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Inledning 

Ämnet för denna uppsats är, i enlighet med uppsatsens titel, läsvanor och 
bokkonsumtion hos läsande pensionärer. Ursprungstanken var att fördjupa mig 
i någon bokhistorisk företeelse. Under en förberedande inläsning på området 
uppmärksammade jag två modeller som beskriver bokens väg från författaren 
till läsaren, Robert Darntons modell Det kommunikativa kretsloppet, se ”Bilaga 
1”, och Lars Furulands modell Den litterära processen, se ”Bilaga 2”. Enligt 
Darnton väljer ofta bokhistorikern att koncentrera sig på en del i kretsloppet 
eftersom kretsloppet i sin helhet är ett alldeles för stort ämne.1 Jag kom att 
intressera mig för läsaren och den avgörande roll hon spelar i dessa modeller. I 
denna undersökning är nutiden i fokus, men det finns även ett historiskt inslag 
då läsvanor och bokkonsumtion undersöks under flera perioder i läsarnas liv. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur en grupp läsare väljer sina böcker 
och var läsarna får tag på dessa. Syftet är även att ta reda på hur läsvanorna ser 
ut hos läsarna. Detta vill jag undersöka under tre perioder i läsarnas 
läsverksamma liv. 

Disposition 
I detta inledande kapitel definieras begreppet läsare då detta begrepp är av 
avgörande betydelse för uppsatsen. 

I nästföljande kapitel, ”Forskningsöversikt”, presenteras ett urval av 
tidigare forskning med relevans för uppsatsämnet. 

Därefter följer kapitlet ”Syfte och frågeställningar” som redogör för 
uppsatsens syfte och presenterar de frågeställningar som jag avser att svara på. 
Detta kapitel tar även upp de avgränsningar som jag, för uppsatsens räkning, 
gör. 

I kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” presenteras de teorier som ligger till 
grund för uppsatsen. Kapitlet avslutas med en diskussion av de valda teorierna. 

                                                 
1 Darnton, Robert, 1998, ”Vad är bokhistoria?”, s. 32. 
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Kapitlet ”Metod och källmaterial” tar upp de metoder som används i 
arbetet med uppsatsen samt ger en kort beskrivning av informanterna. 

Intervjuundersökningen presenteras i kapitlet ”Samtal med läsarna”. 
I kapitlet ”Diskussion och slutsatser” diskuteras undersökningen och 

kopplas till de teoretiska utgångspunkterna och till den tidigare forskning som 
presenterats i uppsatsen. I detta kapitel presenteras även de viktigaste 
resultaten av undersökningen. 

Det sista kapitlet, ”Sammanfattning”, sammanfattar innehållet i uppsatsen. 

Definition av begreppet läsare 
Läsare definieras i Bonniers svenska ordbok som ”person som läser (särskilt en 
viss bok el. tidning)”.2 Denna definition synes vara något knapphändig för 
denna undersökning. I detta sammanhang definieras läsare som person som 
läser regelbundet och som själv ser sig som en läsare. Den läsning som 
uppsatsen syftar till att undersöka är frivillig läsning av böcker men även 
läsning av dagstidningar och tidskrifter har kommit på tal i intervjuerna. 

                                                 
2 Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., 2002, ”läsare”. 
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Forskningsöversikt 

Här presenteras ett urval av tidigare forskning med anknytning till läsaren och 
läsning. Dessa undersökningar har valts ut för att de på ett sätt eller annat 
angränsar ämnet för min uppsats. De utvalda forskningsbidragen redovisas 
under rubrikerna ”Läsning”, ”Pensionärer, läsning och bibliotek”, ”Läsning 
hos yrkesspecifik grupp” och ”Läsaren i relation till bibliotek och bokhandel”. 
Sist i kapitlet kommenteras de utvalda undersökningarnas relevans för 
uppsatsen.  

Läsning 
Sten Furhammar, lektor vid Högskolan i Borås, har skrivit rapporten Varför 
läser du? Boken har tillkommit inom projektet SKRIN (Skriftkultur och 
mediebruk i nordiska familjer) vars syfte är att ”belysa några sociala och 
psykologiska aspekter på skriftliga mediers – och framför allt bokens – villkor 
i de skandinaviska länderna under senare delen av 1900-talet”.3 Furhammars 
rapport bygger på intervjuer med 83 svenskar ur tre generationer och fokus 
ligger på ”[i]ndividens förhållande till text och läsning i ett livsperspektiv”.4 
SKRIN-projektet fokuserar på frivillig läsning, det vill säga läsning som 
konkurrerar med andra fritidsaktiviteter.5 Vid genomförandet av studien 
användes den kvalitativa metoden djupintervjuer. Medlemmar från sexton 
familjer intervjuades, varav åtta familjer var från landsbygden och åtta från ett 
storstadsområde. Familjerna valdes ut genom barnen för att garantera en jämn 
fördelning mellan flickor och pojkar i den yngsta generationen. Intervjuerna 
genomfördes mellan åren 1988–1990 och de medverkande barnen gick, vid 
tidpunkten för urvalet, i årskurs 5. Ett av urvalskriterierna vid val av 

                                                 
3 Furhammar, Sten, 1997, Varför läser du?, s. 7. 
4 Furhammar, 1997, s. 8–9. 
5 Furhammar, 1997, s. 16. 
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informanter bland eleverna var att de skulle ha olika stort intresse för 
fritidsläsning.6

Studien lade särskild vikt vid hur informanterna själva uppfattar sitt utbyte 
av läsning eftersom detta ansågs spegla informanternas generella förhållande 
till läsning och/eller förhållandet till en enskild text samt av den anledningen 
att utbytet borde höra samman med motivet till läsning.7

Under analysarbetet utarbetades fyra kategorier av läsutbyte med 
utgångspunkt i informanternas egna berättelser: personlig upplevelseläsning, 
opersonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig 
instrumentell läsning. Kategorierna är inte avsedda att förklara vad 
informanterna läser, det vill säga texttyp, utan istället hur och varför de läser, 
det vill säga den funktion som läsningen har för informanterna.8

Den opersonliga upplevelseläsningen innebär att läsaren intar ett utifrån-
perspektiv där han/hon inte lever sig in i texten. Läsningen är ofta ett 
tidsfördriv som går ut på underhållning. Läsaren uppfattar ofta att upplevelsen 
av texten är en del av texten i sig och inte beroende av samspelet mellan text 
och läsare. Händelserna i texten utgör det väsentliga och läsaren vill gärna veta 
hur historien kommer att fortlöpa.9

Den personliga upplevelseläsningen betonar läsarens tolkningar av texten 
som förknippas med läsarens egna erfarenheter. Läsaren lever sig in i texten 
och kan identifiera sig med en eller flera karaktärer. Upplevelsen av texten 
beror alltså inte enbart på texten i sig utan även på läsarens person. Själva 
läsupplevelsen är här viktigare än att få reda på hur det går till slut. Läsningen 
ses inte endast som ett tidsfördriv utan läsaren får genom texten nya 
erfarenheter.10

Den opersonliga instrumentella läsningen omfattar läsning som är av nytta 
för läsaren, till exempel genom att läsaren tillägnar sig nya kunskaper, men 
som inte relaterar till läsarens identitet. Det lästa kan överföras från relationen 
mellan text och läsare till andra situationer och relationer. Läsningen är 
opersonlig då läsaren antingen inte har någon personlig relation till textens 
ämne eller kan skilja den nya kunskapen från den relationen. Oftast associeras 

                                                 
6 Furhammar, 1997, s. 19–22. 
7 Furhammar, 1997, s. 133. 
8 Furhammar, 1997, s. 134–136. 
9 Furhammar, 1997, s. 137–140. 
10 Furhammar, 1997, s. 140–141. 
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den här typen av läsning till läsning av fakta- och fackböcker, men även 
fiktionslitteratur kan läsas på detta sätt.11

Den personliga instrumentella läsningen är sådan läsning som är av nytta 
för läsaren och där läsaren kan relatera sin identitet till texten. Även här kan 
relationen mellan läsare och text överföras till andra relationer, men då krävs 
det att läsaren är en del av den nya relationen. Den här typen av läsning har ett 
terapeutiskt inslag. Ofta leder den personliga instrumentella läsningen till ökad 
självinsikt genom att läsaren med hjälp av texten begrundar sin identitet. Den 
terapeutiska effekten kan även bidra till konkreta lösningar av problem eller till 
ett avståndstagande från problem och då istället trösta eller dämpa oro.12

Informanterna delades in i fyra grupper i enlighet med de fyra typerna av 
läsutbyte som utarbetats. Några läsare kunde inte placeras in i någon av 
grupperna varav två nya grupper bildades, en grupp bestående av informanter 
som, på grund av bristande intervjumaterial, inte kunde placeras in i någon av 
de befintliga grupperna och en grupp där det hos informanterna inte gick att se 
att en typ av läsutbyte var överordnad en eller flera av de andra och där alla 
typerna var representerade. Genom indelningen kunde jämförelser inom 
grupperna rörande bruket av andra medier samt läsuppfostran utföras för att se 
vilka gemensamma kännetecken grupperna hade. Även uppgifter som kön, 
utbildning och generationstillhörighet jämfördes. Resultatet visar att det fanns 
likheter mellan informanter tillhörande samma grupp. Detta bekräftar, enligt 
Furhammar, undersökningens validitet, då personer som delats in i olika 
grupper efter deras läsutbyte även skiljer sig från varandra i andra avseenden. 
Detta innebär även att informanternas utsagor kring deras läsning återspeglar 
deras övriga mediekonsumtion och deras läsuppfostran.13

I de opersonliga läsutbyteskategorierna placerades flest informanter in. 
Den opersonliga instrumentella läsningen var vanligast hos de vuxna 
deltagarna. Endast fyra personer tillhörde gruppen personlig instrumentell 
läsning. Den opersonliga upplevelseläsningen dominerade hos samtliga barn. 
Av de vuxna informanterna tillhörde fem av sexton mammor kategorin 
personlig upplevelseläsning vilket var ett större antal än förväntat. I den äldre 
generationen var den opersonliga instrumentella läsningen vanligast både bland 
kvinnorna och bland männen. 14

                                                 
11 Furhammar, 1997, s. 142–143. 
12 Furhammar, 1997, s. 143–144. 
13 Furhammar, 1997, s. 365–366. 
14 Furhammar, 1997, s. 367. 
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Pensionärer, läsning och bibliotek 
Nedan presenteras tre bidrag till forskning kring pensionärer, läsning och 
bibliotek. Två av dessa är från slutet av 1980-talet vilket kan tyckas vara lite 
gammalt men jag anser ändå att dessa är relevanta för uppsatsen då de 
fokuserar på pensionärer. 

I rapporten Pensionärer läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län 
från 1988 beskrivs projektet Pensionärer i södra Kalmar län läser vars syfte 
var att ”nå fler äldre lånare bland de pensionärer som bor kvar hemma och att 
utröna vilka förmedlare som finns för att nå äldre”.15 Inom projektet 
intervjuades äldre människor i åldern 70–75 år.16 Projektets mål var dels att öka 
pensionärernas läsande i kommunerna Nybro, Emmaboda och Torsås, dels att 
”undersöka förmedlarrollen när det gäller att nå äldre med böcker och 
bibliotek”.17 Enligt rapporten läser pensionärer mindre än vad andra 
åldersgrupper gör vilket projektet sökte att påverka. Projektet pågick i sexton 
månader. Under en förundersökning genomfördes 200 intervjuer.18 Med hjälp 
av resultatet från förundersökningen utformades metoder för att få 
pensionärerna att utnyttja bibliotekets service flitigare. Ytterligare en 
intervjuundersökning genomfördes efter ett års arbete med dessa metoder, för 
att se om det skett någon förändring i pensionärernas läs- och biblioteksvanor. 

Resultatet visar att både antalet personer som läst böcker och antalet 
personer som besökt biblioteket under det senaste året hade ökat från den första 
undersökningen. Däremot var skillnaderna för små för att kunna dra slutsatsen 
att ökningen berodde på projektet. Rapportens författare menar dock att en 
normal utveckling i pensionärers läs- och biblioteksvanor borde gå åt andra 
hållet. Alla tre kommunerna låg bättre till än genomsnittet i landet gällande 
både biblioteksbesök och bokläsning. Intervjufrågorna behandlade även 
områden som kunskaper om biblioteket och attityder. En fråga avsåg att ta reda 
på om informanterna visste när biblioteket hade öppet/när bokbussen åkte 
förbi. Det var flera som visste detta vid det andra intervjutillfället än vid det 
första. En annan fråga handlade om huruvida de visste om att det är gratis att 
låna böcker på biblioteket vilket några fler var ovetandes om vid det andra 
tillfället (17 procent respektive 19 procent). Vid det andra intervjutillfället 
ställdes även två frågor om talböcker/kassettböcker. Informanterna blev 

                                                 
15 Pensionärer läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län, 1988, s. 4. 
16 Pensionärer läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län, 1988, s. 4. 
17 Pensionärer läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län, 1988, s. 13. 
18 Pensionärer läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län, 1988, s. 13–14. 
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informerade om att kassettböcker får lånas av vem som helst. Av de tillfrågade 
visste 91 procent vad en talbok/kassettbok var. Endast 18 procent av 
informanterna ville lyssna på kassettböcker. Även attityder till böcker och 
läsning mättes där pensionärerna hade en positiv inställning vid båda 
tillfällena.19

För att inte medverka till begreppsförvirring kring termerna 
talbok/kassettbok kommer här en definition av begreppen. Enligt 
Nationalencyklopedin är en talbok en tryckt bok som är inläst och som är 
avsedd för personer med läshandikapp. Talboken återger den tryckta bokens 
text exakt. Talböcker får inte säljas i vanliga affärer utan kan istället lånas av 
personer med läshandikapp på bibliotek och även köpas av dessa personer. 
Produktionen av talböcker bekostas av staten.20 En ljudbok är också en inläst 
bok. Ljudböcker kallas även för mp3-böcker, cd-böcker, e-ljudböcker och 
kassettböcker beroende av formatet. Ljudböcker behöver inte exakt motsvara 
den tryckta förlagan. Ljudböcker ges ut i kommersiellt syfte.21 Enligt Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket är skillnaden mellan en talbok och en ljudbok 
juridisk. Talböcker, som produceras av bibliotek och organisationer med 
tillstånd från regeringen, kan lånas eller köpas av personer med läshandikapp. 
En ljudbok däremot kan köpas av vem som helst.22 Jag kommer i denna uppsats 
att använda mig av ovanstående definitioner. 

Eva Falkenström Svangård har skrivit specialarbetet Böcker är ett sällskap 
i ensamheten. Om bibliotek och pensionärer i Holmsund/Obbolas kommundel 
från 1989. Avsikten med hennes arbete var att ta reda på om pensionärer med 
hemtjänst i Holmsund/Obbola läser böcker och om de i så fall lånar eller köper 
sina böcker. För att ta reda på detta utförde hon en enkätundersökning.23

Enkäten delades ut till pensionärer med hjälp av vårdbiträden. Målgruppen 
för hennes undersökning var pensionärer med hemtjänst, både 
ålderspensionärer och sjukpensionärer.24 Resultatet visar att hälften av de 
svarande aldrig hade varit på något bibliotek eller att det var mycket länge 
sedan sist. Bara ett fåtal av informanterna brukade låna böcker på biblioteken. 
Många köpte böcker. Flertalet informanter tyckte om att läsa och de läste helst 
dagstidningar, romaner och tidskrifter. Mer än hälften av informanterna läste 
                                                 
19 Pensionärer läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län, 1988, s. 51–54. 
20 Helmersson, Dicte, 2006, ”talbok”. 
21 Helmersson, Dicte, 2006, ”ljudbok”. 
22 Sutinen, Cia, 2006, ”Talböcker”.
23 Falkenström Svangård, Eva, 1989, Böcker är ett sällskap i ensamheten. Om bibliotek och pensionärer i 
Holmsund/Obbolas kommundel, s. 5. 
24 Falkenström Svangård, 1989, s. 5–6. 
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för nöjes skull men det var också många som läste för att lära sig något nytt.25 
Utifrån resultatet ger författaren förslag på åtgärder för att locka pensionärer 
som känner sig ensamma till att läsa och engagera sig kulturellt.26

Ulla-Maija Airola, invandrarbibliotekarie vid Borås stadsbibliotek, 
presenterar i Har ni Päätalos senaste bok? En intervjuundersökning med 40 
sverigefinska pensionärer i Borås om deras biblioteksvanor från 1996 en 
undersökning som var en del av Kulturrådets finska biblioteksprojekt 1995–97. 
Undersökningen syftade till att ta reda på ”hur finska pensionärer som har ett 
lånekort i Borås stadsbibliotek utnyttjar biblioteket och vad de vet om 
bibliotekets service som speciellt riktar sig mot pensionärer”.27 De använde 
metoden kvalitativa intervjuer och intervjuade 40 sverigefinska pensionärer, 
varav 26 kvinnor och 14 män.28 Intervjufrågorna kretsade kring följande 
områden: Vad har de för bakgrund? Kan de både finska och svenska? Vad gör 
de på biblioteket? Vad har de för synpunkter angående bibliotekets service?29

Resultatet av undersökningen visar bland annat följande. Mer än hälften av 
informanterna talade uteslutande finska med undantag för väldigt lite svenska. 
Ingen informant var med i någon finsk bokklubb men nästan hälften hade varit 
det. De avslutade medlemskapet av praktiska eller ekonomiska skäl. Lika 
många köpte böcker på bokhandlar eller antikvariat vid besök i Finland. Tre 
fjärdedelar av informanterna brukade gå till huvudbiblioteket där det fanns 
aktuell finsk litteratur. Även bokbussen och kommundelsbiblioteken besöktes 
men flera informanter hade slutat låna böcker där eftersom de finska titlarna 
var begränsade. Av informanterna besökte 70 procent något bibliotek minst en 
gång i månaden. Bibliotekets finska tidningar och tidskrifter utnyttjades väldigt 
lite av informanterna. Fler informanter läste Borås Tidning trots bristande 
språkkunskaper. Informanterna efterfrågade mest skönlitteratur på biblioteket. 
Finska författare var populärare än andra. Favoritförfattaren hos kvinnorna var 
Laila Hietamies och hos männen Väinö Linna. Informanterna läste mest böcker 
av författaren Kalle Päätalo. Hälften av informanterna läste finsk poesi. Nästan 
90 procent läste facklitteratur, antingen regelbundet eller periodvis. Kvinnorna 
stod för den största delen läsning av biografier och memoarer. Mer än hälften 
av informanterna läste böcker om Finlands historia och andra världskriget. 

                                                 
25 Falkenström Svangård, 1989, s. 17. 
26 Falkenström Svangård, 1989, s. 18–22. 
27 Airola, Ulla-Maija, 1996, Har ni Päätalos senaste bok? En intervjuundersökning med 40 sverigefinska 
pensionärer i Borås om deras biblioteksvanor, s. 6. 
28 Airola, 1996, s. 7. 
29 Airola, 1996, s. 6. 
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Nästan hälften av informanterna visste inte att biblioteket har finska 
storstilsböcker. Dessa böcker var mycket uppskattade av övriga informanter. 
Endast 10 procent av informanterna visste om att biblioteket har lättlästa 
böcker på finska.30 Många informanter visste inte att biblioteket har finska 
kassettböcker, men nio informanter hade lånat kassettböcker eller talböcker 
där. Av fem synskadade informanter var det fyra som lånade kassettböcker 
och/eller talböcker på biblioteket. Den femte synskadade informanten kände 
inte till dessa böcker. Flera informanter var osäkra på skillnaden mellan 
kassettböcker och talböcker.31 Mer än hälften av informanterna lånade mer 
böcker efter pensioneringen, men det fanns även de som lånade mindre än 
tidigare på grund av andra fritidsintressen eller sjukdom. En tredjedel av 
informanterna frågade efter hjälp vid informationsdisken vid behov, men 
många vågade inte på grund av bristande språkkunskaper. Informanterna 
använde sig inte av bibliotekets katalog. Mer än hälften av informanterna fick 
information om nyutkomna böcker på biblioteket. De flesta var nöjda med 
bibliotekets service.32

Läsning hos yrkesspecifik grupp 
Anders Danielsson har skrivit en magisteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap med titeln Litteraturen och läkaren. En studie av 
läkares relation till litteratur ur ett genusperspektiv. Syftet med uppsatsen var 
att undersöka läsvanor hos manliga och kvinnliga läkare och att ta reda på hur, 
varför och vad de läser samt att se vilka faktorer som ligger bakom eventuella 
skillnader mellan manliga och kvinnliga läkares läsning. Danielsson har 
begränsat sin studie till att omfatta läsning på fritiden.33 De teoretiska 
utgångspunkterna tar Danielsson i Pierre Bourdieus kultursociologiska studier, 
Statens kulturråds kulturvaneundersökningar samt kvinno-, mans- och 
genusforskningen.34 Han har använt metoden kvalitativa intervjuer och 
intervjuat sex läkare, varav tre manliga och tre kvinnliga.35

Resultatet av undersökningen visar bland annat att männen och kvinnorna 
läste ungefär lika mycket. Med en kvinna undantaget läste alla informanter 

                                                 
30 Airola, 1996, s. 2–3. 
31 Airola, 1996, s. 17. 
32 Airola, 1996, s. 2–3. 
33 Danielsson, Anders, 2005, Litteraturen och läkaren. En studie av läkares relation till litteratur ur ett 
genusperspektiv, s. 15–16. 
34 Danielsson, 2005, s. 18–19. 
35 Danielsson, 2005, s. 27–28. 
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regelbundet. Under informanternas barndom och uppväxt läste de kvinnliga 
informanterna lite mer än de manliga, vilket Danielsson menar stämmer 
överens med flera tidigare undersökningar. Flera av informanterna 
uppmuntrades under barndomen till bokläsning av föräldrarna, vilket har 
påverkat läsningens betydelse senare i livet. Pojkarna läste pojkböcker och 
flickorna läste flickböcker, vilket tyder på ett klassiskt genusmönster. Detta 
mönster visade sig även hos informanterna i vuxen ålder då favoritböcker och 
böcker som gett de starkaste läsminnena är författade av personer av samma 
kön. Kvinnorna var mer flexibla än männen gällande författarens kön. 
Kvinnornas relation till litteraturen var mer intimt och passionerat än männens 
relation till litteraturen. Männen hade en negativ attityd till deckare, som två av 
männen ansåg var skräplitteratur. Männens attityder till läsning var mer 
konservativa medan kvinnorna tänkte mycket på upplevelsen av och känslorna 
kring läsning. Kvinnorna läste mer skönlitteratur än männen. Informanterna 
ansåg att fritidsläsningen hade en positiv inverkan på yrkesutövandet som 
bland annat bidrog till en bättre relation mellan läkare och patient då den 
empatiska förmågan hos läkarna ökade.36

Läsaren i relation till bibliotek och bokhandel 
I magisteruppsatsen Bibliotek och bokhandel som litteraturförmedlare. En 
användarundersökning på ett bibliotek och i en bokhandel har Elin Bjärehed 
och Mikaela Redenkvist undersökt hur läsare väljer sina böcker. Uppsatsen 
avsåg att ”ta reda på och jämföra hur läsare av skönlitteratur påverkas av olika 
faktorer i sitt val av böcker på ett bibliotek och en bokhandel”.37 Faktorer som 
de undersökte var till exempel tips från bekanta, reklam och tips i tv, 
boktrender och marknadsföring av böcker på bokhandel och bibliotek. Deras 
målgrupp var vuxna läsare av skönlitteratur som är användare av bibliotek och 
bokhandel.38 Undersökningen gjorde de på ett bibliotek och en bokhandel där 
de intervjuade sammanlagt 12 användare samt en bibliotekarie och en 
bokhandlare.39 De utgår från en teori om marknadsföring av Kotler och 
Armstrong som de applicerar på bokmarknaden.40

                                                 
36 Danielsson, 2005, s. 54–56. 
37 Bjärehed, Elin & Redenkvist, Mikaela, 2005, Bibliotek och bokhandel som litteraturförmedlare. En 
användarundersökning på ett bibliotek och i en bokhandel, s. 7. 
38 Bjärehed & Redenkvist, 2005, s. 7. 
39 Bjärehed & Redenkvist, 2005, s. 10–11. 
40 Bjärehed & Redenkvist, 2005, s. 27. 
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Resultatet visar att det finns faktorer både inom institutionerna och utanför 
som påverkar informanternas val av litteratur. De faktorer som påverkade mest 
inom institutionerna var bokskyltningar, bokens utseende eller innehåll och 
författarnamn medan det som påverkade mest utanför var reklam, Internetsidor, 
boktrender, vad andra läser och lästips från bekanta. 

Biblioteket och bokhandeln ansåg att den marknadsföring som påverkar 
användarna mest är bokskyltning, frontexponering samt att samla ett mindre 
antal böcker på samma ställe. Detta tror författarna beror på att informanterna 
till stor del utgick från bokens utseende i deras val av litteratur. En skillnad 
mellan bokhandeln och biblioteket är att bokhandeln använder fler 
informationskanaler för att nå ut till allmänheten. Dessutom är bokhandelns 
reklam mer litteraturinriktad än bibliotekets, som istället fokuserar på till 
exempel evenemang och utställningar. 

Informanterna hade ingen gemensam uppfattning om hur institutionernas 
marknadsföring påverkar dem och varför de lockas att gå dit. De flesta var 
positiva men även de som inte ansåg att de lockades att gå till biblioteket eller 
bokhandeln av någon speciell anledning fortsatte att gå dit. Böckerna lockade 
många. Bokhandeln mötte informanternas behov bättre än biblioteket, vilket 
uppsatsförfattarna menar är ett resultat av bokhandelns arbete med att locka 
kunder till butiken för att få den att gå runt. Flera av informanterna ansåg att 
bokhandeln och biblioteket kompletterade varandra beroende på vilket behov 
de hade.41

Charlotta Fagerberg har skrivit magisteruppsatsen Vad gör du här? 
Bokcirklar och lånebibliotek i bokhandeln 2004/05. Varför blir man medlem? 
Hennes syfte var att ”undersöka varför medlemmarna i bokhandelns 
lånebibliotek betalar pengar för att gå med i en bokcirkel, trots att de kan låna 
dessa böcker gratis på folkbiblioteket, samt om bokcirkeln fått ersätta 
folkbiblioteket, eller om man utnyttjar båda två.”42 Hennes teoretiska 
utgångspunkt är Library anxiety, biblioteksrädsla. Hon menar att om den teorin 
går att tillämpa på hennes material så kan bokhandeln anses vara mindre 
skrämmande än biblioteket för dem som är med i en bokcirkel.43 Hon utförde 
sin undersökning på två bokhandlar som har bokcirklar, en i Uppsala och en i 
Solna, där hon intervjuade 136 respektive 36 medlemmar.44

                                                 
41 Bjärehed & Redenkvist, 2005, s. 76–77. 
42 Fagerberg, Charlotta, 2005, Vad gör du här? Bokcirklar och lånebibliotek i bokhandeln 2004/05. 
Varför blir man medlem?, s. 4. 
43 Fagerberg, 2005, s. 10–11. 
44 Fagerberg, 2005, s. 14. 
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Hennes resultat visar att den största anledningen till att man går med i 
bokcirklar är tillgången till nyutkomna böcker. Hon ser en skillnad mellan de 
två bokcirklarnas medlemmar i deras användande av folkbiblioteket då 
Uppsala-informanterna använde folkbiblioteket i större utsträckning än de i 
Solna. Den största orsaken till att de inte besökte biblioteket var långa 
väntetider på nyutkomna böcker. Vidare får hon fram att informanterna i Solna 
hade jämfört utbudet av bokcirklar mer än de i Uppsala. De flesta av 
medlemmarna i bokcirklarna var kvinnor i 60-årsåldern.45

Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har ett urval av forskning som rör läsning presenterats. Bidragen 
har valts ut för att de alla, på olika sätt, gränsar till ämnet för min uppsats. 
Samtliga undersökningar handlar om läsning eller läsare. De tre bidragen med 
pensionärer i fokus är relevanta för min undersökning eftersom även denna 
uppsats fokuserar på pensionärer även om andra perioder i pensionärernas 
läsverksamma liv tas upp. Både Furhammars rapport och Danielssons 
magisteruppsats handlar om frivillig läsning som sker på fritiden, vilket även är 
fallet i denna uppsats. Magisteruppsatserna som tar upp läsarens relation till 
bibliotek och bokhandel är också relevanta för uppsatsen då biblioteket och 
bokhandeln är två vanliga förmedlare av litteratur. Resultatet av några av dessa 
undersökningar kommer i kapitlet ”Diskussion och slutsatser” knytas an till 
mina egna resultat. 

Mitt eget bidrag till forskningen kring läsning kommer att fokusera på 
valet av och källorna till litteratur samt på läsvanorna hos gruppen pensionärer. 
I följande kapitel, ”Syfte och frågeställningar”, utvecklas detta vidare. 

                                                 
45 Fagerberg, 2005, s. 38–39. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en grupp läsare väljer sina 
böcker och var läsarna får tag på dessa. Till syftet hör även att ta reda på vilka 
läsvanor läsarna har. Informanterna i denna studie är uteslutande pensionärer 
då jag avser att undersöka dessa vanor och beteenden under tre olika perioder i 
informanternas läsverksamma liv där en period är pensionärsåldern. De 
perioder jag vill undersöka är nutid, det vill säga livet som pensionär, tiden 
innan pensionering, det vill säga yrkesverksam ålder, samt skolåldern/tonåren. 
Fokus ligger på nutid, men även de andra perioderna är intressanta att 
undersöka för att se hur läsvanor och bokkonsumtion har förändrats över tid 
hos informanterna. 

Jag anser att pensionärer är en intressant grupp att undersöka eftersom de 
har kunnat följa införandet och utvecklingen av nya medier. Förutsättningarna 
för läsning har förändrats under informanternas liv. Utbudet av medier har 
ökat, vilket medför att läsningen nu konkurrerar med andra medier som till 
exempel tv och datorer. Gruppen är också intressant i detta sammanhang då 
min uppfattning är att pensionärer har mer tid över till att läsa än vad andra 
grupper har. Utifrån dessa tankar vill jag veta hur informanternas 
bokkonsumtion och läsvanor ser ut nu, hur de såg ut i yrkesverksam ålder och 
hur de såg ut när informanterna var i skolåldern/tonåren. De frågor jag vill ha 
svar på är:  

Hur väljer informanterna vad de ska läsa? 

Var får informanterna tag på böcker? 

Hur ser informanternas läsvanor ut med avseende på vad, när och var, hur och 
varför informanterna läser? 

Hur har informanternas vanor och beteenden förändrats sedan yrkesverksam 
ålder och sedan skolåldern/tonåren? 
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En hypotes som undersökningen ska pröva är att andra människors 
beskrivningar av sina läsupplevelser samt tips från andra människor är en stark 
påverkare vid valet av litteratur. 

Avgränsningar 
För att få ett rimligt material att bearbeta har jag gjort vissa avgränsningar. Jag 
har gjort ett urval när det gäller undersökningsgrupp och där bestämt mig för 
att rikta mig mot pensionärer. Då syftet med uppsatsen är att ta reda på 
läsvanor och bokkonsumtion under flera perioder i informanternas liv föll det 
sig naturligt att undersökningsgruppen skulle vara äldre människor. Eftersom 
jag även vill jämföra perioderna med varandra bör informanterna ha varit 
pensionärer så pass länge att eventuella skillnader går att se. Intervjufrågorna i 
sig är också en avgränsning då dessa arbetats fram i syfte att kunna besvara 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom har antalet informanter 
begränsats till sex personer, vilket kommer att diskuteras utförligare i kapitlet 
”Metod och källmaterial”. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för undersökningen. 
Under rubriken ”Det litterära kretsloppet” beskrivs två modeller av bokens väg 
från författare till läsare. I efterföljande delkapitel ”Konsumtionsteori” beskrivs 
konsumtionens olika moment samt bruket av medier. Därefter följer delkapitlet 
”Den föränderliga läsaren” där en teori om hur läsaren utvecklas presenteras. 
Slutligen, under rubriken ”Teoridiskussion”, diskuteras valet av teorier samt 
hur dessa kommer att användas i undersökningen. 

Det litterära kretsloppet 
Som en ramteori för uppsatsen utgår jag från en modell av bokens väg från 
författare till läsare. Det har utarbetats flera modeller som beskriver det 
litterära kretsloppet. Här tas två av dessa upp. Den första beskrivs kort medan 
den andra, som är den modell jag avser att använda i uppsatsen, beskrivs 
utförligare. 

Robert Darnton beskriver i essän ”Vad är bokhistoria?” en analysmodell 
för bokens kretslopp. Han benämner denna modell Det kommunikativa 
kretsloppet. Även om varje enskild bok inte följer exakt samma kretslopp 
menar han att den tryckta boken generellt kan sägas gå igenom en ”gemensam 
livscykel”.46 Denna modell är tillämpbar på hela den tryckta bokens historia 
med förbehåll för vissa justeringar.47 Se ”Bilaga 1”. 

Det kommunikativa kretsloppet går från författare till förläggare och vidare 
till boktryckare, distributörer, bokförsäljare och slutligen till läsaren. Genom 
läsarens påverkan på författaren sluts kretsloppet. Darnton menar att författaren 
påverkas av läsaren både före skrivandet och efter. 

Författare är själva läsare. Genom att läsa och gå samman med andra läsare och skrivare 
formar de genre- och stilbegrepp och en allmän känsla för den litterära verksamheten 

                                                 
46 Darnton, 1998, s. 31. 
47 Darnton, 1998, s. 32. 
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vilket påverkar deras texter […] En författare kan i sitt skrivande reagera på kritik mot 
sina tidigare verk eller föregripa reaktioner som hans verk kommer att utlösa. Han vänder 
sig till implicita läsare och får höra av explicita granskare.48

Darnton skriver att bokhistorikern ofta väljer att beskriva och analysera en 
begränsad del av kretsloppet då det i sin helhet anses som ett alldeles för stort 
projekt. Dock måste delarna ses i förhållande till helheten för att bokhistorien 
inte ska falla sönder. 49

Även Lars Furuland presenterar en modell för bokens väg från författare 
till läsare som han kallar Den litterära processen. Modellen är främst 
applicerbar på produktion, spridning och konsumtion av litteratur i samhällen 
med marknadsekonomi, till exempel Norden på 1990-talet. Furuland menar 
dock att modellen även kan användas i diskussioner kring litteratur i andra 
tider och politiska system. Modellen har tre huvudled: produktionen, 
distributionen och konsumtionen.50 Se ”Bilaga 2”. 

Furuland delar upp produktionen i två delar där den första delen avser 
författaren och manuskriptet och den andra delen publiceringsprocessen genom 
till exempel förlag och tryckerier.51 En författare skriver ett manus som 
han/hon sedan erbjuder till ett förlag. Under skrivandets gång kan författaren 
ha en speciell publik och/eller förläggare i tankarna som påverkar texten. 
Beroende av om författaren är debutant eller om författaren tidigare gett ut 
böcker på samma förlag och hur dessa i så fall har bemötts av läsare och 
kritiker kan antagningsprocessen bli mer eller mindre omfattande. Mer än 
90 procent av de manuskript som kommer till de svenska förlagen avfärdas. 
Enligt Furuland kan man från det dra slutsatsen att nya litterära strömningar 
måste växa fram i samförstånd mellan författare, förläggare och kritiker. 
Manuskripten som till slut antas tar sedan steget från den privata till den 
offentliga produktionen.52

Även distributionen består av två delar där den ena är övervägande 
kommersiell, där till exempel bokhandlar, varuhus och bokklubbar ingår, och 
den andra är mindre kommersiell med till exempel bibliotek och skolor.53 När 
boken är färdig sänds den via ett distributionsföretag från tryckeriet eller 
förlaget till bokhandeln. De exemplar som inte säljs, vilket inte så sällan är en 

                                                 
48 Darnton, 1998, s. 31–32. 
49 Darnton, 1998, s. 32. 
50 Furuland, Lars, 1997, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, s. 38. 
51 Furuland, 1997, s. 40–41. 
52 Furuland, 1997, s. 38–39. 
53 Furuland, 1997, s. 40–41. 
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stor del av de utsända exemplaren, skickas tillbaka till förlaget. Efter ungefär 
tre år reas boken ut eller makuleras. Folkbiblioteken i Norden är förlagens 
största kunder ”vad gäller ’smala’ böcker (kvalitetsböcker som inte är ’i 
ropet’)”.54 Speciellt viktiga är folkbiblioteken i förmedlingen av barn- och 
ungdomslitteratur. Förmedling av massproducerad litteratur till, till exempel, 
tidningsförsäljare, varuhus och bensinstationer som inte så ofta säljer samma 
böcker som bokhandeln brukar utföras av företag som inte är specialiserade på 
böcker.55 Huruvida detta stämmer i nuläget kan diskuteras. Min uppfattning är 
att den litteratur som säljs på bensinstationer och varuhus (ofta pocketböcker) i 
stor utsträckning består av samma titlar som bokhandelns pockettopp. 

Slutligen delas även konsumtionen upp i två delar: passiv och aktiv 
konsumtion. Den passiva avser till exempel köpare och lånare och den aktiva 
avser läsare.56 På bokhandeln, biblioteket, varuhuset möts boken och den 
potentiella köparen/lånaren. Köp och lån av litteratur är passiv konsumtion. 
Det är själva varan som når köparen/lånaren men inte nödvändigtvis innehållet. 
Många konsumtionsundersökningar uppmärksammar inte det faktum att en stor 
del av bokkonsumtionen (köp/lån) inte leder till någon läsning. Den passiva 
konsumtionen ökar chanserna för att den aktiva konsumtionen, det vill säga 
läsningen, ska äga rum. Hur läsaren uppfattar texten varierar från läsare till 
läsare. Dock pekar Furuland på några mätbara faktorer som är av vikt för 
mottagande och tolkning: utbildning, ålder, kön och yrke.57

Mellan författaren och de olika leden sker en viss återkoppling genom till 
exempel brev från läsare till författare eller förläggare eller läsare som köper 
böcker av samma författare och på det sättet stöder författaren.58

Margareta Björkman, docent i litteraturvetenskap, menar att Darntons och 
Furulands modeller har många likheter. Furulands modell är menad för nutida 
studier men är även den applicerbar på historiska förhållanden. Enligt 
Björkman ligger den största skillnaden mellan modellerna i Furulands 
uppdelning av de tre huvudleden.59

                                                 
54 Furuland, 1997, s. 39. 
55 Furuland, 1997, s. 39, 42. 
56 Furuland, 1997, s. 40–41. 
57 Furuland, 1997, s. 42. 
58 Furuland, 1997, s. 43. 
59 Björkman, Margareta, 1998, ”Svensk bokhistoria. En forskningsöversikt”, s. 79. 
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Konsumtionsteori 
Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz tar i boken Det 
kommunikativa handlandet. Kulturella perspektiv på medier och konsumtion 
upp teorier om konsumtion och medieanvändning. De behandlar bland annat 
konsumtion av varor och då speciellt konsumtion av medier.60 Konsumtionen 
har inom forskningen länge setts som en ekonomisk process, där en vara går 
från producent till konsument i utbyte mot pengar. Dock har denna inriktning 
på senare tid fått ge plats åt en inriktning som även koncentrerar sig på varans 
betydelse för individen eller gruppen, i form av användare av varan. 
Varukonsumtionen innefattar både inköp och bruk.61

Varor konsumeras för att tillgodose individuella och sociala behov, både 
primära och sekundära. Till de sekundära behoven hör varor som till exempel 
ger uttryck för en persons eller en grupps sociala status eller relationer till 
andra individer/grupper eller för att skapa eller bekräfta egna uppfattningar 
eller sin identitet.62

Bjurström, Fornäs och Ganetz definierar konsumtion som ”urvalet, 
inköpet, bruket samt avyttrandet av alla sorters varor och tjänster som har 
varuform, alltså utbjuds och införskaffas på någon form av marknad”.63 De 
beskriver konsumtionen som en process som kan delas in i fyra steg: urval, 
inköp, bruk och avyttring. Stegen kan undersökas var för sig men hänger 
ofrånkomligt ihop. Som exempel tar författarna upp att det krävs något slags 
urval för inköpet av en vara och att bruket av varan kräver ett inköp om det inte 
är så att man fått eller stulit den.64 Figur 1 visar de roller människan innehar 
samt de funktioner objektet tillskrivs i konsumtionens olika steg. 

Urval sker genom en orientering om utbudet samt ett valbeslut. Urvalet 
kan vara en mer eller mindre utdragen process. Om det till exempel handlar om 
en tv kanske konsumenten jämför olika modeller och priser innan hon/han 
bestämmer sig. Böcker kan beställas i bokklubbskataloger hemifrån efter 
noggrant val eller köpas snabbt i en butik. Författarna pekar på två dimensioner 
som har betydelse vid urvalet: tid och rum. Urvalet kan ta lång eller kort tid 
och ske på olika platser. 

                                                 
60 Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi, 2000, Det kommunikativa handlandet. Kulturella 
perspektiv på medier och konsumtion, passim. 
61 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 18. 
62 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 18–19. 
63 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 43. 
64 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 43. 
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Även inköpet har både en tidsaspekt, då betalningen av varan kan ske 
direkt eller genom avbetalning, och en rumsaspekt, då inköpet kan ske direkt i 
butiken med kontanter eller hemifrån via konto. 

Bruket av en vara beror på vilken typ av vara som avses. Förbrukning av 
en vara medför slitage vilket ofta kräver någon slags skötsel. En tv kan behöva 
repareras ibland men när det handlar om böcker är det inte lika vanligt med 
reparationer. Böcker läser man oftast bara en gång men vissa böcker blir lästa 
flera gånger om. Tid och rum beror på varan. Tv:n brukas hemma men boken 
kan tas med och läsas lite varstans. 

Avyttringen kan ha olika syften och ske på olika platser under olika lång 
tid. Författarna urskiljer fyra varianter av avyttring: kassera, ge bort som gåva, 
byta och sälja vidare. Beroende på varans art är de olika varianterna mer eller 
mindre vanliga. Kassering av en bok sker enklare än kassering av en tv. Boken 
kan läggas i pappersinsamlingen medan en tv kräver längre tid för att förstöras 
genom att de olika delarna kräver olika typer av förstöring. Både en begagnad 
tv och en begagnad bok kan ges bort som gåva till någon och de kan även 
bytas mot en annan vara. Exempelvis byter böcker ägare i olika bokcirklar. Vid 
en vidareförsäljning byter konsumenten roll till att bli en distributör/försäljare. 
Vidareförsäljningen kan till exempel ske på en loppmarknad eller till ett 
antikvariat.65

Figur 1. Konsumtionens moment 

Moment Urval Inköp Bruk Avyttring: 

Destruktion/gåva/byte/vidareförsäljning 

Objekt som: Vara Vara bruksföremål skräp/föremål/vara 

Människa som: Kund Kund Brukare/ägare ”kasserare”/givare/säljare 

Källa: Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 45. 

Enligt Bjurström, Fornäs och Ganetz kan bruket av medier ses som ett sätt att 
dela upplevelser med andra människor och att vara delaktig i kulturen man 
lever i. Urvalet och inköpet kan ses som en första del i konsumtionsprocessen. 
I den andra delen, som innefattar bruket eller användningen av varan och sedan 
avyttringen, har varans typ, bruksvärdet, en avgörande betydelse.66 Bruksvärde 
definieras som ”den specifika användning en vara har”.67 Författarna 

                                                 
65 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 43–45. 
66 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 64. 
67 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 20. 
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koncentrerar sig på medievaror. Medievaror definieras som ”produkter avsedda 
för medierad kommunikation, antingen det handlar om hårdvaror (maskiner, 
apparater och verktyg för kommunikation) eller mjukvaror (texter och program 
av skilda slag)”.68

Enligt författarna kan man se människors strukturering av och urval ur 
medieflödet som en del av deras mediebruk och som en förutsättning för deras 
tolkning av mediernas budskap. Struktureringen av medieflödet följer samma 
väg som konsumtionsprocessen, det vill säga inleds med urval och inköp av 
media, fortsätter med bruk och avslutas med avyttring. En skivsamling kan ses 
som en strukturering av medieflödet eftersom samlingen är ett urval av alla 
skivor som finns att tillgå och denna samling begränsar urvalet vid 
användningen av skivorna. Den viktigaste formen av strukturering är 
genreindelning. Genreindelningar gör det lättare för människor att göra ett 
urval ur medieflödet.69

Centrala frågor som rör mediebruk är: när och var, varför, hur och till vad 
människor använder olika medier. När och var syftar till det sätt och den 
utsträckning som människors mediebruk är beroende av tid och rum. Rör det 
sig till exempel om ett rutinmässigt vardagsbruk av medier som återkommer 
vid samma tid och på samma plats eller varierar tiden och platsen? Frågan hur 
anspelar på de sociala handlingar och relationer som mediebruket ingår i. Den 
sociala kontexten förändras om en person tittar på tv ensam, med familj eller 
med vänner. Till vad hänvisar till mediernas användningsområde som kanske 
är tydligare för vissa medier än för andra. Multimedier, som till exempel 
datorer, kombinerar flera olika användningsområden. En dator kan bland annat 
användas till att söka information, spela dataspel samt skicka och läsa e-post.70

Bjurström, Fornäs och Ganetz menar att mediebruk alltid innebär ett 
produktivt moment. Meningen med mediet finns inte i mediet självt utan 
formas i och med människans tolkningar. Vidare tar författarna upp 
människors vanor och menar att vanorna och mediebruket ömsesidigt är 
beroende av varandra genom att vanorna påverkar när och hur man utnyttjar 
olika medier samtidigt som mediebruket påverkar ens vanor. Detta kan till 
exempel yttra sig genom att en stunds bokläsning per dag för att koppla av lätt 
utvecklas till att bli en ny vana.71

                                                 
68 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 64. 
69 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 94. 
70 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 94–95. 
71 Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 97–98. 
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Den föränderliga läsaren 
Joseph A. Appleyard, som undervisar i engelska vid Boston College, har 
skrivit boken Becoming a Reader. The Experience of Fiction from Childhood 
to Adulthood som handlar om läsning och hur människor blir läsare. Fokus 
ligger på samspelet mellan läsaren och texten med särskild vikt vid de 
förändringar hos läsaren som påverkar det samspelet. Appleyard menar att det 
finns flera faktorer som formar känsligheten hos varje läsare, som till exempel 
individuella egenskaper, tidigare erfarenheter, utbildningsnivå och social 
tillhörighet, men utöver dessa verkar det finnas typiska egenskaper och 
förväntningar som utvecklas enligt ett någorlunda ordnat mönster och som 
påverkar sättet att läsa på från barndom till vuxen ålder.72

Appleyard presenterar fem roller läsaren kan inta vid läsning av 
skönlitteratur. Rollerna är indelade efter ålder och visar hur man läser i fem 
olika skeden i livet. 

Tidig barndom – Den lekande läsaren 
Denna roll innehar barnet som inte själv läser men som istället lyssnar när 
någon annan läser högt för henne. Typiska inslag i läsningen är det ständigt 
pågående utbytet av frågor och svar, kommentarer till historien samt 
kopplingar till egna upplevelser hos barnet eller läsaren och till personer de 
känner.73

Senare barndom – Läsaren som hjälte eller hjältinna 
Denna roll avser läsaren i skolåldern. Läsaren lever i en värld som ständigt 
förändras i takt med att hennes bild av verkligheten och av människors 
beteende formas. Berättelserna, som ofta är mer organiserade än barnets 
verklighet, fungerar som en motpol till detta omvälvande skeende och blir en 
tillflyktsort för läsaren.74

Det sker flera förändringar i barnets liv under den här tiden. Till exempel 
börjar barnet i skolan och lämnar därmed tryggheten i hemmet. En annan 
förändring som skolan medför är ett ökat umgänge med jämnåriga barn. I takt 
med att barnet blir äldre blir vännerna en allt viktigare grupp där barnet kan ta 
del av de regler som råder i detta nya kulturella sammanhang och lära sig hur 

                                                 
72 Appleyard, Joseph A., 1994, Becoming a Reader. The Experience of Fiction from Childhood to 
Adulthood, s. 3. 
73 Appleyard, 1994, s. 21. 
74 Appleyard, 1994, s. 14. 
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det sociala samspelet fungerar utanför familjen. Appleyard pekar på två sätt 
som läsningen speglar förändringarna hos barnet i 6–12-årsåldern. För det 
första är läsningen barnets primära källa för att samla och organisera 
information om världen och om hur den fungerar. För det andra läser barnet för 
att utforska en inre värld, särskilt när barnet blir lite äldre. 

Appleyard menar att läsaren i den här åldern ofta läser berättelser om 
hjältar och hjältinnor och att dessa berättelser är viktiga för att tillfredställa ett 
behov hos läsaren att föreställa sig själv som hjälte eller hjältinna som med 
hjälp av sin skicklighet kan lösa en rörig världs problem.75

Ungdomstid – Den tänkande läsaren  
Ungdomsläsaren läser berättelser för att förstå meningen med livet och för att 
skapa sig en åsikt om vilka värderingar och uppfattningar som är de ”rätta”. 
Denna läsare läser även för att hitta förebilder som hon kan efterlikna.76

Skönlitteraturen står för den största delen av den frivilliga läsningen där 
romanen är vanligast. Bland yngre högstadieelever77 är detektivromanen 
vanligast tillsammans med äventyrsromanen, romantiska berättelser, historiska 
romaner och science fiction. Gymnasieelever läser i stort sett samma genrer, 
men de läser oftare berättelser om ungdomars problem och de läser även 
vuxenlitteratur i större utsträckning. 

Skillnaden mellan könen är större här än vid någon annan ålder. Flickor 
läser oftare romantiska berättelser, medan pojkarna läser berättelser om 
äventyr, science fiction, krig och sport. Flickor läser mer än pojkar, liksom i 
alla andra åldrar. De tonåriga läsarna tenderar att reagera på en text på tre olika 
sätt: 

Läsaren lever sig in i boken och kan identifiera sig med karaktärerna. 

Läsaren upplever att berättelsen är realistisk och kan dra paralleller till det 
verkliga livet. 

Läsaren menar att en bra berättelse är en berättelse som får en att tänka till.78

                                                 
75 Appleyard, 1994, s. 58–60. 
76 Appleyard, 1994, s. 14. 
77 Appleyard skriver givetvis om junior high school, high school, college och university som här, i 
enlighet med Nationalencyklopedin, översatts till högstadium, gymnasium, högskola och universitet. 
78 Appleyard, 1994, s. 99–100. 
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Högre utbildning – Den tolkande läsaren 
Denna läsare studerar litteraturen systematiskt.79 Läsningen av en berättelse 
innebär inte längre bara en upplevelse av en påhittad värld utan texten kräver 
en tolkning. 

Denna roll kräver utbildning. Läsaren har studerat litteratur på högskole- 
eller universitetsnivå. Läsaren med gymnasieutbildning kan, till en viss nivå, 
tolka och kritisera texten. Appleyard menar dock att denne läsare inte kan 
förstå hela innebörden av problemet med att medvetet tolka och kritisera det 
man läser på samma sätt som den litteraturstuderande. Detsamma gäller för 
studenten som inte har litteratur som huvudämne. Detta sätt att utvecklas som 
läsare är ett av flera alternativ på vägen mot den vuxna läsaren.80

Vuxen ålder – Den pragmatiska läsaren 
Denna roll innehar den vuxna läsaren. En individ läser ungefär lika mycket 
från 16 till 50 års ålder. Därefter minskar läsningen, speciellt bland läsare över 
65. Hur mycket man läser är också beroende av utbildning, inkomst och 
tidigare läsvanor. Vuxna läsare av skönlitteratur är ofta kvinnor.81

Appleyard pekar på flera variabler som kan beskriva den vuxna läsarens 
upplevelser av läsning. Han menar att finns det flera olika motiv till att läsa 
skönlitteratur, till exempel för att fly från verklighetens vardagliga problem, 
öka medvetenheten om världen omkring sig eller få nya erfarenheter som 
känns meningsfulla. Vidare menar han att de flesta vuxna verkar kombinera 
dessa motiv i olika utsträckning och motiven kan även, i varierande grad, vara 
förknippade med särskilda tidpunkter i läsarens liv eller med särskilda böcker. 
De olika motiven för läsning kan också förändras i takt med att den vuxna 
läsaren blir äldre. Somliga läsare förändras mycket med åldern, medan andra, 
kanske de flesta, inte gör det.82

Den vuxna läsaren kombinerar och omorganiserar alla de olika sätt som 
hon tidigare läst på. Appleyard understryker att den vuxna läsaren själv väljer 
att läsa och i högsta grad är medveten om att läsningen är frivillig. Läsaren 
väljer att läsa framför andra aktiviteter och vet vilken typ av litteratur hon 
tycker om och gör medvetna val av litteratur. Den vuxna läsaren verkar även 
välja hur hon läser och vilket utbyte hon vill ha av läsningen. Appleyard menar 

                                                 
79 Appleyard, 1994, s. 14. 
80 Appleyard, 1994, s. 121–122. 
81 Appleyard, 1994, s. 155. 
82 Appleyard, 1994, s. 163. 
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att i detta avseende är den vuxna läsaren kanske den mest pragmatiska av alla 
läsare.83

Teoridiskussion 
De tre teoretiska utgångspunkterna som presenterats har valts ut för att de 
belyser läsaren på tre olika sätt. I det litterära kretsloppet ses läsaren som en 
del i ett större sammanhang, i konsumtionsteorin ses läsaren främst som en 
kund och en användare och i läsarteorin lyfts läsarens föränderlighet, som 
påverkar samspelet mellan texten och läsaren, upp. 

Av de två modellerna om det litterära kretsloppet har jag valt att fokusera 
på Furulands modell och utifrån den kommer jag att betrakta mina informanter 
som en del av det litterära kretsloppet. Valet av modell baseras dels på det 
faktum att Furulands modell främst är avsedd för att förklara nutida 
förhållanden, dels på den tudelning av konsumtionsledet som Furuland gör, där 
den aktiva och den passiva konsumtionen skiljs åt. Det är inte alls säkert att vi 
läser alla de böcker vi lånar eller köper, vilket talar för en sådan uppdelning. 
Genom att utgå från en modell som beskriver bokens väg från författaren till 
läsaren, som naturligtvis är en förenklad bild av verkligheten, kan 
informanterna i egenskap av läsare ses som en del i ett större sammanhang. 

Inom konsumtionsteorin tar Bjurström, Fornäs och Ganetz upp 
konsumtionsprocessens fyra steg, urval, inköp, bruk och avyttring. De moment 
i konsumtionsprocessen som kommer att beaktas i denna undersökning är 
urval, inköp och bruk. Det fjärde steget, avyttring, kommer inte att diskuteras 
inom ramen för denna uppsats, då avyttringen inte har någon relevans för 
uppsatsens syfte. Den konsumtion som kommer att undersökas här är 
konsumtionen av böcker. Då böcker även kan införskaffas genom lån, till 
exempel på bibliotek eller av bekanta, har jag valt att även räkna lån av varor 
som konsumtion. Detta betyder att momentet inköp här kompletteras med lån. 

Inom ramen för mediebruket kommer användningen av böcker att 
undersökas i uppsatsen. De frågor som Bjurström, Fornäs och Ganetz anser är 
viktiga i detta sammanhang är när och var, varför, hur och till vad människor 
använder olika medier. Några justeringar har gjorts för att anpassa frågorna till 
bruket av böcker då ämnet för denna undersökning berör läsning och böcker. 
Frågan till vad har strukits helt eftersom det användningsområde som avses här 

                                                 
83 Appleyard, 1994, s. 164. 
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är läsning. Frågan hur kommer främst att behandla sättet på vilket 
informanterna läser även om den sociala kontexten också är av vikt. Frågan 
varför förklaras inte närmare av Bjurström, Fornäs och Ganetz men i detta 
sammanhang syftar frågan till de olika motiv läsningen kan ha. Till exempel 
kan en person läsa en bok för att lära sig något nytt om en företeelse medan en 
annan person läser samma bok för att koppla av. 

Appleyards teori om läsaren kan delvis användas i undersökningen. 
Intervjufrågorna täcker in tre perioder i informanternas läsverksamma liv, 
skolåldern/tonåren, den yrkesverksamma åldern och pensionärsåldern. Den 
första av dessa perioder motsvarar rollerna Läsaren som hjälte och hjältinna 
och Den tänkande läsaren. De två resterande perioderna ingår båda i rollen 
Den pragmatiska läsaren då denna roll avser den vuxna läsaren. 

Med dessa teoretiska utgångspunkter som stöd kommer jag att diskutera 
undersökningsmaterialet i min strävan efter att uppfylla syftet med uppsatsen. 
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Metod och källmaterial 

Nedan följer en redovisning av den metod, det vill säga tillvägagångssättet, jag 
valt för att genomföra undersökningen samt en presentation av de informanter 
som utgör källmaterialet för undersökningen. 

Metod 
Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod för insamlandet av data. Fördelen 
med att använda en kvalitativ metod istället för en kvantitativ är att jag på ett 
mer ingående sätt kan ta reda på informanternas vanor. Däremot skulle en 
kvantitativ metod, som till exempel enkäter, kunna bidra med uttalanden från 
fler människor men samtidigt skulle svaren inte få det djup som jag hoppas på. 
Min avsikt är inte att generalisera utifrån det insamlade materialet, det vill säga 
att jag inte söker att ge några svar som kan tänkas gälla för pensionärer i 
allmänhet. Avsikten är istället att ta reda på hur ett fåtal personers läsvanor och 
bokkonsumtion ser ut nu samt hur de har sett ut under andra perioder i deras 
läsverksamma liv. Jag anser att dessa upplevelser inte går att fångas upp på ett 
för undersökningens relevant sätt med hjälp av kvantitativa metoder. 

Enligt Pål Repstad passar kvalitativa metoder bra om man på ett nyanserat 
sätt vill beskriva det som finns och inte är lika angelägen om att ta reda på hur 
ofta det finns.84

Då jag tror att läsvanor på bästa sätt fångas upp genom samtal har jag valt 
den kvalitativa metoden intervjun. 

Steinar Kvale beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun en form av 
intervju som benämns en halvstrukturerad livsvärldsintervju som han definierar 
som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”. 85 Jag har till en 
viss utsträckning låtit mig vägledas av Kvales instruktioner i arbetet med 
intervjuerna och således använt en halvstrukturerad intervju vid insamlandet av 
                                                 
84 Repstad, Pål, 1999, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 15. 
85 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13. 
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data. Kvale menar att styrkan med intervjuer är att den kan ”fånga en mängd 
olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och 
kontroversiell mänsklig värld”.86

Enligt Kvale brukar antalet intervjuer i en undersökning normalt variera 
mellan 5 och 25.87 Jag har valt att använda sex intervjupersoner i 
undersökningen varav tre är kvinnor och tre är män. Materialet från dessa 
intervjuer bör vara tillräckligt för att uppfylla syftet med uppsatsen. Jag har 
valt att intervjua lika många kvinnor som män. Det kan vara intressant att se 
om skillnader mellan de kvinnliga och de manliga informanternas läsvanor och 
bokkonsumtion kan urskiljas. Dessa eventuella skillnader säger dock ingenting 
om läsande pensionärer i allmänhet då materialet inte är tillräckligt eller ens 
avsett för att dra några sådana allmängiltiga slutsatser. 

Samtliga informanter är pensionärer då jag vill undersöka bokkonsumtion 
och läsvanor under tre perioder i informanternas läsverksamma liv där den sista 
perioden är pensionärsåldern. Informanterna har valts ut på grundval av deras 
läsintresse. Informanterna anser sig själva vara läsare och läser böcker. Jag 
kom i kontakt med informanterna genom personliga kontakter. Intervjuerna 
föregicks av telefonsamtal där jag presenterade undersökningen och förklarade 
dess syfte. Jag frågade informanterna om de ansåg sig själva vara läsare samt 
om de ville medverka i undersökningen. Alla tillfrågade ville vara med. 
Samtliga intervjuer har ägt rum i informantens hem. 

Som en grund för intervjusamtalen sammanställdes en intervjuguide (se 
”Bilaga 3”). Enligt Kvale kan en intervjuguide se olika ut beroende på vilken 
typ av intervju som ska genomföras. Den kan vara en sammanställning över de 
olika områden som ska diskuteras eller bygga på fast formulerade frågor. En 
intervjuguide för en halvstrukturerad intervju ska innehålla en översikt över de 
för intervjun relevanta ämnena samt förslag till frågor. En bra intervjufråga bör 
bidra både tematiskt och dynamiskt till undersökningen, tematiskt genom att 
generera kunskap och dynamiskt genom att framkalla en bra kontakt mellan 
intervjuare och informant.88

Ämnesområdena för denna undersökning är: Bakgrundsinformation om 
informanten, Allmänt om läsning, Val av böcker, Läsvanor, Yrkesverksam 
ålder samt Skolåldern/tonåren. De föreslagna frågorna i intervjuguiden är 
tematiskt relaterade till intervjuämnena. 

                                                 
86 Kvale, 1997, s. 14. 
87 Kvale, 1997, s. 98. 
88 Kvale, 1997, s. 121. 

 29



Frågorna i intervjuguiden följdes inte alltid till punkt och pricka. Detta är 
heller inte något krav i en halvstrukturerad intervju då frågorna endast är 
förslag till frågor som kan tas upp under intervjun. 

I undersökningen överväger informanternas berättelser kring nutiden 
(pensionärsåldern). Detta är en naturlig följd av frågornas karaktär då det till 
exempel är lättare att komma ihåg vilka böcker man läste för en vecka sen än 
det är att komma ihåg de böcker man läste vid 12-års ålder. Det kan ligga en 
svaghet i att fråga informanter om gångna tider. Tillförlitligheten på svaren är 
inte alltid hundraprocentiga, då minnet kan spela informanterna ett spratt. Jan 
Trost tar upp detta problem i boken Kvalitativa intervjuer. Han menar att 
retrospektiva frågor inte ger svar på hur det egentligen var vid den tidpunkt 
frågan avser utan snarare hur informanten ser på den tidpunkten nu. Han 
skriver följande: ”Glömska, förenklingar och omtolkningar är viktiga element i 
våra liv och de gäller inte enbart för ’känsliga’ frågeområden.”89 För den här 
undersökningen ses inte detta som ett problem eftersom jag vill undersöka hur 
informanterna ser på sig själva som läsare nu och förr. Fokus ligger på 
informanternas berättelser om nutida förhållanden och dessa jämförs med 
tidigare förhållanden i informanternas liv. 

I en intervjusituation kan det vara svårt att fånga in hela den intervjuades 
värld. Vad informanten berättar är inte enbart beroende av intervjuaren och 
dennes frågor utan även sammanhanget och tidpunkten kan vara avgörande för 
svaren den intervjuade ger. Svaren kan därmed sägas vara bundna till den 
situation och det förhållande som är unikt för varje enskild intervju. Med detta 
menas inte att informanternas svar inte överensstämmer med verkligheten. 
Däremot är det inte säkert att samma informant skulle ge exakt samma svar om 
en fråga ställdes vid två olika tillfällen. Det bör också tilläggas att den 
intervjuades berättelse inte alltid avslöjar hela dennes bild av verkligheten, då 
berättandet är en selektiv process. Intervjumaterialet består således av den 
information som informanterna delat med sig av och som färgats av 
intervjusamtalets kontext. 

Det finns flera olika metoder för att registrera intervjuer. Till exempel kan 
intervjuerna spelas in på band eller antecknas av intervjuaren under samtalets 
gång. Enligt Kvale är det vanligast att använda bandspelare för att registrera 
intervjuer. Det blir då lättare för intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och 
själva intervjun.90 Jag har spelat in intervjuerna med en bandspelare som jag 
                                                 
89 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 80. 
90 Kvale, 1997, s. 147. 
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placerat på ett bord mellan mig och informanten. På detta sätt har jag kunnat 
fokusera på informantens berättelse och aktivt följa upp med frågor. 

De inspelade intervjuerna har transkriberats till text. Beroende på 
undersökningens syfte kan utskriftens utformning variera. Kvale menar att det 
inte finns någon riktig eller sann utskrift. Om materialet ska användas till 
språklig analys krävs en ordagrann översättning men om syftet är att få fram 
budskapet i en berättelse uppnås det enklare genom att översätta den 
talspråkliga intervjun till en litterär text.91

Jag kommer att återge intervjuerna som en berättande text i uppsatsen och 
därför har jag valt att transkribera intervjuerna till skriftspråk. 

Undersökningen presenteras i kapitlet ”Samtal med läsarna”. I detta 
kapitel, som är uppdelat efter intervjuguidens frågeområden, har, för varje 
område, relevanta delar av intervjuerna sammanställts. 

I kapitlet ”Diskussion och slutsatser” diskuteras sedan undersökningen och 
kopplas till de teoretiska utgångspunkterna och till den tidigare forskning som 
presenterats i uppsatsen. Här presenteras även de viktigaste resultaten av 
undersökningen. Kapitlet är uppdelat efter uppsatsens frågeställningar och 
genom att besvara dessa är avsikten att uppfylla syftet med uppsatsen. 

Informanterna 
Jag har intervjuat sex personer, varav tre kvinnor och tre män. Informanterna är 
pensionärer i åldrarna 69–84 år. Samtliga informanter bor i Mellansverige. 
Intervjuerna ägde rum i slutet av februari och i början av mars 2006. Nedan 
presenteras informanterna med fingerade namn samt med uppgifter om ålder, 
pensionsålder, civilstånd, boende, tidigare yrke, utbildning och fritidsintressen. 

Jonas är född 1922 och är 84 år gammal. Han gick i pension 1983, då han 
var 60 år gammal. Jonas bor ensam i en hyreslägenhet i ett brukssamhälle. Han 
är änkling sedan några år tillbaka. Jonas var förman på en fabrik i samma 
samhälle innan pensioneringen. Jonas kom till Sverige som flykting i 
september 1944. Han gick i skolan i Litauen. Han gick ut handelsskolan, som 
han menar var likvärdig med gymnasiet. På fritiden tycker Jonas om att plocka 
svamp, lägga in gurkor och göra kaldoner (ett slags köttfärsfyllda degknyten 
som kokas). 
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Henry är 79 år och födelseåret är 1927. Henry gick i pension 1987 då han 
var 59 år gammal. Informanten bor tillsammans med sin fru i en villa i 
utkanten av ett brukssamhälle. Henry arbetade på en fabrik där han var förman. 
Henry gick sex år på folkskolan i Litauen. Han flyttade till Sverige 1953. Innan 
han blev förman läste han en teknisk utbildning på kvällstid i tre år. Henry 
tycker om att vara ute. Han promenerar ofta och simmar en gång i veckan. När 
han är hemma läser han böcker eller tidningar eller tittar på tv. Han sköter även 
om huset. 

Ingvar är född 1926 och är 79 år. Han var lantbrukare innan pensionering 
och fick mjölkpension från 1986, vilket innebär att man får en ersättning mot 
att man inte lämnar mjölk, och efter det hade han bara köttdjur. Sonen har tagit 
över verksamheten men Ingvar hjälper fortfarande till när det behövs. Han 
kallar sig själv för ”obetald dräng”.92 Ingvar gick sex år på folkskolan. Han har 
även läst två kurser på folkhögskolan, som han tror motsvarade ungefär årskurs 
sju. Ingvar bor med sin fru i ett hus på landet. Han tycker inte att han har så 
mycket tid för någon fritid, men han är med i pensionärsföreningen där han 
följer med på lite träffar och utflykter och sedan har han jagat lite grann. 

Britta är född 1936 och är nu 69 år. Hon gick i pension när hon var 65 år. 
Britta var tandsköterska innan hon pensionerades. Hon började som 
tandsköterska när hon var 17 år och har haft samma yrke hela tiden. I 16 år var 
hon hemma med sina barn. Brittas utbildning består av sex år på folkskolan 
samt fyra år på realskolan där hon avlade realexamen. Britta bor i ett 
småvillaområde i ett brukssamhälle tillsammans med sin man. De har bott i 
villan, som består av fyra rum och kök, i 43 år. På fritiden är hon ute mycket. 
Hon träffar även sina fyra barnbarn ofta. Hon tycker om att pyssla med hemmet 
och sy. Hon är med i pensionärsföreningen och följer ofta med på resor och 
andra aktiviteter. Hon tycker även om att läsa. Sin tid som pensionär beskriver 
hon med dessa ord: ”Jag har i alla fall aldrig långsamt det är ett som är säkert, 
men jag vet inte riktigt vad jag gör.”93

Gun är 70 år och är född 1936. Hon fick förtidspension när hon var 60 år 
på grund av problem med ryggen. Innan pensioneringen arbetade hon på ett 
sjukhem, både i köket och som biträde på avdelningarna. Hon arbetade där, av 
och till, i 20 år. Hon var även lantbrukarhustru och hade därför timanställning 
eller visstidsanställning på sjukhemmet för att kunna hjälpa till med skörden på 
somrarna. Guns utbildning består av sju år på folkskolan. Hon bor på en gård 
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på landet med sin man. Gun är ofta ute och rör på sig för att inte bli stel. Hon 
går, cyklar, åker skidor och spark. Hon tycker om blommor och har ett växthus. 
Hon tycker även om att handarbeta, till exempel väva och sticka. 

Inga är 78 år och är född 1927. Hon gick i pension 1991 men hade 
delpension från 1987/1988. Inga arbetade på Televerket från att hon var 13 år 
till pensionen. Inom Televerket har hon varit telegrambärare, telefonist, 
administratör, föreståndare och säljledare. Inga gick sju år på folkskolan och 
ett år på fortsättningsskolan. Hon tog senare tjänstledigt för att läsa på 
folkhögskolan där hon läste i två terminer. Kurserna på folkhögskolan kan 
jämföras med dåtidens realskola. Hon har även gått på flera interna 
utbildningar inom Televerket. Inga bor tillsammans med sin make i en villa i 
en mindre stad i Mellansverige. Ingas fritidsintressen är bland annat att läsa, 
skriva, släktforska, sy, måla tavlor och renovera möbler. 

Gemensamt för alla informanter är att de är pensionärer som tycker om att 
läsa. Alla informanter prenumererar på den lokala dagstidningen. 
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Samtal med läsarna 

Här har jag valt att presentera intervjumaterialet efter de frågeområden som 
utarbetats i intervjuguiden. Informanternas berättelser kommer inte att 
presenteras var och en för sig utan de blandas under de respektive rubrikerna. 

Nutid 
Materialet kring perioden nutid är, som tidigare nämnts, det mest omfattande. 

Allmänt om läsning 
Detta frågeområde avser att ta reda på vad informanterna läser samt varför de 
läser. 

Vad läser du? 
Jonas läser mest deckare. Han tycker dock att amerikanska deckare är svårare 
att läsa än engelska. Han tycker även om att läsa historiska böcker och böcker 
om krig. Det är då kopplingen till verkligheten som fångar hans intresse. 
Böcker av Solsjenitsyn ger han som exempel. 

Även Henry tar upp Solsjenitsyns böcker och andra verk av politisk 
karaktär. Han läser gärna beskrivningar av verkligheten, till exempel om krig. 
Okänd soldat av Väinö Linna läste han för inte så längesedan. Han är också 
intresserad av böcker om flygplan för att han själv har varit segelflygare. 

Inga tycker om att läsa dikter: ”Ja, närmast mitt hjärta där ligger nog 
kanske lyrik.”94 Hon menar att humöret bestämmer vad hon läser. Dikter läser 
hon gärna när hon är ledsen och de kan göra henne glad igen. Hennes 
favoritdiktare är Elsie Johansson och Brita av Geijerstam. Inga är den enda av 
informanterna som talat om lyrik i intervjuerna. Hon tycker mycket om historia 
och läser gärna historiska böcker. Hon läser även böcker som tidsmässigt och 
känslomässigt anknyter till hennes egen uppväxttid. Hon har läst Elsie 
Johanssons romaner och tycker väldigt mycket om dem just för att hon kan 
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känna igen sin egen ungdom i böckerna. Inga tycker att moderna böcker kan 
vara svårförstådda. 

Varken Britta eller Gun tycker speciellt mycket om deckare, men ändå 
uppger de båda att de ibland läser, respektive lyssnar på, deckare. Gun menar 
att deckare kan vara svåra att läsa för att händelserna inte har något 
sammanhang förrän på slutet då allt vävs ihop. Hon vill att det ska hända saker 
och vara spännande redan från början annars blir det långtråkigt. Britta säger 
följande om deckare: 

I och för sig läser jag väl en och annan. Här var det väl sist nu Håkan Nessers Piccadilly 
Circus ligger inte i Kumla och så där och visst, jag var väl inte så där jättejätteförtjust i 
den, men jag ville ju veta slutet också så jag läste ju i alla fall. [Skrattar]95

Inte heller Henry läser deckare så ofta. 
Gun läser gärna romaner. Det kan vara både historiska romaner och 

kärleksromaner ”och sånt där fånigt som man inte ska läsa kanske”.96 Hon har 
läst alla böcker av Elsie Johansson. Hon tycker även om att läsa 
reseskildringar. 

Britta har alltid tyckt om att läsa de gamla svenska författarna som till 
exempel Vilhelm Moberg och Per Anders Fogelström. Hon tycker om att följa 
huvudpersonens hela liv från ungdom till ålderdom och hon tycker om 
släktsagor. Fogelströms serie om Stockholm kan hon nästan utantill, men hon 
tycker ändå att det är kul att läsa böckerna om och om igen. Hon tycker även 
om Elise Johanssons böcker. Hon läser även utländska författare. Däremot 
gillar hon inte böcker av typen ”kontorstjejer som har massa ytliga problem, 
sådana där amerikanska”.97

Ingvar tycker om att läsa äventyrsromaner, kärleksromaner och deckare. 
Han har läst många böcker av Bernhard Nordh och han tycker att Sten 
Johanssons serie om Kebbe är bra. 

Det är bara Gun och Ingvar av informanterna som lyssnar på ljudböcker. 
Gun har fått grön starr på ena ögat vilket gjort det lite jobbigare för henne att 
läsa. Hon kan inte längre läsa böcker med liten text, som till exempel 
pocketböcker. Hon tycker om att lyssna på ljudböcker för då kan hon sitta och 
blunda och vila ögonen eller göra någonting annat samtidigt. Hon lyssnar på 
både cd-böcker och kassettböcker. Ingvar har lyssnat på ljudböcker några 
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gånger. Han lyssnar även på följetonger på radion ibland. Han tycker om att 
lyssna på ljudböcker men samtidigt tycker han att det är lätt att somna ifrån om 
man lyssnar på en bok istället för att läsa själv. 

Britta började lyssna på en ljudbok men hon hade inte ro till att lyssna klart 
på den. Däremot tycker hon att det är väldigt bra att det finns ljudböcker och 
menar att om hon av någon anledning inte kommer att kunna läsa själv i 
framtiden, då kommer hon istället att lyssna på ljudböcker. 

Henry har aldrig lyssnat på en ljudbok, men han har funderat på att låna. 
Han tror dock att han kanske skulle somna. Han har sett att de har ljudböcker 
på biblioteket. 

Inga lyssnar inte heller på ljudböcker. Hon är inte helt främmande för att 
lyssna på ljudböcker men samtidigt tycker hon så mycket om den tryckta 
bokens fysiska egenskaper. 

Varför läser du? 
Gun, Jonas och Henry anger alla tre avkoppling som en orsak till att de läser. 
Henry menar också, liksom Ingvar, att han läser för att ha något att göra, 
tidsfördriv. Henry tillägger även: ”Man blir inte dummare av att läsa.”98 Ingvar 
läser även för att det är underhållande. 

Enligt Inga är läsningen en flykt från verkligheten som öppnar upp för nya 
upplevelser. Däremot blir hon ledsen när hon tänker på hur det var förr då hon 
kunde återberätta innehållet i en bok i efterhand. Nu är minnet inte längre vad 
det en gång varit vilket hon tycker är väldigt synd. För att hålla kvar 
berättelsen i minnet repeterar hon det hon läst dagen innan, om det var något 
intressant, på morgonen genom att berätta för sin man. 

Britta har alltid läst och tycker att det är roligt. Om det är en bra bok som 
är spännande och ganska tjock kan hon längta efter att få öppna den: ”Det blir 
som en vän som de säger.”99 Hon tycker om att tänka på boken i efterhand. 
Hon läser gärna om hur det var i Sverige förr i tiden, om svåra förhållanden 
och fattigdom, och hon tycker att vi är skyldiga författarna det att vi läser deras 
livsberättelser. Hon uttrycker sig såhär: ”Jag tycker de är värda det, de 
människorna, att de inte blir helt bortglömda. De fick ju kämpa, väldigt 
mycket.”100 Hon kan leva sig in böckerna och tycker att de är väldigt 
intressanta. 
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Val av böcker 
Inom detta frågeområde beskrivs hur informanterna väljer ut böcker och var de 
får tag på dessa. Även vikten av att äga böcker, favoritböcker och senast lästa 
bok tas upp. 

Vad får dig att bli intresserad av en specifik bok? 
Inga inspireras av litteraturprogram i radio och tv där de rekommenderar 
böcker och där författarna själva ibland är med. Exempelvis intervjuades Elsie 
Johansson i både radio och tv vilket fick Inga att bli intresserad av hennes 
böcker som Inga sedan läste. Hon blir även intresserad av böcker som handlar 
om hur det var förr, på hennes tid. Hon tror att detta gäller för många 
pensionärer, att man vill läsa om hur det var förr för att man kan leva sig in i 
situationen. 

Ingvar tycker att det måste finnas en röd tråd i boken som fängslar. Han 
tycker inte om när de är alltför invecklade men det måste hända saker. Gun 
tycker också att det måste finnas en handling från början som fångar intresset, 
annars kan det lätt bli långtråkigt. Hon tycker inte om när det är för många 
karaktärer i böckerna eftersom hon då får svårt att hålla isär dem. Ingvar tycker 
också att det kan vara svårt att följa med om det är för många namn och för 
många parallella handlingar. 

Henry blir ofta intresserad av krigsbeskrivningar eftersom han var med i 
andra världskriget. 

Jonas blir ofta intresserad av böcker som beskriver en verklig händelse, till 
exempel historiska böcker och krigsböcker. 

Hur väljer du vad du ska läsa? 
Jonas går till biblioteket och letar i hyllorna med återlämnade böcker. Han 
menar att det är där de nyaste böckerna står. Enligt Jonas köper inte biblioteket 
in så många böcker och han har redan läst många av de gamla böckerna. 
Genom att läsa baksidestexter väljer han ut tre till fyra böcker som han sedan 
lånar med sig hem. Av dessa böcker brukar ungefär två fånga hans intresse och 
de andra läser han aldrig klart. Han frågar även bibliotekarien om tips om han 
inte kan hitta någon bra bok själv. 

Ingvar väljer ut böcker med tanke på titlar han hört om på radio och i tv 
och som där väckt hans intresse. Han tar även hjälp av ”en väldigt bra 
bibliotekarie”101 på bokbussen, men för det mesta är det hans fru som väljer ut 
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böckerna eftersom det oftast är hon som går ut till bokbussen. Han har en 
dotter som är med i en bokklubb och hon tipsar om och lånar ut böcker, även 
ljudböcker, ibland. 

Även Inga tar till sig tips från radio och tv. Dessutom uppmärksammar hon 
utdelningar av litteraturpris. När tillfälle ges går hon gärna på litteraturaftnar 
på biblioteket, men dessa förekom oftare förr än nu. Hon frågar även 
bibliotekarien om litteraturtips och det händer att hon diskuterar böcker med 
sina vänner. 

Gun lyssnar också på boktips på radio. Böckerna som de tar upp där finns 
sällan på bokbussen men om hon tycker att någon bok verkar intressant 
beställer hon den där. Ibland frågar hon bibliotekarien på bokbussen om 
förslag. Förut var det en äldre, kvinnlig bibliotekarie som kom med bokbussen 
och hon plockade ofta fram böcker som hon trodde att Gun skulle tycka om. 
Annars brukar hon läsa baksidestexter och välja ut böcker utifrån dem. Ibland 
lånar hon fler böcker än vad hon hinner läsa, men det tycker hon inte gör 
någonting eftersom det är gratis. Hon kan ju även låna böckerna igen om hon 
vill det. 

Henry bläddrar och läser lite i boken. Det är sällan någon bekant tipsar 
honom om böcker utan dem letar han på själv. Ibland bläddrar han i 
bokkataloger som skickas ut med reklamen och där kan han hitta böcker. 

Britta bläddrar i boken och på det viset kan hon få en bild av innehållet. 
Om boken har en baksidestext läser hon den och hon tittar även på titeln. När 
hon får hem bokkataloger, till exempel till bokrean, läser hon beskrivningar 
däri. Omslaget ger hon inte mycket för då hon sällan tycker att de är bra. 

Lånar eller köper du böcker – vad avgör? 
Britta lånar mycket böcker av vänner och bekanta. Hon har en svägerska som 
har mycket böcker och de brukar låna av varandra. Hon har även tillgång till 
lite nyare böcker genom en väninna, vars dotter köper nya böcker och som 
Britta sedan lånar. Britta och hennes väninna brukar, när de har läst en bok, 
prata om vad de tycker om den. Hon går inte till biblioteket speciellt ofta 
eftersom hon inte tycker att hon behöver det. Hon köper även böcker men då är 
det oftast second hand: ”Jag köper böcker som inte kostar någonting och dem 
läser jag och sen får de tillbaka dem igen. De vill inte ha dem tror jag. 
[Skrattar]”102 Om en bok är väldigt bra sparar hon den. Hon köper oftare böcker 
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på varuhus än på bokhandeln. Britta köper aldrig nya böcker till fullpris utan 
hon väntar tills priset blir nedsatt. 

Gun lånar de flesta böckerna på bokbussen. Det händer någon gång ibland 
att hon köper eller får en bok. Det är både av ekonomiska och praktiska skäl 
som hon lånar mest: ”Jag vet inte var man ska göra av böckerna sen.”103 Hon 
har ett skåp i vardagsrummet där hon förvarar böcker och hon har även böcker 
undanlagda i kassar och lådor uppe på vinden. Hon menar att hon inte har plats 
för flera böcker och för det mesta läser hon bara böckerna en gång, vilket är 
ytterligare en anledning till att låna istället för att köpa. Den senaste boken hon 
köpte var en kokbok på bokrean. Ljudböcker lånar hon också på bokbussen och 
någon har hon lånat av en dotter. 

Även Ingvar lånar mestadels böcker. Han lånar på bokbussen och av en 
dotter. Han menar att även om man kan hitta billiga böcker på bokrean är de 
ändå ingenting att ha när man väl har läst dem och det är ändå billigare att låna 
böcker. Dessutom har han ett skäl till att låna böcker som han tycker 
överträffar alla andra skäl: ”När bokbussen kör så ska man ju utnyttja den så att 
den fortsätter. Om man lånar för lite så drar de ju in den så det är väl ett skäl 
starkt nog.”104

Jonas hör också till dem som mest lånar böcker. Han lånar böckerna på 
biblioteket. Han menar att när han köper böcker läser han dem en gång och 
sedan blir böckerna stående i hyllan och till slut finns det ingen plats att förvara 
dem på. Han tycker inte att valet mellan att låna och köpa böcker har så mycket 
med ekonomi att göra utan det är snarare boken i sig som är föremål för 
avgörandet. Om det är en bok som handlar om Litauen eller om balterna, köper 
han den. 

Inga både köper och lånar böcker. Av ekonomiska skäl passar hon på att 
köpa de böcker hon vill ha om de finns på bokrean eller om de kommer ut i 
pocketform: ”Det är ju alltid roligt att äga en bok, men jag har lånat mycket 
böcker på biblioteket också.”105 Hon har även köpt böcker på auktioner. Böcker 
som får litterära pris brukar det ofta vara kötid på, på biblioteket, men det gör 
ingenting för då får hon den i alla fall så småningom. Inga trivs med böckerna 
omkring sig och det spelar ingen roll för henne att utrymmet i bokhyllan för 
längesedan fyllts upp och att det ligger böcker på golvet och lite överallt. 
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Henry lånar böcker på biblioteket någon gång ibland men oftast läser han 
böcker som redan finns hemma, böcker som ofta hans fru lånat eller köpt. Han 
vill inte köpa flera böcker eftersom det redan finns så många i hemmet. Henry 
går ofta till biblioteket för att läsa tyska tidningar. Han går dit varje vecka för 
att läsa den tyska veckotidningen Der Spiegel. Ibland lånar han hem böcker på 
tyska. 

Är det viktigt för dig att äga böcker? 
Ingvar har uppslagsverket Focus hemma och en lagbok. Dessa böcker tycker 
han är viktiga att ha tillsammans med ett lexikon. Bortsett från dessa böcker är 
det inte viktigt för Ingvar att äga böcker. 

Inga menar att det skulle kännas tomt om hon inte hade några böcker. 
Britta tycker också att det är viktigt att äga böcker: ”Jag vill absolut inte vara 
utan böcker. Det kan jag inte tänka mig.”106 Hon vill ha kvar de böcker som 
hon tycker om för de läser hon om flera gånger. Böckerna betyder mycket för 
henne. Som exempel tar hon upp en bok hon fick av sina klasskamrater i 
realskolan när hon var sjuk och den ger hon absolut inte bort. 

Henry har inte så många böcker hemma som är hans egna, men de han har 
vill han ha kvar. Det är sådana böcker som han läser flera gånger. 

Gun tycker inte att det är viktigt att äga böcker. Däremot är det en bok som 
hon skulle vilja äga för att hon tycker att den är intressant och fantasifull, 
Asken Ygdrasil. Hon har lånat och läst den två gånger. Inte heller Jonas tycker 
att det är viktigt att äga böcker. 

Vilken bok läser du nu eller läste du senast? Hur valde du den och var fick du 
tag på den? 

Jonas läste Jelena Bonners Ensamma tillsammans senast. Han köpte boken för 
ungefär 20 år sedan men har inte läst den förrän nu. Även Inga läser en bok 
som hon har haft hemma en längre tid, Min svenska historia av Vilhelm 
Moberg. Hon hade hört om den i ett tv-program där den fick god kritik och när 
hon sedan såg den på bokrean för några år sedan, köpte hon den. 

Gun läser Colorado Avenue av Lars Sund. Hon valde den inte själv utan 
det var hennes man som lånade boken på bokbussen. Hon hade inte hört talas 
om den förut. 

Brittas läste boken Jobbet i livet, livet i jobbet senast. I boken berättar fem 
kvinnor, som är uppväxta och bosatta i samma ort som Britta, om deras liv och 
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arbete. Hon läste om den i tidningen och blev väldigt nyfiken på den eftersom 
hon vet vilka kvinnorna i boken är och för att hon växte upp under liknande 
förhållanden som dessa kvinnor. Boken såldes av hembygdsföreningen på 
biblioteket, där hon köpte den. 

Henry läser en bok som handlar om en fattig familjs liv på Åland. Boken 
fanns hemma i bokhyllan. Han valde den för att han tycker om att läsa 
beskrivningar av hur folk hade det förr i tiden. 

Den bok Ingvar läste senast är Bortom sanningen av Anne Holt. Han hade 
inte hört talas om den förut och vet egentligen inte varför han valde just den: 
”Ja, det bara blev så. […] Jag bara fick se den, fick ögonen på den.”107 Han 
lånade den på bokbussen. 

Har du någon favoritbok? 
Ingvars favoritböcker är böckerna om Kebbe av Sten Johansson. Det är en serie 
böcker som handlar om Kebbes liv. Han har inte läst den sista delen än, men 
den kommer med bokbussen nästa gång. 

Britta tycker väldigt mycket om Per Anders Fogelströms serie om 
Stockholm. Hon tycker om den för att den handlar om Sverige och för att den 
innehåller både historia och en berättelse om någons liv. 

Inga har flera böcker som hon tycker är väldigt bra. Hon tycker om Elsie 
Johanssons böcker för att de beskriver hur det var förr, vilket hon kan relatera 
till. Hon tycker även att Elsie Johansson är en bra berättare och att hennes stil 
är sådan att man aldrig behöver fundera över vad hon egentligen menar. Björn 
Ranelid och Göran Tunström är två andra av henne omtyckta författare. Bland 
lyrikerna tycker hon mest om Elsie Johansson och Brita af Geijerstam. 

Varken Henry, Jonas eller Gun har någon favoritbok. 

Läsvanor 
Inom detta frågeområde besvaras frågorna när och var samt hur informanterna 
läser. 

När och var läser du? 
Gemensamt för alla informanter är att de läser mest på kvällen när de ligger i 
sängen. Hur länge de läser varierar från person till person och det beror även 
på boken de läser. Till exempel läser Jonas i någon timme innan han somnar. 
Om han har en spännande bok lägger han sig tidigare och läser. Ingvar kan läsa 
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halva natten ibland om boken är intressant. Han läser inte riktigt varje kväll, 
men nästan. Henry läser för det mesta i 20–30 minuter innan han somnar. 

Gun läser när hon känner sig lat. Då tar hon en bok och sätter sig i en 
fåtölj. Hon kan läsa mitt på dagen. Hon lyssnar även på ljudböcker och det 
tycker hon är bättre att göra på dagen för på kvällen somnar hon lätt ifrån dem. 
Hon kan lyssna på ljudböcker samtidigt som hon gör någonting annat, till 
exempel stickar eller diskar. 

Britta kan sitta i en fåtölj framför tv:n på kvällen och läsa om hon tröttnar 
på programmen. Hon kan då koppla bort tv:n. Däremot har hon inte ro att sitta 
en hel dag och läsa. På sommaren tycker hon om att sitta ute och läsa. 

Inga läser ibland en stund på dagarna om hon har en bok som hon vill läsa 
klart. Det händer att även Ingvar läser på dagarna, om det till exempel är ”ett 
sjuhejans snöväder”108 och han sitter inne. Han sitter då i en fåtölj eller i soffan. 
Han tycker inte att han har så mycket tid över annars till att läsa på dagarna.  

Hur läser du? 
Ingen av informanterna brukar läsa högt ur sina böcker. Det händer att några av 
informanterna läser något stycke ur en bok eller en tidning högt för någon 
annan om det står något speciellt. 

Henry tycker att han läser ganska fort men det tar ändå lång tid för honom 
att läsa ut en bok eftersom han inte läser så långa avsnitt i taget. Han vill inte 
anstränga ögonen för lång tid i sträck. 

Gun kan vara slarvig när hon läser och läsa väldigt fort om boken inte är så 
bra. Ibland måste hon läsa om det hon redan läst för att hon slarvat. Däremot är 
hon väldigt koncentrerad om boken är spännande och hon kan då glömma bort 
andra saker runt omkring henne. Gun läser längre stunder när hon läser, några 
kapitel minst. 

Inga läser snabbare sedan hon fick nya glasögon. Ibland hoppar hon lite i 
texten hon läser och läser vissa partier i förväg, men för det mesta läser hon 
från början till slutet. Om hon hittar ett fint stycke i texten kan hon läsa om det 
flera gånger och ibland skriver hon av det. Inga tycker om att läsa längre 
stunder i taget. 

Britta läser tyst för sig själv och väldigt fort. Hon har väldigt svårt att slita 
sig från en bok när hon väl börjat läsa och hon läser långa stunder i taget så det 
brukar inte ta lång tid att läsa ut en bok. 
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För Ingvar beror det helt och hållet på innehållet hur han läser. Om boken 
är spännande och om han lever sig in i boken läser han intensivt. Han läser 
både kortare och längre stunder. 

Jonas läser alltid tyst: ”Jag rör inte på läpparna heller.”109 Han menar också 
att det är beroende av bokens innehåll hur han läser. Om boken är lite sämre 
tänker han lätt på andra saker och måste läsa om. 

Yrkesverksam ålder 
Gun, Ingvar och Inga läste mindre innan de blev pensionärer medan Henry och 
Britta läste mer. Jonas tror att han läste ungefär lika mycket. 

Tre av informanterna har varit med i någon bokklubb, men ingen är det 
längre. Gun var med i bokklubben Svalan i några år. Varje månad kom det en 
bok som hette Månadens bok. Hon slutade för att hon inte hade tid att läsa så 
mycket. Hon tyckte att det var roligt att ha lite böcker då, men samtidigt fick 
hon inte själv välja vilka böcker hon skulle få från bokklubben, vilket hon 
tyckte var tråkigt. Britta var med i en bokklubb som nygift, men inte heller hon 
fick välja själv och hon fick även böcker som hon inte var så intresserad av. 
Jonas prenumererade på Det bästas bokval i något år, runt 1957. Varje volym 
innehöll flera böcker, men i kortare versioner. Han avslutade prenumerationen 
när det blev fullt i bokhyllan. Ingvar var inte med i någon bokklubb men han 
prenumererade på tidskriften Det bästa och därifrån fick han en bok ibland. 

Alla läste på kvällen när de lagt sig i sängen. Jonas läste ofta på 
förmiddagen när han arbetade i skift. 

Inga läste mycket mindre innan hon blev pensionär. Hon arbetade heltid 
och arbetade även fackligt så hennes tid var väldigt begränsad. Barnen tog 
också upp mycket tid. Hon läste ofta på semestern. Inga läste inte riktigt 
samma typ av böcker när hon arbetade. Böcker liknande Elsie Johanssons 
började hon inte läsa förrän hon blev äldre: ”Man är lite mer nostalgisk när 
man kommer i åldrarna.”110 Ett exempel på en bok som hon tror att hon skulle 
ha tyckt om på den tiden är Ciderhusreglerna av John Irving. Hon tyckte även 
om spänningsromaner på den tiden. Hon läste flera ryska författare som Tolstoj 
och Dostojevskij och fascinerades av den ryska naturen och revolutionen. Inga 
läste av samma anledning då som nu, verklighetsflykt. Inga fick litteraturtips 
genom radio och tidningar. På folkhögskolan läste hon bland annat 
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litteraturhistoria och där tipsades det om böcker. Hon fick även tips på olika 
skrivarkurser som hon gick på. Biblioteket anordnade ofta litteraturaftnar som 
hon också gick på. Ibland kom författare dit och pratade. Inga lånade de flesta 
böcker hon läste då, vilket hon tycker är en stor skillnad mot nu. Hon lånade 
böcker på biblioteket och av sin svärfar som var väldigt litteraturintresserad. 
Hon fick även tips på böcker av honom. Hennes svärfar hade en bror som var 
ombudsman för Folket i bild och han sålde och lånade ut böcker av de svenska 
arbetarförfattarna. Av honom fick Inga många tips och hon lånade även böcker 
av honom. Det var inte viktigt för henne att äga böcker då, vilket det är nu. 
Hon läste på ett annat sätt när hon arbetade. Hon var ofta okoncentrerad och 
tröttnade ganska fort. 

Henry läste ungefär samma typ av litteratur när han arbetade. Några 
exempel på böcker han läste då är Fogelströms serie om Stockholm och 
Mobergs Invandrarna och Utvandrarna. Läsningen fungerade, precis som nu, 
som avkoppling. Han läste för att koppla bort arbetet och komma på andra 
tankar; läsningen blev en flykt från verkligheten. Henry köpte inte böcker så 
ofta då heller utan lånade böcker på biblioteket eller läste böcker som redan 
fanns hemma. Han gick ofta till biblioteket för att läsa tyska tidningar. 

Jonas lånade de flesta böcker han läste på biblioteket förutom de böcker 
han köpte från bokklubben. Han läste mycket skönlitteratur och exemplifierar 
detta med Fogelströms serie om Stockholm, Mobergs Invandrarna och 
Utvandrarna, Selma Lagerlöf och Papillon av Henri Charrière. Skälet till att 
han läste och fortfarande läser är enkelt: ”Jag tycker om att läsa böcker.”111

Gun läste mindre innan hon blev pensionär. En orsak till detta var att 
bokbussen inte stannade utanför hennes hem. Gun lånade böcker då med, men 
lånade av släkt innan bokbussen. Hon var med i bokklubben Svalan i några år 
och köpte över huvud taget mer böcker då än idag, för att hon ville äga böcker. 
Hennes barn lånade böcker på skolbiblioteket som hon passade på att läsa. 
Dessa böcker var ungdomsböcker som hon läste ut väldigt snabbt. Gun läste 
högst sällan på dagtid. Hon läste för att koppla av, precis som nu. Gun läste 
ungefär samma sorts böcker då som nu. Hon valde böcker genom att läsa lite 
på baksidan och verkade den intressant läste hon den. 

Britta har läst samma typ av böcker jämt. Läsningen var ett sätt för Britta 
att koppla av. Hon hade ofta en bok på gång och hon läste även en och annan 
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veckotidning. Britta hann inte läsa på dagen eftersom hon antingen arbetade 
eller hade barnen hemma. 

Ingvar läste inte alls lika mycket när han arbetade eftersom han ofta var 
trött och lätt somnade i boken. Efter att bokbussen börjat stanna utanför huset 
har han börjat läsa mycket mera. Innan bokbussen kom byttes och lånades 
böcker grannarna emellan. Ibland lånade han böcker på skolbiblioteket och där 
kunde man även beställa böcker från andra bibliotek. Han läste ungefär samma 
litteratur då som nu. Han tyckte om spänning och äventyr och läste bland annat 
flera böcker av Bernhard Nordh som skrev om vildmarkslivet i Norrland och 
mötet mellan lappar och nybyggare. Ju fler böcker av Bernhard Nordh han 
läste, desto mer intresserad blev han av att läsa fler för att få veta hur historien 
utvecklades. Han läste böcker som han blivit tipsad om. Bland favoritböckerna 
fanns en bok om Karl XII. Han läste ofta krigsskildringar. Genom läsningen 
kunde han slappna av och koppla bort tankarna från dagens arbete och för ett 
tag fly in i böckernas värld. Han har aldrig tyckt att det varit speciellt viktigt att 
äga böcker. 

Skolåldern/tonåren 
Gun, Inga och Ingvar läste ganska lite när de var unga medan Britta, Jonas och 
Henry läste mycket redan då. 

Britta fick ofta böcker till jul och på sin födelsedag när hon var ung: ”En 
jul, ja redan när jag var barn, utan en bok, det var ju liksom urtråkigt tyckte jag 
då.”112 Hon tyckte att det var jättekul att läsa och önskade sig alltid böcker. Hon 
tyckte att böckerna var dyra och köpte inga själv. Brittas pappa var med i 
Folket i bilds bildningsklubb som gav ut böcker av svenska författare. Hennes 
föräldrar gömde dessa böcker för henne för de ansåg att böckerna inte var 
lämpliga för henne men Britta läste dem ändå när hennes föräldrar arbetade 
och hon satt barnvakt. I skolan satt hon ofta inne på rasterna framför 
lånebokhyllan längst ner i klassrummet och bläddrade i böcker och letade ut 
böcker hon skulle låna. Man fick bara låna böcker på lördagarna men under 
veckan kunde hon förbereda lånen. När hon var ung läste hon för att hon inte 
hade så mycket annat att göra och att läsa ”var ett sätt att roa sig, i alla fall för 
mig”.113 Radion sände barnprogram ibland men mest riktade sig programmen 
till vuxna. Låneböckerna i skolan var väldigt viktiga för Britta när hon var ung. 
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Gun läste väldigt lite när hon var ung. Hon hade inte så mycket fritid 
eftersom det tog lång tid att ta sig till och från skolan och när hon väl var 
hemma gjorde hon sina läxor och hjälpte till i hemmet. Någon gång ibland 
lånade hon en bok från skolbiblioteket. Det fanns en serie böcker på biblioteket 
som hette Bibliotekets saga eller något liknande som var av uppfostrande 
karaktär. Hon kommer ihåg att hon läste Onkel Toms stuga. Hon var, och är 
fortfarande, väldigt intresserad av historia och läste skolans historiebok i 
förväg, innan de kommit till de kapitlen i skolan. Hon köpte aldrig några 
böcker för det var för dyrt. Hennes pappa brukade läsa högt för familjen efter 
middagen. Han läste följetonger ur tidningen och även något kapitel ur en bok 
ibland. När hon läste själv blev det mest på kvällen. 

Inga var inte så intresserad av att läsa när hon var ung. När hon väl läste, 
var det på kvällen för det var då hon hade tid. Hon började arbeta när hon var 
13 år och innan dess var det också mycket annat att göra på dagarna. Hon 
tyckte om att läsa dikter och att berätta egna historier. De hade Hemmets 
veckotidning hemma och i den var det alltid tre följetonger som hon läste. 
Hennes föräldrar var inte så litterära och de böcker hon kommer ihåg att de 
hade hemma är Bibeln och Psalmboken. Läseboken som hon hade från skolan 
var hon väldigt rädd om och den kommer hon fortfarande ihåg bilder ur. 
Annars lånade hon böcker från biblioteket, men något riktigt intresse, det hade 
hon inte då. 

Ingvar läste inte heller så mycket när han var ung: ”Det var bara ett måste 
då när man gick i skolan.”114 I skolan fick de läsa Nils Holgersson av Selma 
Lagerlöf. Han läste även Onkel Toms stuga. 

De manliga informanterna tyckte alla tre mycket om att läsa 
äventyrsböcker om indianer när de var unga. Ingvars favoritbok var Den siste 
mohikanen av James Fenimore Cooper för att den var sorglig och fängslande. 
Jonas och Henry tyckte båda speciellt om böckerna om indianhövdingen 
Winnetou av Karl May. Flera år i rad, på sin födelsedag, fick Jonas en ny bok i 
serien om Winnetou och han läste dem om och om igen. Han trodde att dessa 
böcker var baserade på verklighet, men när han senare läste en artikel om Karl 
May i tidningen visade det sig att författaren hade hittat på allt. Henry läste för 
spänningens skull. 

Jonas och Henry bodde i Litauen när de växte upp. De påpekar båda två att 
det kostade pengar att låna böcker på biblioteket där. Jonas fick pengar av sin 
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mormor för att kunna låna böcker. Han köpte aldrig några böcker själv. Jonas 
läste ofta på dagen när han var ung. Han läste tyst för sig själv. De andra i 
familjen var inte särskilt intresserade av att läsa så de läste aldrig tillsammans. 

Henry lånade böcker på biblioteket. Han hade även några böcker hemma, 
främst äventyr, som han läste om och om igen. Henry tror att det är stor 
skillnad mellan barn nu och då. Han menar att barn har större valmöjligheter 
nu än vad han hade när han var liten. De hade en radio hemma. Han tror att 
folk hade mer tid på den tiden till att läsa medan barn nu mest sitter och tittar 
på tv. Han läste på kvällen. På dagen hade han inte tid för då var han mest ute. 
Han tyckte att det var viktigt att äga böcker när han var ung. De var mycket 
dyrbarare då och de få man ägde, de höll man fast vid. 
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Diskussion och slutsatser 

Denna undersökning syftar till att ta reda på läsvanor och bokkonsumtion hos 
sex pensionärer under tre perioder i deras läsverksamma liv. Syftet har brutits 
ner i fyra frågeställningar i vilka detta kapitel tar sin utgångspunkt. Kapitlet är 
uppdelat i tre delkapitel som motsvarar de tre första frågeställningarna: Hur 
väljer informanterna vad de ska läsa? Var får informanterna tag på böcker? Hur 
ser informanternas läsvanor ut med avseende på vad, när och var, hur och 
varför informanterna läser? Den fjärde frågeställningen, Hur har 
informanternas vanor och beteenden förändrats sedan yrkesverksam ålder och 
sedan skolåldern/tonåren?, har vävts in i de tre första vilket betyder att varje 
delkapitel behandlar samtliga tre perioder i informanternas läsverksamma liv 
som undersökts. 

Undersökningen diskuteras och kopplas till de teoretiska utgångspunkterna 
samt till den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. De viktigaste 
resultaten redovisas genomgående sist i varje delkapitel eller avsnitt. Genom 
att besvara frågeställningarna avser jag att uppfylla uppsatsens syfte. 

Hur väljer informanterna vad de ska läsa? 
Hur informanterna väljer vad de ska läsa ingår i det första steget i 
konsumtionsprocessen, urval. Av undersökningen framgår att varje informant 
använder och använde sig av flera olika taktiker för att orientera sig om 
utbudet av böcker och ta ett beslut. Det går att urskilja några strategier som är, 
eller har varit, vanliga bland flera av informanterna. 

Fem informanter berättar att de väljer böcker med tanke på tips de fått. Det 
är flera informanter som får tips från bekanta. Ingvar får tips av sin dotter som 
är med i en bokklubb. Britta lånar mycket av det hon läser från vänner som hon 
även diskuterar böcker med. Inga diskuterar böcker med sina vänner ibland och 
då får hon tips på böcker som hon kan läsa. Lästips kan även fås från annat 
håll. Inga, Gun och Ingvar lyssnar på litteraturprogram i radio och/eller tv. I 
dessa program beskriver ofta bokrecensenten sin upplevelse av boken i fråga 
och tipsar om böcker som han eller hon tycker är bra. Samma tre informanter 
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samt Jonas frågar bibliotekarien om lästips. Inga följer även utdelningar av 
litteraturpris för att få lästips och hon får ibland tips på litteraturaftnar på 
biblioteket. Inga och Ingvar berättar att de även i yrkesverksam ålder valde 
böcker utifrån tips de hade fått. Inga fick ofta tips genom radio och tidningar 
och av sin svärfar och hans bror som var väldigt litteraturintresserade. 
Dessutom fick hon tips på böcker när hon läste litteraturhistoria på 
folkhögskolan och på olika skrivkurser hon gick på. Även i yrkesverksam ålder 
fick Inga tips på litteraturaftnar på biblioteket, som förekom oftare på den 
tiden. Ibland bjöds författare in till dessa aftnar. Furuland pekar på den 
återkoppling som sker mellan leden i Den litterära processen. Att Inga går på 
litteraturaftnar på biblioteket där författare ibland medverkar är en sorts 
återkoppling då hon på detta sätt stöder författaren i fråga. 

Andra vanliga urvalsstrategier hos informanterna nu är att bläddra och läsa 
i böckerna (Britta och Henry) eller att läsa baksidestexter (Gun, Britta och 
Jonas). Gun läste baksidestexter även i yrkesverksam ålder. Britta berättar att 
hon ofta, när hon gick i skolan, satt inne på rasterna och bläddrade i 
låneböckerna för att välja ut vilka böcker hon skulle låna hem. Britta och 
Henry läser bokkataloger som kommer med posten. Britta är den enda 
informant som påpekat att titeln är en urvalsstrategi. 

Enligt Appleyard vet den vuxna läsaren vad hon tycker om och gör 
medvetna val av litteratur, vilket även är fallet hos informanterna. Både Ingvar 
och Gun menar att det måste finnas en röd tråd genom berättelsen som fångar 
ens intresse. Ingen av dem tycker om när det är för många namn i en bok 
eftersom det då kan vara lätt att tappa tråden. Inga blir intresserad av böcker 
som handlar om hur det var på den tiden hon var ung. Jonas tycker om 
verklighetsskildringar om till exempel krig. Även Henry tycker om 
krigsbeskrivningar eftersom han själv var med i andra världskriget. 

Henry läser oftast böcker som redan finns hemma och som hans fru ofta 
lånat eller köpt. Bjurström, Fornäs och Ganetz tar upp strukturering av 
medieflödet och menar att struktureringen underlättar för människor att göra ett 
urval. Ett bibliotek eller en bokhandel kan till exempel ses som en 
strukturering av medieflödet då dessa institutioner köper in utvalda böcker och 
därmed begränsar ramarna för urvalet hos köparen eller lånaren. På samma sätt 
kan de böcker som finns hemma hos Henry ses som en strukturering av 
medieflödet där Henry ofta väljer ut de böcker han läser. Ett liknande 
handlande går att se i Ingvars urvalsprocess. Ingvar läser också ofta böcker 
som hans fru valt ut eftersom det oftast är hon som går ut till bokbussen. De 
böcker som hon lånar sätter upp de ramar inom vilka Ingvar gör sitt urval. Gun 
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berättar att hon i yrkesverksam ålder ofta läste böcker som hennes barn lånat 
på skolbiblioteket. Även detta kan sägas vara en strukturering av medieflödet 
då barnens val begränsade ramarna för Guns urval. Ramarna för urvalet är, 
eller var, väldigt begränsade hos informanterna i dessa situationer och frågan 
om det egentligen är ett eget val tål att tänkas på. 

Jonas, Britta och Gun var med i en bokklubb någon gång i yrkesverksam 
ålder. Informanterna fick då böcker hemskickade som valts ut av 
bokklubbarna. Två av informanterna i denna undersökning var missnöjda med 
att de inte själva fick välja ut böckerna. 

Britta och Jonas berättar att de ofta fick böcker i present när de var unga. 
Det är dock oklart om de själva var med och påverkade valet av böcker. Det är 
till exempel troligt att Jonas, som flera år i rad fick en ny bok ur en särskild 
serie, genom till exempel visad uppskattning av den förra boken, påverkade 
valet. 

Under intervjuerna ställdes frågan: Vilken bok läser du nu eller läste du 
senast? Hur valde du den och var fick du tag på den? Denna fråga är intressant 
för samtliga delkapitel i detta kapitel och kommer att delas upp och behandlas i 
respektive delkapitel. I detta delkapitel är det intressant att se på hur 
informanterna valde boken de läste, eller senast hade läst, vid respektive 
intervjutillfälle. 

Inga hade hört om boken i ett tv-program där den fick god kritik. Gun 
valde inte sin bok själv utan den hade hennes man valt ut. Britta läste om sin 
bok i tidningen och blev väldigt intresserad av den eftersom hon vet vilka 
bokens berättare är och för att berättarna växte upp på samma ställe som hon 
själv. Henry valde sin bok för att han tycker om att läsa berättelser om hur 
människor levde förr i tiden. Ingvar fick syn på boken och fastnade för den. 

Två informanter fick tips om den boken de läste eller senast hade läst vid 
intervjutillfället genom massmedier. För fem informanter är detta annars en 
vanlig strategi för att välja ut böcker. Ur dessa svar uppkommer en ny strategi 
som endast nämnts av en informant tidigare och då i negativ bemärkelse, 
bokomslaget. Ingvar fick ögonen på boken och valde den utifrån det. Britta 
menar att hon inte använder omslaget som en urvalsstrategi, eftersom hon inte 
tycker att omslagen brukar vara så bra. Detta kan till viss del bero på att Britta 
ofta köper böcker second hand och att böckerna då kan vara i olika bra skick. 
Böcker som är begagnade kan ha förlorat sitt omslagspapper. 

Urvalet kan, enligt Bjurström, Fornäs och Ganetz, äga rum på flera olika 
platser. Hos informanterna sker flera typer av urval i hemmet, medan andra 
sker på biblioteket, i bokhandeln eller hos vänner. 
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Sammanfattningsvis använder och använde sig varje informant av flera 
olika strategier vid valet av böcker. Hur informanterna väljer böcker hör till 
urvalet som är en del av den konsumtionsprocess som beskrivs av Bjurström, 
Fornäs och Ganetz. Urvalsstrategierna ser olika ut mellan de olika perioderna, 
men några likheter går att finna. Den strategi som används av flest informanter 
är att välja ut böcker med tanke på tips de får. Fem informanter väljer nu ut 
böcker på detta sätt och två av dessa informanter använde även samma taktik i 
yrkesverksam ålder. Detta resultat stärker min hypotes att andra människors 
beskrivningar av sina läsupplevelser samt tips från andra människor är en stark 
påverkare vid val av litteratur. Två andra tillvägagångssätt för att välja ut 
böcker som använts av någon eller några av informanterna under flera perioder 
är att läsa baksidestexter och att läsa och bläddra i böckerna. Informanternas 
urval, som enligt Bjurstöm, Fornäs och Ganetz kan ske på flera olika platser, 
sker i hemmet, på biblioteket, i bokhandeln eller hos bekanta. 

Var får informanterna tag på böcker? 
Var informanterna får tag på böcker kan likställas med det andra steget, inköp, 
i konsumtionsprocessen som beskrivs av Bjurström, Fornäs och Ganetz. 
Inköpet har i denna undersökning kompletterats med lån. Inköpet/lånet kan 
också diskuteras kring tid och rum. 

Alla informanter lånar böcker. Ingvar, Jonas, Henry och Gun hör till dem 
som lånar de flesta böcker de läser. Ingvar och Gun lånar oftast böcker på 
bokbussen, medan Jonas lånar på biblioteket. Henry lånar också böcker på 
biblioteket ibland, men oftast läser han böcker som finns hemma och som hans 
fru ofta har köpt eller lånat. Britta och Inga både lånar och köper böcker. Britta 
går inte så ofta till biblioteket utan lånar istället av vänner och bekanta. När 
hon köper böcker är det oftast på second hand-affärer och ibland på varuhus. 
Det är sällan hon köper böcker på bokhandeln. Inga lånar böcker på biblioteket 
och hon köper helst böcker på bokrean eller på auktioner. Ingen av 
informanterna anger att de övervägande köper böckerna de läser. 
Informanternas nutida inköp, eller lån, sker, enligt dimensionerna tid och rum 
som Bjurström, Fornäs och Ganetz tar upp, direkt i butiken, på biblioteket eller 
hos bekanta. 

Ingvar, Jonas och Gun tycker inte att det är särskilt viktigt att äga böcker. 
Britta, Inga och Henry däremot tycker att det är viktigt. Med Henry som 
undantag finns det ett samband mellan att ofta köpa böcker och att tycka att det 
är viktigt att äga böcker. 
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Ingvar och Henry fick tag på böcker på liknande sätt när de arbetade. 
Ingvar lånade av, eller bytte med, grannar innan bokbussen. Han lånade även 
böcker på skolbiblioteket ibland. Henry lånade på biblioteket eller läste böcker 
som fanns hemma. Inga lånade de flesta böcker hon läste då, både på 
biblioteket och av sin svärfar samt hans bror, vilket är en stor skillnad mot nu. 

Som nämnts tidigare var tre informanter (Jonas, Britta och Gun) med i en 
bokklubb under någon period i den yrkesverksamma åldern, men ingen är det 
nu längre. I Airolas undersökning med sverigefinska pensionärer, som 
presenterats i kapitlet ”Forskningsöversikt”, hade nästan hälften av 
informanterna varit med i bokklubbar, men alla hade avslutat medlemskapet på 
grund av praktiska eller ekonomiska skäl. Gun gick ur klubben för att hon inte 
hann läsa böckerna. Jonas avslutade sitt medlemskap av ett synnerligen 
praktiskt skäl; bokhyllan blev överfull. Gun köpte oftare böcker på den tiden 
än nu eftersom hon tyckte att det var roligt att ha lite böcker. Däremot lånade 
hon även då mer böcker än hon köpte. Hon lånade av släkten innan bokbussen 
började stanna utanför huset. Bortsett från de böcker Jonas köpte genom 
bokklubben lånade han de flesta böcker han läste. 

Tids- och rumsaspekterna, som enligt Bjurström, Fornäs och Ganetz är 
viktiga för inköpet och i denna undersökning även för lånet, ser inte likadana ut 
under denna period som under perioden nutid hos informanterna. Det direkta 
köpet eller lånet i butiken, på bokhandeln eller hos bekanta finns även här, men 
här finns även köpen genom bokklubben där platsen för inköpet är hemmet och 
tiden för inköpet inte är direkt. Däremot går det inte att utläsa av 
undersökningen om betalningen av böckerna skedde i förskott eller i efterskott. 

Ingvar, som lånade de flesta böcker han läste även i yrkesverksam ålder, 
och Inga, som, till skillnad från nu, också lånade mest, tyckte inte att det var 
viktigt att äga böcker då. Gun däremot, som köpte mer böcker under denna 
period än nu, tyckte att det var viktigare att äga böcker då. I jämförelse med 
dessa informanters åsikt om vikten av att äga böcker nu är det endast Ingvar 
som har samma inställning till ägandet, medan Inga och Gun har ändrat 
inställning, åt varsitt håll. 

I skolåldern/tonåren lånade de flesta informanterna böcker på biblioteket 
eller från skolans lånebibliotek. Jonas och Henry, som båda växte upp i 
Litauen, betalade för att låna böcker på biblioteket. Informanterna köpte böcker 
i väldigt liten utsträckning eller inte alls. Britta och Gun påpekar att det var för 
dyrt. Britta och Jonas fick, som nämnts tidigare, ofta böcker i present när de 
var unga. Henry och Inga framhäver vikten av att äga böcker under denna 
period. Henry menar att böckerna var mycket dyrbarare då och att de få han 
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ägde var han också väldigt rädd om. Inga kommer ihåg att hon var väldigt mån 
om läseboken från skolan, som hon fortfarande kommer ihåg bilder ur. 

Tiden och rummet, två viktiga aspekter enligt Bjurström, Fornäs och 
Ganetz, för informanternas inköp/lån under perioden skolåldern/tonåren är 
direkt och i huvudsak på biblioteket. Detta kan jämföras med nutida inköp/lån 
som också sker direkt, men där, förutom biblioteket, även butiken och bekantas 
boksamlingar används. I denna ålder lånade informanterna oftast böcker. 
Lånen har, under alla undersökta perioder, övervägt hos informanterna som 
grupp, men i denna ålder överväger lånen även hos informanterna som 
individer (Ingvar – uppgift saknas). 

Av intervjufrågan Vilken bok läser du nu eller läste du senast? Hur valde 
du den och var fick du tag på den? är det i detta delkapitel lämpligt att 
redogöra för var informanterna fick tag på denna bok. 

Den bok som Jonas läste senast köpte han för 20 år sedan. Även Inga köpte 
sin bok. Detta skedde på bokrean för ett par år sedan. Boken som Gun läste 
hade hennes man lånat på bokbussen. Britta köpte sin bok på biblioteket. 
Henry hittade sin bok hemma i bokhyllan. Den bok som Ingvar läste senast 
lånade han på bokbussen. 

I jämförelse med var informanterna vanligtvis får tag på böcker, förvånar 
dessa svar inte särskilt mycket. Inga, som gärna köper böcker på bokrean, 
köpte även denna bok där. Gun och Ingvar lånar ofta böcker på bokbussen, 
vilket även var fallet här. Britta, som både lånar och köper böcker, köpte denna 
bok. Något som är anmärkningsvärt är dock att hon köpte den på biblioteket, 
dit hon inte går särskilt ofta. Jonas införskaffande av denna bok följer inte hans 
vanligaste handlande i den yrkesverksamma åldern då han oftast lånade böcker, 
förutom de böcker han köpte genom bokklubben. Däremot är det inte sagt att 
han enbart lånade sina böcker. 

I Furulands modell, Den litterära processen, delas konsumtionen upp i två 
delar, passiv och aktiv konsumtion. Den passiva konsumtionen avser köpet 
eller lånet av en bok. I modellen är även distributionen uppdelad i två delar, där 
den första delen är övervägande kommersiell medan den andra delen inte är 
det. I den första delen ingår bland annat bokhandlar och bokklubbar och i den 
andra delen ingår bland annat bibliotek och skolor. I undersökningen kan man 
se till vilken utsträckning de två delarna av distributionen utnyttjas eller 
utnyttjades av informanterna under de olika perioderna. Som pensionärer 
använder informanterna båda delarna av distributionsledet men kanske 
övervägande den andra delen. Detsamma gällde för informanterna i 
yrkesverksam ålder. I skolåldern/tonåren utnyttjades, nästintill uteslutande, den 
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andra delen av distributionsledet av informanterna. I skolåldern/tonåren kan 
man se två exempel på passiv konsumtion som inte innebär köp eller lån då 
Britta och Jonas ofta fick böcker i present. Även gåvomottagaren finns med i 
Furulands modell. 

Furuland menar att den passiva konsumtionen inte nödvändigtvis för med 
sig en aktiv konsumtion, däremot ökar den passiva konsumtionen chanserna för 
detta. Två exempel på passiv konsumtion som inte ledde till aktiv konsumtion 
omedelbart återfinns i undersökningen. Den bok som Jonas senast hade läst vid 
intervjutillfället hade han haft stående i bokhyllan i 20 år innan han började 
läsa i den. Även Inga hade haft den bok hon läste i några år utan att läsa den. 

Resultatet visar att informanterna både lånar och köper böcker. Lånen 
överväger hos informanterna som grupp under alla de undersökta perioderna. 
Detta är tydligast i skolåldern/tonåren då lånen även överväger hos 
informanterna som individer. Översatt till termerna i Furulands modell är lånet 
eller köpet passiv konsumtion. Informanterna nyttjar till största delen den 
mindre kommersiellt betonade distributionen, som avser utlån. Tiden och 
rummet för inköpet/lånet, som är två viktiga aspekter i den konsumtionsprocess 
som Bjurström, Fornäs och Ganetz presenterar, har inte förändrats avsevärt 
mellan de undersökta perioderna och har ofta varit direkt och på biblioteket 
eller bokhandeln. I skolåldern/tonåren nyttjades främst biblioteket och under de 
övriga perioderna tillkommer även bekantas hem. Den största skillnaden finns i 
den yrkesverksamma åldern då tre informanter köpte böcker genom 
bokklubbar. Tiden för inköpen var då inte direkt och rummet var inte butiken, 
biblioteket eller bekantas hem utan istället det egna hemmet. 

Hur ser informanternas läsvanor ut med avseende på vad, 
när och var, hur och varför informanterna läser? 

Bjurström, Fornäs och Ganetz tar upp bruket av medier och menar att 
användningen styrs av vilken vara som avses. I denna undersökning avses 
bruket av böcker och frågorna vad, när och var, hur och varför informanterna 
läser kommer att beaktas under varsin rubrik. I Furulands modell är läsaren 
inplacerad i konsumtionsledets andra del, som avser aktiv konsumtion. 

Det går att se tydliga likheter och skillnader mellan informanterna i hur 
mycket informanterna läser eller läste under de olika perioderna som 
undersökts. Gun, Inga och Ingvar läste ganska lite som unga. Samma 
informanter läser mer nu än innan de blev pensionärer. Hur mycket dessa 
informanter läser har följaktligen ökat och de läser mer som pensionärer än 
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under någon av de andra perioderna. Henry, Britta och Jonas läste mycket 
redan som barn. Britta och Henry läser mindre nu än innan pensioneringen 
medan Jonas läser ungefär lika mycket. Hos Britta och Henry kan man se att 
läsningen har minskat med åldern vilket stämmer överens med det Appleyard 
skriver om att en individ läser ungefär lika mycket från 16 till 50 års ålder men 
att det därefter minskar, speciellt bland läsare över 65. Av informanterna är det 
alltså bara två som kan anses följa den läskurva Appleyard tar upp. Enligt 
Appleyard har även andra faktorer, som till exempel utbildning, inkomst och 
tidigare läsvanor, betydelse för hur mycket man läser. Jag har i undersökningen 
hittat andra faktorer som påverkat hur mycket informanterna läser eller läste. 
Bokbussen har haft stor betydelse för Ingvar och Gun som läsare. Efter att 
bokbussen börjat stanna utanför dem läser båda informanterna mycket mera. I 
det här fallet är det tillgången och närheten till böcker som påverkat hur 
mycket informanterna läser. Inga och Ingvar menar båda att arbetet 
medverkade till att läsningen kom i skymundan; de hade inte så mycket tid 
över till att läsa eller så var de för trötta. Appleyard skriver även att kvinnor 
läser mer än män i alla åldrar. Hur detta förhåller sig hos dessa informanter 
lämnar jag osagt då den metod som använts för undersökningen inte är avsedd 
för liknande mätningar. 

Sammanfattningsvis läser tre informanter mer nu än under de andra 
undersökta perioderna. Dessa tre informanter läste ganska lite som unga. De 
övriga tre informanterna läser nu mindre eller lika mycket som i yrkesverksam 
ålder. Dessa informanter läste mycket redan som barn. Två av dessa 
informanter kan anses följa den läskurva som Appleyard tar upp, där läsaren 
läser ungefär lika mycket mellan åldrarna 16 och 50 och sedan läser mindre, 
speciellt läsaren över 65. Läsaren befinner sig, i Furulands modell, i den andra 
delen av konsumtionsledet som avser aktiv konsumtion. 

Vad läser informanterna? 
Informanterna läser mycket skönlitteratur. Alla informanter läser romaner. 
Vanligast hos informanterna är historiska romaner men även arbetarromaner, 
kärleksromaner och krigsskildringar tas upp av flera informanter. Två manliga 
informanter, Jonas och Ingvar, tycker om att läsa deckare. Utöver dessa 
informanter berättar Gun och Britta att de ibland läser deckare men att de 
egentligen inte tycker att deckare brukar vara särskilt bra. I Danielssons 
magisteruppsats, som presenterats i kapitlet ”Forskningsöversikt”, undersöktes 
läkares läsvanor. Männen i undersökningen hade en negativ attityd till deckare. 
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I denna undersökning läser två manliga informanter ofta läsa deckare medan 
den tredje inte läser deckare så ofta. 

Inga tycker mest om att läsa lyrik. Hon är dessutom den enda av 
informanterna som har talat om lyrik i intervjuerna. Flera informanter läser 
även facklitteratur, som till exempel Inga och Jonas som läser historia och 
Henry som läser böcker om flygplan. 

Gemensamt för flera informanter är att de gärna läser svenska författare 
som skriver om hur det var förr i tiden. Britta, Henry och Jonas berättar att de 
har läst Fogelströms serie om Stockholm. Britta har dessutom läst dessa böcker 
flera gånger, men tröttnar aldrig på dem. Samma informanter har även läst 
böcker av Vilhelm Moberg. Inga och Britta tycker båda två mycket om Elsie 
Johanssons böcker. Även Gun har läst Elsie Johansson. Inga påpekar att hon 
tror att många pensionärer tycker om att läsa om hur det var förr för att man 
kan leva sig in i situationen. 

Henry, Britta, Ingvar och Gun menar att de läste liknande litteratur när de 
arbetade som nu. Jonas och Inga däremot läste inte riktigt samma typ av böcker 
då. Inga tyckte om att läsa spänning och hon läste gärna ryska författare. Hon 
läste även böcker av de svenska arbetarförfattarna. Jonas, som ofta läser 
deckare nu, läste hellre andra typer av romaner i yrkesverksam ålder. 

I undersökningen märks en stor skillnad mellan de manliga och de 
kvinnliga informanterna under skolåldern/tonåren. Appleyard påpekar just att 
skillnaden mellan kvinnor och män är större under ungdomsåren än i någon 
annan ålder. Bland de manliga informanterna var äventyrsböcker populära i 
skolåldern/tonåren, vilket enligt Appleyard är typiskt för pojkar i 
ungdomsåren. Vidare menar han att barn i åldrarna 6–12 år ofta läser om 
hjältar och hjältinnor. De manliga informanterna läste om indianhjältar. 
Ingvars favoritbok var Den sista mohikanen och Henry och Jonas tyckte båda 
om böckerna om indianhövdingen Winnetou. De kvinnliga informanterna läste 
inte samma typ av böcker som de manliga. Inga läste följetonger i Hemmets 
veckotidning och tyckte om dikter redan då. Britta brukade smygläsa 
vuxenböcker som hennes föräldrar inte tyckte var lämpliga för henne. Britta 
menar att hon har läst samma sorts litteratur genom hela livet. Gun tyckte 
mycket om historia och läste läroboken i historia i förväg. Även om de 
kvinnliga informanterna inte enbart läste romantiska berättelser, som 
Appleyard menar är typiskt för flickor i denna ålder, märks en tydlig skillnad 
mellan vad de kvinnliga och de manliga informanterna läste. Här kan även en 
parallell dras till Danielssons undersökning av läkares läsvanor där ett klassiskt 
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genusmönster hos informanterna som unga kunde urskiljas då pojkarna läste 
pojkböcker och flickorna läste flickböcker. 

Vad informanterna läser eller läste under de olika perioderna som 
undersökts, har förändrats olika mycket, eller litet, hos informanterna. Varje 
informant har läst, och läser, flera olika typer av litteratur, men likheter mellan 
de olika perioderna går att se hos de flesta informanter. Fyra informanter läste 
liknande litteratur i yrkesverksam ålder som de gör nu. Tre av dessa 
informanter läste även liknande litteratur när de var unga. Ingvar har alltid 
tyckt om att läsa äventyrsberättelser och Britta har alltid tyckt om att läsa 
böcker av de svenska arbetarförfattarna. Gun läste historieboken i 
skolåldern/tonåren och tycker fortfarande om att läsa om historia även om det 
nuförtiden blir historiska romaner. Henry läser nu, och läste i yrkesverksam 
ålder, ofta beskrivningar av verkligheten medan han i skolåldern/tonåren tyckte 
om att läsa äventyr och då särskilt böckerna om Winnetou av Karl May, som, 
enligt informanten Jonas, hittade på sina berättelser. Inga har tyckt om att läsa 
dikter under alla tre perioderna. 

Endast två av informanterna lyssnar på ljudböcker, nämligen Gun och 
Ingvar. Detta resultat kan jämföras med resultatet från rapporten Pensionärer 
läser. Ett biblioteksprojekt i södra Kalmar län, som nämnts i kapitlet 
”Forskningsöversikt”, där endast 18 procent av informanterna ville lyssna på 
ljudböcker. Även i Airolas undersökning med sverigefinska pensionärer togs 
ljudböcker upp. Av dessa informanter var det få som lånade finska 
kassettböcker eller talböcker på biblioteket och många visste inte ens att 
biblioteket hade sådana. Däremot lånade fyra av fem synskadade informanter 
kassettböcker och/eller talböcker på biblioteket. I denna undersökning har två 
informanter tagit upp hinder för att själva kunna läsa som en anledning till att 
lyssna på ljudböcker. Gun, som har grön starr på ena ögat, lyssnar på 
ljudböcker ibland för att vila ögonen. Britta, som inte lyssnar på ljudböcker, 
menar att hon kommer att göra det om hon av någon anledning inte kommer att 
kunna läsa själv framöver. 

Här är det passande att återigen ta upp intervjufrågan Vilken bok läser du 
nu eller läste du senast? Hur valde du den och var fick du tag på den? och 
redogöra för vilken denna bok är hos informanterna. 

Den bok som Jonas läste senast är Ensamma tillsammans av Jelena 
Bonner. Inga läste vid intervjutillfället Min svenska historia av Vilhelm 
Moberg. Gun läste boken Colorado Avenue av Lars Sund. Britta läste boken 
Jobbet i livet, livet i jobbet senast. Henry läste en bok som handlar om en fattig 
åländsk familjs liv förr i tiden. 
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Informanterna tillfrågades även om de hade någon favoritbok. Jonas, 
Henry och Gun har ingen favoritbok. De övriga tre informanterna har inte bara 
en bok som favorit. Britta och Ingvar tycker mest om varsin bokserie, böckerna 
om Stockholm av Per Anders Fogelström respektive böckerna om Kebbe av 
Sten Johansson. Inga har flera favoritböcker, eller favoritförfattare. Hon 
nämner bland andra Elsie Johansson och Göran Tunström. Informanternas 
favoritbok och den bok de läste eller senast hade läst vid intervjutillfället 
hjälper till att bilda en uppfattning om vad informanterna läser. Dessa svar 
stärker informanternas tidigare svar på frågan vad de läser då favoritböcker och 
senast lästa bok till fullo överensstämmer med den typ av litteratur som 
informanterna vanligtvis läser. 

Resultatet visar att informanterna läser mycket skönlitteratur. Romanen är 
vanligast hos informanterna och flera informanter tycker om att läsa böcker 
som handlar om livet förr i tiden. Inga tror att detta gäller för många 
pensionärer, att man vill läsa om hur det var förr för att man kan leva sig in i 
situationen. Inga är den enda informant som berättar att hon läser dikter. Flera 
informanter läser även facklitteratur. Hos de flesta informanter går det att se 
likheter i vad de läser och läste under flera av de undersökta perioderna. I 
skolåldern/tonåren märks en stor skillnad mellan de kvinnliga och de manliga 
informanterna i vad de läste. Detta styrks av Appleyard som menar att 
skillnaden mellan könen är som störst under ungdomsåren. En skillnad mellan 
kvinnliga och manliga informanter går även att se under perioden nutid. Två 
manliga informanter tycker om att läsa deckare medan två kvinnliga 
informanter menar att de inte tycker särskilt mycket om deckare men att de 
ibland läser sådana ändå. 

När och var läser informanterna? 
När och var informanterna läser är en del av mediebruket som Bjurström, 
Fornäs och Ganetz tar upp. De menar att dessa frågor ger svar på hur 
människors mediebruk är beroende av tid och rum. 

Informanterna läser oftast på kvällen när de ligger i sängen. Läsningen är 
följaktligen till stor del rutinmässig för samtliga informanter då läsningen 
oftast återkommer vid samma tid och på samma plats. Några informanter läser 
även på dagtid. Här varierar dock informanternas vanor. Gun kan sätta sig i en 
fåtölj och läsa mitt på dagen när hon har lust. Hon lyssnar hellre på ljudböcker 
på dagen eftersom hon lätt somnar ifrån ljudboken på kvällen. Hon brukar göra 
andra saker, som att sticka eller diska, samtidigt som hon lyssnar. Britta har 
inte ro att läsa en hel dag, men kan sitta i en fåtölj och läsa ett tag på kvällen 
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om hon tröttnar på programmen på tv. På sommaren tycker hon om att sitta ute 
och läsa. Ingvar har inte så mycket tid över till att läsa på dagen, men vid 
enstaka tillfällen kan han sätta sig i soffan eller fåtöljen och läsa. 

Informanterna läste oftast på kvällen när de lagt sig när de arbetade också. 
Däremot märks en stor skillnad i att informanterna inte hann läsa på dagtid i 
samma utsträckning då som nu. Läsningen var under denna period ännu 
tydligare knuten till samma tid och rum. Detta har sin naturliga förklaring i att 
informanterna arbetade, alternativt var hemma med barnen. För Inga var 
semestern ett bra tillfälle till att läsa. Jonas utmärker sig bland informanterna 
genom att han oftare läste på dagtid när han arbetade än vad han gör nu 
eftersom han arbetade i skift. 

Även i skolåldern/tonåren var det, hos de flesta informanter, vanligast att 
läsa på kvällen. Gun, Inga och Henry påpekar att de inte hade tid att läsa på 
dagen. Jonas läste däremot ofta på dagen. 

Enligt Bjurström, Fornäs och Ganetz är när och var informanterna läser en 
viktig del av deras mediebruk som beskriver till vilken utsträckning 
mediebruket är beroende av tid och rum. Resultatet visar att informanternas 
läsning under de tre perioderna som undersökts ofta återkommit vid samma tid 
och på samma plats. Läsningen har främst ägt rum på kvällstid och platsen har 
varit sängen. 

Hur läser informanterna? 
Hur människor använder olika medier, med den betydelsen Bjurström, Fornäs 
och Ganetz lägger i frågan, avser den sociala kontext läsningen ingår i. 
Gemensamt för informanterna är att läsningen är något privat som inte delas 
med andra människor i det avseendet att informanterna läser tyst för sig själva. 
Två informanter brukar prata om böcker de har läst med andra. Inga 
återberättar ofta böcker för sin man, för att hon inte själv ska glömma bort vad 
hon läst. Britta lånar ofta böcker av en väninna och de två brukar sedan 
diskutera böckerna de läst. Även Inga diskuterar böcker med sina vänner 
ibland. 

Det hör inte till vanligheten att informanterna läser högt tillsammans med 
någon annan. Ibland läser någon informant ett stycke ur en bok eller en artikel i 
tidningen högt om något särskilt fångat deras uppmärksamhet. När Gun var i 
skolåldern/tonåren samlades ofta hela familjen efter middagen och lyssnade när 
pappan läste högt. I Jonas familj fanns, förutom hos Jonas, inget större 
läsintresse så de läste aldrig tillsammans. 
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Hur man läser kan även avse det sätt som man läser på. Undersökningen 
visar att hur informanterna läser ofta styrs av vad de tycker om boken de läser. 
Till exempel menar både Ingvar och Gun att om boken är väldigt spännande 
blir läsningen intensiv och Gun kan glömma bort andra saker runt omkring. 
Däremot kan hon läsa väldigt slarvigt om boken inte är så bra. Flera 
informanter påpekar att de läser vissa böcker med inlevelse. Ingas läsning styrs 
också av innehållet. Hon kan läsa om ett stycke flera gånger, eller till och med 
skriva av det, om det är ett vackert stycke. Många av informanterna tycker 
själva att de läser väldigt fort. Inga, Gun, Britta och Jonas läser gärna längre 
stunder i taget, medan Henry oftast läser kortare stunder för att inte anstränga 
ögonen för mycket. Ingvar läser både längre och kortare stunder i taget. Inga 
berättar att hon, när hon arbetade, ofta var okoncentrerad i sin läsning och 
tröttnade på att läsa ganska fort. 

Appleyard tar i sin teori upp sättet att läsa på och menar att den vuxna 
läsaren kan kombinera och omorganisera de olika sätt hon tidigare i livet lärt 
sig att läsa på. Han påpekar att läsaren i vuxen ålder väljer hur hon läser. Detta 
stämmer för informanterna i denna undersökning som väljer hur de ska läsa 
utifrån deras uppfattning om boken. 

Sammanfattningsvis beskriver frågan hur informanterna läser den sociala 
kontext, för att åter knyta an till Bjurström, Fornäs och Ganetz, där läsningen 
ingår. Även sättet att läsa på avses med denna fråga. Informanterna läser oftast 
tyst för sig själva. Det hör till ovanligheten att informanterna läser högt 
tillsammans med någon annan. Däremot brukar två informanter dela med sig 
av sina läsupplevelser i efterhand. Informanterna anpassar sättet att läsa på 
efter deras uppfattning av boken, vilket får stöd av Appleyard då han menar att 
den vuxna läsaren själv väljer hur hon läser. En mindre bra bok läses ofta 
slarvigt medan en bättre bok kan läsas noggrant och med inlevelse. 

Varför läser informanterna? 
Varför informanterna läser tas upp som en viktig fråga för mediebruket av 
Bjurström, Fornäs och Ganetz. Även Appleyard tar upp denna fråga. 

Informanterna i denna undersökning läser av flera olika anledningar. Några 
informanter anger flera skäl till att läsa. Appleyard menar att det hos den vuxna 
läsaren finns flera olika motiv till att läsa och att de flesta vuxna läsare 
kombinerar dessa motiv. Vidare kan motiven förändras i takt med att den 
vuxna läsaren blir äldre. En sådan förändring går att se hos informanterna 
mellan yrkesverksam ålder och nutid. Till exempel läste Ingvar, Inga och 
Henry för att fly från verkligheten när de arbetade. Av dessa informanter är det 
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bara Inga som fortfarande läser av samma anledning. För Ingvar fungerar 
läsningen nu som tidsfördriv och underhållning, medan Henry läser för att 
koppla av, fördriva tiden och även för att erhålla ny kunskap. 

Gun, Jonas och Henry läser nu för att det är avkopplande. Gun läste av 
samma orsak i den yrkesverksamma åldern. Under den perioden läste även 
Britta av den anledningen. 

Britta och Jonas menar att en anledning till att de läser är att de tycker om 
att läsa och tycker om böcker. För Britta är läsningen en vana och hon menar 
att det skulle kännas väldigt tomt om hon inte läste. Vanor tas även upp av 
Bjurström, Fornäs och Ganetz som menar att vanor och mediebruk ömsesidigt 
är beroende av varandra. Britta läser av vana och denna vana påverkar hennes 
mediebruk i och med att hon väljer att utnyttja mediet boken framför andra 
medier. 

I skolåldern/tonåren läste Britta för att roa sig för det fanns inte så mycket 
annat att göra. Detta påpekar även Henry som menar att barn nuförtiden har 
flera fritidsaktiviteter att välja mellan än vad han hade. Henry läste 
spänningens skull. Gun, Inga och Ingvar läste inte så mycket i denna ålder. 
Ingvar menar att han mest läste när han var i skolan och då var läsningen ett 
tvång. Appleyard menar att läsaren i ungdomsåren läser för att förstå meningen 
med livet och för att bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel. Vidare 
läser ungdomen för att hitta förebilder att efterlikna. Detta kan mycket väl 
stämma för informanterna i denna undersökning. Däremot uttrycks inte dessa 
motiv explicit, utan de kan istället vara underförstådda och dölja sig bakom 
andra, konkretare, motiv. 

I detta avsnitt har jag valt att ta upp Furhammars rapport, som presenterats 
i kapitlet ”Forskningsöversikt”. Rapporten berör även föregående avsnitt, ”Hur 
läser informanterna?”. I undersökningen, som rapporten bygger på, delades 
informanterna in i fyra grupper beroende av vilken läsutbyteskategori de 
tillhörde. Kategorierna är avsedda för att förklara hur och varför man läser. I 
denna undersökning kan några av informanternas egna berättelser jämföras 
med de kriterier Furhammar ställer upp inom ramen för de olika kategorierna. 
Som Appleyard påpekar kan en informant ha flera olika motiv till att läsa, 
vilket betyder att en och samma informant kan figurera i flera olika grupper. 
Inom den opersonliga upplevelseläsningen fungerar läsningen ofta som 
tidsfördriv eller underhållning, vilket stämmer överens med Ingvars och 
Henrys motiv till läsning. Brittas och Ingas läsning kan jämföras med den 
personliga upplevelseläsningen. Inom denna kategori har läsaren en avgörande 
roll då läsaren tolkar texten och relaterar texten till egna erfarenheter. Läsaren 
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lever sig in i texten och kan identifiera sig med en eller flera karaktärer. Inga 
tycker om att läsa böcker som hon kan leva sig in i och som hon kan relatera 
till både tidsmässigt och känslomässigt. Britta läser gärna om hur människor 
hade det förr i tiden och hon lever sig in i texten. Hon läser böcker där hon kan 
känna igen sin egen uppväxttid. Inom denna kategori är läsningen inte bara ett 
tidsfördriv utan läsaren får nya erfarenheter genom att läsa. För Inga öppnar 
läsningen upp för nya upplevelser. Till den personliga instrumentella 
läsningen kan Henrys läsning kopplas då han gärna läser böcker om flygplan 
och själv har varit segelflygare. Läsningen är inom denna kategori 
nyttobetonad och läsaren kan även relatera sin identitet till texten. 

Resultatet visar att informanterna har och har haft flera olika motiv till sin 
läsning. En och samma informant kan läsa av flera olika anledningar. Enligt 
Bjurström, Fornäs och Ganetz är varför människor använder olika medier en 
central fråga för mediebruket. Motiven för läsning har hos flera informanter 
förändrats mellan yrkesverksam ålder och nutid, vilket även Appleyard 
påpekar i sin teori. Tre av informanterna läste inte så mycket i 
skolåldern/tonåren. Två andra informanter påpekar att det inte fanns så mycket 
annat att sysselsätta sig med på den tiden och Britta menar att läsningen var ett 
sätt att roa sig. Henry läste för spänningens skull. 

Slutkommentar 
Denna uppsats har behandlat ämnet pensionärers läsvanor och bokkonsumtion. 
Syftet har uppfyllts genom att frågeställningarna besvarats. 

Det går att se förändringar hos informanterna i deras läsvanor och 
bokkonsumtion genom de perioder som undersökts. Dessa förändringar är dock 
inte särskilt framträdande. De individuella förändringarna är lättare att se, då 
informanternas berättelser tydligt gett exempel på dessa, än förändringarna hos 
informanterna som grupp. Resultatet pekar även på likheter och skillnader 
mellan informanterna under de olika perioderna. 

Intervjufrågorna har, var för sig, vid flertalet tillfällen frambringat flera 
svar hos en och samma informant då informanterna till exempel inte bara läser 
en typ av litteratur och inte heller enbart använder sig av en strategi för att 
välja ut böcker. Resultatet visar på den komplexitet som finns i informanternas 
läsvanor och bokkonsumtion. 

Det förvånade mig att endast hälften av informanterna läser mer nu än 
innan pensionen då min uppfattning var att pensionärer har mer tid över till att 
läsa än vad andra grupper har. I sin teori om läsaren menar Appleyard att en 
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individ läser ungefär lika mycket från 16 till 50 års ålder och att det därefter 
minskar, speciellt bland läsare över 65. Resultatet stämmer för två informanter 
överens med Appleyards teori och för tre informanter med den uppfattningen 
jag hade om pensionärers läsning. Den sjätte informanten läser lika mycket nu 
som i yrkesverksam ålder. 

Informanterna berättar även om andra intressen de har. Två informanter är 
med i pensionärsföreningen. Flera informanter tycker om att vara utomhus och 
cykla, åka spark, promenera, simma, sköta om blommorna i växthuset med 
mera. De kvinnliga informanterna tycker om att handarbeta. En informant 
renoverar möbler, målar tavlor och släktforskar. Kanske att pensionärer ser sin 
lediga tid som en chans till att utforska aktiviteter som de tidigare inte provat 
på. Det återstår för mig att se. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läsaren väljer sina böcker och 
var läsaren får tag på dessa. Till syftet hör även att ta reda på hur läsvanorna 
ser ut hos läsaren. Detta vill jag undersöka under tre perioder i läsarens liv av 
vilka nutiden sätts i fokus. Frågeställningarna är: Hur väljer informanterna vad 
de ska läsa? Var får informanterna tag på böcker? Hur ser informanternas 
läsvanor ut med avseende på vad, när och var, hur och varför informanterna 
läser? Hur har informanternas vanor och beteenden förändrats sedan 
yrkesverksam ålder och sedan skolåldern/tonåren? En hypotes som 
undersökningen ska pröva är att andra människors beskrivningar av sina 
läsupplevelser samt tips från andra människor är en stark påverkare vid valet 
av litteratur. 

Den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen har valts ut för att den 
på olika sätt angränsar ämnet för uppsatsen. 

De teoretiska utgångspunkterna består av tre teorier. Teorierna har valts ut 
för att de på olika sätt belyser läsaren. Den första teorin är Lars Furulands 
modell över Den litterära processen där läsaren ses som en del i ett större 
sammanhang. Den andra teorin är en konsumtionsteori, som presenterats av 
Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz, där läsaren främst ses som 
en konsument och en användare. Den tredje teorin är Joseph A. Appleyards 
teori om läsaren där läsarens föränderliga natur, som påverkar samspelet 
mellan texten och läsaren, lyfts upp. 

För att undersöka bokkonsumtion och läsvanor intervjuades sex personer 
som själva anser sig vara läsare. Samtliga informanter är pensionärer då en av 
de perioder som undersöks är pensionärsåldern. De övriga två perioderna som 
undersöks är yrkesverksam ålder och skolåldern/tonåren. Tre informanter är 
kvinnor och tre är män. 

Resultatet visar på likheter och skillnader mellan såväl informanterna som 
de olika perioderna som undersökts. Informanterna läser mestadels 
skönlitteratur där romanen är vanligast. Flera informanter läser även 
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facklitteratur. Det går att se likheter i vad de flesta informanter läst mellan de 
perioder som undersökts. Den strategi som används av flest informanter för att 
välja ut böcker är att välja böcker utifrån tips de får. Denna strategi användes 
även av två informanter i yrkesverksam ålder. Detta resultat stärker min 
hypotes. Informanterna både lånar och köper böcker. Lånen överväger hos 
informanterna som grupp under alla de undersökta perioderna. Informanterna 
läser mestadels på kvällen när de ligger i sängen, vilket även var vanligast i 
yrkesverksam ålder och i skolåldern/tonåren. Informanterna läser oftast tyst för 
sig själva. Informanterna anpassar sättet att läsa på efter deras uppfattning av 
boken. Informanterna läser och har läst av flera olika anledningar. Några 
informanter anger flera motiv till att läsa. Motiven har för flera informanter 
förändrats mellan yrkesverksam ålder och pensionärsåldern. Två informanter 
menar att det inte fanns så mycket annat att göra än att läsa i 
skolåldern/tonåren. En av dessa informanter läste för att roa sig medan den 
andra läste för spänningens skull. 

Syftet med uppsatsen uppfylls genom att frågeställningarna besvaras. 
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Bilaga 1: Det kommunikativa kretsloppet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Darnton, 1998, s. 32. 
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Bilaga 2: Den litterära processen 

 

Källa: Furuland, 1997, s. 40–41. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation om informanten 

Kön 

Ålder 

Pensionsålder 

Yrke innan pensionär 

Utbildning 

Civilstånd 

Typ av boende, område 

Fritidsintressen 

Allmänt om läsning 

Vad läser du? 

Varför läser du? 

Val av böcker 

Vad får dig att bli intresserad av en specifik bok? 

Hur väljer du vad du ska läsa? 

Lånar eller köper du böcker – vad avgör? 

Är det viktigt för dig att äga böcker? 
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Vilken bok läser du nu eller läste du senast? Hur valde du den och var fick du 
tag på den? 

Har du någon favoritbok? 

Läsvanor 

När läser du? 

Var läser du? 

Hur läser du? 

Yrkesverksam ålder 

Här kan de flesta frågor som berör ämnena ”Allmänt om läsning”, ”Val av 
böcker” samt ”Läsvanor” diskuteras. 

Skolåldern/tonåren 

Här kan de flesta frågor som berör ämnena ”Allmänt om läsning”, ”Val av 
böcker” samt ”Läsvanor” diskuteras. 
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