet menas exempelvis tiden 
under andra världskriget eller efterkrigstiden. (Arvidsson 1998, s. 31) 

4.2 BIBLIOTEKET 
I Anderssons och Skot-Hansens undersökning av folkbibliotek i Danmark presenteras i 
boken Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling? I undersökningen används en 
modell för att tydliggöra bibliotekets olika roller och funktioner. Modellen tar sin ut-
gångspunkt i fyra olika huvudfunktioner för bibliotekets profil i det omgivande samhäl-
let; biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 
centrum. Författarna poängterar att det inte handlar om fyra renodlade funktioner utan 
att de kan överlappa varandra. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 17) Även om model-
len i sitt ursprungssyfte syftade till att beskriva bibliotekets verksamhet, så kan den även 
användas till att beskriva olika sätt att använda biblioteket på. Det är i detta syfte som 
modellen används i bland annat Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens studie 
(2000).  

I min studie kommer modellen att användas ur ett användarperspektiv, för att kategori-
sera olika sätt att använda biblioteket och vilken betydelse biblioteket kan ha för den 
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enskilda användaren. Då min studie avser undersöka biblioteksanvändning under ett helt 
liv, kommer modellen också att kunna användas för att beskriva de olika sätt som bibli-
oteket har använts på under ett livslopp och visa på förändringar i användningen. Jag 
avser också att dra paralleller mellan olika sätt att använda biblioteket och faktorer i 
användarens liv.  
 
Nedan beskriver jag hur de olika funktionerna definieras i sitt ursprungssammanhang, 
samt hur jag kommer att använda begreppen i min analys. 
 
Funktionen som kulturcentrum hos biblioteket handlar om biblioteket som förmedlare 
av kultur och konstnärliga upplevelser såsom arrangemang och utställningar. 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19) I Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens 
undersökning fann man tre olika former för att uppleva kultur och konst, dels genom att 
ta del av estetiska medier som skönlitteratur, musik och video, och dels genom att besö-
ka utställningar och arrangemang (2000, s. 35). I min undersökning använder jag såle-
des begreppet kulturcentrum som ett sätt att använda biblioteket där man tar del av kul-
tur och konst. Detta kan innebära exempelvis lån av skönlitteratur, musik eller video-
filmer, besök på konstutställningar, författaraftnar eller sagostunder. 

Funktionen hos biblioteket som kunskapscentrum handlar främst om att biblioteket har 
en funktion som stödjare av utbildning och folkbildning. Till funktionen räknas också 
studieplatser och användarundervisning. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19) I min 
undersökning definierar jag kunskapscentrum som ett sätt att använda biblioteket med 
målet att lära sig någonting. Det man vill lära sig kan var en ålagd uppgift man fått i 
skolan eller något man vill lära sig för att man är nyfiken.  

Bibliotekets funktion som informationscentrum är när biblioteket fungerar som förmed-
lare av information till såväl allmänheten som till den enskilda användaren. Hit räknas 
funktioner som referensservice, samhällsinformation, yrkesrelaterad service och turist-
information. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19) Att använda biblioteket som in-
formationscentrum är svårt att skilja från att använda biblioteket som kunskapscentrum. 
Skillnaden anser jag ligger i att när man använder biblioteket som ett informationscent-
rum, gör man det inte i första hand för att lära sig om någonting, utan för att informera 
sig. I min undersökning använder jag begreppet informationscentrum för att belysa an-
vändning som syftar till att inhämta samhällsinformation, fakta för problemlösning i 
yrkes- och vardagslivet, samt information om händelser och arrangemang. 

Biblioteket har också en funktion som ett socialt centrum som innebär att biblioteket 
fungerar som en plats att vara på i vardagens sociala liv. Funktionen innefattar även 
rådgivning och uppsökande verksamhet till utsatta grupper. (Andersson & Skot-Hansen 
1994, s. 19) Att använda biblioteket som ett socialt centrum kommer jag i min under-
sökning se som att man ser biblioteket som ett allmänt vardagsrum. Man kan gå dit för 
att träffa och umgås med andra människor. Man kan också gå dit för att läsa en bok eller 
en tidning, eller bara för att dricka en kopp kaffe.  

4.3 LÄSNING 
Den kategorier som använts i SKRIN-projektet, gällande olika former av läsning, har 
sitt ursprung i två olika dimensioner, en personlig eller opersonlig hållning till läsandet, 
samt upplevelseläsning eller instrumentell läsning. Den första dimensionen, personlig – 
opersonlig, gäller huruvida man drar in sig själv, personligen i läsningen, exempelvis 
genom att man identifierar sig med en person i texten eller om man har ett förhållnings-
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sätt till texten som ren information eller avkoppling. Den andra dimensionen, upplevel-
seläsning – instrumentell läsning, rör huruvida läsningen tjänar något ändamål eller ger 
någon nytta för individen eller inte. Dessa båda dimensioner kombineras och ger upp-
hov till fyra olika kategorier för läsningens former: personlig upplevelseläsning, oper-
sonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumentell 
läsning. (Furhammar 1996, s. 133ff)  

Den personliga upplevelseläsningen är den form av läsning där det primära målet för 
läsningen är upplevelsen och där individen har en stor personlig inlevelse i texten. Läsa-
ren blir då inte en neutral betraktare i förhållande till texten, utan upplever sig som en 
del utav textens handling. Läsaren drar paralleller till och refererar till sitt eget liv under 
läsningen och kan även ta till sig texten som egna erfarenheter som inte bara ger för-
ströelse utan som även berikar livet. Ett annat karakteristiskt drag för denna form av 
läsning är att upplevelsen under läsningens gång blir viktigare än textens upplösning 
eller poäng. (Furhammar 1996, s. 140f)  

I den opersonliga upplevelseläsningen är läsningen upplevelseorienterad men engagerar 
inte läsaren på det personliga planet. Ofta beskrivs den här formen av läsning som en-
dast ett tidsfördriv. Texten ger inte läsaren några personliga erfarenheter, även om läsa-
ren kan uppleva spänning eller upprymdhet. Karakteristiskt för den här formen av läs-
ning är också att slutet, själva upplösningen på berättelsen får stort utrymme och upp-
levs som viktigt. (Furhammar 1996, s. 137ff)  

 I den personliga instrumentella läsningen har texten en redskapsfunktion i förhållande 
till individen. Den kunskap som inhämtas genom läsandet kan användas i läsarens egna 
liv. Exempelvis kan läsaren reflektera över sin identitet eller livssituation och med hjälp 
av den lästa texten få ökad självinsikt. Texten kan i det här fallet sägas ha en terapeutisk 
effekt som uppträder i form av självreflektion, tröst eller orosdämpning. (Furhammar 
1996, s. 143f)  

Den opersonlig instrumentella läsningen innebär att läsningen har en nyttofunktion för 
läsaren, men inte på det personliga planet. Den kunskap som läsningen ger gäller inte en 
del av verkligheten som läsaren har ett personligt förhållande till, termen ’objektiv kun-
skap’ kan användas för att beskriva den typ av kunskap som kommer av denna form av 

läsning. (Furhammar 1996, s. 142)  

Mellan de ovanstående fyra formerna av läsning är gränsen suddig. En och samma per-
son kan vid olika tillfällen använda sig av de olika formerna. De kan även uppkomma 
samtidigt vid ett och samma lästillfälle. (Furhammar 1996, s. 145f) I uppsatsen används 
ovanstående kategorier för att identifiera informanternas läsutbyte vid olika tillfällen. 
För att kunna göra detta tolkas deras uttalanden om sin läsning och härleds till den kate-
gori som stämmer bäst överens med uttalandet.  
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5 HISTORISK ÖVERSIKT 

I detta kapitel ges en kort historisk översikt av den period som mina informanter levt 
och verkat i, vilket är från 1930-talet till nutid. Den historiska översikten ska inte ses 
som en komplett genomgång av Sveriges historia under den aktuella tidsperioden efter-
som jag valt att redovisa endast för de aspekter som jag bedömt har betydelse för förstå-
elsen av informanternas levnadsberättelser. Förutom Sveriges övergripande historia 
finns även nerslag i bibliotekens historia under samma tidsperiod. 

I artikeln Den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet skriver Sofia Murhem, fors-
kare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, att USA drabbades av en finansiell 
kris i oktober 1929 som också fick internationella följder som bankkrascher, fallande 
börsvärden och priser samt arbetslöshet. Krisen nådde Sverige 1930-1931 men jämfört 
med många andra länder så drabbades Sverige inte alltför hårt. (Murhem 2006, s. 295f) 
Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, skriver i boken Industrisamhället 

Sverige: Arbete, Ideal och Kulturarv att ekonomin började gå bättre några år in på 30-
talet och genom olika världsreformer inleddes ett långsiktigt arbete med att förbättra 
människors livsvillkor. Staten började ta det övergripande ansvaret för landets ekono-
miska utveckling och människors välfärd. Det var nu grunden lades till det som senare 
skulle komma att kallas den svenska modellen med ett nära samarbete mellan stat, före-
tag och fackföreningar. Andra världskriget 1939 – 1945 bromsade tillfälligt upp denna 
förnyelse, men Sverige drog nytta av den efterfrågan som uppkom då Europa skulle 
byggas upp. (Isacson 2007, s. 24)  

Om man ser till folkbiblioteken under samma tidsperiod så har de i stort utvecklats ur 
folkrörelserna på början av 1900-talet, som exempelvis nykterhets-, arbetar-, bonde- och 
frikyrkorörelserna. Dessa folkrörelser bidrog till att ge möjligheter för stora nya grupper 
att delta i och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Under tiden fram till 30-talet samord-
nades de spridda rörelsebiblioteken i allt högre grad och antalet bibliotek ökade. 
(Atlestam et al. 1997, s. 18ff) 1930 kom en ny biblioteksförordning som förespråkade 
att böcker och bibliotek skulle inta en central plats i allt folkbildningsarbete. Förord-
ningen innebar bland annat att varje län fick skapa ett centralbibliotek som skulle stödja 
de lokala biblioteken vad gällde bestånd och kompetens. (Atlestam et al. 1997, s. 26f) 

Då andra världskriget inleddes växte allmänhetens krav på biblioteken. Utlåningen öka-
de och man utvecklade nya verksamhetsformer för biblioteket som exempelvis sjukhus-, 
förbands-, och sjömansbibliotek. Biblioteken började vid den här tiden också att använ-
da sig av så kallade öppna hyllor, vilket innebar att användarna själva kunde välja direkt 
från hyllorna. Under trettiotalet fick också bokurvalsdebatten fart då konservativa in-
tressen ifrågasatte bibliotekens inköp. Under samma tid diskuterade man också den fria 
lånerätten och författarna och bokhandeln ansåg att man borde införa avgifter på lån. 
Båda grupperna har sedan dess ändrat ståndpunkt i frågan. (Atlestam et al. 1997, s. 27) 

Efter andra världskriget kunde de visioner om det svenska samhället som uppstått under 
mellankrigstiden om det goda hemmet som även kallades folkhemmet realiseras. Folk-
hemspolitiken kan ses som en smältdegel för utopiska idéer, modern ekonomisk teori 
och vardagsverklighet. (Isacson 2007, s. 42f) De tre grundpelare som folkhemspolitiken 
strävade efter var bra bostäder, full sysselsättning och ett socialt trygghetssystem. 
(Isacson 2007, s. 209) Enligt texten Från bondeland till industriland och tjänste-

samhälle av Gunilla Peterson, verksam vid Stockholms universitet, införde man olika 
former av behovsprövade bidrag, såsom barnbidrag och så småningom även den all-
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männa, obligatoriska pensionen. Den nya socialpolitiken kom även att omfatta bostä-
derna och bostadsbyggandet, främst byggandet av flerfamiljshus ökade och fortsatte 
sedan ända in på 70-talet. (Peterson 2006, s. 97f) Från mitten av 1940-talet till slutet av 
60-talet ökade antalet bostäder i Sverige med en tredjedel, samtidigt förbättrades lägen-
hetsstandarden och trångboddheten sjönk. (Isacson 2007, s. 210) 

Tiden från andra världskriget till 1970-talet präglas av en stark ekonomisk tillväxt och 
mellan åren 1930 till 1975 har den beräknats till 3,2 % per år. (Isacson 2007, s. 25) Det-
ta beror delvis på att Sverige hade fördelen av att inte ha härjats under kriget. Den kraf-
tiga ekonomiska tillväxten bidrog till att priserna på varor sjönk och lönerna höjdes. Allt 
fler fick råd med varor som exempelvis kylskåp och bil. (Murhem 2006, s. 299) 

Ingela Schånberg, verksam vid Lunds universitet, skriver i texten Från utbildnings-

marknad till offentlig utbildning att samtidigt som standarden i hemmen höjdes blev 
genusarbetsordningen alltmer polariserad och 1940- och 1950-talen kallas ibland för 
hemmafruperioden. Folkhemstanken innebar bland annat att mannen och kvinnan hade 
åtskiljda funktioner eller arbetsuppgifter, mannens uppgift var att försörja hushållet, 
medan kvinnans var att vara den vårdande husmodern. Denna arbetsuppdelning blev nu 
möjlig på grund av att en hel familj kunde försörja sig på en inkomst. (Schånberg 2006, 
s. 279) Detta fenomen avspeglades också i organisationen inom skolväsendet. Pojkar 
och flickor gick inte i samma skola och utbildning har länge varit skiktad efter social 
klass. Inte förrän på 60-talet kan man tala om att det i teorin var möjligt för flickor och 
pojkar ur olika samhällsklasser att utbilda sig enligt samma förutsättningar. (Schånberg 
2006, s. 288) Det var bristen på arbetskraft under 1960-talet som tvingade till föränd-
ringar både inom utbildningspolitiken och på arbetsmarknaden. Man underlättade för 
kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden och till stor del ersattes kvinnornas arbete i 
hemmet med lönearbete. (Schånberg 2006, s. 279) 

Under femtiotalet fick biblioteken en ny målsättning och deras uppdrag breddades. Bib-
liotekets folkuppfostrande roll tonades ner och man betonade i stället demokratin och 
tillgången till kunskap. Studiecirkelsbiblioteken hade blivit otillräckliga och avveckla-
des i stort under samma årtionde. Antalet bibliotek ute i kommunerna växte samtidigt 
som biblioteksstandarden jämnades ut mellan de olika kommunerna. På grund av kom-
munreformen som genomfördes 1952 då landets drygt 1500 kommuner minskades ner 
till cirka 1000, blev fler kommuner stora nog att bygga upp bibliotekssystem med ett 
huvudbibliotek kompletterat med filialer och bokbussar. Under femtiotalet tog man ock-
så upp frågan om samordning mellan skol- och folkbiblioteken och sedan dess har olika 
samarbetsformer prövats med skiftande resultat. Biblioteken har från femtiotalet och 
framåt allt mer utvecklats till att bli en kommuns självklara kulturcentrum. (Atlestam et 
al. 1997, s. 30f) 

Under 1970-talet minskade tillväxten och ersattes av en kris som ofta kallats för en ol-
jekris. Krisen påverkade arbetslivet och innebar fler tidsbegränsade anställningar med 
lösare anknytningar till arbetsmarknaden och förändringar av arbetstiderna. Hela Europa 
drabbades av en massarbetslöshet under 1970-talet. Sverige lyckades lösa arbetslöshets-
krisen relativt bra i jämförelse med andra länder genom devalveringar, utbyggnad av 
den offentliga sektorn och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Utbyggnaden av den offent-
liga sektorn och barnomsorgen innebar också att alltfler kvinnor kom ut på arbetsmark-
naden. Sverige blev sett till sysselsättningsgrad ett av de mest jämställda länderna i 
världen. (Murhem 2006, s. 304f) 
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Under 1970- och 1980-talen utvecklades barnverksamheten på biblioteken och även 
andra serviceinrättningar som ’boken-kommer’-verksamheten. Man ville under den här 
tiden nå ut till alla med kulturen, särskilt de som inte hade som vana att besöka folkbib-
lioteken. Man provade flera metoder för uppsökande verksamhet och den utåtriktade 
biblioteksverksamheten utvecklades. (Atlestam et al. 1997, s. 32) 

I texten Det svenska banksystemet 1820-2005 av Tom Petersson, verksam vid Uppsala 
universitet, skrivs att det under 1980-talet rådde högkonjunktur och det svenska folket 
konsumerade som aldrig förr. Denna yra vände i början av 90-talet och vi fick en utav 
de svåraste lågkonjunkturerna under hela 1900-talet, vilket bland annat innebar en stor 
arbetslöshet. (Petersson 2006, s. 389) I texten Från hushåll och släkt till marknad och 

stat av Anita Göransson som är professor i kvinnohistoria skrivs att under 80- och 90-
talet blev det allt mer vanligt att man arbetade heltid, en ökning som kan ses mest hos 
kvinnorna. Samtidigt ökade graden av specialisering på arbetsmarknaden, främst på 
grund av informationstekniken, vilket begränsade de anställdas utbytbarhet. (Göransson 
2006, s. 253) En utav de största förändringarna under 90-talet var medlemskapet i Euro-
peiska Unionen i januari 1995. Medlemskapet främjade för en gemensam arbetsmark-
nadspolitik i Europa och öppnare gränser. (Murhem 2006, s. 311ff) 

1996 fick Sverige en bibliotekslag som fastslog att alla medborgare ska ha tillgång till 
ett folkbibliotek och att alla kommuner ska ha folkbibliotek. Allmänheten ska där få 
låna litteratur avgiftsfritt för en viss tid. I lagen står också att det inom grund- och gym-
nasieskolan ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek och att det ska finnas tillgång till 
högskolebibliotek vid alla högskolor. Ansvaret för folk- och skolbiblioteksverksamhe-
ten ligger hos kommunerna och man ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktions-
hindrade, invandrare och andra minoriteter samt barn och ungdom. (Bibliotekslag: SFS 

1996:1596 1996) 

Idag lever vi i ett samhälle där världen har öppnats och sammanfogats via nya kommu-
nikationer och människors bosättningsmönster. Människoidealet har också förändrats 
och kan ungefär beskrivas som att hon ska vara flexibel och sätta sina egna intressen i 
förgrunden. Hon ska också måna om sin hälsa, ha hög social kompetens och ständigt 
söka och sålla i informationsflödet. Hon binder inte upp sig på långa kontrakt utan förli-
tar sig på löst sammansatta sociala nätverk. Upplevelser och relationer prioriteras före 
materiell behovstillfredsställelse. (Isacson 2007, s. 37f) 
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6 TRE LEVNADSBERÄTTELSER 

Levnadsberättelserna baseras på intervjuer med tre informanter. För att få en levande 
framställning med stor närvaro av mina informanter har jag valt att även inkludera di-
rekta citat. 

6.1 ALICE 
Alice är 69 år gammal och bor tillsammans med sin make i en medelstor stad i Sverige, 
där hon har bott sedan 60-talet. Hon gick i pension då hon var 63 år gammal och har 
således varit pensionär i sex år.  

Alice är uppvuxen i de centrala delarna av en större stad i Sverige där hon bodde till-
sammans med sina föräldrar, en äldre bror och en yngre syster. Under de tidiga åren 
läste hennes pappa högt för henne, hon nämner bland annat serier och sagor. Hennes 
mamma hade inte lika mycket tid att läsa för henne eftersom hon både tog hand om 
hemmet och var yrkesarbetande, vilket inte var särskilt vanligt då man var gift på den 
tiden. I närheten av hemmet låg ett mindre folkbibliotek som hon brukade besöka för att 
låna böcker. I hemmet fanns det också mycket böcker, och hon läste mycket av det som 
fanns där och tittade på bilder: 

... vi hade mycket böcker hemma vet du, man läste vad som fanns där. 
Vackra böcker om länder och folk och var det var, det var tjusigt... Jag 
tittade när jag var sjuk. Med bilder ja... Så att det var väl inga barn-
böcker direkt som vi hade... 

Under de tidiga skolåren gick hon i flickskola. Alice kunde läsa innan hon började sko-
lan vilket hon i och för sig inte tycker var särskilt bra. Läraren satte henne då med en 
bok som egentligen var för svår för henne, vilket innebar att hon satt och låtsades läsa. 
Skolan låg i närheten av ett större folkbibliotek dit hon gick ibland för att låna böcker, 
särskilt då hon hade vägarna förbi. Hon nämner att de ibland gick och badade på ett 
badhus i närheten och att hon då också passade på att besöka biblioteket. Mest använde 
hon dock skolbiblioteket då hon lånade böcker, vilket gäller för hela hennes skoltid. 
Hon tyckte om att gå till biblioteket och då hon gick dit var det endast för att låna böck-
er. Hon tror inte att biblioteket erbjöd några andra aktiviteter på den tiden. Aktiviteter 
fanns det på andra ställen i samhället, som exempelvis scouterna som hon också gick 
till. Hon tror att hon var ganska dålig på att hitta i biblioteket och att hon ibland frågade 
om hjälp. Hon minns dock att hon brukade välja böcker efter omslaget, hon tror knappt 
att hon läste på baksidan, utan gick efter bilden på framsidan. Biblioteket beskriver hon 
som en tyst plats dit man gick för att låna böcker: 

... böcker det lånade man i biblioteket, där var man tyst. Det var ingen, 
nej det var inga sådana aktiviteter som det är idag. Klart det var en 
barnavdelning och en ungdomsavdelning, men det var inte... inga, det 
var tyst... På biblioteket var man tyst. 

Då Alice blev äldre började hon även att läsa så kallade flickböcker och hon ger själv 
exemplet Kulla-Gulla. I de yngre tonåren läste hon dock inte särskilt mycket för nöjes 
skull, utan det blev mest det som man skulle läsa i skolan samt flickböcker och ’hemliga 

böcker’. Hon tror att det som man skulle läsa i skolan var mest sådant som det ansågs 
att man ska ha läst, som exempelvis Selma Lagerlöf. Av det hon valde att läsa själv var 
det en period då det gärna fick vara lite romantiskt. Att hon inte läste så mycket under 
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en period i tonåren tror Alice beror dels på att hon hade andra intressen, bland annat 
musik och körsång, och dels på att hon fick hjälpa till mycket hemma. Hennes föräldrar 
skiljde sig vilket för Alice innebar att hon fick handla, laga mat och se efter sin yngre 
syster. Hennes bror fick eget rum där Alice skulle få sitta ibland och läsa, men hon satt 
aldrig där eftersom han satt där och läste jämt. Hon minns att hon mest satt i köket och 
läste. Bibliotek var inte heller ett huvudintresse under den här tiden, utan hon ägnade sig 
mest åt skolan och musiken. 

Alice växte upp efter andra världskriget och hon säger att alla hade det lite halvdåligt. 
Det fanns till exempel ingen klädhets, som Alice säger att hon kan se bland ungdomar 
idag. Man använde de kläder som man hade. Det var dock viktigt att barnen fick sina 
skolböcker, vilka man vid den här tiden fick betala själv:  

... vi fick köpa våra böcker och det gjorde man va. Varje förälder såg 
ju till att man hade det vet du. Oavsett om de var fattiga eller ej så 
hade man böckerna. Så böcker var viktigt. 

 Man hade ett konto i bokhandeln som man betalade på varje månad, så fick man skol-
böckerna därifrån. Familjen fick hålla två barn med skolböcker, vilket var ganska dyrt, 
men prioriterat. Då Alices yngre syster började skolan tror Alice att böckerna var gratis. 
Hon säger också att det var viktigt att man fick ta del av kultur, man hade teaterkort och 
gick på konserter, vilket inte var särskilt dyrt. I skolan hade Alice lärare som var väldigt 
duktiga och väldigt intresserade av sina elever. Det var ofta äldre kvinnor med ”knut i 

nacken”, att vara lärarinna skulle vara ett kall och de var oftast inte gifta och hade egna 

familjer. 

Efter flickskolan gick Alice vidare till latinlinjen på flickläroverket, vilket hon beskriver 
som en hård skola:  

Ja, nej man, det var ju en hård skola, flickläroverk var ju stenhårt allt-
så så att det... det var mest läxor man läste då. Engelska, tyska, frans-
ka, latin, så kunde man välja till spanska... Plus då svenska som man 
läste väldigt mycket då. 

Alice var en ambitiös elev och läste det som man skulle läsa i skolan, vilket var mest 
kanon som hon själv beskriver det. Detta har också bidragit till hennes intresse för litte-
ratur. Ofta skulle man skriva uppsatser som ibland var oförberedda om det man läst och 
då var det viktigt att vara påläst. Någon gång fick de också skriva uppsats om en förfat-
tare de inte hade läst, så det var viktigt att man läste lite själv också. Studenten tog hon 
1958 och hon var då 19 år gammal. 

Efter studenten började Alice sin utbildning till folkskolelärare och läste först i två år. 
Senare har hon kompletterat med fler kurser. Lärarutbildningen var uppdelad så hon 
gick tillsammans med flickorna, pojkarna gick i en annan skola. Hon fick komplettera 
sin examen från flickläroverket med matematik, fysik, kemi och geografi för att bli 
folkskolelärare. Dessa ämnen säger hon själv att hon gärna skulle läst mer om; ”Man 

kan ju så lite om det”, säger hon. Även under den här perioden läste hon mest det som 
hon var tvungen att läsa för att klara skolan, men hon började också få upp intresset för 
engelsk litteratur.  

Efter folkskolelärarutbildningen jobbade Alice i något år som springvikarie på olika 
skolor. Detta innebar att de kunde ringa henne på morgonen och berätta var hon skulle 



 

S i d a  | 32 

arbeta på dagen. Detta var ett stressande arbete och hon hade inte mycket tid över. Un-
der den här perioden läste hon inte mycket, hon orkade inte koppla av med några böcker 
då eftersom jobbet tog så mycket tid.  

Ett par år senare flyttade Alice till den medelstora stad där hon egentligen bara skulle 
stanna i ett år men där hon fortfarande bor kvar. Till en början tyckte hon att det var 
urtråkigt och åkte ofta tillbaka till staden där hon är uppväxt på helgerna, men så små-
ningom så blev det bättre. Hon arbetade där på en stor högstadieskola som lärare i eng-
elska, svenska, matte och biologi. Samtidigt som hon arbetade läste hon olika kurser på 
universitetet i staden där hon är uppväxt, som exempelvis engelska, litteraturhistoria och 
nordiska språk och hon kunde så småningom ta ut en magisterexamen. Att åka fram och 
tillbaka mellan två städer tog mycket tid även om hon då inte hade någon egen familj. 
Som exempel nämner hon att i kursen i engelska skulle man läsa 8 000 sidor engelsk 
litteratur. Under den här tiden läste Alice framförallt det som hon behövde läsa för att 
klara sina studier och de böcker som hon skulle undervisa i:  

Och då blev det ju mycket de böckerna som man skulle undervisa i 
som man läste [...] eller man läste nåt som man skulle läsa högt för 
dem. Och det blev inte så mycket andra, man hann inte med de där 
vuxenböckerna för sig själv i början då. Då var det ju lektioner man 
skulle förbereda och så. 

Så småningom så gifte hon sig och fick därefter två barn som är födda 1967 och 1969, 
Alice var då 29 och 31 år gammal. På den tiden var det ganska sent för att få barn, men 
hon säger att det var ganska bra för att hon hade skaffat sig ett yrke och har då mer att 
ge dem. Hennes dåvarande man arbetade på sjön och var därför ofta borta, vilket gjorde 
att Alice ofta kände sig lite ensam:  

Jag var ju oerhört ensam de första åren eftersom min man han aldrig 
var hemma, det var sjökapten, då var man borta åtta, nio månader, sen 
kommer det till jul, fyra jular i rad och sådär, det var lite ensamt, för 
mig som är sällskapssjuk. Så jag ägnade mig mycket åt barna och det 
var läsning, jag läste nästan allt för dem, även när de kunde läsa själv 
vill de ju att man ska läsa för dem. 

Förutom att läsa för barnen gick hon ofta till biblioteket tillsammans med barnen. Till 
skillnad från när Alice själv var liten så hade biblioteket blivit mer öppet och barnen 
fick själva bläddra bland böckerna i boxarna. De gick särskilt dit på lördagarna och då 
fick barnen låna vilken bok de ville. Hon tycker att biblioteket har gjort ett positivt in-
tryck på hennes barn eftersom de fortsatt att gå dit. För egen del läste hon ganska lite då 
barnen var små, utan hon ägnade mest sin tid åt barnen. 

Då barnen blev äldre gick Alice tillbaka till arbetet, och bytte arbetsplats ett par gånger. 
Under nästan hela sitt arbetsliv har hon läst kurser vid sidan av som exempelvis ung-
domslitteratur och dansk kvinnolitteratur. Hon har ofta valt att läsa 5-poängskurser på 
magisternivå, så att hon slapp skriva något. Det tycker hon är mycket roligare för att det 
var mer intressant.   

Så småningom skiljde hon sig ifrån sin make och träffade i samband med ett byte av 
arbetsplats en ny man, som hon beskriver som litterär. Tillsammans lever de nu vad som 
skulle kunna beskrivas som ett aktivt pensionärsliv med mycket tid för läsning:  
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... jag kan väl säga att nu läser jag väl mer än någonsin eftersom vi har 
tid nu. Att man kan läsa på dagtid när man är pensionär det är ju otro-
ligt. [...] och sen har jag ju börjat skriva upp här nu vad jag har läst, 
jag har läst otroligt mycket böcker nu, som jag aldrig hann med förut. 
Nu läser jag bara sånt som är bra. 

Förutom böcker läser hon mycket tidningar, och hon prenumererar på flera stycken. 
Hon har dock fått säga upp några prenumerationer eftersom det blir för mycket, det blir 
högar i hemmet. Ibland läser hon en bok på sin makes rekommendation; ”... har han läst 

nån bra, då läser jag den också”, säger Alice. 

Ungefär en gång i månaden träffar hon andra litteraturintresserade i en bokcirkel där de 
talar om det som de läst. Detta är något som Alice gjort sedan innan hon gick i pension. 
Inför varje träff läser de oftast en bestämd bok eller en bok av en bestämd författare. 
Vid sina träffar diskuterar de bland annat vad de tyckte om boken och om det är något 
särskilt ämne som boken behandlar. Alice säger också att man minns de böcker som 
man haft bra diskussioner om: 

Så att vi läser ju många böcker men alla minns man inte men de vi har 
haft bra diskussioner om, den tyckte inte om det och den tyckte om 
det, då fastnar ju de böckerna väldigt bra. 

Böckerna de väljer är väldigt blandade och när de väljer bok blir det ofta någon aktuell 
bok som någon hört något om. Ett kriterium är dock att boken helst ska finnas i pocket-
version. Då de ska läsa böcker av författare som skriver på engelska, väljer Alice ibland 
att läsa boken på originalspråk. Varannan vecka undervisar hon också i en kurs i eng-
elsk litteratur på engelska som en förening för pensionärer som hon är aktiv i håller i. 
Deltagarna får läsa ett visst antal sidor till varje tillfälle och sedan blir det diskussioner.  

Alice tycker att det är svårt att göra sig av med böcker, vilket hon har varit tvungen till 
då hon flyttade till en mindre lägenhet. Då fick hon slänga och ge bort böcker till Röda 
korset. Hon tycker att det är svårt eftersom varje bok är som en egen person. När det 
gäller vad hon uppskattar mest med att få läsa har hon svårt att säga något specifikt; 
men såhär brukade hon säga till sina elever:  

... läs, läs, läs, ni kan ju inte uppleva allting, men för att kunna uppleva 
andra världar, kan man ju läsa andras upplevelser. 

Det är just berättelsen som Alice återkommer till som något som fascinerar henne. Hon 
menar att förr fick man höra berättelser, även om man inte kunde läsa, något som hon 
tycker har gått förlorat idag. Hon tycker därför att det är väldigt bra att man idag har 
ljudböcker som man kan lyssna på då man inte har möjlighet att läsa. Man kan då göra 
andra saker samtidigt som man lyssnar på en bok. Hon säger också att en bra berättare 
kan hoppa i tiden hur som helst eftersom det då är skickligt gjort. Något som hon upple-
ver som något som stör upplevelsen är om författaren skriver ”hoppigt”:  

Men då tycker jag, en bra berättelse som är från början till slut det är 
egentligen den bästa berättelsen, tycker jag. Men man kan ju också 
börja här och går tillbaka litegrand men inte för mycket, inte för hop-
pigt, det, varje kapitel det tycker jag, det är lite jobbigt. Då tycker jag 
det stör upplevelsen, om man skriver så. 
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Biblioteket besöker hon ofta, en gång i veckan eller varannan vecka. Hennes make lånar 
mer böcker där än hon gör. På biblioteket hittar hon ofta noter eller musik. På senare tid 
har hon också börjat släktforska och det gör hon ibland också på biblioteket. Hon sitter 
nästan aldrig och läser på biblioteket, och om hon gör det så är det en tidning som hon 
inte har hemma. Alice säger också att det är viktigt att biblioteken finns, och att det 
finns skolbibliotek är viktigt för undervisningen. Hon tycker också att det är viktigt att 
det är gratis att låna, så att alla kan ta del av det som finns där. Hon tycker att det stads-
bibliotek som hon brukar gå till är bra, men hon nämner också att hon en gång besökt 
ett relativt nybyggt bibliotek som hon tyckte var bättre planerat:  

Så vi gick dit och drack kaffe och så gick vi och tittade på biblioteket 
och det... enastående öppet och en plan, så en trappa ner så var det fö-
reläsningssal och så var det släktforskning. 

Hon går också till biblioteket tillsammans med sina barnbarn, och då har de bland annat 
varit på uppträdanden och sagostund. Det blir mest att de går dit då det är sportlov eller 
påsklov och barnbarnen kommer till henne, eftersom de bor i en annan stad. Hon läser 
också ofta högt för dem, ibland samma böcker som hon läste för sina egna barn när de 
var små. Till födelsedagar och jular blir det ofta böcker som hon ger bort, både till barn-
barnen och till sina egna barn.  

6.2 BJÖRN 
Björn är 68 år gammal och bor tillsammans med sin fru i utkanterna av en medelstor 
stad i Sverige. Han gick i pension 2004 och har således varit pensionär i snart fyra år.  

Björn är uppväxt på en liten ort där han också gick i skolan till och med tredje klass. 
När han var liten läste hans mamma och hans mormor sagor för honom. Han började 
dock ganska snart att läsa på egen hand. Han ser ingen större skillnad att växa upp då 
jämfört med att växa upp idag, bara att det finns fler ”apparater” nu för tiden. I fjärde 
klass, då Björn var elva år gammal började han i realskolan som låg i en närliggande 
stad. Björn fick då pendla till skolan och tågresan tog en timme dit och en timme hem. 
Detta tog mycket tid och han fick inte längre lika mycket tid till läsning. Han kommer 
ihåg att han besökte stadsbiblioteket då en del för att låna böcker. Han tror att man lärde 
sig väldigt mycket i realskolan, bland annat så var man tvungen att läsa tre språk om 
man skulle gå vidare till läroverket. Då började Björn läsa tyska, vilket han har fortsatt 
med sedan dess. Efter realskolan gick han vidare till läroverket där han läste på reallin-
jen. Under hans uppväxt var det mycket viktigt att man läste sina läxor:  

 Jag tror att man blev upplärd att man skulle sköta sig i skolan. [...] 
Men jag tror på sätt och vis att det var lättare, för vi hade ingen tv som 
störde, och när jag gick i gymnasiet där, i realskola och gymnasium, 
jag gjorde faktiskt aldrig nåt annat än åkte till skolan och läste läxor. 
För det var oerhört viktigt att kunna läxorna va. Och jag gjorde aldrig 
något annat under veckan, det är klart under helgen kanske men det 
var inte tid till nåt annat.  

Däremot så säger han att det man lärde sig ofta var lite gammalmodigt, men att kraven 
var större förr. Han berättar som exempel om studentexamen som var oerhört påfrestan-
de eftersom man var tvungen att kunna hela gymnasiekursen på samma dag. Förutom 
skrivningen så skulle man också gå upp i muntan där man blev förhörd medan en pro-
fessor satt och såg på, vilket Björn beskriver som en ”pärs”.  
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Björn tog studenten 1959 och sedan väntade ett års militärtjänstgöring som alla var 
tvungna att göra. Därefter skrev han in sig vid ett universitet och började läsa matema-
tik. Han tyckte att det var väldigt svårt och var osäker på om han skulle klara kurserna 
men det gjorde han. Även här skulle man vid slutet av terminen ha en stor tentamen där 
det gällde att ha hela terminens kurs i huvudet samtidigt och det var många som miss-
lyckades. När han började på universitetet hade han inga direkta planer men han gick 
vidare och läste diverse småämnen och fysik. Då hade han bestämt sig för att han skulle 
bli lärare och läste också på lärarhögskolan. Universitetet hade bibliotek, men Björn 
använde det inte särskilt mycket under den här perioden. Han hade endast behov av 
kurslitteraturen, de skrev aldrig några rapporter utan de examinerades med tentamina.  

Efter universitetet arbetade Björn i några år på ett högstadium i samma stad som univer-
sitetet låg, men det var inte något som han tyckte var särskilt roligt. Han flyttade då till 
en annan något mindre stad där han arbetade i en grundskola, men han tyckte inte att 
han passade för grundskolan och det var svårt att få arbete i gymnasieskolan då. Därför 
valde han att anmäla sig till forskarutbildningen vid universitetet i ämnet fasta tillstånds 
fysik. Ämnet var svårt att forska på och det var många som inte kom någonstans efter-
som det var svårt att på förhand veta om det skulle gå vägen. Det som Björn tyckte var 
roligast med att forska var att få vara i laboratoriet:  

Det var ju mest roligt och vara i laboratoriet, det var där jag höll till 
och så skulle man ju, man skulle skriva ett antal rapporter, forsknings-
rapporter, det var ju alltså, det handlade ju om det här fasta tillstånds 
fysik, men de skulle ju även vara lite teoretiskt, teori i. 

Björn fick fyra artiklar publicerade i en tidskrift i fysik i början av sjuttiotalet. För att 
kunna skriva dessa krävdes det att han höll sig uppdaterad i ämnet. Detta gjorde han 
med hjälp av universitetsbiblioteket som ungefär en gång i månaden gav ut en skrift, 
med referenser till nya artiklar och rapporter tillsammans med abstract. Han tyckte att 
biblioteket var välförsett och att det aldrig var några problem med att få fram de skrifter 
man behövde. Där hittade han de skrifter som han kunde referera till i sina egna rappor-
ter. Rapporterna skulle vara skrivna på engelska men han säger själv att: ”... det är ju 
fackuttryck och det är ju tämligen enkelt.” De författare man skulle referera skrev också 

på engelska och alla seminarier var på engelska, så på sätt och vis var det enklare att 
skriva på engelska än på svenska. Han fick ut sin licentiatexamen, men tyckte inte att 
han passade som forskare. Han fick istället tjänst som universitetsadjunkt i ett år.  

Vid den här tiden var det väldigt ont om tjänster som lärare i gymnasieskolan, men via 
några tyska vänner fick Björn höra talas om att det var lärarbrist i Tyskland: 

... men då fick jag höra talas om att, att det var lärarbrist i Tyskland, 
och, eftersom jag hade hållit liv i min tyska så åkte jag dit helt enkelt, 
jag åkte på vinst och förlust. 

Han sökte ett par tjänster i Tyskland och fick arbete där som lärare på en gymnasiesko-
la. Han flyttade dit tillsammans med sin hustru, som han gift sig med tidigare och sin 
nyfödde son. Det var meningen att han bara skulle stanna där i ett år men det blev istäl-
let fem år. De bodde i en by utanför en större stad i Tyskland. Att leva i Tyskland som 
familj var lite annorlunda mot att leva i Sverige. Den största skillnaden var att Björns 
hustru förväntades vara hemmafru och att Björns inkomster delades dem emellan. So-
nen var ibland hos en förskolelärare som var hemma med sin dotter, där han bland annat 
lärde sig tyska. Björn minns att det var en större utmaning att arbeta i Tyskland efter-
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som man inte bara var tvungen att förbereda sina lektioner ämnesmässigt utan även 
språkligt. Det gick lite knackigt i början, men efterhand så lärde han sig. Bibliotek har 
Björn inget minne av att han besökte i Tyskland; ”Nej, i Tyskland var det ju dåligt med 
bibliotek, där använde vi aldrig något bibliotek”, säger han. När det blev dags för deras 

förste son att börja skolan, valde familjen att flytta tillbaka till Sverige, de hade då fått 
en son till. De flyttade till en mindre stad i Sverige och bodde och arbetade där i tre år. 
Där besökte familjen ibland stadsbiblioteket tillsammans för att låna böcker åt barnen.  

Efter tre år flyttade familjen till den medelstora stad där de är bosatta idag, de valde att 
flytta dit eftersom Björns fru ville gå en utbildning i den staden. Björn började då arbeta 
på en gymnasieskola där han blev kvar tills pensionen. Under flera år då han arbetade 
läste han även tyska på halvfart på högskolan, vilket han i början hade ganska lätt för 
eftersom han bott i Tyskland tidigare. Språk är något som alltid intresserat honom och 
det är också något som han har haft lätt att lära. Som ett exempel säger han att när sko-
lan han arbetade på hade planerat en studieresa till Ryssland försökte han att lära sig lite 
ryska:  

På våren -94 fick vi reda på att vi skulle åka på hösten, så jag satte 
igång och läsa ryska... för jag skulle kunna lite när jag kom dit och jag 
läste rätt mycket ryska, jag kunde nästan snacka, nej kunde jag väl inte 
men sen blev det ju ingen resa tyvärr. De hade ju ryska på [skolan] så 
jag frågade om jag fick hänga med där på kursen där. Så jag var med 
på hela c-kursen och så gick jag i [stad] på en kurs i konversation. [...] 
Men det är ju roligt med olika språk, det är roligt och ... när man kan 
ställa en fråga och få svar och kunna förstå vad de säger, det är ju oer-
hört roligt. 

Idag läser Björn väldigt mycket och han föredrar att läsa böcker som bygger på verkliga 
historiska händelser. Ren fiktion har han läste lite grand, men han tycker att det är me-
ningslöst att läsa böcker som är fritt hopfantiserade av författaren. Det ger honom ingen-
ting. Han har läst många böcker som handlar om historiska händelser som exempelvis 
vad som hände under andra världskriget. Han gillar också att läsa böcker på tyska och 
han har bland annat beställt böcker på tyska från en bokhandel. Idag är han med i en 
bokcirkel som träffats ungefär en gång i månaden sedan början av nittiotalet där de läser 
lite blandad litteratur och då läser han den skönlitteratur som de ska läsa där. I bokcir-
keln är det mest kvinnor, nio kvinnor och tre män. Han säger också att merparten av 
medlemmarna i cirkeln har sysslat med litteratur mer än han har gjort:  

 Jag är så dåligt på att läsa skönlitteratur. Fast jag har läst en del men 
... ja nu går jag och läser, jag går i en läsecirkel [...] och då läser vi ju 
skönlitteratur men vi är visst bara två naturvetare där och de andra har 
ju sysslat med det så de kan ju det mer. 

Björn säger att han på ett sätt ångrar att han blev naturvetare eftersom han egentligen är 
mer intresserad av historia och språk. Anledningen till att han valde att läsa naturveten-
skap då han var yngre har han inget bra svar på. Han menar att det sades då att ”de stora 

stjärnorna skulle gå på reallinjen”, som ju var inriktad mot naturkunskap och då blev det 

så. Han säger också att han hade lite svårt för språk från början, men att han blivit bättre 
med åren, vilket han tror kan bero på att det är lättare att lära sig fler språk då man redan 
kan ett främmande språk. 
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Biblioteket går han till ett par gånger i veckan, för att läsa tidningar och för att låna 
böcker. Han läser bland annat tyska tidningar som Der Spiegel som han tidigare har 
prenumererat på men som han nu läser på biblioteket istället. Biblioteket använder han 
också hemifrån via Internet, där han letar efter böcker som finns i magasinet. Detta gäll-
er främst för böcker som handlar om olika historiska händelser. 

Och numera så har jag ju alltid en hög med böcker från biblioteket det 
har jag och det som är oerhört bra är ju att bibliotekskatalogen har 
man ju hemma, i datorn, och det finns en massa böcker som ligger 
nere i källaren i förrådet, eller ja magasinet heter det väl och dem, då 
kommer man ju åt de där böckerna, jag menar, man kan ju inte gå i 
hyllorna och titta bara, man måste ju gå enligt något signum som man 
är intresserad av och då hämta upp de där böckerna. 

6.3 CECILIA 
Cecilia är 67 år gammal och bor i en medelstor stad i Sverige. Hon slutade arbeta då hon 
var 60 år gammal, men hon har arbetat ideellt på kansliet för en förening för pensionärer 
ett par dagar i veckan sedan dess.  

Sina första år bodde Cecilia i en större stad i Sverige tillsammans med sina föräldrar. 
Strax innan hon skulle börja i skolan flyttade familjen till en mindre stad i mellersta 
Sverige och Cecilia började i folkskolan där. Hon har inga minnen av att någon läste 
högt för henne då hon var liten, men hon säger att ”förmodligen gjorde de det” och hon 

berättar också att hon läste själv ganska tidigt. Hon har heller inga minnen från något 
bibliotek som hon besökt under sin barndom. Så småningom fick hon två syskon, men 
hon tror inte att hon läste någonting för dem, även om hon ofta fick sitta barnvakt. I 
hemmet fanns det ganska mycket böcker, men inte något som intresserade Cecilia, ”det 

var mest lite konventionellt”, säger hon. Hon kommer också ihåg att böcker på den ti-
den var något som man var rädd om. 

Efter fyra år i folkskolan började Cecilia i flickskolan och därefter började hon på real-
linjen på läroverket. Hon säger att det var en väldig disciplin och ordning i skolan och 
lärarna var ofta stränga. Cecilia själv var väldigt duktig i skolan: 

Sen så var jag väldigt duktig på den tiden, jag var väldigt ordentlig 
och duktig, så jag var klassens ljus. [...] Och jag fick springa ärenden 
åt fröken och sånt där, det var ju en väldig stor fin sak att få göra... 

Hon tror inte att de hade särskilt mycket läxor i folk- och flickskolan, utan det var mer 
när hon gick på läroverket. Fritiden ägnade hon åt att leka med sina kompisar. I de yng-
re åren hoppade de bland annat hage och spelade kula, men då hon blev äldre blev in-
tresset för pojkar större. På läroverket valde hon att gå reallinjen, även om hon idag ång-
rar det då hon märkt att hon har lätt för att lära sig språk. Reallinjen ansågs dock vara 
den svåraste linjen.  

Under tonåren läste hon en del Biggles-böcker och flickböcker, som hon själv kallar 
dem. I de senare tonåren, ungefär då hon var femton år började hon istället att läsa vux-
enböcker. Under tiden då hon gick på flickskola och läroverket började hon också att gå 
till biblioteket, dit hon oftast gick ensam. Hon gick dit både i studiesyfte och för att låna 
hem travar med böcker. Ibland satt hon också och läste där. Hon minns att hon gick dit 
flera gånger i veckan: ” ... i min ungdom ja... [...] jag gick ju, varannan, var tredje dag 
dit, och läste hemskt mycket... Det var nästan maniskt då.” Under en period, främst un-
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der tiden då hon gick på läroverket läste hon mest nobelprisförfattare, hon hade bestämt 
sig för att hon skulle känna till dem:  

Det var ju, då aktuella var ju Hemingway, och Faulkner och Steinbeck 
och de här och de var ju bra. [...] Och det var lite tufft och läsa de där 
också, de var lite tuffa på den tiden, du vet Hemingway som han var 
va? 

Efter fyra år på läroverket flyttade Cecilia för att läsa sociologi på universitetet. Hon 
tyckte dock att kursen var tråkig, dessutom bodde hon i ett iskallt studentrum med bara 
kallvatten. Detta gjorde att hon valde att hoppa av och flyttade till en annan större stad, 
där hon började på en kurs som hette ettårig fackkurs för studenter. Kursen beskriver 
hon som väldigt tuff och den krävde att man läste ordentligt. Då kursen var slut stanna-
de hon kvar i samma stad och började arbeta på ett ganska stort flygbolag. Cecilia fort-
satte att besöka biblioteket, även om hon inte gjorde det lika ofta som förut. Hon gick 
dock dit i liknande ärenden som tidigare. På skolan fanns inget bibliotek, i alla fall inte 
som Cecilia kommer ihåg, utan det var folkbibliotek som hon besökte. När hon började 
arbeta blev det mer och mer att hon köpte egna böcker istället för att låna på biblioteket, 
vilket hon fortsatt med sedan dess. 

Efter några års arbete på flygbolaget flyttade Cecilia tillbaka till den stad där hon gått i 
skolan, samtidigt som hon gifte sig. Hon var då 26 år gammal. Hon började arbeta på en 
fabrik som tillverkade skjortor och pyjamasar, men hon blev inte särskilt långvarig där. 
Cirka sex år senare skiljde de sig och ungefär samtidigt började Cecilia arbeta på ett 
annat företag där hon fick arbete som projektledare. Hon började då också att läsa tyska 
och så småningom också engelska och företagsekonomi på universitetet:  

Och sen började jag plugga. Då började jag med... jag började med 
tyska faktiskt. Jag kom upp i femtio poäng tyska. Detta var på fritiden 
då, så det kostade ju mig ingenting va. Nej, jag jobbade samtidigt. Så 
det var på helger, då kom det, universitetslärarna kom då ifrån [stad] 
och hyrde in sig någonstans, så höll vi på fredag kväll, lördag och 
söndag. [...] Det var väldigt... Åh, det var så roligt... Det var så mycket 
roligare och läsa när man är lite äldre. Man är... mer motiverad. Och 
sen fortsatte jag med 40 poäng engelska. Och sen en sommar, som jag 
inte kommer ihåg riktigt vilken, men så åkte jag ner till sommaruni-
versitetet i [stad] och hyrde in mig där och tog 20 poäng företagseko-
nomi. På semestern då. 

Sommarkursen i företagsekonomi beskriver Cecilia som väldigt rolig och hon säger att 
de var ett gäng där som kunde få även de tråkiga delarna av kursen att bli riktigt roliga. 

Dessutom ringde de från TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet) och ville att hon 
skulle gå en kurs i marknadsekonomi under 26 helger i två år, och det erbjudandet nap-
pade Cecilia på. Anledningen till att de erbjöd henne en plats på kursen var att de ville 
ha en kvinna med på den mansdominerade kursen. Kursen gick i en närliggande stad 
och TBV bjöd till och med på hotellvistelse åt Cecilia under de helgerna. Allt eftersom 
hon lärde sig mer och mer fick hon också allt bättre och bättre jobb. Under den här peri-
oden hade Cecilia inte mycket tid över till nöjesläsning, utan hon läste mest kurslittera-
tur, men som hon själv säger det: ”nåt slank det väl emellan”.  
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I mitten av sjuttiotalet, då Cecilia var 35 år gammal gifte hon om sig och flyttade då till 
en annan medelstor stad där hon bor fortfarande idag. Hennes makes två barn flyttade 
också in och bodde hos dem från att de var i tioårsåldern tills de flyttade hemifrån. Ceci-
lia läste dock aldrig för dem och gick inte heller med dem till biblioteket eftersom de då 
var så pass gamla att de läste själva och hon säger också att de inte var särskilt intresse-
rade; ”de hade så mycket annat för sig”, säger hon. 

Biblioteket använder hon ganska sällan och har gjort så sedan hon började att arbeta och 
därmed också att köpa mer böcker själv. Hon går dock dit då hon behöver en faktaupp-
gift eller behöver slå upp något specifikt. Några gånger har hon också besökt biblioteket 
för att gå på föreläsningar. Cecilia säger själv att hon alltid läst och att hon nästan alltid 
har en bok på gång. Hon läser också ungefär lika mycket under hela året, det blir inte 
mer under semestern eller under vintern. Om hon har fått tag i en intressant bok kan hon 
sträckläsa den, men om den inte är tillräckligt intressant får den ligga och vila ett tag. 
Om hon får tag i en bok som hon tycker är ointressant läser hon inte den klart. Någon-
stans under åttiotalet hade hon en period då hon läste ganska mycket av det som hon 
själv kallar ”tantsnusk”:  

Ja, jag har en period när de här, du vet med de här, vad ska man säga 
tantsnuskböckerna började komma. [...] Och det började med Harold 
Robbins och då läste jag igenom alla dem, och då var man så fascine-
rad, det här var ju en helt ny genre va som jag inte hade upplevt innan. 
Så det tyckte jag var väldigt spännande ett tag, men nu har jag slängt 
allihopa. 

Att slänga böcker är något som Cecilia tycker är ganska svårt: ”Det är ju minnen, och 

sen så läser jag ofta om böcker”, säger hon. Hon läser om böcker då hon tycker att hon 

har glömt vad de handlade om: ”Har de stått i tio år så kommer man inte riktigt ihåg 

dem va.” De böcker som hon har slängt är just de som hon kallar för tantsnusk och även 
böcker som hon anser vara omöjliga att läsa och även billiga deckare. Böcker som Ceci-
lia tycker är intressanta ska gärna ta upp ett ämne som intresserar henne och hon tycker 
också att en bok kan vara bra även om den brister språkligt: 

Nej, men det ska ju va så att man inte lägger ifrån sig den. En som på 
sitt sätt var intressant, den läste jag precis i dagarna nu, Asyl, du vet, 
Liza Marklund som har skrivit två tidigare. Den här var rent dåligt 
skriven men den berättar ju hur det gick för människan sen. 

Cecilia slutade arbeta då hon var 60 år gammal, men hon fortsatte att arbeta ideellt ett 
par dagar i veckan för en förening för pensionärer. Hon hade också ett visst ansvar för 
kansliet, något som hon gett upp under våren. Hon har också gått ner till att endast arbe-
ta en dag i veckan vilket gett henne mer tid till läsning. Hon säger att hon gått in i en 
läsperiod nu då hon intresserat sig för Afghanistan och främst kvinnornas situation där. 
Intresset började med att hon läste Flyga drake av Khaled Hosseini och hon fortsatte 
med att läsa hans senare bok Tusen strålande solar. Hennes intresse höll i sig och hon 
har bland annat också läst en journalists skildring av en intervju med en kvinna som levt 
och varit på flykt i Afghanistan.  

Under våren har Cecilia tillsammans med några av sina vänner bildat en bokcirkel, där 
de läser en eller flera böcker som de sedan träffas och pratar omkring. Diskussionen är 
öppen och de träffas under informella former. Cecilia har perioder då hon läst mer och 



 

S i d a  | 40 

då hon läst mindre, vilket hon tror beror på att man efter en period av mycket läsning 
blir lite trött på att läsa:  

Jag tror man kanske, när man har läst och har haft en sån period, så 
blir man för trött. Så gör man andra saker istället. Och sen så kommer, 
får man ett sug för böckerna igen.  
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7 ANALYS 

Här analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teorier och modeller som åter-
finns i kapitel 5, Teoretiska utgångspunkter. Analysen bygger på min tolkning av in-
formanternas levnadsberättelser så som de berättats för mig. Den kan därför inte ge en 
fulltäckande bild av informantens liv, då jag säkerligen inte delgivits samtliga detaljer. 
Min förhoppning är ändock att jag fått ta del av de aspekter som är av betydelse för un-
dersökningens frågeställning. Analysen börjar med en identifiering av de narrativa ele-
menten i levnadsberättelserna och fortsätter sedan med en analys av biblioteksanvänd-
ning och läsning. I identifieringen av narrativa element tas fasta på händelser och aktö-
rer som haft betydelse för informantens fortsatta levnadsberättelse, biblioteksanvänd-
ning och läsning. 

7.1 HÄNDELSER, AKTÖRER, TID OCH RUM 
Här presenteras den analys som gjorts med hjälp av Bals (1997), Arvidssons (1998) 
samt Cole och Knowles (2001) begrepp för att identifiera viktiga element i berättelser. 
Resultatet presenteras individuellt för varje informant. Gemensamt för alla levnadsbe-
rättelsernas tidflöde är att har karaktären av utveckling. 

7.1.1 ALICE 
Alices levnadsberättelse tar sin början vid hennes födelse 1938 och spänner över sju 
decennier fram till idag. Dess händelser utspelar sig i två städer, en större och en medel-
stor, båda i Sverige. Platser som har betydelse för berättelsen är hemmet under uppväx-
ten, skolan, arbetsplatser och hennes nuvarande hemstad. 

Aktörerna under de första levnadsåren består av familjen; hennes mamma, pappa, äldre 
bror och så småningom också hennes yngre syster. Den första händelse som på ett sätt 
markerar riktningen för Alices levnadsberättelse är skolstarten i början av 50-talet. Den 
markerar en riktning eftersom skolmiljön kommer att vara ständigt närvarande i Alices 
levnadsberättelse, till en början då hon är elev och senare då hon är lärare. Händelsen 
markerar en förflyttning från det egna hemmet till det allmänna rummet som i det här 
fallet är skolan. I skolmiljön träffar hon på skolkamrater och lärare som blir aktörer i 
berättelsen. Skolkamraterna följer henne till dess att hon avslutar sina studier. Lärarna 
kommer på ett sätt att följa med henne under hela levnadsberättelsen, först som just lä-
rare och senare som arbetskollegor. Under skoltiden skiljer sig hennes föräldrar, vilket 
är en händelse som får konsekvenser för Alice på så vis att hon får ta mer ansvar i 
hemmet och att en aktör, hennes pappa, flyttar ifrån hemmet. Nästa händelse blir att hon 
börjar på flickläroverket och tar studenten. Därefter börjar hon sin utbildning till folk-
skolelärare. 

Då Alice sedan börjar arbeta övergår aktörerna lärare till att bli hennes arbetskollegor 
och händelsen blir också början på hennes yrkesverksamma liv. Vid arbetsstarten intro-
duceras också nya aktörer i levnadsberättelsen, nämligen eleverna som kommer att fin-
nas i berättelsen ända tills idag. Det rör sig om högstadie- och gymnasieelever och på 
senare år om elever vid den studiecirkel för pensionärer som leds av Alice. Kort efter att 
hon börjat arbeta flyttar hon ifrån staden där hon är uppväxt till en annan medelstor stad, 
där resten av levnadsberättelsen utspelar sig. I denna stad gifter hon sig och får två barn 
vilket betyder att det kommit till fler aktörer, hennes make och de båda barnen som föd-
des på sextiotalet. Att hon fick barn betydde också att hon under ett par år var hemma 
med dem, men hon återgick sedan till arbetet igen. Så småningom skiljde hon sig, men 
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hon gifte om sig och hennes andre make blir ännu en aktör i berättelsen. Nästa stora 
händelse blir pensionen år 2001. Några av hennes arbetskollegor fortsätter dock som 
aktörer i berättelsen som medlemmar i samma bokcirkel som Alice.  

I förenklad form ser kedjan av händelser i Alices levnadsberättelse ut som följer: 

Födelse > Skolstart > Föräldrarnas skilsmässa > Flickläroverket > Studenten > Utbild-
ning till folkskolelärare > Börjar arbeta > Flytt från uppväxtstaden > Giftermål > Barn > 
Återgång till arbetet > Skilsmässa > Omgifte > Pension 

7.1.2 BJÖRN 
Björns levnadsberättelse tar sin början vid hans födelse 1939 och sträcker sig fram till 
nutid. Dess händelser utspelar sig på flera platser i Sverige, hans uppväxtort, staden där 
han studerade på universitetet och ett par städer till där han arbetat. Fem år av levnads-
berättelsen utspelar sig också i en by utanför en större stad i Tyskland på 1970-talet. De 
senaste årens händelser utspelar sig i den medelstora stad där han fortfarande är bosatt. 

Under de första levnadsåren är Björns familj aktörer i levnadsberättelsen och han näm-
ner främst sin mormor och sin mamma. Skolstarten blir den första större händelsen i 
berättelsen, vilken sedan fortsätter med nästa skolstart i realskolan. Att Björn började 
realskolan innebar flera större förändringar, främst eftersom han fick pendla en längre 
sträcka varje dag och därmed spenderade mindre tid i hemmet än förut. De båda skol-
starterna innebar också nya skolkamrater som är aktörer av mindre betydelse i berättel-
sen. Då han slutat realskolan följer läroverket och så småningom studenten, som verkar 
ha haft stor betydelse för Björn. Vi studentexaminationen finns aktörer i form av lärare 
och professorer närvarande. Lärarna får inte stor plats i Björns berättelse av sin skol-
gång, men de kommer att följa honom under hela levnadsberättelsen och under den 
största delen som arbetskollegor. Efter studenten började Björn läsa på universitetet och 
flyttade därmed också ifrån den ort där han växt upp. Där träffade han också studiekam-
rater som blir perifera aktörer i berättelsen. Nästa större händelse blir då han börjar ar-
beta, först i samma stad där han studerat och senare i en annan mindre stad. Han väljer 
dock att återgå till universitetet, den här gången som forskarstudent. Efter ytterligare en 
tid på universitetet, som forskarstuderande och senare som adjunkt börjar Björn arbeta 
som lärare igen.  

Nästa flytt går till Tyskland, men före flytten har han både hunnit gifta sig och fått en 
son och hustrun och sonen blir aktörer i berättelsen. Flytten till Tyskland är en större 
händelse i berättelsen och den ger upphov till att Björn senare i livet väljer att läsa kur-
ser i tyska på högskola och universitet. Flytten är därför ett exempel på en sådan hän-
delse som är avgörande för den fortsatta levnadsberättelsen. I Tyskland får han ännu en 
son, och de väljer att efter fem år i Tyskland flytta tillbaka till Sverige. De flyttade först 
till en mindre stad, men på grund av hans hustrus vilja att gå en utbildning i den stad där 
de bor idag, flyttade de dit. Björn började arbeta som gymnasielärare i staden och gjorde 
så tills han gick i pension. Samtidigt som han arbetade studerade han också bland annat 
tyska och ryska, vilket har en stor betydelse för berättelsen. I stort sett kan man se att 
flera händelser i Björns levnadsberättelse i vuxen ålder har samband med att han flyttar 
till olika platser. Flytten medför en ny sysselsättning såsom exempelvis studerande eller 
lärare. Dessa flyttar ger upphov till avgränsade perioder i berättelsen.  
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I förenklad form ser kedjan av händelser i Björns levnadsberättelse ut som följer: 

Födelse > Skolstart> Realskolan > Läroverket > Studenten > Universitetet > Arbete som 
grundskole- och högstadielärare > Forskarstuderande vid universitetet > Universitetsad-
junkt > Flytt till Tyskland & arbete som lärare > Åter till Sverige & arbete som lärare> 
Flytt till nuvarande bostadsort & arbete som gymnasielärare > Språkstudier > Pension 

7.1.3 CECILIA 
Cecilia levnadsberättelse tar sin början då hon föddes 1940 och sträcker sig fram till 
nutid. Den utspelar sig främst i fyra städer i Sverige. Storstaden där hon bodde innan 
skolstarten, staden där hon är uppväxt, staden där hon studerade och arbetade på ett 
flygbolag, samt staden där hon bor idag.  

Familjens aktörer i berättelsen består av hennes föräldrar och två yngre syskon. Skol-
starten är den första större händelsen i levnadsberättelsen som följs av övergången till 
flickskola efter fyra år och därefter läroverket. I och med skolstarten kommer aktörerna 
skolkamrater och lärare in i berättelsen. Efter studenten blir nästa större händelse flytten 
från hemstaden, och hon börjar studera. Hon börjar först studera sociologi men hon 
överger snart dessa studier, vilket kan falla under begreppet ’den tillintetgjorda planen’. 

Detta är dock inte något som Cecilia uttrycker någon sorg eller bitterhet över. Hon flyt-
tar istället till en annan närliggande större stad och börjar studera ett annat ämne. Hon 
stannar i denna stad och efter ett år börjar hon arbeta på ett flygbolag.  

Nästa stora händelse i Cecilias levnadsberättelse blir att hon gifter sig och flyttar tillba-
ka till staden där hon vuxit upp och därmed introduceras hennes make som aktör. I 
samband med flytten börjar hon också att arbeta på en fabrik som tillverkar kläder. Efter 
cirka sex år blir det skilsmässa och Cecilia byter så småningom arbete och börjar arbeta 
som projektledare. Hon börjar också studera på kvällar och helger och gör det under 
flera år. Så småningom gifter hon om sig och flyttar då också till den stad där hon bor 
idag. Hennes nye make har också två barn som bor hemma hos Cecilia och de blir där-
för aktörer i berättelsen. Efter pensionen arbetar hon ideellt ett par dagar i veckan på en 
förening för pensionärer. Andra aktörer i berättelsen är de väninnor som Cecilia har 
bildat en bokcirkel tillsammans med. 

I förenklad form ser kedjan av händelser i Cecilias levnadsberättelse ut som följer: 

Födelse > Flytt till staden där hon växer upp > Skolstart > Flickskola > Läroverk > So-
ciologi i universitetsstad > Studier och flytt till en annan större stad > Arbete flygbolag 
> Giftermål, flytt till uppväxtstaden & arbete på klädfabrik > Skilsmässa > Arbete som 
projektledare > Kurser på universitet > Omgifte & flytt till nuvarande bostadsort > Pen-
sion & ideellt arbete 

7.2 BIBLIOTEKSANVÄNDNING 
Här presenteras resultatet av den analys som gjorts av informanternas levnadsberättelser 
med hjälp av Anderssons och Skot-Hansens (1994) begrepp gällande olika sätt att an-
vända biblioteket. 

7.2.1 KULTURCENTRUM 
Att använda biblioteket som ett kulturcentrum har varit den huvudsakliga funktionen för 
en av studiens informanter under hela livet, Alice. Även Cecilia använde biblioteket på 
detta sätt innan hon började arbeta. När det gäller användningen av biblioteket som ett 
kulturcentrum har det främst handlat om lån av skönlitteratur för de båda informanterna. 
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Alice började använda biblioteket på detta sätt i den tidiga barndomen. Alice använder 
fortfarande biblioteket som kulturcentrum, då hon ofta går dit för att låna skönlitteratur. 
Cecilia har inget minne av sin biblioteksanvändning från den tidiga barndomen, men 
hon kommer ihåg att hon gick till biblioteket under tonåren. I de övre tonåren besökte 
hon biblioteket väldigt frekvent och eftersom hon lånade mest skönlitteratur skriven av 
nobelpristagare rörde det sig om användning av biblioteket som kulturcentrum. Hon 
fortsatte att använda biblioteket på detta sätt tills hon började arbeta, då började hon 
köpa egna böcker istället för att låna dem på biblioteket. 

 7.2.2 KUNSKAPSCENTRUM 
Alla informanter har någon gång använt biblioteket som ett kunskapscentrum, vilket 
kan kopplas till att de alla studerat relativt mycket. Både Alice och Cecilia använde bib-
lioteket då de gick i flickskola och läroverk i studiesyfte. På ett sätt kan man också tala 
om att Cecilia använde biblioteket som ett kunskapscentrum då hon läste nobelpristaga-
re i övre tonåren, eftersom hon säger att hon läste dem bland annat för att lära sig om 
dem. För alla informanter har biblioteket dessutom fungerat som ett kunskapscentrum 
då de läst kurser på högskolor och universitet i vuxen ålder. För Björn har biblioteket 
som kunskapscentrum varit dess huvudsakliga funktion. Under den tid då han forskade 
på universitetet användes biblioteket på detta sätt, likväl som på senare tid, då han gärna 
lånar böcker som handlar om historia. Cecilia har också någon gång i vuxen ålder varit 
på biblioteket för att ta del av föreläsningar. Hon kommer inte ihåg specifikt i vilket 
sammanhang eller vilket ämne det handlade om, men sannolikt rör det sig om att hon 
använde biblioteket som ett kunskapscentrum. Alice har på senare tid börjat släktforska, 
något som hon gjort lite grand på biblioteket. Det rör sig då också om en användning av 
biblioteket som kunskapscentrum. 

7.2.3 INFORMATIONSCENTRUM 
Som jag skrivit tidigare är det svårt att skilja på att använda biblioteket som ett informa-
tionscentrum och att använda det som ett kunskapscentrum. Jag har dock kunnat urskilja 
en skillnad vilken ligger i skillnaden mellan att lära sig och att informera sig. Björn och 
Alice läser ibland tidningar och tidskrifter på biblioteket vilket är ett sätt att använda 
biblioteket som informationscentrum. Cecilia har använt biblioteket nästan uteslutande 
som ett informationscentrum sedan hon började arbeta. Sedan dess har hon gått dit då 
hon behöver en faktauppgift eller behöver slå upp något. 

7.2.4 SOCIALT CENTRUM 
Biblioteket har använts som ett socialt centrum av två av informanterna, Alice och 
Björn. Båda har gått till biblioteket tillsammans med sina barn och Alice har även gått 
dit med sina barnbarn. Tillsammans med barnen har biblioteksbesöken varit en social 
aktivitet. Alice har också gått mycket till biblioteket tillsammans med sin nuvarande 
man och hon nämner bland annat att de druckit kaffe där. Biblioteksbesöken tillsam-
mans med hennes man har alltså i någon mån varit av social karaktär. 

Det är också värt att notera att biblioteket inte använts som ett socialt centrum då infor-
manterna själva var barn. Alice säger att hon ibland gick dit tillsammans med sina kam-
rater eller sin familj men att man inte umgicks när man väl var där, på biblioteket skulle 
man vara tyst. Cecilia säger också att hon oftast gick till biblioteket ensam. 

7.2.5 VARIATIONER I BIBLIOTEKSANVÄNDNINGEN 
Alice har använt biblioteket mest som kulturcentrum, ända sedan barndomen. De fakto-
rer som man kan se som påverkade hennes användning av biblioteket i barndomen var 
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god tillgänglighet och hennes tidiga intresse för läsning. Med god tillgänglighet menar 
jag att biblioteket fanns i närheten av de platser där Alice vistades under sin uppväxt, 
vilket främjade användningen. Hon hade också ett intresse för läsning, vilket med störs-
ta sannolikhet härrör från hemmet och från pappans högläsning. Något som talar för 
detta är att det även i hemmet fanns mycket böcker. Ännu en faktor som eventuellt kan 
ha påverkat intresset för läsning och därmed också biblioteksanvändningen var att det 
enligt Alices egen utsaga ansågs viktigt att man tog del av kultur, såsom exempelvis 
konst och teater. Böcker ansågs också vara värdefulla och viktiga. Dessa värderingar 
kan i någon mån ha påverkat Alice då hon var ung att ta del av kulturen i form av böck-
er. I början av hennes yrkesverksamma tid användes biblioteket mer som ett kunskaps-
centrum och hon lånade mest böcker som hon behövde läsa för att klara av de kurser 
hon läste på universitetet. Den huvudsakliga faktor som detta verkar bero på är tidsbrist. 
Då Alice fick barn förändrades hennes biblioteksanvändning och hon började använda 
biblioteket som ett socialt centrum, vilket hon inte hade gjort tidigare. Detta har hon 
fortsatt med både med sina barnbarn och med sin nuvarande make. Då hon fått mer tid 
har hon också återgått till att använda biblioteket som ett kulturcentrum. Hon har också 
börjat släktforska lite grand och använder då biblioteket som kunskapscentrum. 

Björn nämner att han besökte biblioteket under skoltiden, men han minns inte varför 
han gick dit eller vad han gjorde där. Han använde biblioteket som mest då han var 
forskarstudent på universitetet och behövde använda biblioteket för att kunna skriva 
sina forskningsrapporter.  Biblioteket användes då som ett kunskapscentrum och i nå-
gon mån som informationscentrum då han informerade sig om nyutkommet material. 
Biblioteket har också använts senare då han läste kurser på universitet och högskola, då 
också som kunskapscentrum. Under den period då han bodde i Tyskland använde Björn 
inget bibliotek överhuvudtaget. Då de flyttat tillbaka till Sverige gick familjen till bibli-
oteket en del tillsammans med barnen och biblioteket användes som ett socialt centrum. 
På senare år har Björn använt biblioteket för att leta böcker som intresserar honom, gär-
na om historiska händelser. Han läser ibland också tidningar där. Hans senare använd-
ning av biblioteket faller därför under både biblioteket som kunskapscentrum och som 
informationscentrum.  

Cecilia har inget minne av sin biblioteksanvändning från den tidiga barndomen. Hon 
säger att hon började gå till biblioteket i flickskola och i läroverket. Hennes huvudsakli-
ga användning då var lån av skönlitteratur och användning i studiesyfte. Hon använde 
således biblioteket som både kultur- och kunskapscentrum. Då Cecilia började arbeta 
slutade hon också att använda biblioteket som kulturcentrum, vilket främst har ekono-
miska orsaker. Då hon började arbeta fick hon också råd att köpa böcker själv, vilket 
hon föredrog. Då Cecilia gick olika kurser samtidigt som hon arbetade använde hon 
också biblioteket i viss mån som ett kunskapscentrum. Sedan dess har hon främst an-
vänt biblioteket för att ta reda på olika faktauppgifter, vilket betyder att hon använt det 
som ett informationscentrum.  

7.3 LÄSNING 
Nedan presenteras resultaten från analysen med utgångspunkt i de kategorier för läsning 
som använts inom SKRIN-projektet, där man använde fyra kategorier för att kunna ka-
tegorisera olika former av läsning. De fyra kategorierna var personlig upplevelseläsning, 
opersonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumen-
tell läsning. (Furhammar 1996, s. 133ff) I materialet kan de olika formerna av läsning 
inte ses i renodlad form. Det rör sig så gott som alltid om en kombination av olika typer 
av läsning. I min analys har jag därför tagit fasta på den form av läsning som jag genom 
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att analysera informanternas olika uttalanden sett varit mest förekommande hos en in-
formants läsning vid en viss period i dennes levnadsberättelse. 

7.3.1 PERSONLIG UPPLEVELSELÄSNING 
Den personliga upplevelseläsningen är synlig i materialet på flera sätt. Tydligast kan 
man se denna form av läsning hos Alices och Cecilias läsning av flickböcker då de var i 
yngre tonåren. Dessa böcker lästes för nöjet och upplevelsen, samtidigt som möjligheten 
att de kunde identifiera sig med någon aktör i böckerna var stor eftersom flickböcker 
ofta handlar om en flicka i samma ålder som informanterna var då de själva läste böck-
erna. En stor del av Alices läsning i vuxen ålder är även den av formen personlig upple-
velseläsning och främst hennes läsning av skönlitteratur. Hon läser gärna böcker som 
berör henne personligen, samtidigt som hon är ute efter själva upplevelsen av en bra 
berättelse. Två av informanterna, Alice och Björn uppger att de läst sagor under sina 
tidiga levnadsår. Sagorna lästes av vuxna i deras närhet och det var främst en social ak-
tivitet. Det är svårt att fastställa vilken form av läsning det rör sig om i det här fallet, 
men man kan tänka sig att det främst handlar om personlig upplevelseläsning. Sagor 
lästes för upplevelsen, samtidigt som de ofta innehåller barn som barnen själva kan 
identifiera sig med. Vissa sagor innehåller också ett element av lärdom, sagan syftar till 
att barnet ska lära sig något. I de fallen kan man också tala om att det rör sig om person-
lig instrumentell läsning. 

7.3.2 PERSONLIG INSTRUMENTELL LÄSNING 
Den personliga instrumentella läsningen finns närvarande även på andra sätt i materialet 
vid läsning i syfte att lära sig något. Här hittar vi den läsning som informanterna gjort i 
skolsammanhang, men som de även på något sätt haft nytta av i sitt eget liv. Då de läst 
läroböcker eller litteratur i ett främmande språk har de gjort så i syfte att lära sig något 
och det som de har lärt sig har de inte bara använt i skolsammanhang utan även i andra 
delar av livet. Informanterna har använt sina kunskaper i sina respektive yrken och 
Björn har också använt kunskaperna då han under en period var bosatt i Tyskland. Ett 
annat exempel är Cecilias läsning om kvinnornas situation i Afghanistan. Genom en bok 
väcktes ett intresse för frågan och Cecilia ville lära sig mer. Hennes läsning är personlig 
då hon utvecklat ett personligt engagemang och instrumentellt eftersom hon läser i syfte 
att lära sig mer.  

Den personliga instrumentella läsningen kan man också hitta i Alices läsning av det som 
hon kallar hemliga böcker i tonåren. Läsningen syftade till att hon skulle lära sig mer 
om sådant som hon inte visste särskilt mycket om och kunskaperna kunde hon sedan 
använda i sitt eget liv. Även då hon var yngre och läste de böcker som fanns i hemmets 
bokhylla var hennes läsning mest av denna typ. Genom böckerna som hade mycket bil-
der lärde hon sig något som hon med stor sannolikhet haft nytta av i sitt liv. Cecilias 
läsning av nobelpristagare under en period kan också beskrivas som personlig instru-
mentell läsning. Hennes syfte med läsningen var inte i första hand att bli underhållen 
utan att lära sig något om författarna. Hennes kunskap om dessa kunde hon sedan an-
vända i sitt eget liv på olika sätt. Hon säger själv att det ansågs tufft att ha läst dessa 
författare och hon använde således läsningen i sitt eget liv som en slags statushöjare.  

Något som är väldigt tydligt i materialet är att Björn föredrar denna form av läsning, 
eftersom han strävar efter att lära sig något genom sin läsning och helst då något som 
han kan ha nytta av i sitt eget liv. Som exempel kan man se att han gärna läser litteratur 
av historisk karaktär för att lära sig om just historiska händelser. Böckerna han föredrar 
har kopplingar till hans eget liv, som exempel kan nämnas att han gärna läser om Tysk-
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lands historia och om historiska vetenskapsmän. De kunskaper han får har han sedan 
nytta av, bland annat i samtal med andra. Kunskaperna kan också hjälpa honom att re-
flektera över sitt eget liv.  

7.3.3 OPERSONLIG UPPLEVELSELÄSNING 
Den opersonliga upplevelseläsningen kan man hitta i Cecilias läsning av vad hon kallar 
tantsnusk. Hennes läsning syftade inte till att hon skulle lära sig något utan läsningen 
skedde endast för nöjes skull. Hennes personliga engagemang i dessa böcker var inte 
särskilt högt, utan hon läste i första hand för förströelsen. I övrigt är denna form av läs-
ning mindre synlig i materialet och kan mest ses som att den kompletterar en annan 
form av läsning. Ett exempel är Alices och Cecilias läsning av flickböcker i de tidiga 
tonåren, som i huvudsak är personlig upplevelseläsning, men som också kan ha karaktä-
ren av opersonlig upplevelseläsning. Vilken form som är närvarande vid ett tillfälle kan 
bero på flera olika faktorer som den lästa bokens karaktär, möjligheten för läsaren att 
identifiera sig med en aktör i boken och läsarens egen sinnesstämning.  

7.3.4 OPERSONLIG INSTRUMENTELL LÄSNING 
Den opersonliga instrumentella läsningen finns då informanterna läst för att lära sig 
något, men de har inte någon direkt nytta av det som de lärt sig i sitt eget liv. Under den 
här formen av läsning återfinns således den läsning som informanterna ägnat sig åt un-
der sin skoltid och som inte haft något större värde för dem i livet. Björns läsning av 
skönlitteratur är också av denna form då hans läsning generellt inriktar sig på att han vill 
lära sig något, vilket han menar att han inte gör då han läser om fiktiva händelser. Den 
läsning som Björn ägnade sig åt då han skulle skriva sina forskningsrapporter är också 
den opersonlig instrumentell läsning. Björn läste då eftersom han var tvungen att lära 
sig något om det han skulle skriva sina rapporter om. Den kunskap han fick av denna 
läsning berikade inte hans liv, utan man kan här tala om objektiv kunskap.  

7.3.5 ÖVRIGA IAKTTAGELSER 
Då informanterna läser litteratur som de sedan ska diskutera i en bokcirkel är det svårt 
att bestämma vilken form av läsning det rör sig om. Deras läsning kan i de fallen vara 
både instrumentell och upplevelseläsning. Samtidigt som både Alice och Cecilia sagt att 
de läser dessa böcker för upplevelsens skull, så måste de hitta element i böckerna som 
kan diskuteras i bokcirkeln. Att identifiera sådana element kan sägas vara en form av 
instrumentell läsning. Cecilia säger exempelvis att hon först läst en bok för upplevelsens 
skull för att sedan gå igenom den igen innan bokcirkeln ska äga rum för att friska upp 
sitt minne om vad som kan diskuteras i boken. Hennes första genomläsning faller därför 
under formen upplevelseläsning medan den andra faller under instrumentell läsning. 
Om läsningen är personlig eller opersonlig beror på om boken genererat ett personligt 
engagemang hos läsaren eller inte. Hos Björn är dock läsningen inför bokcirklarna in-
strumentell eftersom han medger att han oftast bara läser de böckerna för att han ska 
kunna diskutera dem, om de inte handlar om verkliga händelser. 

Då Alice och Björn läst högt för sina barn och i Alices fall även för sina barnbarn har 
det också rört sig om en form av läsning som är svår att identifiera. Syftet med denna 
läsning är inte att de själva ska lära sig något, men läsningen har ändå en nyttofunktion 
som en social aktivitet. Denna nyttofunktion, att komma närmare sina barn är något som 
finns närvarande i deras liv. I detta fall är det viktiga inte vad man läser utan läsningen 
som aktivitet. Man kan därför i någon mån tala om att detta är en form av personlig in-
strumentell läsning. 
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8 DISKUSSION & SLUTSATSER 

Mina informanters levnadsberättelser kan på olika sätt relateras till Sveriges historia 
under tiden från 1930 fram till idag. Sveriges utveckling under denna period har bland 
annat medverkat till att informanterna fått möjlighet att studera, vilket påverkat deras liv 
i stort. Även tillgången till bibliotek har under deras uppväxt varit relativt stor. Ingen av 
informanterna har talat om att de haft långt att resa för att kunna besöka ett bibliotek, 
eller att de saknat det. 

Kvinnors villkor har också successivt förbättrats vilket gett möjligheter för Alice och 
Cecilia att utbilda sig och få arbete. Då Alice var ung var hon dock tvungen att hjälpa 
till mycket hemma, något som sågs som en självklarhet på grund av hennes kön. Hennes 
äldre bror fick mer tid till läsning, något som Alice var avundsjuk på och som hon tyck-
te var orättvist.  

70-talets arbetslöshet märks i Björns levnadsberättelse. Han hade vid tidpunkten svårt 
att få arbete som lärare i Sverige och flyttade därför till Tyskland. Denna flytt har på 
flera sätt påverat hans fortsatta liv, då han utvecklat ett intresse för Tyskland, dess histo-
ria och även dess språk. Under den tid då han bodde i Tyskland fick han också tillfälle 
att öva språket så att han senare haft möjlighet att studera tyska på högskolenivå med 
goda resultat. Att han lyckats så bra i sina studier i tyska språket har också påverkat 
hans intresse för andra språk. 

Då Alice och Björn fått egna barn, märker framförallt Alice att biblioteken utvecklats. 
Biblioteken har nu olika aktiviteter för barn, såsom sagostunder, vilket inte fanns när 
hon själv var barn. Hon börjar därför också att använda biblioteket som ett socialt cent-
rum tillsammans med sina barn och senare också tillsammans med sina barnbarn. 

90-talet medförde också en kris med hög arbetslöshet. Alice och Björn som arbetade 
inom skolan märkte av nedskärningar, men de fick behålla sina arbeten, vilket även Ce-
cilia fick. Detta beror sannolikt på deras erfarenheter inom respektive yrke.  

8.1 BIBLIOTEKSANVÄNDNING 
I SOM-undersökningen från 2006 kunde man konstatera att antalet biblioteksbesök 
minskat hos samtliga grupper i samhället. (Höglund & Wahlström 2007, s. 238ff) Hos 
mina informanter har biblioteksbesöken legat på en konstant nivå under flera år tillbaka, 
detta är alltså inte en tendens som jag ser hos mina tre informanter. Minskningen är 
dock enligt ovanstående undersökningen mest synlig i åldersgruppen 15-29 år (Höglund 
& Wahlström 2007, s. 238ff). I samma undersökning har man kommit fram till att grup-
pen högre tjänstemän/akademiker är den grupp som mest besökt biblioteket (Höglund & 
Wahlström 2007, s. 238ff). Jag anser att alla mina tre informanter tillhör denna grupp då 
de alla studerat relativt mycket. De tillhör alltså den grupp i samhället som är mest be-
nägna att besöka bibliotek. De tillhör också åldergruppen 50-85 år som enligt samma 
undersökning är den åldersgrupp som är mest benägna att använda biblioteket på grund 
av dess miljö och dess utbud av olika former av kulturella arrangemang (Höglund & 
Wahlström 2007, s. 242f). Detta är en funktion som jag inte ser som särskilt viktig för 
någon av mina informanter i dagsläget. Den funktionen var som viktigast för två av 
mina informanter, Alice och Björn då de hade små barn, men intresset för denna funk-
tion har avtagit sedan dess. Alices och Björns användning stämmer dock ganska väl 
med undersökningens övriga resultat, att de viktigaste funktionerna för användarna har 
varit lån av skön- och facklitteratur (Höglund & Wahlström 2007, s. 242f). För Alice är 
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lån av skönlitteratur det sätt som hon mest använder biblioteket på och för Björn är det 
lån av facklitteratur. För Cecilia ser användningen något annorlunda ut då hon endast 
besöker biblioteket då hon behöver en faktauppgift. Ingen av mina informanter har sagt 
att de besökt biblioteket för att få hjälp av personalen, något som SOM-undersökningen 
fann var ett viktigt skäl hos samtliga användargrupper (Höglund & Wahlström 2007, s. 
242f).  

SOM-undersökningen för 2001 kunde visa på att man då man studerar även använder 
bibliotekets övriga funktioner, förutom de studierelaterade (Nowé et al. 2002, s. 374f). 
Detta stämmer delvis in på mina informanter Alice och Cecilia, åtminstone under deras 
tidiga studier. De använde då biblioteket både för sina studier och för att låna övriga 
böcker. Då de senare har läst kurser på högre nivå, kan jag inte se något större samband 
mellan dessa olika sätt att använda biblioteket. Alice har alltid använt biblioteket för att 
låna böcker, och denna aktivitet minskade istället något då hon studerade i vuxen ålder, 
främst på grund av tidsbrist. Cecilias användning av biblioteket med undantag för an-
vändning i studiesyfte förändrades inte då hon läste kurser i vuxen ålder. Hon arbetade 
samtidigt och föredrog därför att köpa de böcker som hon ville läsa på fritiden. 

Arvidson fann i sin undersökning att olika grupper i samhället använder biblioteket på 
olika sätt. Exempelvis så fann han att studenter använder biblioteket i studiesyfte medan 
pensionärer var mer benägna att låna hem litteratur. (Arvidson 1996, s. 69ff) Dessa 
skillnader är i sig inte särskilt uppseendeväckande utan snarare naturliga. Hans resultat 
gällande bibliotekets olika roller är istället mer intressanta för min undersökning. De 
olika rollerna som biblioteket hade gentemot användaren i Arvidsons undersökning var 
rollen som: (1) studiebibliotek, (2) lånebibliotek, (3) serviceproducerande institution, 
(4) samhällets vardagsrum och (5) informationscentral och kunskapsbank. (Arvidson, 
1996, s. 72f) Att biblioteket har så många olika roller i sin verksamhet visar på att det 
finns ett flertal olika sätt att använda biblioteket på. Dessa sätt att använda biblioteket 
tror jag beror på att man i olika situationer har olika behov, och biblioteket försöker då 
att svara på dessa olika behov. Efter det att Arvidsons undersökning genomförts tycker 
jag att det har tillkommit ännu en roll, att använda biblioteket på distans. I dagens sam-
hälle måste användaren inte fysisk ta sig till biblioteket för att vara användare, utan kan 
lika gärna sitta hemma framför en dator med internetuppkoppling. Arvidsons uppsats 
visar dock på att olika grupper av användare använder biblioteket på olika sätt och att 
biblioteket på grund av detta har olika roller.  

I relation till min undersökning kan man se att de olika rollerna hos biblioteken finns 
närvarande under olika perioder i mina informanters liv. Den vanligaste rollen som an-
vänts är rollen som lånebibliotek, och därefter följer rollen som studiebibliotek, under 
de perioder som informanterna studerat. Rollen som samhällets vardagsrum har använts 
av Alice och Björn då de haft småbarn. Informationscentral och kunskapsbank är en roll 
som använts mest av Cecilia i vuxen ålder. Rollen som serviceproducerande institution 
är en roll som inte fått stort utrymme i mitt material. Detta kan bero på att den rollen ses 
som en självklarhet som utnyttjas då man använder bibliotekets övriga roller. 

I en jämförelse mellan Arvidsons roller och Anderssons och Skot-Hansens (1994) mo-
dell kan man se både likheter och skillnader i indelningen av bibliotekets verksamhet. 
Biblioteket som kulturcentrum innefattar bibliotekets roll som lånebiblioteket och i viss 
mån rollen som samhällets vardagsrum då man tar del av kulturen. Biblioteket som kun-
skapscentrum innefattar bibliotekets roll som studiebibliotek och även till viss del rollen 
som informationscentral och kunskapsbank. Biblioteket som informationscentral har 
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också stora likheter med rollen som informationscentral och kunskapsbank, om man ser 
till de aspekter av denna roll som rör den informationsförmedling som inte sker i studie-
syfte. Biblioteket som socialt centrum är nästintill synonymt med rollen hos biblioteket 
som samhällets vardagsrum. Bibliotekets roll som serviceproducerande institution åter-
finns hos tre av Anderssons och Skot-Hansens kategorier för biblioteksverksamheten, 
kultur- kunskaps- och informationscentrum. Den verksamhet som återfinns hos denna 
roll, bland annat reservationer och fjärrlån ingår i någon av de ovanstående kategorierna 
beroende på syftet med reservationen eller fjärrlånet. 

Genom den analys av lappar som satts upp på ett klotterplank med anledning av biblio-
teksbranden i Linköping kunde man urskilja hur användarna såg på biblioteket. Man 
kunde bland annat se att det var bibliotekets öppenhet, gratisprinciper och fördomsfrihet 
som gjorde det attraktivt för användarna. (Klasson 2000, s. 68ff) I min undersökning har 
dessa värden hos biblioteket inte kommit fram i klartext. Min upplevelse är ändock att 
man i mitt empiriska material kan skönja att biblioteket ses som en ständigt närvarande 
och självklar institution i samhället. Det verkar som att man har svårt att tänka sig ett 
samhälle utan dess närvaro. Mina informanter verkar också ta för givet att biblioteket 
ska vara gratis att använda och att det ska vara öppet för alla. Till viss del kan man ock-
så märka att mina informanter inser att biblioteket har olika funktioner och betydelse för 
olika människor beroende på livssituation. 

Marchant kom i sin studie av biblioteksanvändning fram till att man använder bibliote-
ket olika beroende på vilka intressen man har i livet. Ett exempel var att om man är in-
tresserad av hem- och familjeliv så använder man också biblioteket för att berika just 
hem- och familjelivet. (Marchant 1991, s. 232) Detta resultat är i sig inte särskilt an-
märkningsvärt då man enkelt kan tänka sig att människor använder biblioteket för att 
berika sina fritidsintressen. Undersökningen visar tydligt att ens personliga intressen har 
stor betydelse för vilket sätt man använder biblioteket på. Den visar också vilka faktorer 
som kan vara av betydelse för hur mycket och ofta man väljer att använda biblioteket. 
Då undersökningen är amerikansk kan den vara lite svår att applicera på svenska förhål-
landen. Exempelvis var religion och religionsutövning en stor intressegrupp i Marchants 
undersökning (1991, s. 216), vilket jag inte tror skulle visa sig vara fallet i en liknande 
svensk undersökning. Jag anser dock att undersökningen visar på tendenser och förhål-
landen som även förekommer i det svenska samhället. I min undersökning kan man se 
exempel på att ens intressen påverkar hur man använder biblioteket. Alice som länge 
varit intresserad av musik, hittar gärna musiktexter och noter på biblioteket. Björn som 
har ett stort intresse för historia, hittar ofta de historiska texter som han läser på biblio-
teket. Cecilia hade en period i sin ungdom då hon läste nobelpristagare, vilket var ett 
stort intresse. Dessa böcker hittade hon på biblioteket. 

Marchant kom också fram till att om man hade hemmaboende barn ökade biblioteksan-
vändningen, även för att berika övriga fritidsintressen än de som gällde just barnen 
(Marchant 1991, s. 232f). Detta fenomen är inget som jag kan hitta bevis på i min un-
dersökning men frågan är ändå intressant. Resultatet visar på att då man besöker biblio-
teket för barnens skull, finns en stor möjlighet att man passar på och använda biblioteket 
för att berika sina egna intressen när man ändå är där. Detta resonemang kan jämföras 
med resultatet från SOM-undersökningen 2001 där man kunde se att vuxenstuderande 
var mer benägna att använda bibliotekets övriga funktioner, utöver deras användning i 
studiesyften (Nowé et al. 2002). Att ha hemmaboende barn och att studera verkar såle-
des ha en liknande effekt på biblioteksanvändningen.  
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Både Marchants (1991) resultat och resultatet från SOM-undersökningen 2006 
(Höglund & Wahlström 2007) visar att det finns skillnader i biblioteksanvändningen 
beroende på kön. Båda har kommit fram till att kvinnor använder bibliotek mer än män 
gör. Dessa resultat har inte visat sig i min undersökning, men då min undersökning en-
dast består av tre informanter, kan jag inte uttala mig om denna skillnad i stort. 

I Japzons och Gongs undersökning av biblioteksanvändning i New York kom man fram 
till att tiden var av vikt för biblioteksanvändningen. (Japzon & Gong 2005, s. 455) Den-
na tanke är något som jag själv kan reflektera över i min undersökning, att brist på tid 
av olika orsaker kan leda till att man väljer att få information från andra ställen, eller att 
man inte söker information överhuvudtaget. Detta visar sig i min studie på så sätt att 
mina informanter under intensiva perioder i sitt liv inte haft tid att besöka biblioteket 
utöver i studiesyften. Exempelvis har Alice och Cecilia under de perioder då de arbetat 
och studerat samtidigt inte haft tid att använda biblioteket så mycket som de kunde öns-
kat om de hade haft mer tid. Jag kan dock se att läsningen påverkas mer av tidsbrist än 
biblioteksanvändningen i min studie. Japzons och Gongs undersökning visar också på 
samma resultat som Marchants studie, att inkomst och utbildning är av vikt för indivi-
dens biblioteksanvändning. Negativt med deras studie är dock att den bara tar hänsyn 
till utlåningsstatistiken, ett bibliotek kan ju användas på flera olika sätt, inte endast för 
lån av medier. 

I Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens studie delade man in sina informanter i fyra 
livsstilar med utgångspunkt i deras kulturella och ekonomiska kapital. Man försökte 
därefter ta reda på hur man använde biblioteket i respektive användargrupp. (Jochumsen 
& Hvenegaard Rasmussen 2000, passim) Vid en indelning av mina informanter i någon 
av de fyra livsstilarna är min bedömning att de alla i dagsläget hamnar i det nordöstliga 
fältet. De har ett högt samlat kapital, men de har en större andel kulturellt än ekono-
miskt kapital. Om man tittar på deras placering ur ett perspektiv för hela livet har de alla 
tre startat i det sydöstliga fältet, med ett lägre samlat och ekonomiskt kapitel för att se-
dan förflyttas upp i det nordöstliga fältet. Mina informanters användning stämmer rela-
tivt bra överens med Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens resultat som visade att 
de som placerats i det nordöstliga fältet såg biblioteket som något som stärker demokra-
tin och ger alla fri tillgång till information (2000, s. 126ff). Som jag tidigare nämnt är 
dessa värden som inte nämns direkt av mina informanter, men olika uttalanden ger ändå 
en känsla av att dessa värden hos biblioteket är viktiga för informanterna. Jochumsens 
och Hvenegaard Rasmussens studie visade också att de som placerats i de nordliga livs-
stilarna gärna använde biblioteket för att fördjupa sig i olika intressen (2000, s. 126ff). 
Detta finns i hög grad synligt hos mina informanter och särskilt hos Björn som använder 
biblioteket för att fördjupa sig i olika historiska händelser. 

8.2 LÄSNING 
Statistiken från Mediebarometern 1979-2003 visade att ungefär hälften av Sveriges be-
folkning läst i en skönlitterär bok en genomsnittlig vecka under 2003. 11 % av befolk-
ningen hade läst i en fack-, kurs- eller lärobok. (Carlsson et al. 2004, s. 10) Mina infor-
manter läser regelbundet och sannolikheten är stor att de tillhör någon eller båda av des-
sa grupper.  

I SKRIN-projektet kunde man identifiera fyra olika syften med barns läsning. Barn läser 
för att (1) det är nyttigt, (2) har en social funktion, (3) man får vara ensam och (4) man 
utvecklar sig själv och får kunskap om världen. (Furhammar 1996, s. 70ff) Mina infor-
manter har något svårt att minnas vilken roll läsningen hade hos dem som barn, men de 
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som väger tyngst verkar vara nyttigheten och utvecklingen. Nyttigheten verkar vara 
viktigast i unga år, då man lär sig läsa och skriva. Mina informanter säger alla att de 
lärde sig läsa tidigt. Senare i barndomen är det utvecklingsaspekten som är viktigast, 
man läser för att få kunskap om sig själv och om omvärlden. I viss mån kan man också 
tala om att Alices och Cecilias läsning syftade till att glömma verkligheten för en stund 
och få dra sig undan och uppleva en fantasivärld. 

I SKRIN-projektet delade man in de vuxna läsarna efter den typ av litteratur som man 
föredrog att läsa, fiktion eller facklitteratur (Furhammar 1996, s. 78). Om man delade in 
mina informanter efter samma indelning skulle Alice och Cecilia hamna i den grupp 
som föredrar att läsa fiktion och Björn i den grupp som föredrar facklitteratur. I fik-
tionsgruppen kunde man i SKRIN-projektet se tre aspekter som var viktiga för läsning-
en, att man lärde sig något, att man får fly verkligheten för en stund samt att läsningen 
ger en intellektuell stimulans (Furhammar 1996, s. 78ff). För både Alice och Cecilia 
verkar dessa aspekter stämma in bra. Exempelvis så säger Alice att själva förmedlandet 
av en berättelse är viktigt för henne. En bra berättelse medför att hon får fly verklighe-
ten en stund samtidigt som hon lär sig något utifrån berättelsen och får en intellektuell 
stimulans. Cecilia läser gärna fiktion som behandlar ett ämne som hon tycker är intres-
sant. Hon lär sig då något från sin läsning och den ger också en intellektuell stimulans. 
Att få fly verkligheten för en stund verkar inte vara lika viktigt för Cecilia som de båda 
övriga aspekterna. Bland de som föredrog att läsa facklitteratur kunde man i SKRIN-
projektet urskilja fyra aspekter på läsningens betydelse, upplevelseläsning, läsning som 
fortbildning, nutidsorientering samt estetiska aspekter (Furhammar 1996, s. 78ff). I 
Björns berättelse är det främst läsningen som fortbildning som är synlig, då han gärna 
vill lära sig något av det han läser. Man kan också säga att upplevelseläsningen är synlig 
på så sätt att han gärna vill uppleva olika historiska händelser genom sin läsning.  

 När det gäller förändringar i informanternas smakpreferenser i läsningen kan man i 
likhet med resultaten från SKRIN-projektet tala om en utveckling snarare än om föränd-
ringar vid faktiska tidpunkter i livet. I SKRIN-projektet var den mest förekommande 
förändringen en förskjutning från fantasi och romantik till realism (Furhammar 1996, s. 
117). Denna förskjutning kan man också se hos Alice och Cecilia. Alices utveckling 
skedde främst i övergången från flickböcker till vuxenlitteratur, och hon har därefter läst 
flera olika typer av litteratur. Cecilias utveckling har svängt från fantasi och romantik 
till svårare litteratur, sedan tillbaka till romantik, då hon under en period läste vad hon 
kallar för tantsnusk, för att sedan svänga till realism. Hos Björn finns en utveckling från 
naturvetenskaplig litteratur till historisk litteratur. Han har också sporadiskt läst skönlit-
teratur, men han har aldrig fastnat och utvecklat sin läsning av fiktion. Man kan i lev-
nadsberättelserna se att förändringar i smak hänger samman med den egna utvecklingen 
och mognaden.  

Gällande läsintensitet så kom man i SKRIN-projektet fram till att hur mycket man läste 
i hög grad berodde på hur mycket tid man hade (Furhammar 1996, s. 123f). Denna tids-
aspekt är något som i högsta grad också finns hos informanterna i denna uppsats. Under 
de perioder då de inte läst särskilt mycket, säger de själva att detta beror på att de inte 
haft tid till läsning. Tidsbristen har ofta uppstått i samband med studier och arbete paral-
lellt. Alice uppger också att hon fick mindre tid över till läsning för sig själv då hon 
hade småbarn. Detta är något som bekräftas i SKRIN-projektet där man kunde se att de 
som fått barn efter 1960 generellt sett hade mindre tid till läsning då barnen var små 
(Furhammar 1996, s. 125ff). Cecilia säger också att hennes läsning avtar emellanåt då 
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hon menar att hon blir mätt på att läsa. Hennes intresse avtar då för att sedan komma 
tillbaka igen. 

Ahnfors kom i sin magisteruppsats fram till att olika sociologiska faktorer har stor bety-
delse för läsintresset, både hos barn och hos vuxna (2000, s. 32), något som även jag 
sett i min undersökning. I Ahnfors studie var inte läsning för att få kunskap om någon-
ting vanligt förekommande, istället läste informanterna för verklighetsflykten, avkopp-
lingen och nöjet (2000, s. 32ff). I min undersökning verkar läsningen för att få kunskap 
om någonting vara ett utav de syften som är starkast hos mina informanter. Dessa olika 
resultat beror sannolikt på att Ahnfors i sin uppsats valt att fokusera på skönlitteratur, 
medan jag antagit ett bredare fokus. Alices och Cecilias läsning av skönlitteratur ger 
också i första hand verklighetsflykt, avkoppling och nöje, men de menar också att de 
läser för att lära sig något av berättelserna som berättas eller genom att de får upp ögo-
nen för intressanta ämnen som förmedlas i skönlitteraturen. Som ett exempel kan näm-
nas att Cecilia blev intresserad av Afghanistan och kvinnornas roll där efter att ha läst 
en skönlitterär bok. Då hennes intresse väckts läste hon mer om ämnet och har således 
lärt sig mycket.  

En slutsats som Sheldrick Ross, McKechnie och Rothbauer drar i sin forskningsöversikt 
är att grunderna till en persons läsning läggs i barndomen. De listar flera faktorer i barn-
domen som borgar för att ett barn ska utveckla ett läsintresse. (Sheldrick Ross et al. 
2006, s. 69ff) Även om minnet hos mina informanter sviktar något, eftersom deras 
barndom ligger relativt långt tillbaka i tiden, kan jag ändå se att några av faktorerna va-
rit mer eller mindre närvarande i deras barndom. Alice och Björn är säkra på att de bli-
vit lästa för som barn och Cecilia säger att hon förmodligen blivit läst för. Alla mina 
informanter har läst själva då de var barn och har haft tillgång till litteratur att läsa, både 
genom skolan och genom bibliotek. Informanterna säger också att det under tiden då de 
växte upp ansågs vara viktigt att man läste och utbildade sig. Dessa faktorer har sanno-
likt bidragit till att de även i vuxen ålder gärna läser. 

I forskningsöversikten har författarna också kommit fram till att barn gärna läser bokse-
rier som är okomplicerade till sin karaktär, vilket tränar barnen att urskilja narrativa 
mönster (Sheldrick Ross et al. 2006, s. 83f). I detta fall kan man likställa bokserier med 
de flickböcker som både Alice och Cecilia läst då de var yngre. Så kallade flickböcker 
har ofta en okomplicerad handling och kan träna läsaren till att urskilja narrativa struk-
turer och öva dennes läsning. Att de på detta sätt tränats i att urskilja mönster och berät-
telser kan ha betydelse för att de senare i livet gärna läser fiktion. Björn har inte uttalat 
att han läst någon litteratur motsvarande bokserier då han var barn, vilket möjligtvis kan 
ha bidragit till att han i vuxen ålder inte tycker att fiktiva berättelser ger honom något.  

Författarna kom också fram till att en persons läsmönster beror på ett flertal olika aspek-
ter i personens liv (Sheldrick Ross et al. 2006, passim), vilket även visat sig i min un-
dersökning. Det kan dock vara svårt att fastställa vilka aspekter som ger upphov till ett 
visst läsmönster. Ofta handlar det om en kombination av flera olika aspekter som ger 
upphov till en persons läsmönster. Några orsakssamband kan dock fastställas och ett 
sådant är att Björns flytt till Tyskland sannolikt bidragit till att han senare läste tyska vid 
högskolan och att han idag gärna läser om tysk historia. Ett annat är att Alices medver-
kan i bokcirklar under flera år bidragit till att hon läser med reflektion, eftersom hon ska 
kunna diskutera boken senare. 

I samma forskningsöversikt talar man också om att bilden av läsaren som en ensam 
bokmal inte stämmer överens med verkligheten (2006, s. 23f). Detta är något som jag 
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verkligen anser stämmer överens med mina informanters berättelser. De är i allra högsta 
grad sociala människor som gärna deltar i olika former av aktiviteter, både gällande 
litteratur och på andra sätt. De är alla medlemmar i bokcirklar och diskuterar gärna sin 
läsning med andra. Genom sin deltagande breddar de sin läshorisont och får en djupare 
förståelse för böckers innehåll, genom att de får ta del av andras tankar och upplevelser.   

8.3 SLUTSATSER 
Frågeställningen för denna uppsats består av en huvudfråga; Hur kan användares biblio-
teksanvändning och läsning förändras under ett liv? och två underfrågor; Vilka faktorer 
i omgivningen och hos användaren har haft betydelse för biblioteksanvändningen och 
dennes läsning? samt Vilken betydelse har biblioteket och läsningen haft för användaren 
i olika perioder i livet? Frågeställningen går ej att besvara med hjälp av enkla, korta svar 
utan besvaras genom uppsatsens olika delar. Jag ger ändå här en kort sammanställning 
av de svar på frågeställningen som varit mest synliga i min uppsats.  

En användares biblioteksanvändning och läsning förändras sannolikt genom livet och i 
uppsatsen kan man se tre exempel på hur de kan förändras. Jag kan inte se att varken 
biblioteksanvändningen eller läsningen följer ett visst standardiserat mönster genom 
livet, utan detta mönster är individuellt och beror på faktorer i omgivningen och hos 
användaren själv. Olika faktorer verkar också ha olika betydelse för användaren och 
påverkar inte alltid två personer på liknande sätt. De viktigaste faktorerna som jag sett 
har haft betydelse för både biblioteksanvändningen och läsningen hos den enskilda an-
vändaren är sysselsättning, tid, hemmaboende småbarn, ekonomi och intressen. I barn-
domen verkar också faktorer som familjens intresse för läsning och bibliotek samt till-
gången till litteratur ha betydelse. Detta är inget som jag själv funnit starka underlag för 
i min undersökning utan som bara kunnat anas, men som jag funnit stöd för i tidigare 
forskning. Biblioteksanvändningen och läsningen har också haft olika betydelser för 
informanterna i olika perioder i livet och jag har sett att biblioteket använts både som 
kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum beroende på 
behoven hos informanten vid en viss period i livet. Jag har också sett att läsningens be-
tydelse varierat från ren nöjesläsning till läsning för att lära om komplexa vetenskapliga 
teorier. Informanterna har också dragit in sig själva personligen i läsningen eller läst 
objektivt, både beroende på vad de läst och på deras livssituation och utveckling. 

8.4 EGNA KOMMENTARER & FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Arbetet med uppsatsen har varit lärorikt och spännande. Det har varit ett väldigt intres-
sant ämne att arbeta med och att möta användare i intervjusituationen har varit både 
nervöst och roligt. Jag har haft en enorm fördel av att få träffa informanter som gärna 
delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Förutom de insikter jag fått i sam-
band med mitt uppsatsämne har jag också tillskansat mig kunskaper i att arbeta veten-
skapligt med en uppsats med allt vad det innebär. Jag hoppas och tror att jag kommer att 
ha nytta av det jag lärt mig i mitt möte med användaren i arbetet som bibliotekarie då 
det kan hjälpa mig att förstå olika användares behov och olika utgångspunkter.  

Min upplevelse är att valet av teori och metod fungerat väl för att uppnå uppsatsens syf-
te. Att även inkludera teori som medgav narrativanalys har medfört att jag har kunnat 
synliggöra viktiga händelser och aktörer i levnadsberättelserna. För en mer heltäckande 
bild av informanternas liv skulle fler och mer djupgående intervjuer krävts. Detta var i 
mitt fall inte nödvändigt för att besvara frågeställningen.  
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I framtiden hade det varit intressant att göra en liknande studie, med levnadsberättelser 
som analysenhet, men att fokusera på livslångt lärande. Jag har i min studie snuddat vid 
detta och tycker att det verkar vara ett intressant ämne att studera, med hela livet som 
analysobjekt. För mina informanter har exempelvis läsning ofta varit tätt sammanvävt 
med lärande. Man skulle i sen sådan studie kunna ställa sig frågor som vad ett livslångt 
intresse för bildning kan beror på samt hur personers ämnesintressen kan variera och 
vad sådana variationer har för kopplingar till händelser i personens liv. 

Det skulle också vara intressant att få ta del av fler levnadsberättelser som behandlar 
liknande ämne som denna uppsats. Man kan tänka sig att intervjuer med informanter 
som är uppväxta i en annan del av världen eller som levt större delen av sitt liv på 
landsbygden skulle ge intressanta levnadsberättelser som kan jämföras med de berättel-
ser som finns i denna uppsats. 
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9 SAMMANFATTNING 

Bibliotek och läsning kan ha flera funktioner och betydelser i en människas liv. Dessa 
funktioner och betydelser kan bero på ett flertal faktorer både i omgivningen och hos 
användaren själv. Syftet med föreliggande uppsats är att resonera kring hur aktiviteterna 
biblioteksanvändning och läsning varierar under ett liv och vad en sådan variation kan 
bero på. Den frågeställning som uppsatsen syftar till att besvara lyder: 

 Hur kan användares biblioteksanvändning och läsning förändras under ett liv? 
o Vilka faktorer i omgivningen och hos användaren har haft betydelse för 

dennes biblioteksanvändning och läsning? 
o Vilken betydelse har bibliotek och läsning haft för användaren i olika pe-

rioder i livet? 

Tidigare forskning gällande biblioteksanvändning visar statistik på området, vilka akti-
viteter som användarna ägnar sig åt då de besöker biblioteket samt vilka faktorer och 
motivationer som är av betydelse för användningen. Tidigare forskningsresultat gällan-
de läsning visar vilken betydelse läsningen kan ha, hur läsningen kan förändras under 
ett livslopp, vilka förutsättningar som verkar ha betydelse för läsfrämjandet hos barn 
samt hur läsning även kan vara en social aktivitet.  

För att uppnå syftet med uppsatsen har jag använt en kvalitativ ansats med verktyg från 
life history-metoden. Metodens mål är att utvinna kunskap genom att ta del av och ana-
lysera enskilda människors levnadshistorier. Mitt empiriska material har samlats in ge-
nom kvalitativa, reflexiva intervjuer med tre informanter i åldrarna 67, 68 och 69 år.  

Intervjuerna resulterade i tre levnadsberättelser som analyserats med utgångspunkt i tre 
teorier. Bals narrativa teori har gjort det möjligt att identifiera viktiga element i levnads-
berättelserna såsom händelser, aktörer samt tid och rum. Modellen om biblioteksan-
vändning har hämtats från Andersson och Skot-Hansen och har gjort det möjligt att fast-
ställa hur biblioteket har använts av informanterna under olika perioder i livet. Katego-
rierna för läsutbyte har hämtats från SKRIN-projektet och medgav att informanternas 
olika former av läsning kunde urskiljas. 

Sveriges historia under tiden då levnadsberättelserna utspelat sig visar på en stark ut-
veckling av ekonomin och välfärden från 1930-talet fram till 1970-talet. Under 1970-
talet genomgick landet en ekonomisk kris, med hög arbetslöshet som resultat. 1980-talet 
visade på högkonjunktur, men under början av 1990-talet hade Sverige en av de svåraste 
lågkonjunkturerna under hela 1900-talet. Under tidsperioden har biblioteken bland annat 
utvecklat sin barnverksamhet och den utåtriktade verksamheten. 1996 fick Sverige en 
bibliotekslag som fastslog alla medborgares rätt till bibliotek och gratis lån.  

I resultatet och analysen har jag kommit fram till att en användares biblioteksanvänd-
ning och läsning sannolikt förändras genom livet och i uppsatsen kan man se tre exem-
pel på hur de kan förändras. Jag kan inte se att varken biblioteksanvändningen eller läs-
ningen följer ett visst standardiserat mönster genom livet, utan detta mönster är indivi-
duellt och beror på faktorer i omgivningen samt på faktorer hos användaren själv. Olika 
faktorer verkar också ha olika betydelse för användaren och påverkar inte alltid två per-
soner på liknande sätt. De viktigaste faktorerna som jag sett har haft betydelse för både 
biblioteksanvändningen och läsningen hos den enskilda användaren är sysselsättning, 
tid, hemmaboende småbarn, ekonomi och intressen. I barndomen verkar också faktorer 
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som familjens intresse för läsning och bibliotek samt tillgången till litteratur ha betydel-
se.  

Biblioteksanvändning och läsning har också haft olika betydelser för informanterna i 
olika perioder i livet och jag har sett att biblioteket använts både som kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum beroende på behoven hos 
informanten vid en viss period i livet. Jag har också sett att läsningens betydelse varierat 
från ren nöjesläsning till läsning för att lära om komplexa vetenskapliga teorier. Infor-
manterna har också dragit in sig själva personligen i läsningen eller läst objektivt, både 
beroende på vad de läst och på deras livssituation och utveckling. 

Uppsatsen analysresultat kunde relateras till tidigare forskning och jag fann både skill-
nader och likheter. I stort verkar uppsatsens resultat stämma överens med resultat från 
tidigare forskningsprojekt.  
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