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Inledning 

Val av ämne 
Varför slutar människor att besöka biblioteket? Under skoltidens alla skeden 
tänker vi oss att biblioteket finns med som en del av vardagen. Äldre 
generationer hade biblioteket som resurs för boklån och faktainhämtning 
medan yngre generationer har kunnat begagna sig av ett större utbud tjänster. 
Dagligen kan man se långa rader av dagis- och förskolebarn med orangea 
västar vandrande som ett lämmeltåg efter fröken som bär på en stor bokkasse. 
Destinationen är biblioteket.  

I grundskolan och gymnasiet är, eller borde åtminstone vara, både folk- 
och skolbiblioteket en plats dit man vänder sig för att söka information. Där 
lånas böcker; skönlitteratur och facklitteratur, till skolan samt för att läsa 
hemma. Vid biblioteksbesöket sker inte endast boklån utan man läser serier, 
tidningar, använder datorerna och lyssnar på musik. Kort sagt, biblioteket och 
dess tjänster är en del av vardagen. 

Vid vuxen ålder händer något. När skolans påverkan försvinner slutar 
många att nyttja bibliotekets resurser. Många människor fortsätter att läsa 
mycket men läsbehovet tillfredsställs på annat sätt. Informationssökningen 
ordnas också genom andra kanaler.  

Minns för egen del stoltheten över ett eget lånekort och glädjen över 
lektionstimmen där vi fick gå till skolans bibliotek för att låna böcker. Hur vi 
fick välja och vraka bland böcker att ta hem och ha som bänkbok. När jag valt 
ut veckans bokskörd gick jag till tant Anna, som var bibliotekarie, och 
stämplade in böckerna. Känslan av ansvar att vara betrodd med eget lånekort 
och glädjen över alla böcker jag kunde låna och läsa är något som har följt mig 
genom hela livet. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att försöka finna de bakomliggande orsakerna 
till varför en del människor inte läser litteratur och inte använder bibliotekets 
tjänster.  

De frågeställningar som skall besvaras i denna undersökning är följande: 

• Finns det ett samband mellan läs- och biblioteksvanor under 
uppväxttiden och hur läsandet ser ut i vuxen ålder. 

• Finns det ett samband mellan utbildning och biblioteksnyttjande? 

• Vilka orsaker anger individen för sitt beslut att inte använda 
bibliotekets tjänster? 

• Agerar skolan och biblioteket tillräckligt för att läsandet och nyttjandet 
av biblioteket skall bli en naturlig del av livet? 

Forskningsläge 
Under första delen av 1990-talet genomförde kulturnämnden i Kalmar GÖK-
projektet vid Kalmar stadsbibliotek. Syftet var att skapa ett mer kundorienterat 
bibliotek. Under projektets gång ökade besökssiffrorna vid biblioteket. Man 
uppmärksammade att en stor del av befolkningen sällan eller aldrig besökte 
biblioteket. Då beslöts att göra en undersökning för att komma fram till vilka 
skäl ickebesökaren hade för att inte besöka biblioteket och därigenom kunna 
genomföra förändringar för att attrahera en större del av befolkningen. 1994 
gjorde Hillevi Johansson en enkätundersökning bland 1 012 slumpmässigt 
utvalda kommuninnevånare, Det blir bara inte av…1  

De anledningar som ickebesökarna anfört i första hand är att de inte har tid 
samt att de inte har intresse eller att det inte blir av att besöka biblioteket. 
Många angav även att de tillgodosåg sitt läsbehov genom exempelvis arbete, 
läsecirklar, bokbuss, boken kommer samt genom att låna böcker av andra. 
Johansson konstaterar här att det i dessa fall inte handlar om ointresse för 
böcker som gör att man inte besöker biblioteket utan att man tillgodoser sitt 
läsintresse på andra sätt.2

För att utröna om ickebesökarnas uteblivna biblioteksbesök hade att göra 
med om deras läsbehov var mindre än besökarnas fick samtliga uppge om de 

                                                 
1 Johansson, Hillevi, 1994, Det blir bara inte av… Vem behöver Kalmar Stadsbibliotek? Jämförande 
studie av biblioteksattityder hos besökare och icke-besökare. 
2 Johansson, 1994, s. 42 ff. 
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läst en bok den senaste månaden. Bland biblioteksbesökarna uppgav 85 % att 
de läst en bok senaste månaden medan det endast var 45 % av ickebesökarna. 
Bland biblioteksbesökarna var det även en mycket större del som läst flera 
böcker den senaste månaden. I gruppen ickebesökare var det över 50 % som 
inte läst någon bok alls. Johansson sammanfattar detta med att ickebesökarnas 
låga läsfrekvens tyder på ett ointresse för bokläsning och att deras läsbehov 
stillas snabbare.3

En stor del av gruppen ickebesökare anger att de skulle besöka biblioteket 
om hela dess utbud stod klart. Johansson konstaterar att det är viktigt att 
biblioteket på ett klart och tydligt sätt klarar av att visa på sin funktion och 
utbud och att man marknadsför sig så att man även når de grupper som inte 
redan är besökare. Viktigt i den stävan är också att inte i sin iver att locka 
ickebesökare glömma bort de som redan är biblioteksbesökare.4

Befolkning och bibliotek är en magisteruppsats gjord av Maria 
Hammarbäck 1995 vid Umeå universitet. Där undersöks besöksfrekvensen på 
Umeå kommuns folkbibliotek. Det underlag hon använde sig av var material 
från två enkätundersökningar som gjorts i Umeå 1994; ”Kultur i Umeå” 1994 
samt ”Umeå kommuns bibliotek”. Uppsatsens syfte var att undersöka vilka 
grupper som besöker biblioteket uppdelade utifrån kön, ålder, vilken 
sysselsättning och utbildning de hade. Tonvikten på undersökningen lades på 
de som sällan eller aldrig besökte biblioteket. Hammarbäck använde sig bland 
annat av Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital för att söka finna om det 
fanns samband mellan utbildning, vilken socialgrupp man tillhör och 
biblioteksbesök.5

Hammarbäck konstaterade att det var en stor andel av undersökningens 
deltagare som regelbundet använde biblioteket, 79 %. I riket var det 54 %. Hon 
gjorde där ett antagande att det kunde ha ett samband med att Umeå är en 
universitetsstad och att andelen högre utbildade är större där än 
riksgenomsnittet. Det resultat hon kommer fram till är att det finns skillnader 
dels i ålder men även i utbildning hos de som besöker biblioteket sällan eller 
aldrig. De som sällan gick på bibliotek var i största utsträckning äldre män med 
lägre utbildningsnivå.6

                                                 
3 Johansson, 1994, s. 62. 
4 Johansson, 1994, s. 63 ff. 
5 Hammarbäck, Maria, 1995, Befolkning och bibliotek. En beskrivning av grupper med hög respektive låg 
besöksfrekvens på Umeå kommuns folkbibliotek., s. 4 ff. 
6 Hammarbäck, 1995, s. 18. 
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Bilden i hela Hammarbäcks undersökning var entydig och pekade på att 
den grupp som besökte biblioteket sällan eller aldrig var lågutbildad och äldre. 
Den gruppen tog heller inte del i samhällets andra kulturella yttringar i samma 
utsträckning som övriga. Sammanfattningsvis konstaterade hon att i hennes 
undersökning stämmer teorin om Bourdieus kulturella kapital. De som står 
utanför makten i samhället står även utanför kulturen.7

I Lotta Tebäcks magisteruppsats Nja till biblioteket, som gjordes 1996, 
undersöker hon varför människor inte besöker biblioteket. Undersökningen 
gjordes i Osby kommun. Hennes frågeställningar var: Vad är det som gör att 
man blir en ickeanvändare? Finns det ett samband mellan 
biblioteksanvändande i vuxen ålder och hur man skolats in i barndomen? Har 
skolbiblioteket spelat någon avgörande roll för det framtida 
biblioteksanvändandet?8 Tebäck genomförde undersökningen via 
telefonintervjuer med 25- 45- och 65-åringar. Som ickeanvändare definierade 
hon personer som inte besökt biblioteket det senaste året. 

Tebäcks undersökning visar att en stor del av de tillfrågade uppger att det 
är på grund av tidsbrist som de inte besöker biblioteket. En annan anledning 
uppges vara att man inte läser böcker. Hon har inte kunnat påvisa någon större 
skillnad mellan åldersgrupperna och heller inte något samband mellan vilket 
svar man angett och den utbildningsnivå de tillfrågade har.9

Biblioteket nyttjades av ca 80 % av 25-åringarna, 70 % av 45-åringarna 
och 40 % av 65-åringarna. Alla grupper uppgav genomgående positiva 
omdömen om biblioteket. Ingen hade riktigt negativa erfarenheter. Någon 
påtalade nödvändigheten av att vara tvungen att vara tyst. Den egentliga 
anledningen till att inte nyttja biblioteket uppgavs vara bristen på läsintresse.10

Tebäck tror i sina slutsatser att man inte specifikt skall satsa på eftersatta 
grupper för att öka biblioteksanvändningen. Man skulle därmed riskera att 
dessa fick en negativ särställning och det anser hon vore en olycklig 
utveckling. Hon tror snarare på att öka bibliotekets delaktighet i kulturlivet och 
en större dialog med medborgarna. Hon menar att man måste betrakta 
ickeanvändaren som presumtiv kund i biblioteket och att man måste 
marknadsföra biblioteket och dess kunnande utifrån detta.11

                                                 
7 Hammarbäck, 1995, s. 23 ff. 
8 Tebäck, Lotta, 1996, Nja till biblioteket, s. 5. 
9 Tebäck, 1996, s. 31 ff. 
10 Tebäck, 1996, s, 32 ff, 
11 Tebäck, 1996, s 33. 
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I Lena Gillbergs och Dagny Nordmarks magisteruppsats Folkbiblioteket i 
vardagslivet, från 2004, undersöker de hur olika grupper använder 
folkbiblioteket. De frågeställningar de hade var vilken betydelse 
folkbiblioteket har för människor, vilka skillnader som finns i människors 
uppfattning av folkbiblioteket samt vad skillnaderna beror på.12  

De teorier som Gillberg & Nordmark använde sig av var dels Skot-
Hansens modell som visar på bibliotekets olika roller som kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Genom att sätta in 
informanterna i denna modell kunde de se hur dessa använde sig av biblioteket. 
Vidare använde de sig av Pierre Bourdieus teori om kapital.13

I undersökningen kom de fram till att biblioteket hade störst betydelse som 
socialt centrum, något som författarna påpekade förvånade dem. Sedan följer 
kulturellt centrum, informationscentrum och kunskapscentrum. Vilket centrum 
som är mest centralt beror på var i livet och vilka intresseområden individen 
har. Om man till exempel är studerande så är biblioteket mest betydelsefulls 
som kunskapscentrum.14  

De kom också fram till att de människor som utnyttjade biblioteket mest 
var de som hade högskole- eller universitetsutbildning. De förklarar det med att 
det är den gruppen som har mest behov av böcker både för arbete och fritid. De 
pekar också på att det kan bero på att man har med sig vanan från barndomen. 
Människor som inte har en vana att använda bibliotek från barndomen gör det 
inte senare i livet heller.15 Detta knyts också till Bourdieus teori om kapital. 
Enligt denna används biblioteket mest av de personer som har högt kulturellt 
kapital genom sina utbildningar samt människor med kulturella intressen. De 
personer som har lägst kulturellt kapital i undersökningen är de som inte 
använder biblioteket i någon större omfattning.16

Sarah McNicol arbetar med undersökningar inom biblioteksvetenskap vid 
University of Central England. Hon har gjort en undersökning om 
ickeanvändare i England. Det material hon använt kommer från The Mass-
observation Archive vid University of Sussex. Hennes artikel som publicerades 

                                                 
12 Gillberg, Lena & Nordmark Dagny, 2004, Folkbiblioteket i vardagslivet. En studie av folkbibliotekets 
betydelse för människor i vardagen, s. 6. 
13 Gillberg & Nordmark, 2004, s.26 ff. 
14 Gillberg & Nordmark, 2004, s. 65 ff. 
15 Gillberg & Nordmark, 2004, s. 67. 
16 Gillberg & Nordmark, 2004, s. 73 ff. 
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i Journal of Librarianship and Informations Science heter Investigation non-use 
of libraries in the UK using the mass-observation archive.17  

McNicol fann att många argument till varför man inte besökte biblioteket 
hade sin grund i uppfattningar som härrörde från barndomen. Åsikter om att 
man var tvungen att vara tyst där var vanligt förekommande. Att det är 
dammigt och att böckerna som finns på biblioteket är gamla och sönderlästa 
var en annan åsikt som många av deltagarna i undersökningen hade. Några 
omdömen var att det fanns så många böcker och att hyllorna var så många och 
höga så att det var svårt att finna den litteratur man sökte.18

En person från undersökningen beskrev sin inställning till bibliotek så här: 

A dirty, dingy building full of filthy old books where poor people go who cannot afford to 
buy their own books. The books smell terrible and have mucky yellow plastic covers on 
them. Most of them are very out of date and not very intellectual being silly novels that 
old women like to read. The seating area of the library will be occupied by filthy tramps, 
lunatics and poverty-stricken old people who cannot afford heating in there own homes so 
have to com to the library to keep warm.19

McNicol kommenterade detta inlägg med att om man har åsikter av det slaget 
så är det inte underligt att man inte besöker biblioteket.  

Hur man skaffade den litteratur man behövde varierade. Bokhandlar, 
bokklubbar, secondhandaffärer, att få böcker i present, att låna av bekanta, 
loppmarknader, välgörenhetsaffärer och utförsäljningar på bibliotek var några 
av sätten man använde sig av.20

McNicol sammanfattar sin undersökning med att påpeka att alla inte kan 
betraktas som presumtiva biblioteksbesökare. Många är fullt nöjda med det sätt 
de skaffar sin litteratur på. Önskan att äga den bok man läser är ofta något som 
gör att man köper boken i stället för att låna den på biblioteket. Man har då 
möjlighet att läsa om boken när man vill. En annan viktig sak i detta 
sammanhang är enligt McNicol den psykologiska aspekten. Många människor 
vill äga böcker bara för ägandets skull även om man inte har för avsikt att läsa 
dem.21  

För att biblioteken skall attrahera fler besökare behöver information om 
utbudet bättre komma allmänheten till del. Många föreställningar om 

                                                 
17 McNicol, Sarah, 2004, “Investigation non-use of libraries in the UK using the mass-observation 
archive”. 
18 McNicol, 2004, s. 84 ff. 
19 McNicol, 2004, s. 85. 
20 McNicol, 2004, s. 81 ff. 
21 McNicol, 2004, s. 86. 
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biblioteket som kom fram i undersökningen härrörde från en mycket avlägsen 
tid. Bokbeståndet behöver också uppdateras i större utsträckning och 
tillgängligheten bli bättre. Besökaren skall inte behöva ha stora förkunskaper 
för att kunna hitta den litteratur den söker. Grunden för en biblioteksvana 
behöver också läggas tidigt i livet. Ju tidigare i livet man får en vana och en 
positiv bild av biblioteket ju troligare är det att man fortsätter vara besökare 
senare i livet också. Sen påpekar McNicol återigen vikten av att komma ihåg 
att alla inte kan eller vill bli biblioteksbesökare.22

Disposition 
Det inledande kapitlet innehåller en redogörelse för val av ämne. Här 
presenteras vidare syfte och den frågeställning som ligger till grund för 
undersökningen. I forskningsläge presenteras tidigare forskning inom området. 
Kapitlet avslutas med en disposition. 

I kapitlet ”Teori” presenteras den teori som ligger till grund för 
undersökningen. Bourdieus teorier presenteras och knyts till uppsatsens 
undersökning. 

I kapitlet ”Metod” presenteras de metoder som använts vid 
undersökningen. Här redogörs för arbetet med enkäter och intervjuer. Vidare 
redogörs för de avgränsningar som gjorts. 

Kapitlet ”Undersökning” börjar med en bakgrund om Härjedalens kommun 
samt historik om bibliotekets utveckling där. Därefter presenteras resultaten av 
enkätundersökningen och intervjuerna. Här görs en återkoppling till teoridelen 
samt en analys av resultatet. 

I ”Avslutande diskussion” förs en avslutande diskussion kring 
frågeställning, teori, metod och resultat. 

Uppsatsen avslutas med en ”Sammanfattning” där innehållet i uppsatsen 
som helhet sammanfattas. Sist finns en källförteckning samt bilagor. 

                                                 
22 McNicol, 2004, s. 86 ff. 
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Teori 

Pierre Bourdieu, 1930-2002, var fransk sociolog och kulturantropolog. Han har 
gjort sig mest känd för sin teori om symboliskt och kulturellt kapital som han 
utvecklade genom analyser av det franska utbildningsväsendet.23  

I denna uppsats kommer reproduktion, habitus och kulturellt kapital 
användas som teori. Jag kommer inte att förklara hela hans sociologiska ansats 
eller hans omfattande begreppsapparat då detta inte är nödvändigt för att kunna 
analysera mitt material. Bourdieus teorier kan ibland uppfattas som slutna och 
otympliga. Därför har jag försökt förklara och presentera dem på ett sätt så att 
de enkelt skall förstås och vara tillämpningsbara i uppsatsen. 

Reproduktion 
Människan föds in i en klass och situation där man formas efter de regler och 
normer som där finns uppställda. Pierre Bourdieu har pekat på att det 
kapitalistiska samhället i grunden är ”ett klassamhälle som reproducerar sig 
som ett sådant”.24 Traditionellt utgår man enligt Bourdieu från att i 
klassamhället är det de ekonomiska förhållanden som bildar basen för alla 
sociala relationer som förekommer. ”Per definition kommer därmed 
klassamhället att framställas som statiskt, och dess fortlevnad som oundviklig 
om produktionsförhållandena inte ändras”.25 Vad är det då som får människor 
att inordna sig i denna ordning att det är eliten som styr. Hur kan en del 
människor tillskansa sig makt och andra låta sig styras. Bourdieu har i ett 
flertal studier visat att det är utbildningssystemet som är grunden till 
konfirmationen av elitens maktposition. En ny klasstruktur med över- och 
underordnad har etablerats genom utbildningssystemets tillväxt.26

                                                 
23 Nationalencyklopedin på Internet, http://ne.se, uppslagsord: Bourdieu, Pierre, 2006-01-17. 
24 Carle, Jan, 2003, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” s. 384.  
25 Carle, 2003, s. 384. 
26 Carle, 2003, s. 384 ff. 
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I ett utbildningsorienterat samhälle blir svårigheterna för den individ som 
har ambitioner att nå en högre position många. Det räcker inte enbart med att 
gå i de rätta skolorna och tillägna sig den rätta bokliga bildningen. Man bör 
göra upp med sitt sociala ursprung och ta till sig de värderingar som gäller i 
den nya kontexten och omsätta dem i praktiken. Man måste även kunna ikläda 
sig de koder som krävs för att passa in i det nya sociala mönstret.27

Bourdieu använder inte socialisationsbegreppet i sin teori om utbildning. 
Det bygger på att alla har likvärdiga möjligheter samt att skolan skall kunna 
överbrygga alla ojämlikheter samt erbjuda och ge alla samma möjlighet till en 
jämlik utbildning. Han använder i stället reproduktionsbegreppet där relationen 
lärare-elev står i fokus. Reproduktionsbegreppets syfte är att visa att det inte 
räcker att lära sig de nya relationerna utan att man också måste tillskansa sig 
förmågan att använda dem på ett naturligt sätt.28

Skolans synsätt är dock att man skall behandla alla lika och att alla skall ha 
en likvärdig utbildning oavsett social bakgrund. Det gör att man som elev har 
olika förutsättningar att nå ett bra lärande. 

Möjligheten att inhämta och omforma denna kunskap beror på elevens sociala bakgrund, 
studievana i familjen osv. Att behandla alla lika innebär att de utan ”medfödd” kunskap 
har sämre förutsättningar att tillägna sig och omvandla kunskapen i utbildningen till den 
bildning som krävs.29

Bourdieus undersökning om bildning visar att utbildningssystemet stöder övre 
medelklassens barn. Där premieras höga betyg, bra skolresultat och strävan att 
nå högre social status. Inom arbetarklassen är inte socialt uppåtstigande och bra 
studieresultat lika viktigt.30  

Marianne Liliequist beskriver i Socialisation från vaggan till graven 
socialisationen i tre nivåer; praxis, idealnorm och diskurs. Diskursen är den 
offentliga, skriftliga nivån. Det är samhällets skrivna lagar och regler. 
Idealnormen är den folkliga, muntliga nivån. Praxis beskriver hur 
socialisationen utformas praktiskt i det dagliga livet.31 Enligt Liliequist är 
socialisationen en process som pågår livet igenom. Vi formas och omformas 

                                                 
27 Carle, 2003, s.385. 
28 Carle, 2003, s. 385. 
29 Carle, 2003, s. 386. 
30 Carle, 2003, s 386. 
31 Liliequist, Marianne, 1996, ”Socialisation från vaggan till graven”, s.14. 
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under hela vårt liv. Ett växelspel är ständigt pågående mellan de tre nivåerna 
men det finns inga regler för hur de förhåller sig till varandra sinsemellan.32

I etnologen Barbro Blehrs avhandling Lokala gemenskaper undersöks hur 
en liten by, ett lokalsamhälle, förmedlar sina lokala kunskaper framåt genom 
generationer. Blehr har med sin undersökning sökt svaret på vad de lokala 
kunskaperna handlar om, vem som sprider dessa och under vilka 
omständigheter. Hur interaktionen mellan förmedlare och mottagare fungerar 
och hålls vid liv.33 I Blehrs avhandling utkristalliserades begreppet bekanta 
som förklaras med människors relation till varandra och de kunskaper de har 
om företeelser i sin omgivning.  

Bekantskap skulle enligt Blehr kunna användas som en sorteringsprincip 
eller förklaringsmodell. Genom att använda begreppet som ett generaliserande 
redskap skall man kunna se bortom det enskilda fallet och möjliggöra 
jämförelser i andra sammanhang. Enligt Liliequists teori socialiseras man in i 
ett gemensamt tänkande av både samhällets normer och närmiljöns 
värderingar. Familjens påverkan under vår uppväxt är stor. Om inte samhället, 
då först och främst genom skolans olika stadier, lyckas ändra dessa värderingar 
så återgår man till det invanda och bekanta när den påverkan upphör.  

Blehrs begrepp bekantskap och Bourdieus teori om reproduktion kan här 
sammanlänka denna grupps gemenskap. Samhällets strävan att individen skall 
tillägna sig kunskapen att läsning och bibliotek är något viktigt har inte fått så 
djupt fäste att det lyckas hållas kvar när man lämnar den miljö där biblioteket 
är en del av livet. Därmed återfaller man till det beteende som ses som normalt 
i den gemenskap man har djupare förankring i. Det är denna tolkning av 
Bourdieus teori om reproduktion som jag kommer att använda vid analysen av 
mitt material. 

Barn som växt upp i läsande hem med vuxna som själva finner glädje i 
böcker och läsning har stora möjligheter att själva utveckla en uppfattning om 
hur böcker kan användas både till nytta och glädje. Saknar man dessa 
erfarenheter kan boken vara en abstrakt företeelse vid skolstarten.34

Om inte skolan och biblioteket lyckas förmedla den känsla av 
välbefinnande som läsning kan innebära så har dessa barn liten eller ingen 
chans att själva upptäcka detta. Den första kontakt med litteratur de barnen får 

                                                 
32 Liliequist, 1996, s 37. 
33 Blehr, 1994, Lokala gemenskaper: En studie av en nordsvensk by på 1980-talet, s. 27 ff. 
34 Nobel, Agnes, 1979, Boken i skolan. En analys med särskild inriktning på bibliotekets funktion i 
grundskolan, s. 130 ff.. 
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är via läromedel som inte är framtagna för att förmedla läslust utan kunskap. 
När sedan skoltiden är slut fortsätter man inte att läsa eftersom läsning är 
förknippat enbart med undervisning och inlärning av skolämnen. 

Habitus 
Habitus använder Bourdieu som benämning på ett system där varaktiga och 
överförbara ordningar som lagrats i individens tidigare erfarenhet bestämmer 
dennes sätt i tankar, värderingar och handlingar. ”Det används för att förklara 
skillnader och likheter mellan såväl individer som grupper och klasser.”35 
Människan formas och omformas hela livet. Det sätt man handlar, uppför sig 
och gör val av varierande slag på är till sin karaktär socialt och kollektivt 
betingat. Som individ vistas och deltar man i olika sociala miljöer, genom detta 
tillägnar man sig olika sätt att agera och förhålla sig. Då man hela livet möter 
skiftande sociala miljöer omformas man och tillgodogör sig sätt att förhålla sig 
i de nya situationerna. Individen tillägnar sig då ett habitus. Med detta habitus 
kan man ha ett naturligt förhållningssätt till dessa sociala miljöer.36   

En viktig tanke hos Bourdieu är att det symboliska kapitalet är nedlagt i kroppen, i form 
av habitus, det vill säga system av dispositioner. Det är resultatet av sociala erfarenheter, 
kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och 
sinnen.37

Den sociala miljö som starkast påverkar habitus är uppväxtmiljön, som formar 
oss mer än andra. Uppväxtens habitus följer individen genom hela livet. 
Genom upplevelser och nya erfarenheter kan man omforma och skapa nya 
habitus men det habitus man skapat i det sociala ursprunget är grundhabitus.38  

Bourdieu beskriver habitus som en princip för indelning av den sociala 
världen i logiska klasser. Habitus är dock inte enbart en princip för uppdelning 
av logiska klasser utan även ett resultat av att den sociala uppdelningen 
fungerar i förkroppsligad form.39 Människan betraktas som bärare av sociala 
normer och värderingar. Hur man tänker och handlar i bestämda sociala 
sammanhang är beroende av det habitus man har och hur det sammanhang man 
befinner sig i är utformat.  

                                                 
35 Nationalencyklopedin på Internet, http://ne.se, uppslagsord: Habitus, 2005-12-06. 
36 Carle, 2003, s. 406 ff. 
37 Broady, 1988, Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi, s. 6. 
38 Carle, 2003, s. 407. 
39 Bourdieu, Pierre, 1993, Kultursociologiska texter, s. 298 ff. 
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I vissa sammanhang kan konflikter uppstå mellan habitus och socialt 
sammanhang. Om habitus då är starkare kan det sociala sammanhanget 
omvandlas. Är däremot det sociala sammanhanget starkare har individen att 
välja mellan att fly fältet eller att modifiera habitus. Att omstrukturera ett 
habitus är dock inte lätt. Det överlever ofta de sociala strukturer som format 
det.40 Denna omständighet gör att normer och värderingar som man har med 
sig från barndomen är svåra att ändra på. Om man till exempel under sin 
uppväxt lärt sig att vidareutbildning inte är eftersträvansvärt krävs det tydlig 
exemplifiering på att det är något man har att vinna på om man skall 
omvärdera denna ståndpunkt. Gör man det så har man som individ gjort en 
förändring av sitt habitus. Visar det sig senare efter genomgången utbildning 
att man ändå inte kunde nå det mål man satt upp så är risken att falla tillbaka i 
de tidigare värderingarna stora. Detta eftersom de tidigaste sociala strukturer 
som format en har större livskraft än de man senare konfronteras med.  

Kulturellt kapital 
I äldre skriftlösa samhällen fördes traditioner vidare genom mänskliga möten 
och memorerades mellan generationer. De symboliska tillgångar de hade 
lagrades i människors kroppar i form av minnen och vanor. I ett modernt 
samhälle blir nya former av symboliskt kapital möjliga. Med skrivkonsten och 
senare med utbildningssystemets uppkomst möjliggörs andra sätt att lagra och 
byta symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet kan därigenom förvaras i ett 
statiskt, fixerat tillstånd till skillnad från det skriftlösa samhället där det levde 
vidare genom muntlig tradition. I och med detta har det omvandlats till ett 
kulturellt kapital. ”Klasser, klassfraktioner och andra sociala grupper kan 
monopolisera dessa objektiverade kulturella tillgångar genom att behärska 
sätten för deras tillämpande.”41 Familjen spelar här en avgörande roll för att 
upprätthålla det sociala rummets och de sociala förhållandenas struktur. Det är 
inom familjen som ackumulation av kapital i olika former sker och där kapital 
överförs mellan generationerna.42

                                                 
40 Broady, Donald, 1989, Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s. 22 
ff. 
41 Broady,  1988,  s. 4. 
42 Bourdieu, Pierre, 1999, Praktiskt förnuft, s. 120. 
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Utbildningssystemet fördelar kulturellt kapital. Det är även det som avgör 
existensen av det kulturella kapitalet. De värden som omfattar människors 
habitus konfirmeras och sprids genom detta system.43

Utbildningssystemet är ett socialt system som upprätthåller en symbolisk ordning som 
klassificerar människor och förmedlar bilder av hur världen ser ut. De maktförhållanden 
som är grundvalen för att allt detta ska kunna ske och som utesluter andra – i princip lika 
möjliga – pedagogiska handlingar, tas för givna, de är ’misskända’. Med ett slags magisk 
kraft som tilldelas det av samhället indelar utbildningssystemet den sociala världen, ger 
anvisningar om vars och ens sociala plats och utkorar de utvalda. Skolan och ideologin 
om ett utbildningssystem som erbjuder alla lika chanser har blivit det moderna samhällets 
teodicé för de privilegierade klassernas privilegier.44

Skrivkonsten, utbildningsväsendet och det moderna samhällsbyggandet har 
möjliggjort nya former av kulturellt kapital och nya vägar att förmedla och 
byta kapital. Institutioner som exempelvis skolor och universitet kan styra dess 
spridning med särkskilda inträdeskrav och examina. Genom att monopolisera 
sättet för tillägnande kan man styra vem som skall ha rätt att tillägna sig och 
föra vidare det kulturella kapitalet.45

Det kulturella kapitalets överlevnad är beroende av människors vilja att 
upprätthålla dess regler och tro på dess värden. Elitens kultur anammas också 
av de grupper som har liten eller ingen egen legitim kultur. Alla som har 
genomgått utbildningssystemets faser har fått samma bild av vilka 
värderingsgrunder samhället vilar på. Det gör att denna kultur är 
självgenererande och att den av hela samhället betraktas som den rätta och den 
man skall ge sin erkänsla.46

                                                 
43 Broady, 1988, s. 4. 
44 Broady, 1988, s. 4. 
45 Broady, 1989, s. 16 ff. 
46 Broady, 1988. s 5. 
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Metod 

Vid val av metod var funderingarna kring huruvida enkäter eller intervjuer 
skulle användas vid undersökningen många och långa. Till slut beslutade jag 
mig för att använda båda metoderna. Att använda sig av flera olika mätmetoder 
för att komma fram till svaren på forskningsfrågorna kallas för triangulering.47  
Det betyder att man använder sig av två eller flera mätmetoder. Fördelen med 
triangulering, är att man som i detta fall har en statistiskt uppbyggd bakgrund 
samt ett mer djupgående kvalitativt material att tillgå.  

Beslutet att använda denna dubbla metod togs med utgångspunkt i att 
resultatet av en undersökning enbart genomförd med kvalitativa intervjuer av 
ickebesökare på bibliotek skulle bli för snäv. För att få balans i materialet samt 
också för att ha data att jämföra med så togs beslutet att även en 
intervjuundersökning skulle ingå. Genom att utföra en kvantitativ 
enkätundersökning har jag fått ett statistiskt material som visar om och varför 
man besöker biblioteket samt vad man gör vid biblioteksbesöket. I den 
kvalitativa intervjuundersökningen har jag fått en mer djupgående bild av 
anledningar till varför man inte läser litteratur och besöker biblioteket. 

Enkät 

Utformning 
Enkäten utformades med 20 frågor där de flesta hade färdiga kryssalternativ. 
Frågorna: ”var är du född”, ”vilket yrke har du/dina föräldrar” samt några 
frågor där svarsalternativet ”annat” med åtföljd skrivmöjlighet, var öppna svar. 
De frågor som till exempel tar upp vad man läser och var man får tag på det 
man läser har multivariabelsvar, det vill säga möjlighet att ge flera 
svarsalternativ till en fråga. Dessa frågor betraktades som omöjliga att ställas 
på annat sätt. Anledningen till sparsamheten med öppna och multivariabelsvar 

                                                 
47 Trost, Jan, 2005,  Kvalitativa intervjuer, s17. 
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var att eliminera problemen vid sammanställningen av enkäten. Alltför 
vidlyftiga svar gör den statistiska bearbetningen av materialet mer 
problematisk. Vidare bedömdes att överskådligheten vid redovisningen skulle 
bli bättre om antalet svarsalternativ av öppen karaktär hölls nere. 

Tabell 1. Åldersfördelning på medverkande i enkäten, i faktiska tal 

Ålder Män Kvinnor 
20-30 5 6 
31-40 5 8 
41-50 2 8 
51-65 7 13 
65- 5 12 
Totalt 24 47 

Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

Frågor och urval 
Enkätens frågor har varit inriktade både mot användare och ickeanvändare av 
bibliotek. Detta för att få ett material att jämföra intervjuerna med då dessa är 
fokuserade på ickeanvändare. Frågornas utformning skiljer sig därigenom 
gentemot intervjufrågorna inte bara genom att de är i enkätform utan för att de 
även vänder sig till användare av bibliotek. 

För att få svar på enkäterna har en form av bekvämlighetsurval använts. 
När man använder sig av bekvämhetsurvalet tar man vad man råkar finna, till 
exempel genom att använda sig av personer i snabbköpskön et cetera.48 Svaren 
kan således inte ses representativa för befolkningen utan speglar de personers 
erfarenhet som råkat få en enkät i sin hand. Å andra sidan går det inte att veta 
om resultatet sett annorlunda ut om man valt en annan urvalsmetod. Det som 
dock är gemensamt för alla i gruppen är att de har anknytning till bygden, 
endera genom födsel eller också genom inflyttning. 

En del av enkäterna har varit utplacerad i en tyg- och prylaffär i Sveg. Ett 
trettiotal enkäter delades ut vid kaffet efter en julgudstjänst i Ytterberg. Vidare 
har enkäterna följt med på alla av mig bevistade sammankomster under jul- 
och nyårshelgerna samt även besökare i mitt hem har tillfrågats om de velat 
delta.  

                                                 
48 Trost, 2005, s 120. 
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För att eliminera risken att resultatet skulle bli snedvridet av detta 
förfarande gjordes separata sammanställningar av resultaten från de olika 
insamlingarna. De funderingar jag hade kring detta var att det till exempel vid 
bygudstjänsten mestadels skulle vara äldre personer. Det visade sig att dessa 
farhågor inte var befogade så resultaten redovisas inte separat utan har slagits 
samman inför slutredovisningen. 

Intervjuer 

Frågor och urval 
Intervjuernas frågor har konstruerats så öppna som möjligt. Har detta inte varit 
möjligt har följdfrågor ställts om svaren blivit ”ja” eller ”nej”. I det 
frågeformulär som använts är följdfrågan på slutna frågor redan ditskriven med 
ett ”varför”. Om man skall använda denna fråga kan diskuteras. Jan Trost 
menar att ”varför” inte är en fråga utan mer ett ifrågasättande av en åsikt eller 
ett beteende och inte hör hemma i intervjusituationen.49 Jag håller inte riktigt 
med i detta påstående utan anser snarare att det beror på i vilken situation 
frågan ställs. Ibland passar det med ett ”varför” och ibland har det bytts ut med 
exempelvis ”hur menar du då”, allt utifrån situationen. Det formulär som 
använts har följts men hur frågorna ställts har helt berott på hur samtalet flutit. 
Har informanten själv pratat på och svarat på en mängd oställda frågor har de 
inte avbrutits utan jag har prickat av frågorna eftersom i formuläret. 

Det viktigaste kriteriet för att komma i fråga för en intervju var att inte ha 
besökt ett bibliotek aktivt för egen del på många år. Att finna dessa personer 
visade sig var mer problematiskt än vad jag från början tog för givet. De flesta 
som tillfrågades hade någon biblioteksvana. För mig var det en positiv 
överraskning. Jag hade trott att det var mycket vanligare att inte besöka 
biblioteket än vad det visade sig vara. Lösningen på detta problem blev att i 
den affär som enkäterna låg utlagda var personalen uppmärksam på vilka 
kommentarer som fälldes i samband med ifyllandet av enkäten. Om någon som 
tillfrågades att fylla i enkäten sa, ”ja men, jag går ju aldrig på biblioteket”, så 
kontrollerade de sanningshalten i detta påstående. Genom detta förfarande har 
de fem informanterna valts ut. 

                                                 
49 Trost. 2005. s. 83. 
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Informanter samt transkribering 
Intervjuernas antal uppgår till fem, två män och tre kvinnor. Alla informanter 
är födda på 1960-talet. De var således barn och ungdomar under 60-, 70- och 
80-talet. Tre har gått hela sin skoltid i Sveg, en har gått i skola i Sveg från 
årskurs 6 och en flyttade hit i vuxen ålder. Alla kommer från arbetarhem. Alla 
informanter har också barn, alltifrån ett till sex.  

Intervju nr 1, Anna: 42 år. Arbetar i storkök. Sambo och fyra barn. Hon är 
uppväxt i Sveg. Föräldrarna är arbetare. Hon tycker mycket om att vara ute 
i naturen men barnen tar just nu den mesta tiden. 

Intervju nr 2, Karin: 40 år. Arbetar som affärsbiträde. Hon är sambo och har 
två barn. Hon växte upp i Hudiksvall och flyttade till Sveg i vuxen ålder. 
Hennes föräldrar är arbetare. Det som hon ägnar sin fritid åt är trädgård, 
hus och hem. 

Intervju nr 3, Peter: 38 år. Arbetar som industriarbetare. Är gift och har fem 
barn. Han är uppväxt i Sveg. Föräldrarna är arbetare och tjänsteman. Han 
ägnar sin fritid till friluftsliv och hästarna på gården. 

Intervju nr 4, Sven: 46 år. Egen företagare inom bilbranschen. Han är 
ensamstående med ett barn. Växte upp i Sveg och föräldrarna var 
jordbrukare. Bilar är både hans fritidssysselsättning och arbete. 

Intervju nr 5, Maria: 45 år. Arbetar som vårdbiträde. Hon är gift och har fem 
barn. Hon växte upp i Ljusdal och flyttade till Sveg i yngre tonåren. 
Föräldrarna är arbetare. Hon berättar att hon inte hinner med att ha några 
intressen nu, barnen och hemmet tar den mesta tiden. Om hon någon gång 
har tid över så brukar hon spela curling. 

Informanterna presenteras under pseudonym. Deras identitet har ingen relevans 
för undersökningsresultatet. När det i allmänna ordalag i texten beskrivs vad 
någon av informanterna sagt kommer enbart det fingerade namnet att 
användas. Vid direkta citat kommer både intervjunummer och fingerat namn 
att anges i noten. 

Intervjuerna har skrivits ned ordagrant. Pauser har skrivits ut vid 
transkriberingen men tagits bort i uppsatsen. Detta för att göra citaten mer 
läsbara. Suckar, skratt och andra ljud har inte tagits med alls varken vid 
transkriberingen eller i uppsatsen. De förekommande citaten är ibland 
bearbetade för att göra informanten rättvisa. Denna redigering har gått till på 
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följande sätt att språkliga ovanor tagits bort. Andra ändringar i citattexten har 
inte gjorts. Exempel: å så då så tar man då typ skrivs om till: och då tar man 
(exemplet är författarens eget). Anledningen till detta ställningstagande är att 
få en så enhetlig text som möjligt samt att citaten skall vara läsliga. Att citera 
talspråk är inte heller att göra informanten rättvisa. Om informanten haft 
möjlighet att svara skriftligt skulle förmodligen inget av talspråkets egenheter 
funnits med. Vid en dylik manöver infinner sig frågan om man som forskare 
har rätt att handskas som man vill med sitt material. Billy Ehn tar upp detta 
dilemma i sin artikel Livet som intervjukonstruktion. Något definitivt svar på 
detta problem ges inte. Det som poängteras är dock att skribenten klart skall 
redovisa för läsaren tillvägagångssättet vid eventuella ändringar i citat.50

Avgränsningar 
Jag har valt att studera ickebesökare som är bosatta i Sveg, Härjedalens 
kommun. För att betraktas som ickebesökare i denna undersökning får man 
inte aktivt ha besökt biblioteket de senaste tre åren. Målsättningen därigenom 
har varit att få ett urval av personer som valt att inte nyttja bibliotekets 
resurser. Dessa personer har jag intervjuat. 

För att få ett material att jämföra med har även en enkätundersökning 
gjorts där både besökare och ickebesökare tillfrågats om sina läs- och 
biblioteksvanor. Huvudfokus i undersökningen ligger dock på de ickebesökare 
som intervjuats. 

                                                 
50 Ehn, Billy, 1992, ”Livet som intervjukonstruktion”, s. 204 ff. 
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Undersökning 

För att få svar på vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till varför en 
del människor inte använder biblioteket har jag gjort djupintervjuer med fem 
personer som är ickeanvändare av bibliotek. Informanterna har alla i någon 
form anknytning till Härjedalens kommun, antingen genom födsel eller genom 
inflyttning. Intervjuerna var i genomsnitt 90 minuter långa. Intervjutillfället 
skedde antingen i informanternas hem eller på Södra skolans bibliotek i Sveg. 
Intervjuerna bandades och skrevs sedan ut. 

Som jämförande material gjordes även en enkätundersökning. Ett 70-tal 
personer svarade på denna. Enkäten fanns utlagd i en tyg-och tingaffär i Sveg 
under julhandeln samt medtogs även av mig vid mina aktiviteter under jul- och 
nyårsledigheten. Enkäten sammanställdes och redovisas i undersökningen i 
diagramform. 

Undersökningen har förlagts till Härjedalens kommun. En anledning till 
detta är att jag bor här och alltså därigenom haft information och källor 
lättillgängliga. En annan anledning är att Härjedalens kommun har låg andel 
högutbildade men samtidigt högt nyttjande av bibliotekets resurser. Detta såg 
jag som intressant att undersöka. 

Som teori har Pierre Bourdieus reproduktion, habitus och kulturella kapital 
använts. Resultatet från enkäten och intervjuerna har jämförts med varandra 
samt även till viss del jämförts med tidigare, liknande undersökningar. 
Slutsatserna som dragits av undersökningsmaterialet har sedan applicerats på 
teoridelen. 

Härjedalen - bakgrund 
Härjedalen är en kommun som nästan helt följder landskapets gränser i sin 
dragning. Sin nuvarande gränsdragning har kommunen haft sedan 1974, då 
landskapets sex små kommuner slogs samman till en stor. Kommunen har hela 
tiden varit socialdemokratiskt styrd. I kommunen finns ingen stad. Den största 
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orten är Sveg som har en befolkning på ca 5 000 innevånare. 2005 hade 
Härjedalens kommun en befolkningsmängd på 10 930 innevånare.51  

Den huvudsakliga försörjningen har man genom tiderna fått genom jord- 
och skogsbruk. Först från 1970-talet och framåt började andra näringar ta över 
försörjningen. 2002 var de vanligaste yrkena i kommunen vård- och omsorg, 
datatekniker, försäljare samt maskinförare.52

När det gäller utbildning har utvecklingen i Härjedalen varit långsam. 
Utbildning utöver folkskola erbjöds här först 1935 när Svegs högre 
folkhögskola startade. 1940 anordnades den första realexamen. 1954 invigdes 
Bäckedals Folkhögskola.53 Idag finns en gymnasieskola som erbjuder alla 
vanliga linjer samt även har en nischning mot skidor, curling och restaurant. 
Bäckedals Folkhögskola är också fortfarande i verksamhet. Där har man 
förutom vanligen förekommande kärnämnesutbildningar även utbildningar i 
hantverk alltifrån forntida tekniker fram till mera moderna. 

Folkbildningen har varit mycket stark i Härjedalen. Redan i slutet av 1800-
talet växte sig nykterhetsrörelsen stor. Både arbetarrörelsen och bonderörelsen 
hade också folkbildning som ett av sina stora mål. Genom studiecirklar kunde 
man som innevånare ta del av kunskap och bildning som inte erbjöds på andra 
sätt. Läsecirklar inom olika områden var en vanlig verksamhet.  

En utveckling när det gäller folkbildande var etablering av bibliotek. Som 
exempel kan nämnas Ytterberg, en by strax öster om Sveg. Ytterberg har, och 
hade, strax över 200 innevånare. I början av 1920-talet startade IOGT ett 
logebibliotek. På 1930-talet tillkom ett ABF-bibliotek. Båda dessa sköttes på 
ideell basis och ambulerade mellan gårdarna. 1952 uppfördes en bygdegård i 
byn och då sammanfördes dessa båda bibliotek där. De drevs sedan vidare 
ideellt fram till 1969 då kommunen tog över verksamheten och föreståndaren 
började avlönas. Biblioteksverksamheten upphörde helt och hållet i december 
1992 när lånestationen lades ned.54

1974 fanns sex bibliotek och tolv utlåningsstationer i Härjedalen. 1993 
lades fem av utlåningsstationerna ned och därefter följde fler nedläggningar år 
efter år ända fram till 2000 då endast de sex biblioteken fanns kvar. När det 
gäller utlåningen så verkar det inte ha inverkat på antal utlån att stationerna 
försvann. 1974 var det totala antalet utlån 59 343. Sedan steg utlånen år efter 

                                                 
51 Kommunfakta, www.herjedalen.se/fakta/komfakta.html (2006-02-02). 
52 Kommunfakta, (2006-02-02). 
53 Jämtlands och Härjedalens Historia, del 5, 1990, s. 330 ff. 
54 Hallman, Annica, 1997, En liten bok om Ytterberg, s. 12 ff. 
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år. 1992 hade man 113 012 utlån, 1993 var antalet utlån 116 892 stycken. 
Högst antal utlån var det 1995 med 120 279. Därefter har det sakta minskat 
varje år för att år 2005 vara 100 379 antal utlån. Antalet lån per innevånare 
fanns inte att tillgå för alla år men har hållit sig kring 9,5 utlån/innevånare 
sedan 1993. Den siffra som fanns att tillgå före nedläggningarna av stationerna 
var från 1980 och uppgick till 6,9 lån/innevånare.55

Vad som går att utläsa av denna statistik är att nedläggningen av 
utlåningsstationerna inte har inverkat negativt på utlåningen totalt i kommunen. 
En förmodan från min sida är att det har att göra med att de flesta besöker 
centralorterna där biblioteken ligger åtminstone någon gång i veckan. Då går 
man även in på biblioteket och gör de ärenden man har där. När 
utlåningsstationernas öppethållande var mycket sparsamt, ofta några timmar en 
kväll i veckan, var det enklare att nyttja det större biblioteket där även utbudet 
var större. För egen del stödlånade jag vid filialbiblioteket i min by de sista 
åren det var öppet. Det var många som gjorde så. Anledningen härtill var 
nästan enbart att hjälpa upp lånestatistiken för biblioteket så att nedläggningen 
skulle skjutas på framtiden. De flesta biblioteksärenden som krävde mer 
service eller större utbud skötte jag i centralorten.  

                                                 
55 Utlåningsstatistik för biblioteken i Härjedalen, Kulturförvaltningen Härjedalens kommun. 
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Samband mellan läsvana som barn och i vuxen ålder 
Går det att finna ett samband mellan läsvana som barn och i vuxen ålder. Är 
barndomens erfarenhet om läsningens vara eller icke vara något som går att 
verifiera hos den vuxnes handlande. Enkätens frågor angående läsvanor, både 
hos informanten själv och hos dennes föräldrar fick ett entydigt svar.  

Diagram 1. Läsvanor under uppväxten och idag. Hos enkätens informanter samt deras 
föräldrar. Redovisas i procent. 
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Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

Om man växt upp i ett hem där föräldrarna läst både själva och för barnen så 
tar man med sig den vanan upp i vuxen ålder.  På frågorna om man både läst 
som barn och fortfarande som vuxen läser så svarade 68 % av kvinnorna och 
79 % av männen ja. Således är det omkring 10 % fler av kvinnorna än av 
männen som läste när de växte upp men som inte gör det idag.  

Bourdieus teorier om habitus och reproduktion stämmer väl in här. Har 
man vuxit upp i ett hem där det är vanligt förekommande att föräldrarna läst 
både själva och för barnen så följer den vanan med i vuxen ålder. Har man 
däremot haft sin uppväxt i ett hem där läsning inte varit vanligt så läser man 
inte heller som vuxen i någon större utsträckning. Enkätens deltagare har till 
övervägande del vuxit upp i hem där föräldrarna läste både själva och för 
barnen. Som vuxna har de flesta fortsatt att läsa själva. Det habitus som 
individen tillägnat sig i barndomen att läsning är något normalt och något som 
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vi gör i vår familj har tagits med i vuxen ålder. Denna vana har därmed 
reproducerats.  

Enkätundersökningens fråga vad föräldrarna läste var öppen, därför kunde 
flera svarsalternativ kunde komma i fråga. 

Diagram  2. Vad föräldrarna till enkätens deltagare läste. Redovisning i multivariabelsvar. 
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 Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

Den visade att i 36 av kvinnornas och i 19 av männens hem fanns tidningar och 
tidskrifter i någon form. Det utgör 77 % av totala antalet. För övrigt lästes både 
skönlitteratur, facklitteratur samt litteratur för arbetet. 

Bland de fem intervjuade hade inte någon förälder läst sagor eller annat för 
dem. Efter lite fundering kunde Anna erinra sig att föräldrarna nog hade läst i 
några gamla sagoböcker för henne och hennes bror någon gång. Hon trodde 
dock inte att de var nyinköpta utan snarare något som fanns i huset sedan förut. 
Vidare kom hon ihåg att mamma brukade läsa i sin gamla läsebok från skolan 
för henne. Hon kunde dock inte säga att detta var något som förekom 
regelbundet utan det hörde snarare till ovanligheterna. Föräldrarna till de 
intervjuade läste inte heller böcker själva. När de läste något var det till största 
delen dags- eller veckotidningar. 

Hos de intervjuade fanns det dagstidningar i tre av hemmen. I ett hem 
fanns det jakttidningar och veckotidningen Allers. En informant kommer inte 
ihåg om det fanns tidningar eller inte hemma hos honom när han växte upp. 
Inga av informanternas föräldrar brukade läsa böcker i någon större 
utsträckning. På frågan om det fanns böcker i barndomshemmet svarade fyra 
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att det fanns kokböcker och uppslagsböcker. Anna minns att det fanns lite 
böcker hemma hos henne. Det fanns någon jaktbok samt även lite andra 
böcker. Hon säger att det inte är förrän nu på senare tid som hennes föräldrar 
börjat läsa. Hon tror att det kan bero på att de tidigare inte ansåg sig ha den 
tiden. Nu när de blivit pensionärer har de fått mer fritid och i och med detta har 
de också börjat läsa böcker. I Svens hem hade inte föräldrarna några egna 
böcker. Däremot läste hans båda syskon mycket under uppväxten. De läser 
även mycket idag. Hos Karin fanns det inga böcker alls som tillhörde 
föräldrarna. Karin själv köpte Kitty- och Mary Lou-böcker men det var inte 
särskilt många hon hade. Även Anna hade egna böcker som hon läste. Det var 
Kitty, Vi Fem och Biggles som hon och hennes bror fick i present och julklapp. 

När de tillfrågades om de blev stimulerade att läsa som barn svarade fyra 
av informanterna nej. Maria gav förklaringen att anledningen till detta var att 
hon hade lässvårigheter. Hon kunde titta på bilder i böcker ibland men läste 
gjorde hon inte. När hon var 12 år uppdagades det att hon även hade dålig syn 
och då fick hon glasögon. Efter att synfelet korrigerats lärde hon sig att läsa, 
till största delen på egen hand men även med lite hjälp från sin mamma. Hon 
minns inte att skolan var vare sig uppmuntrande eller inte för att hon skulle 
utveckla sin läsförmåga. Idag läser hon inte böcker. Hon säger sig inte ha 
intresse av det och uppger även att hon inte har den tid som skulle behövas. 
Dagstidningar och kvällstidningar läser hon dock i den mån hon hinner. Maria 
berättar vidare att hon heller inte läst särskilt mycket för sina egna barn. 
Hennes barn går heller inte på biblioteket eller läser särskilt mycket. Anna 
däremot hade föräldrar som uppmuntrade till läsning.  

Ja, dom skröt ju alltid om en och talade om att man var duktig när man läste och sådär. Så 
det var kul att läsa. Det har jag alltid tyckt. Skönt att komma in i en annan värld – jag och 
boken.56  

Anna har också fortsatt att läsa i vuxen ålder. Hon läser mest skönlitteratur och 
kokböcker. De prenumererar även på en dagstidning i familjen. Karin kände 
sig inte stimulerad att läsa hemma. Hon hade dock ett läsintresse redan som 
barn. Hon läser fortfarande, mest skönlitteratur och deckare. Dags- eller 
kvällstidningar läser Karin inte alls. Hon säger att hon mår dåligt av att läsa om 
att barn far illa. Hon har därför valt bort tidningsläsandet. Både Anna och 

                                                 
56 Intervju nr 1, Anna, 2006-01-19. 
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Karin beskriver en glädje med att läsa. Att de har funnit denna stimulans och 
tillfredsställelse i läsningen har gjort att de fortsatt och fortsätter läsa. 

Fyra av de intervjuade har inte uppmuntrats att läsa som barn. Ingen säger 
dock att de motarbetats eller att det i hemmet pratats nedsättande om läsning 
och böcker. Annas föräldrar läste inte själva eller för henne under hennes 
uppväxt men de var uppmuntrande så till vida att de gav henne beröm när hon 
läste. Anna säger sig inte minnas att skolan uppmuntrade till läsning i någon 
större utsträckning. Anna har även fortsatt att läsa i vuxen ålder. Karin blev 
inte stimulerad att läsa under uppväxten, men heller inte motarbetad. Under 
hennes skoltid läste hennes lärare på lektionerna och de lånade även böcker 
under skoltid mer eller mindre kontinuerligt. Den vana att läsa hon hade från 
barndomen och skoltiden har hon tagit med sig upp i vuxen ålder. Peter och 
Sven läste inte som barn och läser inte heller nu i vuxen ålder i någon större 
utsträckning. Ingen av dem kan minnas att föräldrarna uppmuntrade till läsning 
hemma. De har heller inget minne av att det i skolan uppmuntrades till läsning, 
av något annat än läromedel, mer än någon enstaka gång. Läsningen idag för 
dem är i stor utsträckning begränsad till dagstidningar. Tidningsläsandet sker 
dock inte med någon större kontinuitet utan är mer av arten att det är tillgången 
som styr. Kommer de över en tidning läser de den. Båda läser dock för sina 
barn men då är det barnens mammor som lånar böckerna på biblioteket. 

Har man under uppväxten sällan eller aldrig konfronterats med litteratur 
och läsning så är det denna ordning man betraktar som normal och normativ. 
För att kunna få en ändring till stånd så krävs det att man på ett bestående sätt 
övertygas om glädjen och nyttan av att läsa. Som individ måste man skaffa sig 
en personlig relation till litteratur och läsning. Lyckas detta så har man flyttat 
sitt habitus. Växer man upp i ett hem där läsning inte tillhör vardagen och inte 
anses som något viktigt lär man sig inte heller betydelsen med detta. Det 
habitus man då tillägnar sig är att läsning inte är nödvändigt och övertygas man 
inte om motsatsen tar man med sig denna kunskap upp i vuxen ålder. Anna och 
Karin har genom att odla sitt läsintresse, medvetet eller omedvetet, övervägt 
nyttan och vinsten med att läsa och funnit att för deras del finns det mycket att 
vinna på att odla sitt litterära intresse. Anna uppmuntrades även att läsa av sina 
föräldrar. De har därmed omformat sitt habitus. Peter, Sven och Maria har inte 
funnit några argument till att det skulle vara bra med läsning för deras del. De 
har i och med detta följt föräldrarnas exempel och därmed reproducerat den 
bild av litteratur och läsning som fanns i barndomshemmet. 

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson beskriver i sin bok Den skötsamme 
arbetaren hur det under arbetarrörelsens- och nykterhetsrörelsens framväxt 
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under 1900-talets början uppstod ett krav på läsning. Läsning var något som 
inom dessa rörelser ansågs mycket viktigt. Både arbetarrörelsen och 
nykterhetsrörelsen hade egna bibliotek. Den litteratur som fanns där var av 
varierande slag och till största delen av sådan art som inte hade med rörelsens 
ideologi att göra. Vanligt förekommande var läsecirklar inom olika områden. 
De böcker som lästes i dessa cirklar var av skiftande slag. ”Det tycks viktigare 
att medlemmarna i loge och förening läser än vad de läser.57 Vad som var 
viktigt med denna läsning och läsinlärning var enligt Ambjörnsson att fostra 
individerna till intellektuell disciplinering. Bildningsideologin premierade 
begrepp som medborgarskap och självtillit. Individens självständiga val 
betonades. Det ansågs viktigt att man lärde sig att tränga in i den text man läste 
och att lära sig att analysera och ifrågasätta det skrivna ordet. Ingen skulle stå 
över någon annan och kunskap och upplysning skulle sökas gemensamt.58  

Inom dessa folkrörelser var det viktigt att utbilda sina medlemmar. Genom 
att höja utbildningsnivån på medlemmarna så skulle man bli en starkare grupp 
och ha större möjligheter att kunna få tillgång till de positioner inom samhället 
som ger makt och därigenom kunna föra upp sina ideologier på ett högre plan. 
Man hade tidigt förstått att bildning och utbildning går genom det skrivna 
ordet. Folkbildningen bygger på ordets makt. Perspektivet utgår från vars och 
ens förutsättningar. I folkbildningen blev boken och ordet utgångspunkten i 
bildningsarbetet. Folkbiblioteket och studiecirklarna var centrala institutioner i 
folkbildningsverksamheten. För att över huvud taget kunna bedriva 
studiecirklar förutsattes att det fanns bibliotek.59

Folkbildningstanken var väl förankrad under 1900-talets första del i 
Härjedalen. Studiecirkelverksamheten var utbredd. I och med den moderna 
tidens intåg minskade dessa aktiviteter. Något som dock levde och lever kvar 
är vanan att läsa och nyttja biblioteket. Jag tror att det är detta som gör att 
andelen biblioteksnyttjare är så hög i min undersökning. Jag ser en klar 
koppling här till Bourdieus teorier. Genom att förmedla ett nytt kulturellt 
kapital samt att arbeta aktivt för en förankring av detta var målet att omforma 
det habitus som dessa individer hade. De skulle fostras till tänkande, 
analyserande och ifrågasättande medborgare. Kunde detta göras på ett lyckat 
sätt hade gruppens normer och värderingar reproducerats på ett varaktigt sätt. 

                                                 
57 Ambjörnsson, 2001, Den skötsamme arbetaren, s 117 
58 Ambjörnsson, 2001, s 118 ff. 
59 Gustavsson, Bernt, 2000, ”Kunskap, makt och demokrati”, s. 42 ff. 
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För att kunna stadfästa en hel samhällsklass eller grupps värderingar krävs 
stora resurser och varaktig intensitet för att förändringen skall vara bestående. 
Nyvunna insikter kräver stor näring för att inte vissna. Om inte samhället i 
stort, biblioteken och skolan, lyckas med att förankra och underhålla 
nödvändigheten, vikten och glädjen i att kunna och vilja läsa och använda 
biblioteket så blir det något som enbart tillhör skolans värld. När man sedan 
slutar skolan och återgår till sitt gamla sociala sammanhang, världen utanför 
skolan, försvinner nödvändigheten med läsning och bibliotek. Den 
reproduktion som hade kunnat äga rum om rätt stimulans funnits misslyckades. 
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Utbildning och biblioteksnyttjande 
Före sammanställningen av enkätsvaren var min uppfattning att det kunde 
finnas ett samband mellan utbildning och utbildningsnivå kontra läsande och 
biblioteksnyttjande. I Hammarbäcks undersökning hade 83% av deltagarna 
med eftergymnasial utbildning besökt biblioteket det senaste halvåret, jämfört 
med 37% av deltagarna med förgymnasial utbildning.60 Detta låg helt i linje 
med vad jag förväntade mig att finna i min undersökning.  

Diagram 3 och 4. Utbildningsnivån hos enkätens informanter samt hos deras föräldrar. 
Uppdelat i informanternas åldrar och redovisat i procent. 
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Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

Efter enkätundersökningen framträdde dock en helt annan bild. 
Enkätundersökningen visade att utbildningsnivån generellt har stigit. Hos de 
äldre är det en större andel av både informanterna själva och även deras 
föräldrar som endast har grundskoleutbildning. Hos de yngre och hos 
mellangrupperna har de flesta gymnasium eller högre utbildning. Att den allra 
yngsta gruppen endast har gymnasieutbildning beror dels på att det idag är 
mycket ovanligt att endast ha grundskoleutbildning samt att många i den 
                                                 
60 Hammarbäck, 1995, s. 10 
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gruppen kan vara för unga för att ha hunnit skaffa sig en högre utbildning. 
Andelen högskoleutbildade är inte särskilt stor förutom i gruppen 31-40-
åringarnas föräldrar, men den uppgår ändå inte till mer än 13 %. Antalet 
högskoleutbildade är 27 % för hela föräldragruppen. För enkätdeltagarna själva 
är den totala siffran för högskoleutbildning 21 %.Utbildningsnivån bland 
enkätdeltagarna är således generellt inte mer än i begränsad omfattning högre 
än gymnasieutbildning.  

Vid en jämförelse i enkätsvaren mellan utbildningsnivå kontra läsande och 
biblioteksbesökande visade det sig att det inte gick att påvisa något samband. 
Det gick inte att urskilja några skillnader alls mellan lägre och högre utbildning 
kontra biblioteksnyttjandet, utan det var jämt fördelat mellan alla 
utbildningsnivåer och åldrar. Därför redovisas inte detta i tabellform. Detta 
resultat kan jämföras med Hammarbäcks undersökning där ett klart samband 
mellan utbildning och biblioteksnyttjande gick att påvisa.  

Det visade sig alltså i min undersökning att min åsikt om utbildning och 
litterär konsumtion inte gick att påvisa alls. Bourdieus teori om kulturellt 
kapital stämmer inte in här. Det kulturella kapitalet förvaltas enligt Bourdieu 
av eliten. I detta sammanhang skulle det betyda att om man är lågutbildad 
nyttjar man inte biblioteket i samma utsträckning som högutbildade gör. Detta 
var något som även Hammarbäck fann stämde i hennes undersökning. Om 
teorin beträffande det kulturella kapitalet och sambandet med social klass stämt 
på denna undersökning skulle antalet som nyttjar biblioteket vara mycket lågt. 
Så är inte fallet. Det är 60 % som besökt biblioteket under det senaste halvåret. 
Som jämförelse kan nämnas Hammarbäcks undersökning där siffran var 80 % 
för Umeå och 54 % för riket i stort.61 I Johanssons undersökning var 
besökssiffran 50 %.62 Statistiken i min undersökning ligger alltså väl i linje 
med dessa undersökningar. Det gick således inte att påvisa några tendenser i 
enkätundersökningen att utbildning och biblioteksnyttjande skulle gå hand i 
hand.  

Bourdieus teori om reproduktion går däremot att väl förankra här. Som 
tidigare redovisats under kapitlet ”Samband mellan läsvanor som barn och i 
vuxen ålder” var läsfrekvensen mycket hög både hos enkätdeltagarna och även 
hos deras föräldrar. Förankringen att läsning hör till vardagen har man tagit 
med sig från barndomen och upp i vuxen ålder. En förklaring som jag här kan 
se torde kunna vara den starka tradition av folkbildning som finns i Härjedalen. 
                                                 
61 Hammarbäck, 1995, s. 22. 
62 Johansson, 1994, s. 21. 
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Har man som vana att förkovra sig inom folkbildningens alla former så finns 
förmodligen också vanan att läsa. Folkbildningen var även väl förankrad hos 
arbetare och jordbrukare som de flesta i undersökningen härstammar från. En 
annan förklaring kan vara att det i dessa hem varit brukligt att läsa i största 
allmänhet. Eftersom inga följdfrågor ställdes i enkäten går det inte att komma 
den riktiga slutsatsen på spåren. 

Bland de intervjuade är det endast Peters mamma som har högre utbildning 
än grundskola. Hon är utbildad undersköterska. Alla informanter har 
gymnasieutbildning. Sven gick endast sju år i grundskola men efter några år 
fick han ändå börja på gymnasiets fordonsutbildning. När jag frågade hur detta 
kunde vara möjligt då det är nioårig skolplikt visste han inte det. Han hade 
blivit erbjuden att gå utbildningen och tackat ja. Han har även senare gått 
folkhögskola i tre år, där han läste bland annat företagsekonomi. På frågan om 
de är nöjda med sina utbildningar eller om de velat bli något annat svarar alla 
intervjuade entydigt att de trivs och är nöjda med vad de gör. Eva uttrycker 
mycket tydligt att hon alltid velat arbeta inom vården och att hon inte vill ha 
högre utbildning än undersköterska. Med högre utbildning följer större ansvar 
och det vill hon inte ha, säger hon.  

När det gäller de intervjuade så skulle man kunna säga att Bourdieus teori 
om kulturellt kapital stämmer in här beträffande utbildning och läsvanor. Alla 
intervjuade har som högsta utbildning gymnasieutbildning. Deras föräldrar har 
i något fall högre utbildning än grundskola. Ingen av föräldrarna läste under de 
intervjuades uppväxt. Endast två av de intervjuade har läsvana kontinuerligt 
från barndomen och fram till idag.  Tror dock inte att min teori håller här 
heller. Jämför man de intervjuade med enkätundersökningen så stämmer de bra 
överens vad gäller utbildningsnivå mellan generationerna. Min övertygelse i 
denna fråga är att Bourdieus reproduktionsteori går att förankra även här. Har 
man en väl förankrad vana från barndomen så krävs det stora vinster för 
individen för att man skall ändra på dem. Hade min teori stämt så skulle 
andelen som inte läst, vare sig under barndomen eller idag varit mycket högre i 
enkätundersökningen eftersom utbildningen även där generellt inte var mycket 
högre än gymnasieutbildning. Tittar man på hur ofta enkätdeltagarna besöker 
biblioteket så var besöksfrekvensen relativt hög.  
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Diagram 5. Enkätdeltagarnas senaste besök på biblioteket. Fördelade inom tidsintervaller och 
redovisas i procent. 
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Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

37 % hade gjort ett biblioteksbesök den senaste månaden. Under senaste 
halvåret hade 20 % besökt biblioteket. Det blir sammantaget nästan 60 % som 
varit aktiva biblioteksbesökare det senaste halvåret. Det får man se som en rätt 
hög siffra. Jämföras kan med Hillevi Johanssons undersökning vid Kalmar 
stadsbibliotek. Där uppgav 50 % att de besökt biblioteket det senaste tre 
månaderna Johansson har inte i sin undersökning redovisat vilket ärende 
besökaren hade vid biblioteksbesöket. Det kan vara användande av 
referenslitteratur, läsning av tidskrifter, att besöka någon utställning et cetera.63 
Av de i enkätundersökningen som uppgav att det var fyra år och mer sedan de 
besökte biblioteket senast var de flest män. Omkring 25 % var sällanbesökare 
av dessa. När det gällde att aldrig besöka biblioteket var det endast kvinnor 
som redovisade detta och de uppgick till 6 %. I Johanssons undersökning var 
det en något övervägande del män som inte besökt biblioteket under de senaste 
tre månaderna.64 Skillnaden mellan könen var dock inte så stor som i min 
undersökning. Sen bör också påpekas att i Johanssons undersökning finns bara 
intervallen tre månader med. 

                                                 
63 Johansson, 1994, s. 21. 
64 Johansson, 1994, s. 21. 
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Här kan vara viktigt att lägga in en kritik mot mig som författare. Det hade 
förmodligen varit bättre om intervallerna inte varit så stora i början. Om man 
lagt in de senaste tre månaderna också som en intervall hade bilden antagligen 
kunnat se annorlunda ut. Detta antagande grundar sig på att 
enkätundersökningen genomfördes under och strax efter julhelgen. Eftersom 
folk i allmänhet, enligt min uppfattning, har mycket att göra den tiden på året 
så kanske biblioteksbesök inte är det som prioriteras högst. Det kan vara en 
aktivitet som får ligga vilande under den perioden. Även om detta är 
spekulationer sågs nödvändigheten med ett påpekande.  

Diagram 6. Enkätdeltagarnas ärende vid besök på biblioteket. Redovisas i procent. 
Multivariabelsvar. 
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Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

När enkätundersökningens deltagare besöker biblioteket gör de det för att i 
första hand låna skön- och facklitteratur. Tidningsläsande samt video/CD-lån 
är också en vanlig aktivitet vid biblioteksbesöket. Procentuellt fler av 
kvinnorna lånar skönlitteratur och CD-böcker. Även facklitteratur lånas av fler 
kvinnor men där är inte skillnaden lika stor. Männen däremot nyttjar Internet i 
större utsträckning. 

De intervjuade personerna uppvisar en helt annan bild. Ingen av dem 
använder biblioteket. Sven tror att det var minst 12 år sedan han var på ett 
bibliotek. Då lånade han inga egna böcker utan följde med sin dotter dit. Han 
berättar dock att när han gick på folkhögskola i mitten av 1980-talet så 
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använda han biblioteket i skolarbetet där. Peter uppger att det är ungefär ett 
halvår sedan han var till biblioteket senast. Ärendet den gången var att lämna 
tillbaks böcker som ett av hans barn lånat. Han var aldrig in i själva 
bibliotekslokalen utan lämnade böckerna i en återlämningslådan utanför 
dörren. Detta kan alltså inte betraktas som ett regelrätt biblioteksbesök. För 
Marias del är det 3 år sedan hon var till biblioteket. Det var i samband med 
hennes yngsta barns födelse. Biblioteket delade ut en bok till alla nyfödda i 
kommunen och det var den hon var dit för att hämta. Hon lånade inga böcker, 
varken till sig själv eller till sina barn vid det tillfället. 

Karin och Anna har i denna grupp varit något mer aktiva. Karin var till 
biblioteket i samband med att hon skulle skaffa hund för cirka 3,5 år sedan. 
Hon lånade böcker om den hundras familjen hade funderingar på att köpa. På 
frågan varför hon besökte biblioteket då svarade hon:  

Det bara dök upp i huvudet att biblioteket faktiskt har böcker om labradorer. Eftersom jag 
inte hade någon dator var det lättsamt att gå dit och låna den där boken. Sen fick jag 
naturligtvis en påminnelse på den65

Anna säger först att det är minst 20-25 år sedan hon var till biblioteket. Det var 
innan barnen föddes. Sedan erinrar hon sig att hon var dit och lånade böcker 
inför ett akvarieköp för omkring 10 år sedan. Tanken slog henne att biblioteket 
skulle vara den rätta platsen för att finna den information hon var i behov av. 

 Här är det värt att notera att informanterna minns när de senast besökte 
biblioteket och även vilket ärende de hade. Båda beskriver hur det var när de 
kom in i biblioteket, hur de frågade efter hjälp hos personalen, hur de blev 
visade till rätt hylla och hur mycket litteratur som fanns i ämnet. De kände sig 
mycket väl bemötta av personalen och tyckte båda två att de fick den 
information de behövde genom de böcker de lånade. Båda två minns även att 
de sedan glömde att lämna tillbaks böckerna i tid och att de fick krav på dem, 
vilket båda upplevde som både en lustig händelse och som lite obehagligt. Det 
tyder på att de tillskriver denna händelse, medvetet eller omedvetet, en så stor 
betydelse att de flera år senare kan återberätta den nästan i detalj. 

Varför besökte de då biblioteket? Ett antagande från min sida är att det kan 
bero på att det var facklitteratur de sökte. Skönlitteratur brukar de köpa genom 
bokhandlar, i dagligvaruaffären eller låna av bekanta. Facklitteratur däremot 
finns inte tillgänglig i samma utsträckning. Då Sveg inte har en alltför 

                                                 
65 Intervju nr 2, Karin, 2006-01-20. 
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välsorterad bokhandel fanns det inget annat alternativ än biblioteket. Denna tes 
styrks också av att båda inte besökt biblioteket efter denna gång även fast de 
upplevde besöket som positivt. De har också uppgett att de inte aktivt sökt 
information om något sedan dess. 

De medverkande i enkätundersökning införskaffar sin läsning på många 
olika sätt. 

Diagram 7. Var enkätdeltagarna finner den litteratur de läser. Redovisas i procent av antal 
deltagare. Multivariabelsvar. 
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Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

Kvinnorna finner sin litteratur mest på biblioteket eller i bokhandeln. Det är 
något som männen också gör till stor del men allra mest införskaffar de den 
litteratur de köper i dagligvaruaffären. Vad gäller nyttjande av bokklubb är 
kvinnorna i övervägande majoritet. Kvinnorna utnyttjar också vänner i större 
utsträckning för att tillgodose sitt bokintresse.  

Av de intervjuade är det Karin och Anna som läser mest böcker. Båda läser 
skönlitteratur. Båda säger också att de är periodare. Hur mycket de hinner läsa 
beror på om det finns annat som är viktigare att göra. Periodvis läser båda 
väldigt mycket. Det de läser köper de i dagligvaruaffären, i bokhandlar samt 
får eller lånar av vänner. Båda uppger också att de är nöjda med att skaffa sin 
litteratur på detta sätt och de tror inte att de skulle läsa mer ifall de skulle gå till 
biblioteket i stället. En anledning till att inte använda biblioteket och som båda 
trycker på är att de inte behöver läsa under tidspress samt att de slipper vara 
rädda för att de skall få krav på boken. Anna uppger också att hon inte kan gå 
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till biblioteket för att hon måste ha barnen med sig och är rädd att de skall föra 
oväsen och springa runt och störa andra låntagare. 

Peter säger att han inte läser böcker. Han brukar läsa sagor för yngsta 
dottern. Han läser också sportböcker om det kommer ut någon sådan om någon 
idrottsman han är intresserad av. Sagoböckerna till barnen lånar hans fru på 
biblioteket eller också köper de dem. Idrottsböckerna köper han därför att han 
vill äga dem. Det är dock inte ofta han läser idrottsböcker eftersom det ges ut 
sådana rätt sällan. Varför han inte läser skönlitteratur ger han följande 
förklaring till: 

Det kommer liksom aldrig till skott i en bok. Om det äntligen börjar bli intressant, då 
kommer det nån farbror in som man förklarar om i tre kapitel vad han har med det där att 
göra. Då hinner liksom storyn försvinna i många sidor. Och sen när vi äntligen börjar 
komma till handlingen igen då är det nån mormor som dör och då blir det en begravning i 
ett par tre kapitel också. Jag tycker det drar ut så hemskt. Därför är det mer ärligt med en 
Tintin-pocket om man säger. Där är det aktion från början till slut.66

Sven och Anna läser inga böcker alls. Anna förklarar det med att hon inte är 
intresserad och att hon dessutom har lite svårt att ta sig igenom böcker på 
grund av sin dyslexi. Sven säger att han inte har någon ro att sitta och läsa en 
bok. Om han läser något vill han att det skall ta slut inom överskådlig tid och 
då är en bok inte ett alternativ. Han tycker att han klarar sig bra med att bara 
läsa tidningar och tillägger att det går fortare också.   

Hur man upplever biblioteket som rum och hur man blir bemött vid 
biblioteksbesöket kan ha betydelse för om man känner sig bekväm där. Har 
man som barn blivit orättvist tillrättavisad eller haft andra obehagliga 
upplevelser kan det vara en barriär som följer med in i vuxenlivet. Finns 
däremot positiva och lustfyllda minnen, eller inga minnen alls, så är avståndet 
mindre till att ta kontakt. 

En barriär som de intervjuade också har att ta sig över är att över huvud 
taget börja se biblioteket som en möjlighet att utnyttja vid införskaffande av 
litteratur. De har ingen vana av biblioteksnyttjade och ser därför inte att det 
skulle vara några fördelar med att låna böckerna på biblioteket jämfört med att 
köpa dem eller låna av bekanta. Varken Anna eller Karin läser de böcker som 
de köper flera gånger. Böckerna blir, efter att de blivit lästa, stående i 
bokhyllan eller lånas ut till bekanta. När jag undrade om det inte skulle vara 
mer ekonomiskt och praktiskt att låna böckerna på biblioteket i stället så såg 

                                                 
66 Intervju nr 3, Peter, 2006-01-22. 
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båda en viss poäng i detta men ingen av dem kunde ändå tänka sig att ändra sitt 
beteende. De tycker att den ordning de har idag passar dem utmärkt och då 
finns det ingen anledning till förändring. 

Både Anna och Karin läser böcker. De kan dock inte tänka sig att låna 
dessa på biblioteket. När de har ett problem som de inte kan lösa på annat sätt, 
till exempel genom att fråga vänner och bekanta så känner de ingen tvekan om 
att vända sig till biblioteket. Vanligtvis så får de dock reda på det de vill veta 
av sin omgivning. Får de inte det så händer det i de flesta fall att de inte söker 
vidare utan nöjer sig med att det inte gick att få reda på vad de söker. Ett 
rimligt antagande här är att om de från barndomen eller i skolan fått lära sig att 
man lånar böcker på biblioteket och att det är dit man vänder sig när man 
behöver få reda på något man inte kan hitta svaret på i sin omgivning hade de 
förmodligen inte köpt böcker i den utsträckning de gör. Båda tycker att det 
egentligen är ganska dumt att köpa böcker för att läsa dem en gång men 
samtidigt så känner de inte att biblioteket är ett alternativ mer än i 
undantagsfall när det till exempel gäller facklitteratur. 

Känslan för bibliotek 
Känsloupplevelser är personliga. Vad som framkallar positiva eller negativa 
känslor är beroende av den värdegrund man har. Känslor följer en associativ 
logik. De kan uppfatta och väcka minnen av element som symboliserar andra 
ting vid upplevelser. Litteratur och bibliotek kan i liknelser och metaforer tala 
direkt till känslorna.67

Biblioteket kan för den enskilda individen handla om en känsla av vem 
biblioteket är till för. Det kan finnas en mental tröskel som många gånger kan 
vara hög. Man kan känna sig främmande i biblioteksmiljön och uppfatta den 
som ett finrum i stället för ett samhällets vardagsrum. De som känner så har 
många gånger kort utbildning och läser aldrig böcker.68

I enkätundersökningen ställdes ett antal frågor om hur man upplevde 
biblioteket som barn och hur man upplever det idag samt vilken känsla ordet 
bibliotek ger. Dessa frågor var graderade enligt en tiogradig skala där ett är 
dåligt, nej eller negativt och där tio är bra, ja eller positivt. Redovisningen sker 
inte separat för män och kvinnor då svarsskillnaden mellan könen här var 

                                                 
67 Goleman, Daniel, 1998, Känslans intelligens. Om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett 
tryggare och mänskligare samhälle, s. 363 ff. 
68 Almerud, Peter, 2005, Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan, s. 18. 
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nästan obefintlig. Omkring 10 % har inte svarat eller lämnat ofullständiga svar 
på en eller flera av dessa frågor. 

Diagram 8. Enkätdeltagarnas åsikter och upplevelser av biblioteket. Tio-gradig skala. 
Redovisas i procent. 
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Källa: Enkätundersökning utförd i Sveg, december 2005 – januari 2006. 

Runt 50 % av de svarande har gett alla frågor tio poäng, alltså högsta betyg. 43 
% upplevde att de fick ett positivt bemötande på biblioteket som barn. 49 % 
tyckte att de fick den hjälp de behövde vid biblioteksbesök som barn. 
Bemötande vid biblioteksbesök som vuxen tyckte också 49 % att det var 
mycket bra. Hjälp vid biblioteksbesök som vuxen var 63 % mycket nöjda med. 
På frågan vilken känsla biblioteket ger uppgav 48 % att den är mycket positiv. 

Slutsatsen som kan dras är att deltagarna i enkätundersökningen överlag 
har mycket positiva åsikter och känslor för biblioteket. De tycker att biblioteket 
är en trevlig plats. De upplever att de som barn fick den hjälp de behövde när 
de besökte biblioteket. Det bemötande de fick av personalen har i de flesta fall 
enbart satt positiva spår. Som vuxen har de likartade upplevelser. De flesta 
tycker att biblioteket och dess personal är bra och att de bemöts positivt och att 
de får den hjälp de behöver. Den känsla som ordet bibliotek framkallar är till 
övervägande delen positiv. 

De intervjuade har en något annan bild av biblioteket. De gånger de varit 
till biblioteket så har de blivit positivt bemötta och fått den hjälp de behöver. 
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De som inte varit dit tror att de skulle få den hjälp de behöver och bli väl 
bemötta om de gick dit. Ingen är heller negativ till biblioteket utan tycker att 
det är viktigt att det finns – för de som är intresserade. 

Anna säger att hon tänker på gammalt när hon hör ordet bibliotek. 
Ingenting skulle kunna få henne att börja gå dit. Hon är rädd för att hennes 
barn ska riva ned böcker och vara störande. Hon säger även att man måste vara 
tyst där och det klarar varken hon eller hennes barn av att vara.  

På den tiden jag var på bibliotek då skulle det vara tyst och lugnt. Det var nästan så att 
folk vände sig om när någon satt och läste tidning för det prasslade när dom vände blad. 
[…] och så kommer vi dit. Då kan dom ju glömma det där med att ta det lite lugnt och 
slappna av för då skulle dom ju behöva gå och stänga in sej i ett eget rum.69

Annas åsikter om hur det är på ett bibliotek och hur man måste vara för att få 
befinna sig i det rummet överensstämmer mycket väl med många av de åsikter 
som McNicol fann i sin undersökning.70 Upplevelsen av att det är gammalt och 
dammigt på biblioteket samt att man måste vara tyst när man vistas där var 
åsikter som många i McNicols undersökning framförde och som även Anna 
beskriver. 

Karin säger att hon tänker på ”en jäkla massa böcker” när hon hör ordet 
bibliotek. Någon annan känsla kan hon inte frammana. Efter att Karin funderat 
ett tag så säger hon att hon nog skulle kunna börja gå till biblioteket. Att hon 
inte gör det handlar till stor del om lättja. Hon kommer sig dock inte för med 
att gå dit av egen kraft så hon skulle behöva ha någon som tog med henne dit. 
Hon tillägger också att egentligen är det ganska dumt att som hon köpa de 
böcker hon läser när hon lika gärna skulle kunna låna dem på biblioteket. Men, 
och det är hon mycket tydlig med, hon tror inte att ens de argumenten 
egentligen skulle kunna få henne att bli en regelbunden biblioteksbesökare.  

Eva, Peter och Sven säger att de tänker på böcker när de hör ordet 
bibliotek. När jag frågar om det inte framkallar några andra associationer får 
jag ett nekande svar. De skyndar sig dock att poängtera att det inte framkallar 
några negativa känslor. Om dessa svar levererades för att göra mig som 
bibliotekariestuderande glad eller inte är svårt att veta men jag fick känslan av 
att det var ärligt menat. 

Enkätundersökningens deltagare har således en mycket positiv inställning 
till biblioteket. Nästan 60 % har besökt biblioteket det senaste halvåret varav 
                                                 
69 Intervju nr 1, Anna, 2006-01-19. 
70 McNicol, 2004, s. 84 ff. 
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de flesta av dessa gjort ett besök den senaste månaden. Många lånar också 
CD/DVD och video samt läser tidningar på biblioteket. De är vana 
biblioteksbesökare och läser mycket. Vanan att läsa har de haft med sig sedan 
barndomen. Under uppväxten hade de läsvana och besökte troligen biblioteket 
för att få tillgång till denna litteratur.  

Någon fråga om var enkätdeltagarna skaffade sin litteratur ställdes aldrig. 
Jag kan dock kosta på mig ett antagande här att det var biblioteket som var 
huvudleverantör. Anledningen till att jag tror mig kunna göra det är att böcker 
ända tills ganska nyligt i tiden varit dyra att köpa. Dagens billiga utgåvor och 
pocketböcker är en tämligen ny företeelse. Läste man mycket och inte hade råd 
att köpa böcker eller plats att förvara dem så var biblioteket det bästa 
alternativet. Får man bra kontakt med personalen och upplever biblioteket som 
ett positivt rum så bidrar det till att man återkommer dit. Ställen man trivs på 
besöker man gärna igen. 

De intervjuade har liten eller ringa erfarenhet av biblioteket. Alla har 
någon gång besökt biblioteket och då i de flesta fall genom skolan. 
Erfarenheten är att de gånger de besökt biblioteket har de blivit positivt 
bemötta och fått den hjälp de behövt. Ingen upplever någon direkt motvilja mot 
biblioteket som rum men gör heller inga positiva associationer. Värt att noteras 
här är Annas beskrivning av att man är tvungen att vara tyst och hålla sig lugn 
när man besöker biblioteket. Varken hon eller barnen har förmågan att hålla sig 
så tysta som hon tror att det krävs i en lokal som ett bibliotek. Hon upplever 
detta som något negativt och sätter det i samband med att hon inte besöker 
biblioteket idag med sina barn.  

De övriga intervjuade tänker mest på böcker när de hör ordet bibliotek. 
Några andra värderingar lägger de inte in i det. Karin påpekade många gånger 
under intervjun att hon egentligen är ganska dum som inte utnyttjar 
bibliotekets resurser men hon var hela tiden mycket klar med att hon inte tror 
att hon kommer att göra det i framtiden ändå. Maria, Peter och Sven läser 
ingen litteratur och har därför ingen anledning att besöka biblioteket alls. Inte 
för något annat som biblioteket har att erbjuda heller. Maria berättade att hon 
brukade låna videofilmer där i början de hade utlåning av sådana men sedan 
det blev billigare och enklare att hyra på andra ställen och kanalutbudet på TV 
ökade så finner hon ingen anledning till att fortsätta med lån av filmer på 
biblioteket. 

Vilken känsla man har för biblioteket är avhängigt av vilket bemötande 
man får och vad biblioteksrummet förmedlar. Enkätdeltagarna hade 
genomgående positiva omdömen om både hur de blivit och blir bemötta och 
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vilken känsla själva ordet bibliotek ger. De är till stor del regelbundna besökare 
och som jag tidigare påpekat så återvänder man inte till en plats som är av 
frivillig karaktär om man inte känner sig väl till mods. Det kulturella kapital 
som enkätdeltagarna bär med sig från sin barndom är att biblioteket är en viktig 
plats för kunskapsinhämtande och lån av litteratur till nytta och nöje. Under 
sina besök där har de på egen hand fått bekräftat att biblioteket har något att 
tillföra dem på en intellektuell och kulturell nivå. Det habitus de tillägnat sig 
under uppväxten bekräftas att det är bra och viktigt att vara biblioteksbesökare 
och i och med detta fortsätter de att vara det. 

Den känsla biblioteket frammanar hos de intervjuade är av annan art. Den 
är inte negativ i den mening att det framkallas obehagskänslor när vi pratar om 
biblioteket. Man kan snarare säga att det inte är några känslor alls eller att de är 
mycket ljumma. Några omdömen var att biblioteket associerades med något 
gammalt och att man måste vara tyst där. Den erfarenhet de har av biblioteket 
när de besökt det är att de fått den hjälp de behövt och att de blivit trevligt 
bemötta men det har inte gett någon mersmak. Den tolkning jag gör här är att 
biblioteket är främmande mark. De känner sig inte hemma där och eftersom det 
går att finna både litteratur och information på annat sätt behöver de inte gå till 
en miljö som inte känns hemtam. De intervjuades kulturella kapital beträffande 
biblioteket är att det inte är något som är för dem. Besök- ickebesök handlar 
mycket om rutiner och det invanda. Deras habitus har inte kunnat omformas 
utifrån de få erfarenheter de gjort av biblioteksvärlden utan de värderingar de 
haft med sig från barndomen har reproducerats och det kulturella kapitalet 
stadfästs. 

Skolan och biblioteket 
Skolbibliotekets roll i skolan har under historiens gång betonats som mycket 
viktig för läsbefrämjande insatser sam som allmän resurs i undervisningen. 
”1940 års skolutredning konstaterar, att skolbiblioteket är skolans mest 
mångsidiga instrument för undervisning och fostran och att det bör bli ett 
centrum i skolans arbetsliv”.71

I 1962 års läroplan ägnades ett särskilt kapitel åt skolbibliotekets funktion 
och roll. 1969 ändrades skolbibliotekets rollbeskrivning. Där hade termen 
skolbibliotek bytts ut till bokrum. Vidare rekommenderades decentraliserad 
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förvaring av läromedel till bokrum, klassrum samt andra läromedelsutrymmen i 
skolan.72 Betoningen på skolbibliotekets viktiga roll  för undervisningen 
försköts till att bli en mer ämnesinstitutionell angelägenhet. 

Intervjupersonernas minnen av skolbiblioteket är ganska likartade. Sven 
har inga minnen av att han använde skolbiblioteket någon gång. Han är inte 
heller riktigt säker på att det fanns något men han tror det. Läsandet i skolan 
var heller inget som var prioriterat. På lågstadiet minns han att de lånade 
böcker som de fick läsa på lektionerna. När han däremot gick på folkhögskola 
användes biblioteket mycket för att ta reda på information för skolarbetet. På 
frågan om Sven anser att det är viktigt att läsa böcker uttrycker han sig mycket 
klart. 

Det är viktigt för att lära sig svenska språket. Det är väl mycket ord som du snappar upp. 
Det ser man på henne (dottern, förf. anm.). Hon lär sig nya ord hela tiden […] Så för 
ungarna är det nog viktigt.73

Han säger att han läser mycket för dottern. Dels för att det är ett bra sätt att 
umgås på samt även för att det är bra att hon lär sig saker genom böckerna. 

Anna har inget minne av att det fanns bibliotek i skolan. Hon minns att de 
ibland brukade gå till stora biblioteket från skolan för att låna böcker men det 
var inget som skedde regelbundet. Bibliotekskunskap fick de i 6:an eller på 
högstadiet. Hon säger att hon aldrig fick klart för sig hur det skulle gå till för 
att hitta i biblioteket. Att hon på den tiden var blyg, tillbakadragen och inte 
vågade fråga tror hon har stor del i att hon inte tog till sig den lilla 
biblioteksundervisning som bjöds.  

Dom hade kunnat lagt in det mer i skolarbetet att man hade varit tvungen att gå till 
biblioteket för att göra skolarbetet och inte suttit på ändan i skollokalerna hela tiden. Man 
hade kunnat utnyttja det bättre så att man hade blivit mer hemtam på något vis.74

Anna tycker också att det är mycket viktigt att läsa böcker. Dels för språket 
och så även för att det är avslappnande och mysigt att läsa. Hon tillägger att 
hon måste vara sugen på att läsa annars fungerar det inte. 

Peter använde biblioteket i skolan någon enstaka gång, då mest på 
gymnasiet när de skulle göra något arbete. Han betonar dock att det inte var 
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frivilligt han använde sig av biblioteket. Läsa böcker och göra recensioner var 
också något som han också fick göra i skolan.  

Vi skulle ju göra det. Men jag skrev recensioner på filmer i stället för recension på bok. 
Till min svensklärares förtret. Hon fick ju en liten skrift i alla fall. Nej, jag gillar inte att 
läsa. Jag har aldrig läst en seriös bok i hela mitt liv.75

Att det är viktigt att läsa böcker är Peter helt övertygad om. Men han tillägger 
att han har klarat sig i 37 år utan att göra det så för honom är det inte bra att 
läsa böcker. Han läser dock för sin dotter. På skämt säger han att han gör det på 
kvällarna för att hon skall somna men säger att han även tror att det är viktigt 
både för gemenskapen och för att språket skall bli bättre. 

Maria har inga minnen av att de besökte något bibliotek under hennes 
skoltid. Hon hade en lärare som läste böcker för eleverna under lektionstid. 
Eftersom hon gick i specialklass på grund av sin dyslexi var det mycket stökigt 
på lektionerna. Hon är övertygad om att läraren hade högläsning under 
lektionerna därför att det skulle vara lugnt i skolsalen, det var enda gången som 
eleverna satt helt stilla. De fick även läsa böcker själva någon gång och det 
tyckte hon var bra. Hon hade ju även sin dyslexi att kämpa med vilket inte 
gjorde det lättare. Någon hjälp för sina dyslexiproblem upplevde hon inte att 
hon hade av skolan utan hon fick gå i särklass på grund av sitt handikapp. Sin 
läsförmåga har hon övat upp på egen hand och med hjälp av sin mamma. Maria 
tror också att det är viktigt att läsa böcker. Inte för henne själv men för andra. 
Hon tror att det beror på vilket intresse man har. En del är intresserade av att 
läsa och för dem är det förmodligen också bra, tror hon. 

Karin gick i en lite byskola under låg- och mellanstadiet. Dit kom det en 
biblioteksbuss regelbundet. Ibland åkte de även in till stora biblioteket. Böcker 
lånade de varje gång de var till biblioteket, både sådana som de hade i skolan 
och som de läste hemma. De hade också en lärare som läste för eleverna varje 
morgon, något som var mycket uppskattat av alla.  

Karin tycker att det är viktigt att läsa både för att lära sig saker, lära sig 
stavning och nya ord men även för ren förströelse. Hon läser mycket i perioder. 
Även om det inte är böcker med ”nyttigt innehåll” så tycker hon att de ger 
henne en bättre språkkänsla. På frågan vad hon menar med ”nyttigt innehåll” 
svarar hon böcker som inte är påhittade och till förströelse. Hon lägger ingen 
annan värdering på det uttrycket, förtydligar hon när jag frågar. 
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Själv minns jag heller inte att det var någon större omfattning på 
undervisningen i bibliotekskunskap. Under låg- och mellanstadietiden, i min 
byskola, lånade vi regelbundet böcker i biblioteket, både att ha i skolan och att 
ta hem. På högstadiet och gymnasiet förekom inte detta längre. När jag började 
högstadiet renoverades skolan och ett nytt bibliotek byggdes. En 
skolbibliotekarie anställdes också under min högstadietid. Den enda 
undervisning i bibliotekskunskap jag minns är att vi någon gång under 
högstadiet fick gå till biblioteket under en svensklektion. Där berättade 
bibliotekarien hur böckerna var uppställda och var man kunde hitta olika 
genrer. Vi fick gå i helklass. Eftersom vi var en klass på 30 elever så gav inte 
denna genomgång någon bestående kunskap. Under arbetet med denna uppsats 
har jag kontaktat flera av mina forna klasskamrater för att kontrollera om mina 
egna minnen av skolan och biblioteket stämmer. En del har inte kunnat erinra 
sig någon aktivitet i biblioteket alls medan några har samma minne som jag 
har. Jag är relativt nära i ålder med informanterna och vi har gått i samma skola 
så dessa minnen av biblioteksundervisning och aktiviteter torde äga sin 
riktighet. 

För de intervjuades del var läsbefrämjande aktiviteter något som förekom i 
låg omfattning och då främst under låg- och mellanstadiet. Den som haft 
läsning som en återkommande aktivitet i störst utsträckning är Karin. Hon gick 
i en mindre byskola. De som gick i en större skola hade mindre av den varan. 
Tror dock inte att anledningen är storleken på skola utan att det beror på vilken 
lärare man hade och vilken inriktning på undervisningen skolan bedrev. Marias 
upplevelser i skolan med flyttning till särklass på grund av sitt handikapp torde 
inte ha bidragit till att hennes lust att läsa ökade.  

Enligt Bourdieu fördelar utbildningsväsendet kulturellt kapital. Den 
kunskap som förmedlas grundar sig på elitens kultur. Eftersom alla i den 
intervjuade gruppen kommer från lågutbildade och lågläsande hem skulle de 
behövt större uppbackning och hjälp från skolan för att ha samma 
förutsättningar att klara undervisningen som de elever som redan tillägnat sig 
utbildningsväsendets kulturella kapital. Skolan skall ge alla samma möjlighet 
till utbildning men med elevernas olika förutsättningar blir det en omöjlighet 
om inte undervisningen anpassas efter elevers skillnader i kulturell bakgrund 
och förkunskaper. Får man som elev inte hjälp att tolka denna nya kultur man 
ställs inför kan skolans mål om likvärdig och jämlik utbildning inte tillgodoses. 
Det habitus man växt upp med får inte den näring det behöver för att omformas 
och någon reproduktion av de värderingar man har uteblir. 
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Avslutande diskussion 

En tanke som ofta föresvävat mig under arbetet med denna uppsats är om det 
verkligen är nödvändigt att läsa och vara biblioteksbesökare. De personer jag 
intervjuat tror jag inte delar den uppfattningen. Tre av dem läser inte böcker 
alls. Ändå är de mycket nöjda med det liv de har och verkar tillfreds med 
tillvaron. Finns det något som säger att man blir en mer lycklig människa av 
litteratur och boklig bildning. Kan det vara så att bara för att jag tycker att 
läsning och biblioteksnyttjande är en viktig nödvändighet har jag uppfattningen 
att alla som inte gör som jag missar något. Ett argument som jag brukar 
framföra för att man skall läsa är att man får ett mycket rikare liv. Men är det 
något som stämmer. Hur kan man mäta detta påstående och vad skulle man i så 
fall mäta. Intervjupersonerna tror jag inte skulle hålla med om att de har ett 
mindre rikt liv bara för att de inte läser litteratur i den omfattning som jag gör. 
En följdfundering blir här att om jag inte läst böcker och varit en så flitig 
biblioteksbesökare som jag är, hade jag då varit mindre tillfreds med mitt liv. 

Dessa funderingar går det inte att få något svar på men det kan vara viktigt 
att ha dem i åtanke. Det kan vara lätt att gripas av känslan att vilja gå ut i 
världen och missionera när man brinner för något. Bra så, men man får inte 
glömma att alla inte vill bli frälsta. Alla bör däremot ha likvärdiga möjligheter 
att ta ställning i frågan. 

I bibliotekslagen finns en klar målsättning att alla medborgare skall ha 
tillgång till ett folkbibliotek: 

§2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 

Folkbiblioteket skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek.76

                                                 
76 Almerud, 2005, s. 17. 
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Det handlar i grunden om demokrati och rättigheter. Som medborgare skall alla 
ha samma rätt till möjlighet att skaffa information för att kunna delta i den 
demokratiska processen.77

För biblioteket finns alltså en uttalad målsättning att det skall finnas till för 
alla och vara till för alla i ett demokratiskt samhälle. 

Läsvanor och känsla för bibliotek 
Att det finns ett samband mellan läsvanor som barn och i vuxen ålder är något 
som klart framkommit i undersökningen. I enkätundersökningen var det 
omkring 80 % som växt upp i hem där föräldrarna läste. I vuxen ålder var det 
cirka 70 % som läst både under uppväxten och som fortfarande läser idag. 
Bourdieus teori om habitus och reproduktion gick mycket bra att applicera på 
detta resultat. Växer man upp i ett hem där föräldrarna läser själva och läser för 
barnen så stadfästs denna vana som normativ. Det habitus man haft med sig 
från barndomen att läsning är normalt tar man då med sig upp i vuxen ålder. 
Denna värdering har därmed reproducerats. 

Bland de intervjuade var det ingen av deras föräldrar som läste, vare sig 
själva eller för dem under uppväxten. I vuxen ålder är det två av informanterna 
som läser. De har själva av egen kraft och intresse tillägnat sig läsning som en 
värdefull sysselsättning. Här är också Bourdieus teori om habitus och 
reproduktion tillämpningsbar. Tre av informanterna har stadfäst sitt habitus 
från barndomen och den värdering de haft med sig att läsning inte tillhör 
normaliteten har reproducerats. De två informanter som läser har genom att 
finna nytta och nöje i läsande inte reproducerat värderingarna från barndomen 
utan de har omformulerat sitt habitus.  

I enkätundersökningen var associationerna som ordet bibliotek gav 
genomgående mycket positiva. Enkätdeltagarna är flitiga biblioteksbesökare. 
Den erfarenheten har de med sig från barndomen. Man upplevde biblioteket 
som positivt och personalen som hjälpsamma och trevliga. Bland de 
intervjuade såg bilden något annorlunda ut här. De hade inga dåliga 
erfarenheter av biblioteket. De hade egentligen mycket få om knappt några alls. 
Min tolkning här är att eftersom de under uppväxten inte sett biblioteket som 
en naturlig plats för boklån och informationsinhämtning så känner de sig inte 
hemma i den miljön. En plats som man förknippar med välbefinnande 
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återkommer man gärna till. Har man däremot inga positiva erfarenheter, eller 
inga erfarenheter alls, så finner man ingen anledning till att befinna sig där. Tre 
av informanterna läser inte böcker och därav faller det sig naturligt för dem att 
inte heller nyttja biblioteket. De två som läser böcker tycker att de sätt de 
skaffar sin litteratur på är tillfredsställande. Någon anledning att börja gå till 
biblioteket kan de inte finna. För att det grundhabitus man har skall omformas 
krävs en yttre, varaktig påverkan som ger individen anledning att ändra sitt 
beteende. 

Skall de personer som inte har någon erfarenhet av biblioteksvärlden från 
hemmiljön ha någon möjlighet att bilda sig en uppfattning och få en positiv 
känsla för biblioteket krävs sannolikt att det finns ett nära samarbete mellan 
barnomsorg, skola och bibliotek.  

Utbildning och bibliotek 
En åsikt som jag hade innan jag utförde undersökningen var att utbildning och 
biblioteksutnyttjande går hand i hand. Detta antagande bekräftas också av den 
tidigare forskning jag tagit del av. Efter att enkätundersökningens resultat 
sammanställts framträdde dock i min undersökning en helt annan bild. Det gick 
inte alls att påvisa något samband mellan utbildning och biblioteksbesök. 
Andelen högutbildade är i undersökningen mycket låg. 21 % av 
enkätdeltagarna har högre utbildning än grundskola och gymnasium. Under det 
senaste halvåret är det 60 % som besökt biblioteket. I Johanssons undersökning 
var den närmast jämförbara siffran för biblioteksbesök 50 %78 och hos 
Hammarbäck 80 %. Hammarbäck påpekade dock att riksgenomsnittet vid 
hennes undersökningstillfälle var 54 %.79

Både Hammarbäck och Johansson hade i sina undersökningar använt sig 
av Bourdieus teori om kulturellt kapital och funnit att denna väl överensstämde 
med deras resultat. Sannolikheten till ett resultat i en viss riktning ökar med 
den teori man använder. Teorin om kulturellt kapital är här relevant utifrån 
undersökningen. Det kulturella kapitalet förvaltas enligt Bourdieu av den 
kulturella eliten. I detta sammanhang kan det förklaras med att med högre 
utbildning följer vetskapen om att läsning och boklig bildning och därmed även 
biblioteksnyttjande är en viktig förutsättning för att kunna bibehålla och 
utveckla det kulturella kapitalet. I min undersökning faller detta resonemang 
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helt. Om teorin stämt in här skulle utbildningsnivån varit mycket högre, 
alternativt biblioteksnyttjandet lägre. Vad gäller intervjuundersökningen så 
stämmer dock denna teori väl in. Ingen av informanterna har högre utbildning 
än gymnasium och ingen av dem nyttjar biblioteket. Väljer man att i stället 
använda Bourdieus teori om habitus och reproduktion även här så får man ett 
överensstämmande. Har man vanan att läsa och skaffa sin litteratur via 
biblioteket med sig från barndomen så reproducerar man denna i vuxen ålder. 

Vad kan denna skillnad i min undersökning jämfört med den tidigare 
forskningen då bero på. En gissning som kan vara en möjlig förklaring är den 
starka förankring av folkbildning som funnits i Härjedalen. Inom 
folkbildningen var läsning något som ansågs viktigt och som befrämjades.80 
Folkbildningens kulturella kapital var att forma tänkande, analyserande och 
ifrågasättande medborgare. Ser man resultaten i min undersökning från detta 
perspektiv så går det att applicera Bourdieus teori om kulturellt kapital på den. 
Folkbildningen förmedlade ett nytt kulturellt kapital. Medlemmarna skulle bli 
tänkande och ifrågasättande medborgare. För att nå detta mål var läsning och 
litteratur ett viktigt redskap. När folkbildningens aktiva period var till ände 
återstod ett starkt läsintresse och ett högt nyttjande av biblioteket hos de forna 
medlemmarna och deras ättlingar. 

Skolan och biblioteket 
Ingen av de intervjuade hade några bestående minnen från biblioteket 

under skoltiden. Läsbefrämjande åtgärder var heller inget som man kunde 
påminna sig försiggick i någon större omfattning. I de fall det förekom var det 
till största delen under låg- och mellanstadietiden. Bibliotekskunskap var något 
som endast Anna kunde påminna sig att hon tagit del av. Enligt Bourdieu är det 
utbildningsväsendet som fördelar det kulturella kapitalet. Eftersom alla i 
intervjugruppen kom från lågutbildade hem med lågfrekvent läsning skulle de 
behövt större uppbackning från skola och bibliotek än elever från hem där 
läsande och utbildning sågs som norm. ”Det är en demokratisk rättighet att få 
möjligheten att bli bokslukare”.81

Något som är vederlagt är att för att kunna få bra betyg i skolan måste man 
ha en bra läsförståelse. Barn som inte läser mycket får sämre betyg och de 
ungdomar som inte läser skönlitteratur får sämre betyg i naturorienterade 
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ämnen. Förmågan att analysera, granska hypotetiska frågeställningar och 
abstrakta fenomen utvecklas genom läsning.82 Om man inte har bra betyg när 
man går ut grundskolan kan man inte välja den utbildning man vill ha vare sig 
man riktar in sig på ett yrkesliv inom praktiska eller teoretiska yrken. Idag är 
det också så att om man inte har fullständiga betyg från grundskolan så är det 
över huvud taget svårt att få något arbete alls.  

Skolans mål om likvärdig och jämlik utbildning till alla har ingen 
möjlighet att lyckas om man inte ser till skillnader mellan individer. 
Skolbiblioteket är en del av utbildningsväsendet och spelar en viktig roll för 
utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnighet och förmåga att 
söka information. Ett viktigt mål för skolbiblioteket är:  

Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning 
och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för 
medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.83

Om skolan tog fasta på detta och hade det som en viktig del i undervisningen 
skulle möjligheten för elever som inte redan från uppväxtmiljön tillägnat sig 
det kulturella kapital skolan står för vara större. Alla elever skulle härigenom 
få möjlighet att forma sin framtid och sitt liv utifrån mer likartade 
förutsättningar. 

Min nyfikenhet över hur det ser ut i dagens skola väcktes. Jag kontaktade 
biträdande rektor Elsie Silver vid Södra skolan i Sveg. Hon berättade att efter 
att man konstaterat att den del av de nationella proven som eleverna i årskurs 9 
lyckades sämst med var läsförståelse så har man aktivt arbetat med att förbättra 
den delen av undervisningen. Stora resurser läggs ned på ett ökande av 
läsförståelsen då man blivit mer och mer medveten om att förmåga till 
läsförståelse och analys av texter har betydelse för hur eleven presterar i alla 
ämnen.84  

I den verksamhetsplan som utformades för åren 2004 – 2005 finns mål om 
läsutveckling och läsförståelse klart presenterade. Verksamhetsplanen för 
kommande år är under bearbetning men kommer enligt Silver att ha samma 
innehåll som den som idag finns tillgänglig. De mål som bland andra ställts 
upp för att förbättra elevernas baskunskaper är bland andra att ”Språklekar, 
lästräning och läsförståelse ska vara centrala delar i alla verksamhet och i alla 
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ämnen för alla elever”.85 Vidare skall man också ”Fördela resurser (personal) 
enligt – ’Mest behov – mest resurs’. Samverkan kring elever och klasser med 
alla undervisande lärare”.86 Silver berättade vidare att en specialpedagog är 
anställd för att hjälpa till i undervisningen samt för att övervaka att målen nås. 
All pedagogisk personal, från daghem till högstadium, som arbetar inom 
verksamheten är involverad i arbetet. Där finns även biblioteket med som en 
viktig resurs.  

Får man en kontinuitet i dessa åtgärder och en varaktig förändring i 
undervisningen finns stora möjligheter att skollagens mål om att ”Alla barn och 
ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning och, inom varje skolform, få en 
likvärdig utbildning”87 infrias för alla elever oavsett bakgrund. 

                                                 
85 Verksamhetsplan för Svegs rektorsområde 2004 – 2005, s. 12. 
86 Verksamhetsplan för Svegs rektorsområde 2004 – 2005, s. 12. 
87 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 94, 1994, s. 2. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att försöka finna de bakomliggande orsakerna till 
varför en del människor inte läser litteratur och använder bibliotekets tjänster. 
De frågeställningar jag arbetat med är: Finns det ett samband mellan läs- och 
biblioteksvanor under uppväxttiden och hur läsandet ser ut i vuxen ålder? 
Finns det ett samband mellan utbildning och biblioteksnyttjande? Vilka orsaker 
anger individen för sitt beslut att inte använda bibliotekets tjänster? Agerar 
skolan och biblioteket tillräckligt för att läsandet och nyttjandet av biblioteket 
skall bli en naturlig del av livet? Som teori använde jag mig av Pierre 
Bourdieus reproduktion, habitus och kulturella kapital. 

För att få ett källmaterial att arbeta med gjorde jag en enkät samt en 
djupintervju. Både enkäten och djupintervjuerna handlade om läs- och 
biblioteksvanor både hos informanterna samt hos deras föräldrar. Enkäten 
besvarades av omkring 70 personer. Fem personer intervjuades. De som valdes 
ut för intervjuer fick inte ha besökt ett bibliotek aktivt de senaste tre åren. De 
intervjuades om sina läsvanor. Urvalskriteriet för deltagande i undersökningen 
var att man skall ha anknytning till Sveg. Endera genom födsel eller 
inflyttning. 

Resultaten från undersökningarna jämfördes med varandra samt även i 
vissa delar med den tidigare forskning jag funnit i ämnet. Detta jämfördes 
sedan med Bourdieus teorier. Det gick att påvisa ett klart samband mellan läs- 
och biblioteksvanor under uppväxten och hur de utvecklade sig i vuxen ålder. 
Sambandet mellan utbildning och biblioteksnyttjande gick däremot inte att 
påvisa. De orsaker som angavs varför man inte nyttjar biblioteket och dess 
tjänster grundade sig på gamla vanor och föreställningar om hur det skall vara 
på ett bibliotek. Skolans och bibliotekets roll för att öka lusten att läsa var 
enligt undersökningen mycket låg. 

Avslutningsvis har jag kopplat resultaten i undersökningen till den aktuella 
debatt som pågår i Härjedalens kommun om vikten av läsförståelse för att nå 
goda resultat i skolan.  
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 
Enkätundersökning utförd i Sveg. Förvaras hos författaren. 47 kvinnor och 24 
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text. Förvaras hos författaren; 
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Intervju nr 2 Karin, 2006-01-20. 
Intervju nr 3 Peter, 2006-01-22. 
Intervju nr 4 Sven, 2006-01-24. 
Intervju nr 5 Maria, 2006-01-31. 
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Broady, Donald, Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi, (1988), 

http://dvs.su.se/jpalme/society/pierre.pdf (2005-10-31). 
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samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teorier, red. Per Månsson, 6 uppl. 
(Stockholm 2003). 

Ehn, Billy, ”Livet som intervjukonstruktion”, Självbiografi, kultur, liv. 
Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap. Red  
Tigerstedt, Christoffer, (Stockholm 1992). 

Gillberg, Lena & Nordmark, Dagny, Folkbiblioteket i vardagslivet. En studie 
av folkbibliotekets betydelse för människor i vardagen, Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås nr 
2004:59. 

Goleman, Daniel, Känslans intelligens. Om att utveckla vår emotionella 
kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle. (Stockholm 1998). 

Gustavsson, Bernt, ”Kunskap, makt och demokrati”, Bibliotek – mötesplats i 
tid och rum. En bok om demokrati, (Lund 2000). 
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Kommunfakta, http://www.herjedalen.se/fakta/komfakta.html (2006-02-02). 
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erfarenhet: aktuella teman i svensk etnologi, red Billy Ehn 
(Stockholm1996). 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 
94, Utbildningsdeparetementet, (1994). 
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(2) June 2004,  https://psea1-swetswise-
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pedagogisk resurs (Lund 2003). 

Nobel, Agnes, Boken i skolan. En analys med särskild inriktning på 
bibliotekets funktion i grundskolan,  (Uppsala 1979). 

Tebäck, Lotta, Nja till biblioteket. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds universitet nr 1996:13. 
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Förteckning över tabeller och diagram 
Tabell 1. Åldersfördelning på medverkande i enkäten, i faktiska tal. 
Diagram 1. Läsvanor under uppväxten och idag. Hos enkätens informanter 

samt deras föräldrar. 
Diagram 2. Vad föräldrarna till enkätens deltagare läste. Redovisning i 

multivariabelsvar. 
Diagram 3 och 4. Utbildningsnivån hos enkätens informanter samt hos deras 

föräldrar. Uppdelat i informanternas åldrar och redovisat i procent. 
Diagram 5. Enkätdeltagarnas senaste besök på biblioteket. Fördelade inom 

tidsintervaller och redovisas i procent. 
Diagram 6. Enkätdeltagarnas ärende vid besök på biblioteket. Redovisas i 

procent. Multivariabelsvar. 
Diagram 7. Var enkätdeltagarna finner den litteratur de läser. Redovisas i 

procent av antal deltagare. Multivariabelsvar. 
Diagram 8. Enkätdeltagarnas åsikter och upplevelser av biblioteket. Tio-gradig 

skala. Redovisas i procent. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 
Kön 
Ålder 
Civilstånd 
Intressen 
 
Uppväxt 
• Hur såg familjen ut 
• Hur/var bodde ni 
• Föräldrarnas utbildning 
• Föräldrarnas yrke 
 
Utbildning/yrke 
• Vilken utbildning har du 
• Är du nöjd med den, varför/varför inte 
• Vilket yrke har du 
• Är du nöjd med det, varför/varför inte 
 
Biblioteks- och läsvana från barndomen 
• Läste dina föräldrar mycket böcker under din barndom 
• Hur/var fick de tag på dem 
• Läste dina föräldrar tidningar/tidskrifter – Vilka 
• Fanns det böcker i ert hem – vilken sort – varför 
• Blev du stimulerad att läsa hemma 
 
Bibliotek 
• Vad tänker du på när du hör ordet bibliotek 
• Brukade dina föräldrar ta med dig till biblioteket under din uppväxt – 

Hur var det 
• Lånade dina föräldrar böcker till dig som barn – Varför/varför inte 
• Läste du mycket hemma som barn – Vad 
• Läste dina föräldrar för dig när du var barn – Vad 
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• Hade ni bibliotek i skolan / Besökte ni ofta biblioteket med skolan 
• Läste ni mycket  böcker i skolan – Vad 
• Hur länge sedan var du på ett bibliotek – Varför 
• Hur tyckte du personalen på biblioteket var 
• Fick du den hjälp du behövde 
• Varför har du slutat besöka biblioteket  
• Vad skulle kunna få dig att använda biblioteket igen 
• Vet du vad som finns på biblioteket – hur har du fått reda på det 
 
Böcker 
• Läser du böcker – Vad 
• Hur får du tag på dem 
• Är du nöjd med det – Varför/varför inte 
• Varför lånar du dem inte på biblioteket 
• Anser du att det är viktigt att läsa böcker – Varför/varför inte 
 
Information 
• Läser du tidningar/tidskrifter – Vilka 
• Hur får du tillgång till dem 
• Har du tillgång till dator och Internet 
• Vad använder du Internet till 
 
Faktainhämtning 
• Om du behöver ta reda på någon fakta – Hur gör du 
• Fungerar det bra 
• Tror du att det skulle vara bättre att vända sig till biblioteket – 

Varför/varför inte 
• Kräver ditt arbete att du fortlöpande behöver söka information 
 
Omgivningen 
• Använder folk i din omgivning biblioteket – Varför/varför inte 
• Till vad använder de biblioteket 
• Vet du vad man kan göra på biblioteket idag 
• Hur har du fått reda på det 
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Enkätfrågor 
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