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Abstract:  The aim of this Master’s thesis is to deepen the understan-

ding of how discourses on reading are manifested in Swedish 
daily press 2007-2010. The empirical material is based on  
76 articles from four national newspapers. The questions 
asked are: what categorizations emerge on reading; what 
possible themes can be discerned; which discourses on  
reading appear in newspapers and how are these defined;  
and what consequences may the discourses have? 

 
The study examines how reading is described and how per-
ceptions and images of reading emerge and the factors affec-
ting this, through critical Discourse Analyse according to 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. The articles are analy-
sed in four phases which includes: identifying the element 
reading, reading categories by means of chains of equivalen-
ce, possible themes and identifying discourses. The results 
show that four discourses on reading can be identified: the 
instrumental discourse, the hierarchical discourse, the male 
crisis discourse and the “invisible” female discourse. 

 
Possible consequences of the discourses are that institutions, 
such as schools, solely focus on the utilitarian aspect of rea-
ding and do not encourage the pleasurable reading. Reading 
is often associated with the reading of books. It could be of 
importance that professionals within the library and school 
sectors are aware of this when reading is discussed and pro-
moted. Another conclusion is that reading associated with 
women is likely to be taken for granted, and as a result ef-
forts are focused on enhancing reading among boys and men 
and thereby perpetuate gender stereotypes.  

 
Nyckelord:  Läsning, svensk dagspress, diskursanalys, diskurser, läsare  



Innehållsförteckning 
1. Inledning...................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 3 
2. Bakgrund och tidigare forskning .............................................................................. 5 

2.1 Begreppet läsning .............................................................................................................. 5 
2.2 Föreställningar och myter om läsning............................................................................. 8 
2.3 Läsningens betydelse....................................................................................................... 10 
2.4 Värdet av att läsa ............................................................................................................ 11 
2.5 Sammanfattande kommentar ........................................................................................ 15 

3. Teori och metod ........................................................................................................ 17 
3.1 Diskurser och diskursanalys .......................................................................................... 17 

3.1.1 Diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap.................................... 19 
3.2 Laclaus & Mouffes diskursanalys.................................................................................. 20 

3.2.1 Analytiska begrepp................................................................................................... 20 
3.3 Analysens genomförande................................................................................................ 22 
3.4 Reflektioner över analysmetoden .................................................................................. 23 

4. Urval och material .................................................................................................... 25 
4.1 Urval ................................................................................................................................. 25 

4.1.1 Urvalskriterier .......................................................................................................... 25 
4.1.2 Valet av databaser .................................................................................................... 26 
4.1.3 Avgränsning och tillvägagångssätt........................................................................... 26 

4.2 Material ............................................................................................................................ 27 
5. Analys......................................................................................................................... 28 

5.1 Olika sätt att uttrycka läsning ....................................................................................... 28 
5.2 Beskrivningar av läsning och dess varierande innebörder ......................................... 30 

5.2.1 Läsningens goda sidor och ifrågasättande därav...................................................... 30 
5.2.2 Läsningen minskar ................................................................................................... 33 
5.2.3 Läsintresset och läsningen ökar................................................................................ 34 
5.2.4 Läsning och kvalitetslitteratur .................................................................................. 36 
5.2.5 Läsning och populärlitteratur ................................................................................... 37 
5.2.6 Läsning bland barn och unga ................................................................................... 39 
5.2.7 Förändrade läsvanor ................................................................................................. 40 
5.2.8 Öka läsning och läslust............................................................................................. 42 
5.2.9 Läsningens berättigande........................................................................................... 43 
5.2.10 Sammanfattande kommentar.................................................................................. 44 

5.3 Tema inom vilket läsning diskuteras............................................................................. 45 
5.3.1 Läsningens polaritet ................................................................................................. 45 
5.3.2 Sammanfattande kommentar.................................................................................... 47 

5.4 Diskurser .......................................................................................................................... 47 
5.4.1 Den instrumentella diskursen ................................................................................... 47 
5.4.2 Den hierarkiska diskursen ........................................................................................ 49 
5.4.3 Den krisartade manliga diskursen ............................................................................ 51 
5.4.4 Den ”osynliga” kvinnliga diskursen......................................................................... 52 
5.4.5 Sammanfattande kommentar.................................................................................... 53 

6. Diskussion och slutsatser.......................................................................................... 56 
6.1 Diskursernas konsekvenser ............................................................................................ 56 
6.2 Avslutande kommentar .................................................................................................. 59 
6.3 Förslag på fortsatt forskning.......................................................................................... 59 



7. Sammanfattning........................................................................................................ 61 
Käll- och litteraturförteckning .................................................................................... 63 
Artikelförteckning ........................................................................................................ 66 
 



 1 

1. Inledning 
Vilka idéer väcker ordet läsning till liv? Denna fråga har vi själva funderat mycket 
kring under vår utbildning och vi kommer att undersöka den närmare i denna uppsats. 
Läsning är ett begrepp som är omgärdat av en rad föreställningar, till exempel gällande 
olika typer av läsning, hur läsning kan främjas och hur människor påverkas av läsning. 
Inte sällan beskrivs läsning som fenomen eller aktivitet i känsloladdade termer, inte 
minst i mediedebatter.  
 
Att läsning är ett högaktuellt ämne framgår på den politiska nivån. Den 24 mars 2011 
beslutade Sveriges regering att tillsätta en kommitté som ska utreda litteraturens ställ-
ning. I direktivet 2011:24 står det att kommittén ska analysera litteraturens ställning  
i skolan, läsfrämjande insatser, de litterära upphovsmännens villkor, bokmarknaden, 
tidskriftsmarknaden samt det internationella utbytet på litteraturområdet (Dir. 2011:24, 
s. 1). ”Kommittén ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt bl.a. 
bedöma och föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de utmaningar som 
teknikutvecklingen för med sig. En målsättning med förslagen ska vara att de leder till 
ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur”. Det går inte att sätta likhets-
tecken med läsande och kvalitetslitteratur, men det är intressant att det nämns i en och 
samma mening.  
 
Generalsekreteraren för Svensk Biblioteksförening (SBF) Niclas Lindberg säger i 
Svensk Biblioteksförening kommenterar litteraturutredning att de frågor som SBF lyft 
fram, när det hösten 2010 aviserades en kommande litteraturutredning, har infriats i 
direktivet (Lindberg 2011). Däremot anser Lindberg att direktivet mer betonar det for-
mella läsandet, som är vanligt inom skolan, och för lite uppmärksamhet ges till lust-
läsningen som är viktig för barnens läsutveckling. Lindberg vill hellre ha ett tydligt 
barnperspektiv istället för utbildningsperspektivet som nu är i fokus. Vidare säger han 
att vi genom forskning vet att njutningsläsandet minskar när krav kopplas till prestation 
vid läsning och ett sätt att främja barns fritidsläsning är att ge biblioteken goda förut-
sättningar att tillgodose detta. 
 
Resonemangen kring läsning framställs ofta i svart eller vit dager. Å ena sidan talas  
det om den minskande läsningen och å andra sidan nästan lovsjungs effekterna av läs-
ningen. Är detta en bra atmosfär för att öka läsandet i samhället? Skulle inte läsningen 
må bra av en mer nyanserad diskussion, en aning gråtonad i stället för denna dikotomi? 
Litteraturpedagogen Agneta Edwards recenserar avhandlingen Mellan Dante och Big 
Brother: en studie om gymnasieelevers textvärldar av Chritstina Olin-Scheller. Edwards 
uttrycker följande i sin text:   

Mellan Dante och Big Brother är lättillgänglig och engagerad, men också frustrerande. 
Ärligt talat, jag vill bara ställa mig upp och skrika snälla snälla SNÄLLA, ge mig inte 
fler exempel på svenskundervisning som inte fungerar och unga som inte vill eller kan 
läsa. Vi vet redan att pojkar läser mer sällan än flickor, och då helst fantasy, att de spe-
lar mer dataspel än tjejerna. 

Citatet är hämtat från artikeln ”Mellan Dante och Big Brother - en avgrund” ur tidskrif-
ten Opsis Barnkultur (2009, s. 41). Läsning förknippas ofta med läsning av böcker och i 
det sammanhanget kan beskrivningen bli instrumentell, d.v.s. läsningen ska främja 
andra mål i samhället såsom demokrati, empati, bota sjukdomar etc.  
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Litteraturvetaren Magnus Persson ger i sin undersökning Varför läsa litteratur? flera 
alternativ till att läsning kan ge upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stär-
ker den personliga och kulturella identiteten samt bidrar till goda läsvanor (2007, s. 6f). 
Problemet med dessa goda egenskaper som läsningen alternativt bokläsningen tillskrivs 
menar Persson, är att de ofta uttrycks som fastslagna fakta. Vi bör istället säga att litte-
raturläsningen kan ha dessa positiva effekter snarare än att per automatik förutsätta det 
anser han. 
 
I samband med att statistik om läsning publiceras brukar media vara snabba med att 
kommentera om läsandet minskat eller ökat, hur många böcker som läses och om detta 
antal sjunkit eller är oförändrat o.s.v. Men i Kulturrådets publikation Om läsning – mer 
eller mindre? som är en rapport om hur läsvanor studeras, framgår det exempelvis att 
det inte är enkelt att dra några snabba slutsatser om läsningen minskar i landet, eftersom 
resultaten från de olika läsvaneundersökningarna är svåra att jämföra med varandra 
(Peurell, 2004, s. 5). Erik Peurell, som författat rapporten, nämner också att tidningarna 
ofta använder statistik utan att problematisera.1 Han berör även att barns och ungdomars 
läsvanor varierar allt mer idag och att frågorna som ställs inte tar detta i beaktande.  
Detta bidrar till att ge en felaktig bild av lässtatusen ute i landet.  
 
I senaste rapporten Kulturvanor i Sverige 1987–2010 som SOM-institutet tagit fram åt 
Kulturrådet, framkommer det en marginell skillnad av resultaten på frågan ”läst bok” 
under det senaste året då svaren var 89 % 1989 och 80 % 2010. På frågan ”läst bok” 
minst varje vecka under det senaste året var det 1989 34 % och 2010 39 % och det är 
mer än en tredjedel av befolkningen som är vana bokläsare och en ökning har skett se-
dan 1989. Lugnande siffror eller katastrofsiffror? 80 % läser en bok om året och då är 
inte läsning av tidningar, nättidningar, läsning på nätet, broschyrer medräknat. Under en 
tjugoettårsperiod minskar bokläsningen endast 9 % samtidigt som IT-samhället vuxit 
fram (Kulturrådet 2010). Något som inte heller synliggörs i statistiken tas upp i forska-
ren Jana Holsanovas bok Myter och sanningar om läsning (2010, s. 24). Här skriver hon 
att en tredjedel av alla yrkesverksamma tillbringar mer än hälften av sin arbetstid med 
att läsa eller producera texter. I statistiska analyser är det svårt att se vad som är orsak 
och vad som är verkan. I boken Reading Matters: What the Research Reveals about 
Reading, Libraries, and Community nämner författarna Catherine Sheldrick Ross, Lyn-
ne (E.F.) McKechnie och Paulette M. Rothbauer (2006, s. 20) en kanadensisk under-
sökning om läsvanor och TV-tittande och ställer följande fråga: är det TV-tittande som 
orsakar svag läsförmåga eller är det svag läsförmåga som skapar ökat TV-tittande?  
 
Det kan ha betydelse hur statistik om läsning presenteras i medierna. Ambitionen med 
vår undersökning är att se hur läsning uttrycks i dagspressen och vi har därför valt att 
studera artiklar från fyra rikstäckande dagstidningar med hjälp av diskursanalys. Ande-
len tidningsläsare är fortfarande förhållandevis stor i Sverige. Från Dagspresskollegiet 
kommer rapporten Läsvanestudien 1986–2010 – en tabellrapport gjord av Ulrika Hed-
man 2011 som bygger på statistisk från SOM-institutet. Morgontidningsläsning mellan 
åren 1986–2010 visar att tidningsläsandet minskar från 77 % 1986 till 63 % 2010, men 

                                                
1 De olika läsvaneundersökningarna från Kulturbarometern, Mediabarometern, ULF-undersökningarnas 

rapporter, Barnbarometern och SOM-institutets material har olika frågeställningar, åldersintervaller, 
urval och resultaten presenteras också på skiftande vis.  



 3 

om både tidningarnas pappers- och nätupplagor räknas in blir denna siffra 2010 sam-
manlagt 70 % (Hedman 2011).  
  
Det finns ett behov att diskutera läsning som begrepp eftersom det är komplext och kan 
betyda olika saker i olika sammanhang. Vi menar att denna studie kan medverka till att 
fördjupa kunskapen kring läsning som både begrepp och fenomen, och på detta vis  
bidra till de studier som redan finns inom biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning (t.ex. Dolatkhah, 2010; Eriksson, 2007). Eftersom biblioteken ofta har ett 
litteraturförmedlande uppdrag och läsfrämjande verksamhet pågår på de flesta folkbib-
liotek, anser vi att denna undersökning är relevant inom det biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga fältet. Vår förhoppning är att våra resultat kan bidra till en ökad 
medvetenhet om hur diskurser om läsning kommer till uttryck och deras möjliga konse-
kvenser.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen om hur diskurser om läsning kom-
mer till uttryck i svensk dagspress 2007-2010.  
 
Vårt empiriska material utgörs av artiklar från fyra rikstäckande dagstidningar som  
behandlar ämnet läsning och dessa analyseras utifrån en diskursanalytisk ansats. För att 
uppnå syftet ställer vi följande frågeställningar: 
 
• vilka kategoriseringar framkommer om läsning? 
• vilka möjliga teman kan skönjas? 

• vilka diskurser om läsning finns i dagspressen och hur definieras läsning i dessa  
diskurser? 

De tre ovanstående frågeställningarna besvaras genom analysen i kapitel 5.  
Den avslutande frågeställningen är av en mer övergripande karaktär och besvaras i slut-
diskussionen i kapitel 6: 
 
• vilka konsekvenser kan diskurserna få?  
 
För att få en hanterlig undersökning har vi valt att begränsa studien till tre år, 2007-07-
01 till 2010-06-30. Detta görs genom en analys av 76 artiklar. Valet av dagspress är 
baserat på att vi vill undersöka vilka föreställningar som förekommer i media om läs-
ning, och som vi nämnde ovan når dagspressen fortfarande en bred allmänhet. Därför 
har exempelvis facktidskrifter inom bibliotekssektorn hoppats över eftersom de vänder 
sig till en specifik målgrupp. Vi har valt Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Nyheter 
(DN), Expressen (Exp) samt Aftonbladet (AB).  
 
Vi kommer att använda oss av diskursanalys som både teoretisk och metodologisk  
utgångspunkt, eftersom vi vill skapa en förståelse för hur olika sätt att beskriva läsning 
kommer till uttryck i det analyserade materialet.  
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Analysmetoden utgår från Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori (Laclau & 
Mouffe, 2008; Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Lacla-
us & Mouffes begreppsapparat kommer vi sedan att tillämpa tillsammans med en fyr-
fältsmodell av Ingrid Sahlin som beskrivs närmare i avsnitt 3.3. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I föreliggande kapitel ringar vi in begreppet läsning med hjälp av valda delar ur läs-
forskningen. Vi kommer att använda detta kapitel som utgångspunkt när vi i kapitel 5 
och 6 besvarar våra frågeställningar. Vi har valt att dela upp kapitlet tematiskt, då vi är 
ute efter beskrivningar, diskussioner och synen på läsning som ämnesområde. Texterna 
har hämtats från discipliner som kognitionsvetenskap, litteraturvetenskap och biblio-
teks- och informationsvetenskap samt en rapport från Svensk Biblioteksförening (SBF). 
Kapitlet är indelat i följande rubriker: 2.1 Begreppet läsning, 2.2 Föreställningar och 
myter om läsning, 2.3 Läsningens betydelse, samt 2.4 Värdet av att läsa. I slutet av  
kapitlet avslutar vi med en sammanfattande kommentar.  
 

2.1 Begreppet läsning 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp texter som behandlar det komplexa begreppet läs-
ning och redogöra för hur det kan definieras. Dessutom kan frånvaron av en definition 
av begreppet få konsekvenser för tolkningen av läsbegreppet.  
 
Svårigheten att definiera begreppet läsning och alla dess olika aspekter har Mats Do-
latkhah förenklat genom att arbeta fram fyra begrepp om läsning i Barnbiblioteken och 
läsandets fyra ”M” (2010, s. 103). Dolatkhah är doktorand i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i 
Borås och Göteborgs universitet, och i den kommande avhandlingen studerar han i ett 
historiskt perspektiv barnets möte med texten i bibliotekets och familjens sammanhang 
(Dolatkhah, 2010, s. 19). Läsning har en central roll i barnbiblioteken och trots att Do-
latkhahs läsbegrepp ”fyra M” är hämtade från teorier som intresserar sig för läsforsk-
ning som historiskt fenomen, är de ändå gångbara i utvecklandet av läsfrämjande verk-
samhet för att förstå läsningens förflutna, samtid och eventuella framtid. För vår uppsats 
finns det poänger med att ta upp Dolatkhahs fyra begrepp eftersom de klargör på ett bra 
sätt mycket av det som går att utläsa ur det komplexa begrepp som läsning utgör. Läs-
ning kan jämföras med andra tolkande aktiviteter, exempelvis se en film, men samtidigt 
kräver den också läskunnighet. Barn kan bläddra i en bilderbok och läsa bilderna i stäl-
let för texten och blir då bekanta med boken som medium. Dolatkhah frågar sig då vil-
ket av begreppen: tolkningsprocessen, alfabetiska kompetensen eller boken som medi-
um, som ska vara centrum i läsfrämjande arbete. För att inte inrikta sig för mycket på 
det ena eller andra läsbegreppet, menar Dolatkhah att man kan se övergripande på alla 
läsbegreppen i form av ”en bank av resurser” (ibid, s. 103). Läsandets ”fyra M” står för 
meningsskapande, materialitet, modalitet och makt (ibid, s. 107).  
 
Det första läsbegreppet meningsskapande, innefattar problematiken med att även om vi 
läser samma texter, kan vi tolka dem på olika sätt. Det går inte att i förväg förvänta sig 
en och samma upplevelse eller tolkning av samma text, utan mening verkar ofta skapas i 
själva läsakten. Exempelvis nämner Dolatkhah religiösa texter som går att läsa bok-
stavstroget eller öppet eftersom texten innehåller metaforer och analogier som går att 
tolka på olika sätt. Till tolkningen lägger Dolatkhah begreppet ramar som han hämtar 
från forskaren Jonathan Rose (som i sin tur hänvisar till Erving Goffmans rambegrepp). 
Detta innebär att människor organiserar sina erfarenheter med hjälp av ramar för att 
förstå sin omgivning och ramarna träder i kraft när vi läser och bestämmer då hur vi 
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förstår texten. Olika ramar kan användas av olika läsare i vitt skilda situationer, men för 
att inte förstöra språkets kommunikativa funktioner går det inte att konstruera vilken 
mening som helst i vilken text som helst (Dolatkhah, 2010, s. 107ff).  
 
Det andra begreppet materialitet betyder dels den kroppsliga aktivitet läsaren utför  
exempelvis ögonen öppna mot bokstäverna, händerna håller i någon form av sidor med 
text eller tangent för att scrolla text på skärm samt att man exempelvis sitter, står, ligger 
någonstans i ett rum, bibliotek eller sitter på bussen (ibid, s. 109f). Dolatkhah hänvisar 
till forskaren Mats Dahlström, som skriver att textens medium, objektet vi läser ifrån, 
alltid innehåller bokstäver i en viss storlek, färg och typografi. Läsupplevelsen är alltså 
också påverkad av hur texten är presenterad, på vilket medium, rummet vi läser i och 
hur och var vi placerar oss kroppsligt i rummet.  
 
Det tredje läsbegreppet modalitet innebär att vi alltid läser på ett visst sätt och det för-
ändras över tid (ibid, s. 111f). Andra sätt som läsningen kan variera på är högläsning 
eller tyst läsning, och den historiska läsforskningen har visat att vi haft olika variationer 
i sättet att läsa genom tiderna (ibid, s. 112).  
 
Det sista läsbegreppet är makt och det handlar om olika auktoriteter och utgivares makt 
att styra och begränsa det som publiceras för läsarna (ibid, s. 113f). Men läsaren behö-
ver inte tolka texten som det var tänkt från producentens sida och detta kan tolkas som 
en motståndshandling. De fyra läsbegreppen tycker vi ringar in det svåra begreppet läs-
ning på ett gripbart sätt. Att bara se läsning som skönlitterär bokläsning tycks vara  
en alltför enkel och skev bild av begreppet läsning. Vi tycker det finns en poäng att ha 
läsandets ”fyra M” i åtanke när exempelvis läsfrämjande arbete bedrivs.  
 
 
En för vår undersökning relevant studie är Marie-Louise Erikssons magisteruppsats där 
hon har undersökt begreppet ”läsning” i Bokpriskommissionens slutrapport från 2005 i 
Den goda läsningen: en problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens 
slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori. Eriksson vill ta reda på 
vilken läsning som avses i rapporten, d.v.s. om det är en viss sorts läsning som värderas 
högre och anses bättre än någon annan (Eriksson, 2007, s. 2f). Bokpriskommissionen 
tillsattes för att granska effekterna av bokmomssänkningen, som genomfördes 1 januari 
2002, för att se vilket genomslag det fick på priset ute i bokhandeln och på svenska  
folkets läsvanor. Förutom att granska slutrapporten vill Eriksson dessutom se hur läs-
ningen har förändrats genom historien och gör även en studie av litteraturen inom läs-
ningens historia (Eriksson använder Foucaults term genealogi istället för historia), och 
som metod används Michel Foucaults diskursteori (ibid, s. 3).  
 
Syftet med litteraturstudien är enligt Eriksson, dels att visa på hur synen på läsning sett 
ut i ett historiskt perspektiv, och dels synliggöra vilken diskurs som för närvarande är 
den dominerade när det gäller läsning (ibid, s. 19). Läsvanor, läskunnighet och ”bokens 
ställning i det svenska medielandskapet” har under en längre tid figurerat i undersök-
ningar och utredningar och ofta på initiativ från regering och riksdag, som har ett upp-
drag att följa upp hur det går för bl.a. eleverna i skolan, vilka faktorer som påverkar 
fritidsläsningen skriver Eriksson (ibid, s. 28). Inte sällan är upphovet till utredningarna 
larmrapporter från media om barns och ungdomars minskande läsning och hon redogör 
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för bakgrunden till Bokpriskommissionen i början av sitt analyskapitel (Erikson, 2007, 
s. 28). Kommissionen existerade i tre år och lämnade med jämna mellanrum fem del-
rapporter samt en slutrapport som sammanfattade alla delarna. Varje delrapport inne-
håller dels en gemensam text dels ett antal texter av inbjudna författare som var tänkta 
att ge en värdefull bakgrund till de områden som kommissionen skulle bevaka och att 
skapa debatt (ibid, s. 29). Bokpriskommissions material som ligger till grund för svens-
ka folkets läsvanor kommer från undersökningar från Nordicom-Sverige och SOM-
institutet (ibid, s. 30). Vi har tidigare nämnt Peurells kritik över dessa läsvaneundersök-
ningar och denna kritik finns även med i slutrapporten (vår anm. förkortad version). 
Eriksson skriver att Peurell är den enda som ifrågasätter läsvaneundersökningarna i rap-
porten och att det inte går att dra några säkra slutsatser utifrån dessa eftersom barns och 
ungdomars läsande är allt mer varierande och frågorna i undersökningarna inte täcker in 
alla varianter av läsning (ibid, s. 34f). Trots detta skriver dagspressen ofta om den dras-
tiskt minskande läsningen och Eriksson tar upp ett citat från Peurell (ibid, s. 35): 

Det finns alltså ett starkt samhällsintresse av att undersöka läsandet – och i synnerhet 
barns läsande. Många olika institutioner och myndigheter ställer frågor om läsandet. 
Men vad är det vi vill använda läsvaneundersökningar till? Vad vill vi ha reda på egent-
ligen? Och varför vill vi ha reda på det? I dag handlar det uppenbarligen inte om att 
mäta läskunnighet. Det handlar om att läsa böcker. Och eftersom man i de ursprungliga 
undersökningarna betonade att det gällde all läsning (av böcker, utom viss läsning) kan 
man läsa mellan raderna att läsning av böcker a priori uppfattas som läsning av skönlit-
teratur. (2004:90, sid. 71) 

Vidare belyser Eriksson att Bokpriskommissionen inte definierar vad de menar med 
begreppet läsning i rapporten och vad de låter ingå i det. Hon kan dock skönja ett möns-
ter när läsning på olika sätt nämns i samband med någon motivering till varför det ska 
läsas och bl.a. nämns språkutveckling och personlig utveckling. Det kanske mest tydliga 
mönstret enligt Eriksson, är när läs- och skrivkunnighet sätts i samband med demokrati, 
samhällsutveckling och kunskap (ibid, s. 36). Eriksson konstaterar också att ”ickeläsa-
re” i rapporten är det samma som icke-läsare av böcker (ibid, s. 40). Eriksson skriver: 
”[d]et tyckts med andra ord vara så att diskursen om läsning omfattar en etablerad före-
ställning/kunskap om läsning som läsning av bok, där en av diskursens utestängnings-
mekanismer medför att annan form av läsning räknas som icke-läsning (ibid, s. 39).  
 
I Erikssons studie omtalas också att läsningen går i hierarkiska ordalag ”att läsande och 
läsvana går i en trappstegsliknande utveckling: från vecko-/månadstidningar, till tid-
skrifter, till pocketböcker och lättare genrer som deckare/thrillers och vidare till roma-
ner och inbundna böcker” (ibid, s. 44). På översta trappsteget står den inbundna boken. 
Begreppet läsning får i slutrapporten betydelsen att kunna ge språklig utveckling,  
demokratisk rättighet och möjlighet till att påverka samhället menar Eriksson (ibid, 
s. 47). Vidare skriver hon att de valmöjligheter diskursen erbjuder bygger på värdering-
ar som kan sammankopplas med läsning, som att det är en viktig del av inhämtning av 
kunskap och denna kunskap är kumulativ. Den dominerande diskursen om läsning inne-
bär bokläsning och andra former av läsning inte värderas lika högt. Aspekter på demo-
krati och själsutveckling kopplas till bokläsning och blir då ”en viktig komponent i in-
dividens plikt att hålla sig informerad” och engagera sig genom att läsa (ibid, s. 54f).  
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2.2 Föreställningar och myter om läsning 
I föregående avsnitt framkom hur många betydelser som kan rymmas i begreppet läs-
ning. Samtidigt visades hur snävt begreppets betydelse kan bli när det inte definieras 
tydligt. Detta avsnitt handlar om vilka myter om läsning som kan förekomma, i t.ex. 
medier och undersökningar. Inte sällan är det en begränsad innebörd av läsning som 
figurerar i föreställningarna.  
 
Vi har i uppsatsens inledning berört att människors föreställningar om läsning beror på 
flera olika faktorer. Att läsningen dessutom står inför en kris av något slag, syns tydligt 
i ett flertal studier inom läsforskningen. I Reading Matters: What the Research Reveals 
about Reading, Libraries, and Community tar författarna Catherine Sheldrick Ross, 
Lynne (E.F.) McKechnie och Paulette M. Rothbauer upp forskning kring läsning ur 
olika perspektiv (2006, s. 37). De menar att när det gäller att fånga människors upp-
märksamhet så finns det inget lika effektivt som ett hot om utrotning. Uppmärksamhe-
ten på den s.k. läskrisen har blivit ett ”hot topic” för forskningen, och läsningen studeras 
ur alla möjliga synvinklar. Olika former av läsforskning bedrivs inom flera discipliner 
såsom pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, psyko-
logi, sociologi, historievetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Som vi 
nämnde i inledningen finns många argument kring läsningens framförallt goda effekter 
på både det personliga och samhälleliga planet. Problemet är att de oftast inte motiveras 
närmare utan de tycks så självklara att ingen förklaring krävs.  
 
Vi tar här upp några andra välkända myter om läsningen som Ross et al. beskriver: läs-
ning och böcker kommer att dödas av TV, film och internet; människor läser inte så 
mycket som de har gjort; unga människor har inte den lässkicklighet som tidigare gene-
rationer; kvalitén på materialet som människor läser sjunker, förr läste de Milton, 
Shakespeare och nu läser de mest skräpromaner och självhjälpsböcker; överkonsumtion 
av skräplitteratur, för mycket TV-tittande, internetsurfande och TV-spelande dödar 
människors möjligheter att läsa högkvalitativa böcker; män och pojkar läser inte och 
män läser inte skönlitteratur; kvinnor läser inte science fiction; bokläsare är antisociala 
för att nämna några (Ross et al., 2006, s. 17). Dessa påståenden om läsning tycker vi 
känns igen och de är verkligen starkt generaliserande, och enligt författarna så är inget 
av dessa uttalanden sanna helt och hållet, och ett par av dem är rent av falska. Ross et al. 
avlivar de olika myterna en efter en genom att visa på motsatsen och peka mot olika 
studier och forskningsrapporter om läsning (ibid, s. 17ff). 
 
 
En annan forskare som tar upp myterna kring läsning är Jana Holsanova som är docent  
i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon undersöker samspelet mellan språk 
och bild i olika medier med hjälp av avancerad ögonrörelsemätning i Myter och san-
ningar om läsning från 2010. När vi läser olika sorters texter som exempelvis tidningar, 
böcker, broschyrer, rapporter, så möts vi av komplexa texter med en rad olika visuella 
element såsom brödtext, bilder, grafer, diagram, punktlistor (Holsanova, 2010, s. 15). 
Som vi nämnde tidigare uppmärksammar även Dolatkhah (2010) att det är många fakto-
rer som spelar in när vi tolkar en text exempelvis beroende på textens medium och bok-
stävernas typografi. Skriften kan också ramas in i rutor, streck och texten består av en 
kombination av språk, bilder och grafiska hjälpmedel som det dessutom blir allt vanli-
gare att man hämtar från nätet. Holsanova studerar interaktionen mellan läsarna och de 
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ganska komplexa texterna i både gamla och nya medier och det ligger lite utanför vårt 
uppsatsområde, men hennes tankar om vad som räknas som ”läsning” är relevanta för 
oss och hon menar att en vanlig föreställning om läsning är att identifiera den med skön-
litterärt läsande (Holsanova, 2010, s. 24). När personer säger att de inte läser något 
nämnvärt nuförtiden, är det inte sant menar Holsanova och ger flera exempel på detta. 
Bl.a. läser förmodligen personen framför datorn istället. Uppskattningsvis tillbringar en 
tredjedel av alla yrkesverksamma mer än hälften av sin arbetstid framför en dator med 
att antingen framställa eller använda texter och läsning ingår dessutom som arbetsupp-
gifter i många vanliga yrken exempelvis undersköterskor, brandmän, förskolepersonal, 
butikspersonal, byggnadsarbetare, lastbilsförare. Sedan läses det både hemma och på 
jobbet olika typer av sakprosa, ett samlingsnamn som Holsanova använder för bloggar, 
pappers- och nättidningar, broschyrer, informationsblad, tidskrifter och instruktioner. 
Slutligen används internet alltmer till att samla information, få underhållning och uträtta 
ärenden av olika slag och då läses en mängd olika texter av vitt skilda slag. Så att läsa 
får inte enbart räknas som skönlitterär bokläsning utan måste även omfatta all annan 
läsning som sker digitalt på olika medier och via olika trycksaker som vi möter dagligen 
menar Holsanova (ibid, s. 24f).  
 
 
Redan på ett tidigt stadium i livet verkar vår föreställning om läsning cementeras och 
vara svår att bryta sig loss ifrån. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek 
utformades nyligen av Svensk Biblioteksförening (SBF) med namnet Barn berättar 
under ledning av Wiviann Wilhelmsson (SBF rapport 2011:1). Rapporten är skriven av 
Åse Hedemark, fil. dr. i Biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid Institu-
tionen för ABM, Uppsala universitet. I förordet som är författat av Niclas Lindberg 
framkommer bakgrunden till studien att svenska barn läser allt sämre enligt PIRLS-
studien 2006 och det är andelen mycket goda läsare som krympt.  
 
Studiens syfte är att ur barns egna utsagor undersöka deras upplevelser av läsning, läs-
lust och berättelser och sätta detta i relation till verksamheter i biblioteken (SBF rapport 
2011:1, s. 4). Studien fokuserar på läsarna som subjekt, och det är alltså barnens per-
spektiv som får komma fram. En mycket intressant notering är studiens definition av 
läsning som inte ensidigt innebär läsning av skönlitterära böcker. Denna utökade bety-
delse innefattar även: ”läsning av faktaböcker, tidningar, tidskrifter eller användande  
av Internet, TV, dataspel och ljudböcker” (ibid, s. 4). Med Erik Peurells kritik i åtanke, 
att inte läsvaneundersökningar tog med barnens förändrade läsvanor i beaktning utan  
enbart behandlade frågor om bokläsning, så är denna breda definition av läsning i  
undersökningen väldigt glädjande. Men för barnen i undersökningen hade det vidgade 
läsbegreppet ingen betydelse (ibid, s. 12): 

Även om ambitionen innan intervjuerna var att fånga attityden till all typ av läsning som 
barnen gör, märktes ganska omedelbart att barnen kopplade begreppet läsning till just 
läsning av tryckta, skönlitterära böcker. Vid specifika frågor om andra medieformat 
framkommer att de ibland använder exempelvis Internet eller ljudböcker, men de betrak-
tar inte det som läsning i lika stor utsträckning som nyttjande av tryckta böcker.  

Kontentan blev att när inget annat angavs så handlade studien om läsning av tryckt 
skönlitteratur. Studien gjordes genom 20 gruppintervjuer med sammanlagt ett hundratal 
10-åriga barn från hela landet i såväl glesbygd som storstad (ibid, s. 6). Det framkom tre 



 10 

förhållningssätt till läsning som barnen gav uttryck för: den lustfyllda, läsning som 
tvång samt den instrumentella (SBF rapport 2011:1, s. 46f).  
 
Det första förhållningssättet, den lustfyllda läsningen, rymmer en positiv inställning till 
läsning och uttrycks av barnen som ett nöje som utövas för dess egen skull och bygger 
på frivillighet. Det andra, läsning som tvång, har en negativ inställning till läsning och 
anses av barnen vara tråkig och påtvingad och något som endast utövas om de måste. 
Barnen uttrycker ett motstånd mot läsning och det kan bero på bristande läskunskaper. 
Det tredje och sista förhållningssättet, den instrumentella läsningen, uttrycker varken 
det ena eller det andra utan barnen ser på läsning som något nyttigt som används för att 
uppnå andra saker. Barnen uttrycker ingen entusiasm, men en medvetenhet om att det är 
viktigt att kunna läsa för att klara sig i samhället. Hedemark menar att synsättet på läs-
ning ligger nära till hands för den läsning som uppmuntras i skolan (ibid, s. 46f).  
I den avslutande diskussionen framkommer att hur läsning uppfattas av barnen beror till 
stor del på den kontext som omger den såsom läsarens ålder, kön, erfarenheter, omgiv-
ningens inställning och inflytande. Man kan tala om olika typer av läskulturer som  
växer fram i vissa situationer, exempelvis skolan, där man utvecklar gemensamma före-
ställningar om läsning (ibid, s. 50).  
 

2.3 Läsningens betydelse 
Medan de två föregående avsnitten diskuterade forskning om läsning i vid bemärkelse 
tar vi i detta avsnitt upp forskning gällande läsningens betydelse för individers person-
lighetsutveckling. Vi tar också upp hur läsning ofta beskrivs i instrumentella termer i 
skolans läroplaner.  
 
Vilken betydelse litteraturen kan ha för läsarens existentiella och sociala personlighets-
utveckling är något som inte uppmärksammats speciellt mycket, varken inom forskning 
eller media. Därför anordnade Skans Kersti Nilsson från Institutionen för biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och Torsten Pettersson från Littera-
turvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet ett tvärvetenskapligt symposium 
Litteratur som livskunskap i Borås 2008. Intresset var positivt och totalt hölls det 17 
föredrag från många olika områden och förutom de ovan nämnda institutioner som  
arrangerade symposiet, förekom experter från medicin och vårdvetenskap, psykologi, 
psykiatri och psykoterapiutbildning samt teologi och livsåskådningsforskning. Frågan 
som stod i centrum, och som föredragshållarna försökte besvara var ”Vilken roll kan 
litteraturen spela i läsarens existentiella, sociala och professionella personlighetsutveck-
ling?” (Nilsson & Pettersson, 2009, s. 7f). Symposiet finns i bokform och bland de rikt 
varierande föredragen finns ämnen såsom vilken kraft litteraturen kan ge människor  
i olika svåra och obegripliga skeenden i livet, biblioterapi, läkarstudenter och livskun-
skap m m.  
 
Ett av föredragen från detta symposium är särskilt intressant för vår undersökning och 
det är Lena Kårelands Estetik och livskunskap i skolans litteraturläsning (Kåreland, 
2009b, s. 79). Kåreland är litteraturvetare och professor emerita i svenska med didaktisk 
inriktning vid Uppsala universitet, och är välkänd inom barnlitteraturforskningen. Sko-
lans läro- och kursplaner präglas av en instrumentell syn på läsning och Kåreland skri-
ver bl.a. att den skönlitterära läsningen ska bidra till elevernas personlighetsutveckling, 
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att de ska få större tolerans och empatisk förmåga samt främja elevernas inlevelse, kun-
skaps- och demokratiutveckling (Kåreland, 2009b, s. 79f). Ofta hänvisas det till filoso-
fen Martha Nussbaum i skoldebatten eftersom hon anser att läsningen kan öka våra erfa-
renheter samt göra oss mer empatiska (Nussbaum enligt Kåreland, 2009b, s. 79). Kåre-
land menar att denna uppfattning, att vi blir bättre människor av att läsa, präglar skolans 
läro- och kursplaner i svenska (ibid, s. 80). Precis som Holsanova (2010) skriver Kåre-
land att begreppet läsning i dag kan tolkas på olika sätt eftersom vi läser i nya former 
såsom TV, dataspel och internet. Själva textbegreppet har vidgats i kursplanen för 
svenska 2002 och skönlitteraturen har inte samma centrala roll i undervisningen längre 
(ibid, s. 81). Att tillägna sig texter behöver inte entydigt betyda skönlitterär läsning utan 
kan även inhämtas från exempelvis drama, film och bildstudier för att nämna några  
exempel.  
 
Vidare menar Kåreland att det verkar som det är lättare att få yngre barn entusiastiska 
för läsning i skolan än eleverna på högstadiet, och detta tror hon inte enbart beror  
på åldern utan kanske även på metod och attityder. Läsundervisningen i de lägre klas-
serna bygger mer på muntlig, kroppslig kultur som påminner om antikens berättare och 
medeltidens trubadurer (ibid, s. 81). Kåreland hänvisar till Lennart Hellsing som ofta 
har kritiserat skolan för att bara se till det logiska tänkandet på bekostnad av fantasin. 
”Barnen förstår att bilden, ordet, musiken och dansen är magiska saker som kan för-
vandla våra liv och vardag till en fest” (Hellsing enligt Kåreland, 2009b, s. 82). I under-
visningen på högstadiet och gymnasiet verkar det kritiska, intellektuella och logiska 
tänkandet ha övertaget i stället för att låta fantasin flöda i själva läsakten.  
 
Att läsa med kroppen och sinnena och att låta sig uppslukas av texten har ofta blivit 
förknippad med kvinnor och barn, som inte sällan har haft en lägre status i den litterära 
hierarkin (ibid, s. 82). Läsraseriet, d.v.s. det uppslukande hängandet över böcker varna-
de man för förr, och Kåreland nämner lektorn Julius Humble som jämförde detta själens 
rus med intagandet av starka drycker. Under senare tid har många rapporter kommit om 
sjunkande läsvanor och dessa visar på att läsningen är starkt könsrelaterad. Flickor har 
ofta en mer positiv inställning till läsning än pojkar och på senare år har läsningen 
minskat bland pojkar och yngre lågutbildade män. Kåreland framhåller att barnen socia-
liseras in i dessa skilda förhållningssätt till läsning av skönlitteratur som är tydligt  
genusrelaterade, och i skolan utvecklar pojkarna många gånger en motståndskultur till 
läsning som räknas som omanlig syssla. Men litteraturen är ändå universell och den 
både beskriver och skapar sin egen värld och människor har behov av att uppleva dessa 
imaginära världar menar Kåreland. Hon vill istället lyfta fram den hängivna naiva läs-
ningen där läsaren förbehållslöst överlämnar sig åt texten. Det naiva läsandet behöver få 
upprättelse och är motsatsen till kritiska synsättet på läsning som ofta präglar svenskun-
dervisningen i skolan. Kåreland nämner litteraturkritikern Hillis Miller som menar att 
motsättningen mellan kritisk och naiv läsning är skenbar och går att kombinera. Det 
handlar om att pendla mellan inlevelse och distans samt lustläsning och nyttoläsning 
(ibid, s. 82f). 
 

2.4 Värdet av att läsa 
I detta sista avsnitt behandlas forskning som på olika sätt diskuterar vikten av att läsa. 
Vi har här samlat författare som ställer frågan ”varför vi ska läsa” och problematiserar 
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detta på olika sätt. Det handlar bl.a. om att läsningen inte är lika självklar längre och att 
den bör motiveras, för att den ska få betydelse i framtiden.  
 
I inledningen berörde vi att regeringen beslutat och tillsatt en kommitté för att utreda 
litteraturens ställning. Bakgrunden till detta är bl.a. att det skett stora förändringar sedan 
mitten av 1990-talet i läsvanor och utgivning av böcker och tidskrifter (Dir. 2011:24, 
s. 1). Särskilt bland barn och unga har undersökningar visat att det finns tendenser under 
senare år till en negativ utveckling vad gäller läsförståelse och intresse för litteratur 
(ibid, s. 2). Resultaten från läsvaneundersökningar publiceras återkommande i dags-
pressen och ofta med rubriker som ”läsningen minskar”. Magnus Persson anser att en 
allt viktigare fråga att ta ställning till är Varför läsa litteratur, som även är titeln på hans 
studie från 2007. Magnus Persson är litteraturvetare och lektor i svenska vid Lärar-
utbildningen på Malmö högskola. Han menar att det är på samma gång både enkelt och 
ofantligt komplicerat att fråga sig ”varför vi skall läsa litteratur” (Persson, 2007, s. 6). 
Det har blivit svårare och svårare att besvara frågan skriver han, och en av de viktigaste 
förklaringarna till det är de kulturella förändringar som samhället i västvärlden genom-
gått de senaste femtio åren såsom ”mediekultur, konsumtionssamhälle, mångkultura-
lism, upplevelseekonomi, globalisering” (ibid, s. 7).  
 
Vi lever inte längre i ett homogent kulturellt samhälle och därför blir de gamla legitime-
ringarna från förra sekelskiftet, som att läsa de stora svenska författarna för att fostra 
goda medborgare förlegade i dagens mångkulturella samhälle. I Perssons studie Varför 
läsa litteratur? undersöks hur man tagit ställning till denna fråga, samt vilken betydelse 
den kulturella vändningen haft för litteraturstudierna inom utbildningssystemet: skolans 
svenskämne, den akademiska disciplinen litteraturvetenskap samt svensklärarutbild-
ningen (ibid, s. 9f). Den kulturella vändningen beskriver Persson som ett komplicerat 
fenomen, men kort kan det definieras som en ”tendens att se på och förklara olika före-
teelser (däribland litteratur) i termer av kultur”. Denna trend förekommer inte bara på 
den akademiska arenan utan genomsyrar också exempelvis journalistiken, samhälls-
debatten, vardagsspråket (ibid, s. 11). Perssons poäng är att argumenten för varför vi ska 
läsa litteratur behöver vässas ordentligt om vi i framtiden vill att litteraturläsning skall 
ha en central roll i utbildningssystemet (ibid, s. 12).  
 
”Varför måste litteraturen motivera sin egen existens?” Citatet hämtar Persson från Da-
vid Kaufmann (författare till Why Literature Matters. Theories and Functions of Litera-
ture) som menar att eftersom litteraturen är så lustfylld och onyttig måste den kanske 
legitimeras (Persson, 2007, s. 218). Ett sätt att legitimera litteraturen inom den akade-
miska kretsen är att läsningen förvandlas till något vi vet är nyttigt – hårt arbete. Efter 
genomgången av svenskämnets styrdokument och läromedel har Persson fått fram en 
mängd argument för vikten av att läsa litteratur: 

Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl 
den personliga som den kulturella identiteten. Litteraturläsning ger förtrogenhet med 
kulturarvet och förståelse för kulturell mångfald. Litteraturläsning främjar goda läsva-
nor. Att läsa litteratur motverkar odemokratiska värderingar och gör läsaren empatisk 
och tolerant. Litteraturstudierna ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litte-
rär terminologi; kunskaper som gör eleven till en bättre läsare. (Persson, s. 218f) 

Persson hävdar att problemet med ovanstående legitimeringar är om dessa enkla påstå-
enden upplevs som ”ristade i sten” och förutses inträffa, istället för att de kan hända 
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eller är en möjlig utveckling av läsning. Ett annat ställe där lärarstudenterna möts  
av denna tankefigur ”, att litteraturläsningens goda är så självklart att den inte behöver 
motiveras”, är i ”tipskatalogerna” som Perssons kallar den uppsjö av böcker som ger 
studenterna tips för hur man ”lurar” barn och ungdomar att läsa. Det är inte de konkreta 
råden som Persson är kritisk till i tipskatalogerna, det är inte litteraturläsningens grund-
frågor om vad, hur och varför som motiveras, utan risken är att läsningens goda natura-
liseras. När tipskatalogerna anger moderna medier som undervisningsmetod är det inte 
helt oväntat som ”lockbete eller illustration” för något annat – litteraturen (Persson, 
2007, s. 243ff). Persson nämner också att en ständig fallgrop i skolans litteraturunder-
visning är just det instrumentella och ”läsningen blir inte subjektivt förankrad utan  
reduceras till färdighetsträning och uppgiftslösning” (ibid, s. 268).  
 
En annan intressant sak som Persson hämtar från journalisten och litteraturvetaren Ste-
fan Jonsson är de argument om hur samtidskonsten i vissa avseenden har tagit över 
journalisternas uppgifter att ge kritiska samhällsgranskningar (ibid, s. 274). Mediernas 
globala räckvidd och dessas ägarkoncentration riskerar att standardisera och ge stereo-
typa världsbilder. Här menar Jonsson att medan journalistiken närmar sig såpoperan så 
går konsten åt andra hållet och gör exempelvis sociala reportage. Konst, litteratur och 
film levererar och formulerar nödvändiga motbilder. En viktig anledning till att konsten 
lyckas ge en mer mångfaldig bild skriver Persson är att den arbetar med ett friare och 
öppnare formspråk än medierna oftast gör (ibid, s. 275). Slutligen anser Persson att det 
måste formuleras tydliga argument för varför litteraturen kan spela en viktig roll och ger 
följande förslag på nyckelord som kan ge litteraturläsningen en stark legitimitet: demo-
krati, narrativ fantasi och kreativ läsning (kombination av naiv läsning och närläsning) 
(ibid, s. 276). Litteraturstudier ska varken reduceras till instrumentella ändamål, hur 
goda de än är, eller isoleras ”till små fredade reservat” där enbart den goda eller stora 
litteraturen behandlas utan ska sätta sina egna vanor samt värderingar på spel (ibid, 
s. 279). 
 
 
Sista kapitlet i Lena Kårelands Barnboken i samhället (2009a) har titeln ”Varför läsa 
böcker?” och är ett sammanfattande resonemang. Hon menar att de kulturella föränd-
ringarna i samhället såsom medieexplosionen och upplevelseindustrin där kulturen allt-
mer kommersialiseras, har bidragit till att skillnaderna mellan finkultur och populärkul-
tur har minskats. De kulturella hierarkierna ifrågasätts och skolan fungerar inte längre 
som en smakfostrare (Kåreland, 2009a, s. 159). I detta klimat är det naturligt att skön-
litteraturen/läsningen ifrågasätts, vilket också har tagits upp i flera böcker på senare tid, 
bl.a. av Magnus Persson här ovan. Ämnet i böckerna handlar då om ”nyttan av att läsa 
skönlitteratur” och enligt Kåreland kan man se det ur två synvinklar att antingen finns 
ett genuint intresse för läsningen eller så är det ett tecken på att läsningen måste motive-
ras, för om alla hade varit eniga om nyttan av att läsa, då hade vi inte diskuterat frågan 
(ibid, s. 160f). Flera satsningar görs för att stimulera läsning och det är inte bara inom 
skolan, utan också i sjukdomssammanhang som biblioterapin fått ett uppsving (ibid, 
s. 160). Skolan verkar i många undersökningar ha misslyckats med att väcka läsglädje 
bland elever, men det behöver inte vara så pessimistiskt. Kåreland nämner forskaren 
Annette Årheim och hennes resonemang kring detta är att det kan finnas förklaringar till 
ungdomars bristande läsintresse eftersom de befinner sig i en period då mycket annat 
fångar deras tankar och uppmärksamhet (ibid, s. 163). Pojkar och flickor som anser att 
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de är ickeläsare under gymnasieåren kan hitta tillbaka till litteraturen senare i livet  
menar Årheim. Det är i tonåren som identiteten ska skapas och det är naturligt att inta 
en attityd av revolt och motstånd mot allt det vuxenvärlden erbjuder, inte minst skolan. 
Detta är fullt naturligt och därför ska man kanske inte anta att detta ointresse mot littera-
tur varar resten av livet och enbart erbjuda ungdomarna den textvärld de redan är hem-
ma i och konsumerar (Kåreland, 2009a, s. 163). Exempelvis kan läraren istället för att 
välja en film ta boken som filmen har utgått ifrån. 
  
Precis som Persson (2007) är även Kåreland av den åsikten att det till stor del beror på 
den mediekulturella förändringen, att litteraturen befinner sig i någon form av legitime-
ringskris (ibid, s. 165). Gränsupplösning mellan högt och lågt är idag påtaglig och popu-
lärkulturen har mer och mer införlivats i den övriga kulturen, men en negativ attityd 
finns ändå på många håll mot populärkulturen. Kåreland nämner litteraturkritikern  
Harold Bloom som inte skräder orden och pratar om samhällets förfall när den unga 
generationen växer upp med TV och datorer. Men denna hållning hjälper inte litteratur-
läsningen framåt enligt Kåreland, utan tvärtom blir det mer en motståndshandling,  
medan en positiv tillåtande inställning skulle vara mer konstruktiv (ibid, s. 165f).  
 
 
I Sara Bengtssons kandidatuppsats från 1998 Vad är läsfrämjande? En jämförande text-
studie av synen på läsning och läsfrämjande åtgärder under tre decennier, berörs bl.a. 
hur synpunkter på bra läsning är nära sammanlänkade med läsfrämjande arbete. Denna 
studie hänvisar även Eriksson (2007) till i sin magisteruppsats. Bengtsson undersöker 
70-, 80- och 90-talet i statliga utredningar som rör litteratur och bibliotek, samt litteratur 
författad av bibliotekarier och litteraturforskare (Bengtsson, 1997, s. 2). Synen på bib-
liotekens läsfrämjande arbete har förändrats från det att vara nyttobetonad folkbildning 
och få människor att läsa ”bättre böcker” till att i dag mer framhäva den personliga upp-
levelsen som läsning kan inbringa.  
 
En fråga som bör ställas vid en studie av läsfrämjande arbete menar Bengtsson är ”var-
för skall man läsa?” eller ”vad är nyttan med läsning?” och hon börjar sin studie med att 
även redogöra för detta (ibid, s. 4). Synen på läsning som nyttig handlar om språklig 
utveckling, kunskapsutveckling och personlig utveckling medan läsning som upplevelse 
har en mindre instrumentell prägel, d.v.s. det är själva läsakten i sig som står i centrum 
för läsaren (ibid, s. 4ff). Bibliotekarien Greta Renborg som bl.a. arbetade på Biblioteks-
högskolan i Borås figurerar bland analysmaterialet från 70-talet och hennes uppfattning 
präglades av den mer nyttobetonade synen på läsning (ibid, s. 8). Enligt Renborg får 
man endast en stark läsupplevelse genom att läsa kvalitetslitteratur. Populärlitteratur kan 
dock användas som verktyg för att väcka läslust och få läsaren att reagera, men det är 
inte helt problemfritt och ”lässtegen går från det enkla till det svåra och inte från det 
dåliga till det bra”. Bengtsson frågar sig vad som är bra och vad som är dålig litteratur? 
Betoning på nytta är även stark på 80-talet och det är den ”goda” boken som används, 
samtidigt som målet är att locka fler till läsning (ibid, s. 19). Under 90-talet kan Bengts-
son däremot skönja en förändring där läsaren, läsglädje och läsupplevelser får en mer 
central plats och läsaren har gått från att ha varit ett objekt till ett subjekt i det läsfräm-
jande arbetet (ibid, s. 24). Bland analystexterna från 90-talet finns Boken i tiden som var 
ett resultat av utredningen om bokens och kulturtidskriftens situation i Sverige (ibid, 
s. 25). Anledningen till utredningen var bl.a. larmrapporterna som kommit att barn läste 
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allt mindre och om detta eventuellt kunde bero på nedskärningarna på biblioteken. 
Bengtsson skriver också att ”[e]tt tecken på den vikt statsmakterna lagt vid litteraturen 
är just den bibliotekslag som trädde i kraft den första januari 1997” (Bengtsson, 1997, 
s. 26). Avslutningsvis funderar Bengtsson på varför det är den litteratur som nästan en-
bart läses av kvinnor som ansetts förkastlig, eftersom det även bland populärlitteraturen 
funnits nivåskillnader. Vilken inställning till läsning som litteraturförmedlaren har eller 
vill främja, nytta eller nöje, påverkar vilken litteratur som förmedlas till läsaren. För 
nyttig läsning lämpar sig kvalitetslitteratur som används oftare än populärlitteratur i 
läsfrämjande arbete (ibid, s. 29ff). 
 

2.5 Sammanfattande kommentar 
Läsning studeras ur alla möjliga perspektiv och den så kallade läskrisen har gjort detta 
till ett brännande tvärvetenskapligt forskningsämne. Många myter om läsning figurerar 
och problemet är att de ofta uppfattas som en vedertagen sanning. Att läsning ofta för-
knippas med skönlitterärt bokläsande, verkar vara en föreställning som är fast förankrad 
redan i tidig ålder. Även när försök görs att vidga begreppet till att inbegripa och omfat-
ta exempelvis läsning via internet, är det svårt att ändra på invanda föreställningar.  
 
När läsning definieras genom Dolatkhahs (2010) ”fyra M” blir det påtagligt hur snävt 
begreppet blir om det enbart begränsas till skönlitterär bokläsning. Lika snävt blir  
begreppet definierat av de resultat som omfattas av den diskurs Eriksson (2007) kom-
mer fram till om läsning i analysen av Bokpriskommissionens slutrapport där läsning 
betyder ”läsning av bok” och all annan läsning räknas som icke-läsning. Det är ganska 
förvånande anser vi, att inte begreppet läsning definieras överhuvudtaget i rapporten. Vi 
frågar oss om innebörden är så självklar att den inte behövs? Med ”fyra M” i åtanke är 
det ett misstag menar vi, och utredningen missar därmed många effekter som läsningen 
kan alstra.  
 
Sjunkande läsvanerapporter ger uppmärksamhet i samhället både vad gäller forskning 
och medias nyhetsutbud. Mindre utrymme ges då till vilken betydelse som litteraturen 
kan ha för läsarens existentiella och sociala personlighetsutveckling. Skolans läroplaner 
präglas av en instrumentell syn på läsning och den ska bidra till en mängd olika saker, 
bl.a. personlighetsutveckling, kunskapsinhämtning, demokratiutvecklande, empatisk 
förmåga samt att främja elevernas inlevelse. Begreppet läsning kan tolkas på olika sätt 
eftersom vi läser på nya vis såsom på läsplatta, dataspel och via internet. Skönlittera-
turen har inte lika central roll i undervisningen längre och i skolans värld figurerar en 
föreställning om att läsning skall vara nyttig och den ska i princip bota alla problem i 
samhället. Vi menar att det inte borde vara frågan om vad man läser, utan att man läser 
överhuvudtaget. 
 
Stora förändringar har skett i läsvanorna den senaste tiden, och eftersom det tycks före-
komma en negativ trend i läsförståelse och intresse för litteratur, tillsätts utredningar för 
att råda bot på detta. De kulturella förändringarna som skett i samhället såsom medie-
explosionen och upplevelseindustrin, där kulturen alltmer kommersialiseras, har gjort 
att hierarkierna ifrågasätts och skillnaderna mellan finkultur och populärlitteratur mins-
kar. I detta klimat ställs frågan varför läsa litteratur överhuvudtaget då det inte anses 
vara så självklart längre? Ett bra motargument menar vi att Persson (2007) presenterar 
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genom att säga att konsten, litteraturen och filmen kan med sitt friare formspråk ge mer 
mångfacetterande perspektiv på samhället i stort, än vad som presenteras via nyhets-
byråerna som ofta ingår i större koncerner.  
 
Vi har genom att redogöra för dessa perspektiv, kunnat visa på att begreppet läsning är 
väldigt komplext, samt att det kan innehålla så starka betydelser att de är svåra att för-
ändra.  
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3. Teori och metod 
Vi inleder detta kapitel med en övergripande beskrivning av diskursanalys för att sedan 
förklara hur denna används i vår undersökning. Vi redogör för Ernesto Laclaus och 
Chantal Mouffes diskursteori och tar också upp de centrala begrepp som är viktiga i vårt 
analysförfarande. Därefter beskriver vi den analysmodell som vi valt att använda oss av 
och hur vi genomför analysen. Kapitlet avslutas med reflektioner över analysmetoden. 
 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen om hur diskurser om läsning kom-
mer till uttryck i svensk dagspress 2007-2010. Vårt empiriska material består av texter 
från artiklar ur fyra rikstäckande tidningar. Valet av diskursanalys som teoretisk och 
metodologisk utgångspunkt grundas i att vi vill skapa en förståelse för hur olika sätt att 
beskriva läsning kommer till uttryck i svensk dagspress, och kunna resonera om konse-
kvenser av dessa synsätt. I och med detta beslut innebär det att teori och metod är sam-
manlänkade och svåra att särskilja. Ofta innebär ett val av diskursanalytisk metod ett 
accepterande att teorin följer med i ”paketet” enligt Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips (Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 10).  
 

3.1 Diskurser och diskursanalys 
Diskursanalys kan användas inom olika tvärvetenskapliga discipliner och därför betyda 
olika saker beroende på inom vilket område och vilken typ av undersökning som utförs. 
En definition av diskurs som Winther Jørgensen & Phillips nämner är ”ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000, s. 7). Michel Foucault 
är den forskare som är starkast förknippad med diskursanalys, och från Textens mening 
och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus, hämtar vi Michel Foucaults förklar-
ing av diskursbegreppet som kan beskrivas ”som ett regelsystem som legitimerar vissa 
kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktori-
tet”. Ett dynamiskt inslag finns också i diskurser eftersom regelsystemet förändras i 
dem (Bergström & Boréus, 2005, s. 309). Läsning är en aktivitet och ett väldigt brett 
begrepp som de flesta människor har många associationer till. Vi vill se hur diskurser 
om läsning kommer till uttryck i dagspressen. Det är inte vem som helst som kan uttala 
sig i dagspressen, utan som vi citerade i Foucaults diskursbegrepp här ovan så utgör 
artikelförfattarna en auktoritet. Tidningsskribenterna är med andra ord med och kon-
struerar våra uppfattningar, de har makt att styra vilka uttryck som ska få dominera i 
spalterna genom att både förkasta gängse uppfattningar om läsning eller förstärka de 
som råder. Skribenterna kan även komma med innovativa inlägg och bana väg för nya 
uppfattningar. Men som vi tidigare nämnt är dagspressen bara en av många aktörer. 
Läsning är ett komplext ämne att studera och vi har valt att använda oss av Laclaus & 
Mouffes diskursbegrepp i vår analys, eftersom vi tycker de är fruktbara för vår typ av 
studie. Vi beskriver deras begreppsapparat närmare under 3.2. 
 
Analysmetoden som vi valt för vår studie bygger på ett socialkonstruktionistiskt per-
spektiv, som bl.a. innebär att vi genom språket förstår och skapar vår verklighet. 
Winther Jørgensen & Phillips tar upp olika diskursanalytiska angreppssätt som bygger 
på socialkonstruktionistisk grund och de är Enesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteori, Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och diskurspsykologin 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Socialkonstruktionism är en beteckning för 
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teorier om kultur och samhälle och fyra socialkonstruktionistiska grundtankar finns 
gemensamt i botten. Den första är en kritisk inställning till självklar kunskap och inne-
bär att verkligheten bara är tillgänglig för oss genom hur vi kategoriserar världen. Våra 
världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten, betraktade som en objektiv sanning, 
utan produkter av hur vi kategoriserar den. Den andra handlar om att vi alltid är histo-
riskt och kulturellt präglade i vår syn på kunskap om världen. De sätt vi uppfattar värl-
den och representerar den, är kulturellt ”specifika och kontingenta”, d.v.s. möjliga men 
inte nödvändiga, samt kan förändras över tid. ”Diskursivt handlande är en form av soci-
alt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, iden-
titeter och sociala relationer) och därmed bevara vissa sociala mönster. Denna syn är 
antiessentialistisk”, d.v.s. den sociala världen konstrueras socialt och är inte ”bestämd 
av yttre förhållanden eller given på förhand”. Tredje grundtanken är samband mellan 
kunskap och sociala processer som innebär att sättet vi uppfattar världen, skapas och 
hålls vid liv i sociala processer. I social interaktion frambringas kunskap och gemen-
samma sanningar byggs upp som kämpar om vad som är sant och falskt. Den fjärde och 
sista grundtanken handlar om samband mellan kunskap och social handling och innebär 
att i en speciell världsbild blir några handlingar naturliga och andra otänkbara. Då leder 
olika sociala världsbilder till olika sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 11f). 
 
Vissa gemensamma drag vad det gäller synen på språk och subjekt finns också hos de 
olika diskursanalytiska angreppssätten, som bygger på strukturalistisk och poststruk-
turalistisk språkfilosofi. Poststrukturalismen uppfattar Winther Jørgensen & Phillips 
som en del av den bredare kategorin socialkonstruktionism (ibid, s. 12). Poststruktura-
listerna menar att vi får bara tillträde till verkligheten genom språket som hjälper oss att 
skapa representationer av den och därför kan samma företeelse uppfattas på olika sätt av 
olika människor. ”Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom 
diskurs” (ibid, s. 15). Språket är heller inte en exakt avspegling av en redan existerande 
verklighet och är strukturerat i mönster eller diskurser där betydelserna skiftar från 
diskurs till diskurs. De diskursiva mönstren bevaras och förändras i diskursiva praktiker 
och bevarandet och förändringen av mönstren ska sökas i de kontexter där språket sätts i 
spel (ibid, s. 18).  
 
Innehållet eller sanningshalten i våra tidningsartiklar är alltså inte det intressanta att 
analysera, utan det är strukturerna och att urskilja diskurserna där uppfattningar om läs-
ning uttrycks. Vi har till synes oändligt många sätt att uttrycka eller skapa utsagor, men 
ofta blir det ganska likartat och upprepande inom ett och samma område (ibid, s. 19). 
Diskursanalysens uppgift i vårt fall, är att se hur diskurser om läsning uttrycks i våra 
utsagor från dagspressen. ”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i  
något som framstår som naturligt” menar forskaren Ingrid Sahlin i Diskursanalys som 
sociologisk metod, som vi återkommer till i analysmallen under 3.3 (1999, s. 91). Vi 
tror att det kan ha stor betydelse hur dagspressen beskriver läsning i artiklarna för hur vi 
skapar vår bild eller uppfattning av den och det som beskrivs kan ibland också vara det 
som skapar den föreställningen. Att använda material från dagspressen anger också 
Winther Jørgensen & Phillips som exempel på ett möjligt användningsområde för 
diskursanalys, hur massmedia kan vara delaktig i hur världsbilder skapas (2000, s. 8). 
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3.1.1 Diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap 
Diskursanalysen har blivit en allt mer använd teori och metod inom biblioteks- och  
informationsvetenskapen (B&I) under 2000-talet. Även om den har sitt ursprung i litte-
ratur- och språkvetenskapen så har den blivit en allt vanligare utgångspunkt inom sam-
hällsvetenskapliga ämnen (Sahlin, 1999, s. 89). Sahlin skriver vidare att ”[d]iskurser har 
ett dubbelriktat och dialektiskt förhållande till samhället – både påverkar och påverkas 
av det – varför diskursanalysen kan vara en del av en undersökning som syftar till att 
förstå samhällsförändring” (ibid, s. 91). Det framhålls ofta att fördelarna, och följakt-
ligen diskursanalysens ökande popularitet, just beror på att både metoden passar att  
använda inom tvärvetenskapliga discipliner, såsom B&I. Redan 1994 skrev Bernd Froh-
mann i artikeln Discourse Analysis as a Research Method in Library and Information 
Science att diskursanalysen skulle ha kapacitet att bli en viktig och användbar forsk-
ningsmetod inom B&I. I artikeln framhåller han vidare att diskurser och dess kategori-
seringar inte är självklara på något sätt, utan alltid är konstruktioner som möjliggör att 
undersöka socialt betingade mönster (Frohmann, 1994, s. 119ff).  
 
Frohmann fördjupar sitt resonemang ett antal år senare i artikeln Discourse and Docu-
mentation: Some implications for Pedagogy and Research, där han menar att studier av 
vetenskaplig dokumentation samt kulturella studier av information är särskilt intressanta 
att studera, samt understryker att det är viktigt att fokus flyttas från tolkning av utsagor 
till existensen av dem (2001, s. 12f). Något som Frohmann gjort oss uppmärksamma  
på är framhållandet av utsagors disciplinerade och institutionaliserade praktiker samt 
studiet av hur utsagor kan tillskrivas tillräckligt mycket stabilitet för att konstituera och 
legitimera kunskap om personer, objekt eller processer. Eftersom Frohmann framhåller 
att fokus ska flyttas från tolkning av utsagor till existensen av dem, anser vi att den rik-
liga förekomsten av utsagor om läsning i dagspressen är intressant i sig. Detta säger en 
hel del om ämnets position i dagens samhälle. 
 
I inledningen till ett temanummer av tidskriften The Library Quarterly (2007), som helt 
ägnas åt diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap, tar Sanna Talja och 
Pamela J. McKenzie upp att diskursanalytiska angreppssätt har blivit vanligare inom 
B&I under den senaste tioårsperioden (Talja & McKenzie, 2007, s. 99). Syftet med te-
manumret är att belysa några viktiga strömningar inom diskursanalysen, från det ling-
vistiska förhållningssättet å ena sidan, till det mer kulturellt och socialt baserade diskur-
siva förhållningssättet å andra sidan. Utgångspunkten tas i ett konstruktionistiskt per-
spektiv där språket ses som konstituerande och kreativt, alltså att det skapas av individer 
eller andra starka aktörer, som i sin tur skapar kulturella spår genom talets igenkännan-
de mönster (ibid, s. 98). Talja & McKenzie visar även på hur stort området för det dis-
kursiva synsättet är, genom att exemplifiera med forskning gällande exempelvis kun-
skapsorganisation, informationssökning, indexering, informationsåtervinning och an-
vändarstudier.  
 
Aspekterna av det diskursiva synsättet är brett och inbegriper den praktik där informa-
tion skapas både på ett socialt och kulturellt plan, men också inom de praktiker där  
informationen används, återfinns och söks (ibid, s. 101ff). Genom temanumret av The 
Library Quarterly vill vi visa på hur etablerad diskursanalys har blivit inom B&I, och 
ge exempel på hur olika forskare använder diskursanalytiska metoder i sina undersök-
ningar. Under nästan två decennier har diskusanalys som angreppsätt utvecklats mer 
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och mer inom B&I-forskningen och dessutom anpassats efter forskarnas perspektiv på 
sina studier. Det finns utrymme för många fler analyser av text inom det diskursanaly-
tiska fältet skriver Talja & McKenzie (ibid, s. 105) och det har bl.a. uppmuntrat oss till 
denna studie. 
 
En magisteruppsats som inspirerat oss, och som omnämns under bakgrund och tidigare 
forskning (kapitel 2), är Marie-Louise Erikssons undersökning av begreppet ”läsning” i 
Bokpriskommissions slutrapport från 2005. Utgångspunkten har Eriksson i Michel Fou-
caults diskursteori och denna används som en kritisk granskning av slutrapporten 
(Eriksson, 2007, s. 10). Enligt Foucault krävs att samma fråga som man vill studera i 
nutid även studeras i ett historiskt perspektiv, och därför vill även Eriksson se hur läs-
ningen har förändrats genom historien och gör följaktligen en studie av litteraturen inom 
läsningens genealogi (Foucaults term för historia) (ibid, s. 19). Syftet med litteraturstu-
dien är dels att visa på hur synen på läsning sett ut i ett historiskt perspektiv och dels 
synliggöra vilken diskurs som för närvarande är den dominerade när det gäller läsning.  
I det diskursanalytiska perspektivet som Eriksson valt, står Foucaults teoribildning i 
centrum. Detta skiljer sig från vår studie då vi valt att inte fokusera på läsningens histo-
ria. Vi använder oss istället av Laclaus & Mouffes diskursanalys. 
 

3.2 Laclaus & Mouffes diskursanalys 
Den inriktning som vi anser har väldigt användbara begrepp för vårt analysförfarande är 
Enesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalys. Deras betydelsefulla verk heter 
Hegemonin och den socialistiska strategin och Laclau är professor emeritus i politisk 
teori vid universitetet i Essex och Mouffe är professor vid universitetet i Westminster 
(Laclau & Mouffe, 2008). Enligt Winther Jørgensen & Phillips består Laclaus & Mouf-
fes teoribygge av två traditioner, marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen, 
där marxismen tar avstamp för tänkandet om det sociala och strukturalismen om bety-
delse och dessa två sammanför Laclau & Mouffe i en teori (Winther Jørgensen & Phil-
lips, 2000, s. 32). Diskursiv praktik eller utövandet av diskurs är ”en social praktik som 
formar den sociala världen” (ibid, s. 25f). Laclau & Mouffe skiljer inte mellan diskur-
siva och icke-diskursiva sociala praktiker utan alla praktiker är diskursiva och det inne-
bär att det inte är bara text och tal som uppfattas som olika former av diskurs, utan dis-
kursen är materiell och räknar även exempelvis institutioner och ekonomi som diskurs. 
Laclau & Mouffe menar att det finns en fördom ”att diskursen har en mental karaktär” 
och hävdar ”att alla diskursiva strukturer har en materiell karaktär”. För att belysa detta 
tar de upp ett exempel genom att beskriva hur A ska uppföra en byggnad där B ska 
räcka fram materialet genom att A ropar ut ordet ”tegelsten” och får denna av B och 
därefter fogar A den till byggnaden. Laclau & Mouffe menar att det är helheten av detta 
språkliga och icke-språkliga som utgör diskursen (Laclau & Mouffe, 2008, s. 162f).  
 
3.2.1 Analytiska begrepp 
Vi beskriver här den begreppsapparat som är central i Laclaus & Mouffes forskning, 
och som vår analys bygger på. Bergström & Boréus menar att Laclau & Mouffe är  
inspirerade av flera olika traditioner, bland annat av lingvisten Ferdinand de Saussure 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 315). Ett namn eller uttryck hade enligt Saussure ingen 
självklar betydelse och han höll isär namn och namnets tankeinnehåll. Summan av 
namnet, eller beteckningen (signifier på engelska), och dess innebörd, det betecknade 
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(signified på engelska) kallade Saussure för tecken. Ett talande exempel tas upp av 
Bergström & Boréus när de förklarar att beteckningen hund, skiljer sig stavningsmässigt 
från hand, men innehållsmässigt filtreras den med vår föreställning om hund och hand. 
För att översätta detta till vår analys så skiljer sig vårt tecken läsning åt både stavnings- 
och innehållsmässigt från exempelvis simning. Tecknet kan i sin tur antingen vara ele-
ment eller moment och det första innebär att betydelsen inte är fixerad, utan mångtydig 
och utsatt för ständig konkurrens för vilken innebörd tecknet har. När tecknet blir  
moment har tecknets betydelse fixerats i diskursen och är inte längre lika mångtydigt 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 317f). Det blir en kamp mellan element och moment om 
betydelsen. Enligt Laclau & Mouffe kan denna övergång från element till moment dock 
inte genomföras fullständigt (Laclau & Mouffe, 2008, s. 165). Vi vill studera hur ele-
mentet läsning uttrycks i dagspressen och övergår från sin mångtydighet till att bli  
moment. Vilka föreställningar kan finnas om läsning, vilken struktur har de och vad tas 
för givet när tecknet läsning skrivs eller används i artiklarna?  
 
I diskursen finns nodalpunkten som är ett centrum, nav, där alla element har beröring 
med denna punkt (Bergström & Boréus, 2005, s. 317). Exempelvis har vi undersökt hur 
läsning beskrivs och elementen ”läsningen minskar” har vi funnit i flera utsagor. Vi har 
då kategoriserat dessa utsagor i en grupp med samma namn. ”Läsningen minskar” utgör 
således nodalpunkten, navet för denna grupp.  
 
Nodalpunkten kan i sin tur också vara en flytande signifikant, vilket innebär att tecknet 
är utsatt för en sorts kamp mellan andra diskurser, som vill ge tecknet en annan betydel-
se (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35). I början av analysen kan det beskrivas 
som att alla element av läsning är flytande signifikanter tills diskurserna kan skönjas. 
Det blir väldigt tydligt att diskurserna är som vi tidigare berört är kontingenta, möjliga 
men inte nödvändiga.  
 
Diskursanalys kan genomföras genom att man konstruerar och använder sig av ekviva-
lenskedjor (Bergström & Boréus, 2005, s. 317f). Ekvivalenskedjor innebär en samling 
länkar, som ger ett tecken en specifik betydelse. Kampen mellan de olika distinktio-
nerna kan ge elementen positiva eller negativa funktioner. Varje tecken i kedjan är 
unikt, då det förbinds med alla andra tecken. När ett element får en särskild betydelse i 
en diskurs så utgör den en nod, ett centrum kring vilken de övriga elementen kretsar. 
Syftet med denna uppsats är hur diskurser om läsning kommer till uttryck i svensk 
dagspress. Det är med hjälp av ekvivalenskedjor som vi kan se strukturer och mönster 
och till slut fastställa de diskurser som framträder, och som vi uppfattar som naturliga i 
våra utsagor. 
 
Historiskt sett kan en diskurs tyckas självklar och oantastlig för andra tolkningar, exem-
pelvis trodde människan en gång att jorden var platt vilket idag känns helt främmande. 
Diskursen etablerar sig aldrig fullständigt, och moment kan återigen bli element. När 
detta sker är den åter öppen för andra diskurser som kämpar om betydelsebildningen 
och vill definiera verkligheten annorlunda. Laclaus & Mouffes diskursteori använder sig 
av begreppet antagonism för konflikt. När olika identiteter hindrar varandra uppstår 
antagonismen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 54f). Eftersom vi vill se vilka 
föreställningar om läsning som kommer till uttryck i dagspressen, är det intressant att 
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notera när två motsatsförhållande kan skönjas, och begreppet antagonism är därför en 
viktig del av vår analys.   
   

3.3 Analysens genomförande 
Laclaus & Mouffes diskursteori är främst en teoriutveckling enligt Winther Jørgensen & 
Phillips och de erbjuder därför inga verktyg för hur vi praktiskt ska gå tillväga i vår ana-
lys, men de menar att det går att kombinera dem med andra forskare (2000, s. 31). Vi 
har blivit inspirerade av Jenny Hedmans och Åse Hedemarks magisteruppsats Vad sägs 
om användare?: folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (Högsko-
lan i Borås, 2002:61) och Åse Hedemarks avhandling från 2009, Det föreställda folk-
biblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970–
2006 (ABM vid Uppsala universitet, volym 3). En tydlig modell underlättar arbetet med 
vår undersökning, och vi har utgått från en analysmall som Hedman & Hedemark an-
vänt sig av. Vi har haft den som inspiration för att utforma en modell som passar syftet 
med vår analys, och till denna kopplar vi Laclaus & Mouffes begrepp som vi beskrev i 
avsnittet ovan. Ursprunget till modellen är hämtat från Ingrid Sahlins Diskursanalys 
som sociologisk metod (1999, s. 93). Sahlin är professor i socialt arbete och docent i 
sociologi vid Göteborgs universitet. Analysmodellen är indelad i fyra fält och följer 
samma ordning som i vårt analyskapitel, och således behandlas första fältet: ”Olika sätt 
att uttrycka läsning” under 5.1, andra fältet ”Beskrivningar av läsning” under 5.2 osv. 
Nedan följer en kort beskrivning av varje fälts arbetsmoment. 
 

 

1 
Olika sätt att uttrycka läsning  

som framkommit i utsagorna 
Typer av läsning 
Vem som läser 
Vad man läser 
Hur man läser  

 

Element 
 

 

2 
Beskrivningar av läsning  

och dess varierande innebörder i kategorier 
 
 

Antagonism 
Ekvivalenskedjor 

 

3 
Tema  

Möjliga teman i utsagorna 
 

Om möjligt ekvivalenskedjor  

 

4 
Identifiering av diskurser 

 

 
Diskurser 

 
 
1. Här letar vi efter olika sätt som elementet läsning kan uttryckas på i utsagorna.  

Genom att göra detta vidgar vi betydelsen och bilden av läsning. Vi har även i möjli-
gaste mån tittat efter vem som läser, vad man läser samt hur man läser.  

 
2.  Beskrivningar av läsning och dess varierande innebörder. Vi delar in liknande ele-

ment som associerar till varandra i kategorier. Här bildar vi ekvivalenskedjor där det 
är möjligt. Vi undersöker även om det finns någon antagonism inom kategorierna. 
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3. Teman inom vilka läsning diskuteras. Vi undersöker om det finns några möjliga  
teman som beskrivningarna av kategorierna kan tydliggöra. I de fall det är möjligt 
skapas ekvivalenskedjor.  

4. Identifiering av diskurser. Med hjälp av ekvivalenskedjor från beskrivningarna och 
teman fastställa diskurser om läsning som kommer till uttryck, samt hur läsning kan 
definieras inom dessa diskurser. 

  

3.4 Reflektioner över analysmetoden 
Kännetecknande för den typ av diskursanalys vi genomför är att den är kvalitativ och att 
den text som analyseras inte ses som en spegling av verkligheten – istället syftar analy-
sen till att blottlägga mönster och mening (Sahlin, 1999, s. 89). Som ett alternativ till 
diskussioner om reliabilitet och validitet diskuteras begreppet intersubjektivitet. Enligt 
Bergström & Boréus (2005, s. 35f) anses intersubjektiviteten vara god om olika perso-
ner kan utföra undersökningen på samma sätt. De menar vidare att intersubjektiviteten 
ökar om forskaren tydligt beskriver hur undersökningen gått till, då detta ökar möjlighe-
ten för andra att komma fram till samma resultat (ibid, s. 353). Sahlin anser att metoden 
besitter en relativt god intersubjektivitet, eftersom det går att samla in samma analysma-
terial som studien för att undersöka om det i texterna framträder påstådda  
meningar och mönster. Vi försöker att både i detta kapitel samt i nästa kapitel, redogöra 
så grundligt som möjligt för hur vår undersökning har genomförts, för att det ska kunna 
gå att göra ett som Sahlin benämner ”intersubjektivitetstest” (Sahlin, 1999, s. 90).  
 
En viktig synpunkt enligt Sahlin är att analysen som vi genomför i denna uppsats, är en 
analytisk konstruktion och ingen avbildning av tankestilar som i förväg existerar (ibid, 
s. 88). En viss inkonsistens är omöjligt att komma undan inom diskursanalysen, efter-
som forskaren under analysarbetets gång tvingas överge principen att behandla uttalan-
den om verkligheten som diskurser och text som data, när man övergår till att beskriva 
diskursens konsekvenser. När man beskriver ”diskursens relationer till sin sociala om-
givning gör man utsagor om den senare på basis av diskurser, som nu behandlas som 
om de faktiskt representerar en extern verklighet och inte som uttryck inom ramen för 
bestämda framställningsordningar” (ibid, s. 104). Vi är i högsta grad delaktiga i sprid-
ningen av de föreställningar om läsning som vi genom diskursanalys försöker få fram, 
eftersom vi är studenter inom B&I, arbetar inom kultursektorn samt har ett stort intresse 
för litteratur och läsning. Det kan därför vara svårt att studera en kultur som man själv 
är delaktig i, och vi har i möjligaste mån försökt att åstadkomma ett, som Sahlin be-
nämner (ibid, s. 92), ”tekniskt förfrämligande” av vårt välbekanta analysmaterial. Hur 
detta utförs rent praktiskt framkommer i avsnitt 4.1.3, men i grunden handlar det om att 
försöka se dagspressens artiklar som data och på så vis skapa ett visst avstånd till mate-
rialet, vilket medger analys av mönster och underförstådda uttryck som kan tyckas 
självklara.  
 
Det kan vara problematiskt att åstadkomma ett förfrämligande, när citat tagits ur sitt 
sammanhang och kan riskera att bli förvrängda i sin betydelse. Vid enstaka tillfällen har 
vi exempelvis stött på utsagor som uttrycker ironi eller i sig är en kritisk analys. Genom 
att numrera citaten har vi då kunnat gå tillbaka till artikeln för att se utsagan i sitt  
ursprungliga sammanhang. Det har varit viktigt för att kunna avgöra och förhålla sig till 
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om det är en direkt åsikt eller om det är ett återgivande av någon annans åsikt (som arti-
kelförfattaren i sig är kritisk till). 
 
Vi har valt diskursanalys som metod och i och med detta finns det vissa förhållningssätt 
som vi intar till vårt analysmaterial, d.v.s. tidningsartiklarna. Det är inte innehållet i 
artiklarna som vi är intresserade av utan vilka mönster vi kan urskilja. Magnus Perssons 
(2007) undersökning Varför läsa litteratur? som vi beskrev under 2.4, tycks ha fått ett 
visst genomslag, kan vi se i vårt empiriska material. Perssons titel figurerar även bland 
utsagorna i vår studie och vi vill därför förtydliga, att fastän boken Varför läsa littera-
tur? recenseras i en av artiklarna t.ex., är det oväsentligt vid en diskursanalytisk under-
sökning. Det som gjort att artikeln har hamnat i vårt urval är att tecknet ”läsning” an-
vänds åtskilliga gånger.  
 
Vid konstruktion av ekvivalenskedjor är det ofrånkomligt att ett visst värderande sker 
från vår sida i och med att vi valt att inte redovisa den totala kedjebildningen inom  
respektive textruta. Intersubjektiviteten riskerar att minska något i och med detta, men 
att redovisa alla element skulle innebära alltför långa uppräkningar i analyskapitlet. Ek-
vivalenskedjans element består istället av specifika ord och uttryck från utsagorna, och 
dessa får representera eller vara synonyma med andra element som uttrycker läsning på 
ett liknande sätt inom respektive kategori. Ofta har vi låtit orden vara som de är, utan att 
skriva om dem i exempelvis infinitiv form. Därför kan man ibland känna igen element i 
en ekvivalenskedja från något av våra redovisade citat, och kanske förledas att tro att 
det enbart beskriver en utsaga, men så är inte fallet. Läsning är en aktivitet som inte är 
okomplicerad, och genom att använda elementens exakta ordalydelse riskerar vi inte att 
omtolka betydelsen av elementet.  
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4. Urval och material 
Detta kapitel behandlar hur urvalet gått till, de urvalskriterier vi lutat oss mot, valet av 
databaser, beskrivning av sökmomentet samt materialhantering.  
 

4.1 Urval 
Vi har valt att närmare studera hur dagspressen beskriver läsning. I Kulturens nya vägar 
av Sven Nilsson beskriver han hur Sverige haft en tradition av mycket hög tidningskon-
sumtion jämfört med andra länder, och svenskarna är enligt Nilsson världens flitigaste 
tidningsläsare trots att tidningarnas roll förändrats väsentligt (2003, s. 57ff). Vidare pre-
senterar Nilsson resultat av en studie som beskriver det moderna medielandskapet, där 
andelen dagstidningsläsare endast sjunkit från 74 till 71 procent mellan 1977 och 1999. 
Medieutbudet har ökat kraftigt mellan 1976 och 2000. Trots detta är läsandet av dags-
tidning/-morgontidning oförändrad visar en annan undersökning (90 procent läser dags-
tidning i genomsnitt under 35 minuter 1976 jämfört med 30 minuter år 2000.) (Nils-
son, 2003, s. 76f). Som vi nämnde inledningsvis så är svenskarna ett tidningsläsande 
folk och eftersom många fortfarande läser dagstidningar anser vi att det är relevant att 
studera vilka föreställningar om läsning som framkommer i artiklar från fyra stora 
rikstäckande tidningar. Vi vill ha en så stor spridning som möjligt där morgon- och 
kvällstidningar samt även olika politiska färger representeras, och därför föll urvalet på 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Vårt urval består av 
76 artiklar mellan åren 2007-2010.  
 
4.1.1 Urvalskriterier 
Vi har använt oss av samma urvalskriterier som Åse Hedemark gör i Det föreställda 
folkbiblioteket (2009, s. 43f). Även Hedemark & Hedman (2002, s. 16) har utgått från 
dessa i sin studie och urvalskriterierna är hämtade från Joacim Hanssons licentiatav-
handling Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1995, s. 26). Hansson utgår i sin tur 
från Michel Foucaults kriterier. För tydlighetens skull har vi markerat Joacim Hanssons 
kriterier kursivt och därefter har vi lagt till våra egna kommentarer: 
 
Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt.  
Våra utsagor och texter, tidningsartiklar i vårt fall, handlar om läsning eftersom läsning 
är objektet i denna studie.  
 
Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 
Vårt empiriska material har en gemensam kontext i form av att de är hämtade från 
dagspressen.  
 
Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och de 
övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 
Källorna ska kunna bidra till kunskap om olika typer av relationer, både det material-
mässiga omfånget 76 artiklar och det tidsmässiga 2007-2010. 
 
Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som binder 
samman och formar deras sammanhang. (Hansson s. 26) 
Detta gör vi genom att skapa beskrivningar av kategorier och tema av dessa i vår analys. 
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Förutom Hanssons urvalskriterier, har vi lagt till ytterligare ett kriterium, som är rele-
vant för vår studie: 
– Rikstäckande källor, vi vill se vilka föreställningar om läsning som uttrycks.  
 
4.1.2 Valet av databaser 
För att skapa ett hanterbart undersökningsmaterial valde vi att använda oss av artikel-
databaserna Mediearkivet och Artikelsök. Problemen med att söka artiklar som behand-
lar ”läsning” på ett eller annat sätt är många. För att inte drunkna i mängden och få  
exempel som ”läs vidare på sidan…” och ”vädret till helgen blir skön läsning för semes-
terfiraren” som inte handlar om den läsning som vi är ute efter, har vi tagit hjälp av sök-
supportrarna från både Artikelsök och Mediearkivet. Mediearkivet har alla dagstidning-
ar som vi är intresserade av under den tidsperiod som vi undersökte. Svårigheten som 
uppstod var att ämnesordet ”läsning” fritextsöks i artiklarna och därför genererade icke 
önskvärda träffar som vi beskrev ovan. I Artikelsök är detta inget problem då ämnesor-
den är redaktionellt angivna utifrån en kontrollerad vokabulär. Det är dock endast ett 
urval artiklar som registreras i Artikelsök medan hela tidningen finns med i Medie-
arkivet. Vi har därför valt både Mediearkivet och Artikelsök eftersom de kompletterar 
varandra i sina för- och nackdelar. Vid sökningarna använde vi oss av booleska operato-
rer och ställde olika trunkerade ämnesord som har med läsning att göra mot tidningarna 
Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i Artikelsök. I Medie-
arkivet däremot fick vi ställa trunkerade ord av läsning mot skönlitt* och facklitt* i  
parentes just för att slippa tusentals icke-relevanta träffar.  
 
4.1.3 Avgränsning och tillvägagångssätt 
Inledningsvis valde vi att begränsa sökningen av artiklar till åren 2005-2010, och trots 
vägledning av sökexpertis som hjälpte oss att avgränsa våra söksträngar (som beskrevs 
här ovan), så genererade detta i 600 träffar. Vi har haft en ganska bred arbetsdefinition 
av begreppet läsning vid sovringen av artiklarna. Läsning som ämne måste dock disku-
teras eller problematiseras på ett eller annat sätt. Exempelvis: ”läsning är viktigt för den 
personliga utvecklingen” o.s.v. För den innehållsmässiga avgränsningen av artiklarna 
har vi försökt ha följande kriterium som minimum: att minst två meningar där en viss 
värdering eller tyckande har uttryckts om begreppet läsning. Vid genomläsningen av 
artiklarna diskuterade vi även om vi enbart skulle välja artiklar där ordet ”läs” fanns 
med i rubriken, men det förkastade vi då rubriken inte alltid helt överensstämmer med 
innehållet. Med nyss nämnda kriterium föll ca hälften av de 600 träffarna bort och de 
återstående 300 skrevs ut och lästes igenom. För omfånget på denna studie och för att 
överhuvudtaget få ett hanterbart undersökningsmaterial tog vi beslutet att avgränsa oss 
från 2007-07-01–2010-06-30, för att få tre hela år. Det slutgiltiga antalet artiklar blev 76 
stycken.  
 
Tillvägagångssättet vid analysen var att de utvalda 76 artiklarna närlästes och numrera-
des i kronologisk ordning (se artikelförteckning i slutet av uppsatsen) och utsagor om 
läsning plockades ut. Anledningen till att vi numrerade artiklarna, var dels att distansera 
oss från materialet och dels att vi vid behov skulle kunna återfinna utsagans ursprung. 
Som vi beskrev under reflektioner över analysmetoden (3.4), är det viktigt när forskaren 
analyserar en kultur som denne själv är delaktig i att distansera sig från materialet. Alla 
utsagor lades in på datorn, skrevs ut och klipptes i remsor för att åstadkomma ett ”tek-
niskt förfrämligande” av materialet. Därefter sorterade vi dem i kategorier som vi ansåg 
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hade inbördes gemensamma likheter. Inledningsvis sorterades utsagorna i 22 olika 
grupper. Därefter tog vi ett steg tillbaka från materialet genom att försöka se om det 
fanns några övergripande strukturer. En del av grupperna innehöll betydligt fler citat än 
andra, och vissa utsagor gick att placera i fler än en gruppering. Efter ytterligare bear-
betning och omläsning av materialet, försökte vi urskilja vilka uttryck som förekom om 
läsning och identifierade våra slutgiltiga nio kategorier.  
 

4.2 Material 
Materialet är hämtat ur alla delar i dagstidningarna där läsning har nämnts. Mestadels 
har artiklarna kommit från kulturdelen, men även andra sektioner förekommer såsom 
ledare, debatt, opinion, recensioner, krönikor, nöjen och detta finns även angivet i vår 
artikelförteckning som vi nämnde ovan. Materialet består också av i sig kritiska analy-
ser, recensioner av böcker om läsning för att nämna något. Artiklarna är skrivna av  
olika typer av skribenter t.ex. journalister, författare, forskare, politiker. Här nedan pre-
senterar vi kortfattat de valda tidningarna och informationen är hämtad från deras  
respektive hemsida, Nationalencyklopedin och Tidningsstatistik AB.  
 
Aftonbladet (AB) 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Det är en socialdemokratisk kvälls-
tidning som efter 1996 är Sveriges största kvällstidning. 1996 övertog norska Schibsted 
den ekonomiska kontrollen över AB, medan LO fortfarande behöll kontrollen över den 
politiska inriktningen. Tidningen har en upplaga på 3 200 200 (2010) och den tryckta 
huvudtidningen nådde i februari 2011 ut till över en miljon läsare dagligen. 
 
Dagens Nyheter (DN) 
DN ges ut i Stockholm av Bonnierkoncernen och grundades 1864 av Rudolf Wall. Det 
är en oberoende liberal daglig morgontidning, som har en upplaga på 298 200 (2010). 
Tidningen läses av ca 883 000 personer varje dag, d.v.s. nära 10 % av Sveriges befolk-
ning mellan 15-79 år. Tidningen har sin största läsekrets i Stockholm, med ca 568 000 
läsare. Dagens Nyheter ges ut i fyra olika upplagor och lösnummerförsäljningen beräk-
nas till ca 5 % av upplagan.  
 
Expressen (Exp) 
Expressen är en liberal kvällstidning som grundades 1944 av bl.a. Albert Bonnier junior 
som motvikt till de nazistiska strömningarna i samhället. Den var fram till 1996 Sveri-
ges största kvällstidning och åren därefter förvärvade man Göteborgs-Tidningen (GT) 
och Kvällsposten (KvP). Tidningen utges av ett dotterbolag till Bonnier AB och har en 
upplaga på 286 500 inklusive KvP och GT (2010). År 2008 hade Expressens pappers-
tidning ca 1 044 000 läsare per dag. 
 
Svenska Dagbladet (SvD) 
Svenska Dagbladet är den andra av de två riksspridda morgontidningarna, även denna 
Stockholmsbaserad. SvD har ca 500 000 läsare över hela landet varje dag och en upp-
laga på 192 800 (2010). Tidningen är obunden moderat på ledarsidorna, men för övrigt 
opolitisk. Den grundades 1884 och är sedan 1998 till största delen ägd av det norska 
medieföretaget Schibsted.  
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5. Analys 
Här redogör vi för de resultat som framkommit när vi analyserat utsagorna med hjälp av 
vår analysmall som är beskriven i kapitel 3.3. Vi börjar med att presentera Olika sätt att 
uttrycka läsning (fält 1 i modellen) som framkommer i materialet, såsom vem som läser 
och vad och hur man läser, sedan fortsätter vi med Beskrivningar av läsning och dess 
varierande innebörder (fält 2), Tema, möjliga konsekvenser av utsagorna (fält 3) och 
slutligen vilka diskurser som vi anser framkommer i vårt material (fält 4). Genom ana-
lysen besvaras uppsatsens tre första frågeställningar. 
 
Efter varje citat finns ett nummer som hänvisar till en specifik artikel (dessa finns  
listade i vår artikelförteckning längst bak i uppsatsen). De utvalda citaten belyser det 
allmängiltiga för just den grupperingen av utsagor som beskrivs under respektive rubrik.  
 

5.1 Olika sätt att uttrycka läsning 
Här presenterar vi olika sätt eller variationer där elementet ”läs” har framkommit i tex-
terna, och enligt analysmallen befinner vi oss nu inom fält 1. Letandet efter elementet 
”läsning” kan se ut så här: den vikande läsningen, läser för lite och för dåligt, läser 
mindre, läsandet har minskat, minskad bokläsning, läsningen minskar bland barn och 
ungdomar. Substantivet ”läsning” står ibland helt ensamt, men ofta följs det av ett annat 
substantiv t.ex. läsningen av skönlitteratur, läsning av litteratur eller ett sammansatt ord 
som bokläsning, litteraturläsning, nöjesläsning. Det kan också förekomma sammansatta 
ord som handlar om en specifik typ av rumslig läsning eller tidpunkt och då syftar ordet 
på var läsaren är eller befinner sig exempelvis: sommarläsning, anstaltsläsning. I sam-
band med att tecknet läsning omnämns i texterna, fann vi en stor variationsrikedom när 
läsare uttrycktes, och vi utvidgade undersökningen inom fält 1 till att även inbegripa 
vem som läser, vad man läser samt hur man läser. Nedan listar vi samtliga benämningar 
från utsagorna inom respektive tillhörighet. 
 
Varierande sätt där läsning uttrycks i olika typer av genrer eller medier: 
litteraturläsning, bokläsning, tidningsläsning, poesiläsning, skönlitterär läsning, klassi-
kerläsning, kvalitetsläsning, skärmläsning, högläsning 
 
Olika sätt att beskriva hur läsning kan ske: 
snabbläsning, turboläsning, intensiv läsning, koncentrerad läsning, närläsning, djup-
läsning, ytligt läsande, eftertänksamma läsandet, inlevelsefull läsning, oförglömlig läs-
ning, empatisk läsning, reflekterande läsning, tvivelaktig läsning, naiv läsning, avance-
rad läsning, kedjeläste, sträckläser  
 
Allmänna sätt att benämna läsare: 
människor, västerlänning, européer, svenskarna, somalier, samer, invånare i norska 
gränstrakterna, svenska folket, folk, medborgare, medmänniskor, äldre befolkningen, 
pensionärer, familjen, föräldrar, biblioteksbesökare, vuxenläsare, läsovana, tidnings-
läsare, slavar, socioekonomiskt svaga grupper, icke-läsare, människor som inte läser, 
handbollsspelare, tennisspelare, idrottsutövare, LO-medlemmarna, medelklasselit,  
intellektuella, elitistisk intellektuell, god demokrat, listmänniskor, sjukskrivna, dementa, 
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långtidssjukskrivna, främlingar, kulturkoftor, bokmalen, skinnbandsfetischister, dönick-
arna, knivmördare, intagna, fångar, nazisten  
 
Sätt att benämna typer av manliga läsare: 
unga killar, manliga arbetare, män inom LO och TCO, killar, pojkar, söner, unga män i 
20-års åldern, sönerna i LO-familjerna, unga män, karl, fria tänkande män, pappor,  
invandrarkillar, arbetarpappor, lågutbildade män, invandrarmän, intellektuelle man-
nen, lågutbildade män under 30, fotbollsgrabb, ensamme mannen, unga invandrar kil-
lar, pappor inom LO:s olika fackförbund, idrottsmän 
 
Sätt att benämna typer av kvinnliga läsare: 
medelålders välutbildade kvinnor, kvinnor, flickor, unga kvinnor, hemmafruar, högsko-
leutbildade kvinnor som är över fyrtio, litteraturälskande kvinnor, farmor, döttrarna, 
akademikerfamiljernas döttrar 
 
Sätt att benämna typer av barn och ungdom: 
yngre människor, ungdomar i de övre tonåren, tioåringar, tonåringar, unga, barn och 
ungdomar, skilsmässobarn, människor mellan 16-19 år, ungdomar, barn och unga, 
barn, 15-åringar, eleverna, skolelever, fjärdeklassare, unga människor, läsovana hög-
stadieelever, skolbarn, mellanstadiebarn, 6-8 åringar, lågstadieelever, invandrarelev-
erna, andraklassarna 
 
Sätt att benämna hur de olika typerna av ”läsare” läser 
goda läsare, duktiga eller mycket duktiga läsare, mycket starka och starka läsare, sva-
ga läsare, mindre goda läsare, kvalificerade läsaren, nybörjarläsaren, hängiven läsare, 
passiva läsare, entusiastisk bokläsare, vanlig bokläsare, inbitna skärmläsare  
 
Sätt att benämna texter: 
litteratur, böcker, sommarläsningsfavoriter, favoritbok, klassiker, kioskromantik, goda 
böcker, skönlitteratur, lättlästa böcker, lättläst litteratur, lästräningsböckerna, god lit-
teratur, den goda barnlitteraturen, kvalitetslitteratur, seriös skönlitteratur, riktigt avan-
cerade litteraturen, bästsäljare, bästsäljarlitteraturen, bekännelseromaner, den riktiga 
litteraturen, läser litteratur som kräver någonting, populärlitteratur, populärlitteratu-
rens bladvändare, dålig roman, mossiga klassiker, poesi, maffialitteratur, empatisk lit-
teratur, skräpböcker, tidningar, texter på internet, sms, klassisk världslitteratur, barnlit-
teratur, romaner, klassiker modell tyngre, avancerad litteratur, tidskrifter 
 
Det intressanta som framkommer genom att visa på ovanstående grupperingar av teck-
net läsning, synonymer på tecknet läsare samt typer av text, är de mönster som här kan 
skönjas när elementen lyfts ur sitt sammanhang. Exempelvis är variationsrikedomen i 
de olika grupperingarna mer mångfacetterat inom vissa grupper än andra. Intressant är 
också vad som läses när elementet läsning uttrycks. En del benämningar för läsning och 
läsare används i vissa syften för att understryka och påvisa olika förhållanden i sam-
hället. Även det som inte uttrycks säger något om normer och värderingar i vår samtid 
exempelvis nämns inte invandrarkvinnor, idrottstjejer eller lågutbildade kvinnor (jämför 
med typer av manliga läsare). Genom att göra grupperingar av tecknet läsare kan även 
läsaren inbegripas i vår analys. En iakttagelse som vi gjort är att det överhuvudtaget inte 
uttrycks på vilket språk läsningen sker. 
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5.2 Beskrivningar av läsning och dess varierande innebörder 
Vi har bland våra utsagor från dagspressen kunnat urskilja nio kategorier av beskriv-
ningar av läsning. Nedan presenteras dessa kategoriseringar under nio rubriker. Inom 
varje kategori har vi bildat ekvivalenskedjor med specifika ord från utsagor i gruppen, 
som vi tycker associerar till hela den kategori vi beskriver. Bland några av kategorierna 
kan antagonism skönjas och vi har valt att även här presentera dessa med ekvivalens-
kedjor där motsättning råder.  
 
5.2.1 Läsningens goda sidor och ifrågasättande därav 
Läsningens goda sidor är den kategori som rymmer markant fler utsagor än någon av de 
andra nio som vi har kunnat identifiera. Här finns en tydlig polarisering, antagonism, 
mellan läsningens goda sidor och citat där detta ifrågasätts och vi har därför bildat två 
skilda ekvivalenskedjor. Det handlar precis om det som rubrikerna till en del utsagor 
hänvisar till, den goda läsningens förmåga att påverka individen, men där finns även 
förhoppningar om att den ska bidra till det goda samhället. Argumenten för varför man 
ska läsa litteratur verkar aldrig ta slut. Inte desto mindre finns det en del som ifråga-
sätter denna lovsång, samt motsätter sig denna alltför ensidiga hyllning av läsningen.   
 
Läsningens goda sidor 
Många av utsagorna uttrycker läsningens goda inverkan på människor såsom att utveck-
la fantasin och empatin, vidga perspektivet och få kunskaper om samhället och omvärl-
den, för att nämna några. Av antalet artiklar i analysen är de i majoritet som på ett eller 
annat sätt formulerar sig om läsningens positiva sidor. Det handlar om allt ifrån triviala 
saker som att läsningen ska vara njutningsfull, skön avkoppling till omvälvande samhäl-
leliga effekter som förhoppningsvis den goda demokratiska läsaren kan bidra till. Läs-
ning och litteratur anses vara en kunskapskälla som till och med kan bidra till och kan 
medverka till att förändra världen. Ett tydligt exempel på detta resonemang: 

Åsa Lundholm, litteraturpedagog och förlagsredaktör på Myrios Novellförlag kommen-
terar: "Det krävs en bred och djup textkompetens för att fullt ut kunna utnyttja sina  
demokratiska rättigheter och fullfölja sina skyldigheter. Likaså ökar det möjligheterna 
att själv bestämma över sitt liv. Alla har rätt till detta, oavsett förutsättningar och bak-
grund. Läsning av och diskussioner kring skönlitteratur är ett fantastiskt sätt att utveckla 
en god textkompetens." (44) 

Läsning av skönlitteratur ger enligt en del utsagor inte bara läsaren avkoppling utan man 
får dessutom förbättrade språkkunskaper och större förmåga till kritiskt tänkande på 
köpet, som i förlängningen betyder att den goda läsningen innebär att människor kan 
påverka både sitt egna liv och omvärlden. Utsagorna poängterar nyttan av att kunna läsa 
längre sammanhängande texter, vilket innebär att förmågan till kritiskt tänkande ökar.  

Detta visste det tidiga Folkrörelsesverige och det var därför som man så tydligt beto-
nade behovet av läsning. Genom att läsa skulle man förbättra sitt språk och sin kunskap 
om samhället för att vinna kraft att påverka och aktivt delta i det demokratiska samtalet. 
(4) 

- Böcker är en genväg i språkutvecklingen. För att hänga med på gymnasiet behöver 
man ha ett ordförråd på femtio tusen ord - det är tio nya ord om dagen. Det är ändå inte 
mycket, man kan till exempel inte klara DN:s ledarsida med ett sådant ordförråd. Men 
hur får man tillräckligt stort ordförråd? Ja, läser man en kvart om dagen så får man det. 
(30) 



 31 

Den personliga utvecklingen är också något som framkommer i citaten. Läsning av 
skönlitteratur kan ge en känsla av samhörighet och förståelse för andra världar än den 
egna. Den kan även uttrycka vad det innebär att vara människa.   

Skönlitteraturen vidgar synfältet, man får olika perspektiv på människors situation och 
förhållanden. Litteraturen ger henne en känsla av tidlöshet och samhörighet, säger hon. 
Och vissa böcker drabbar henne direkt. - Jag känner mig inte som 83 år och när jag  
läser färdas jag snabbt mellan dåtid och nutid. Det är befriande. (65) 

… den kvalificerade läsaren använder sin hjärna mycket mer mångsidigt än nybörjar-
läsaren: "den kvalificerade läsaren är ett levande vittnesbörd om vår kontinuerliga  
intellektuella evolution." /…/ Med växande mognad styrs vårt läsande inte bara av vår 
kognitiva förmåga utan också av en allt rikare erfarenhet. Det är därför vi kan läsa om 
böcker - ofta flera gånger, ofta med allt större utbyte. Läsning förändrar våra liv men 
våra liv förändrar också vår läsning. (20) 

Läsningen ger även i utsagorna uttryck åt att ge insikt om samhället och bidra till att 
göra människor till goda, bildade samhällsmedborgare. Dessutom uttrycks förhopp-
ningar om att läsningen ska kunna bidra till att öka läsarens empatiska förmåga och att 
vara instrumentell d.v.s. ett hjälpmedel till att nå andra mål exempelvis: 

Om litteraturen lär oss något, så är det att försöka sätta oss in i andra människors med-
vetanden, livsöden och tankevärldar. Det i sin tur utvecklar vår förmåga att förstå och 
känna empati för andra människor särskilt med dem som vi inte har så mycket gemen-
samt med. (64) 

Helt klart är i alla fall, att utan böcker skulle världen bli tråkigare. Att tala om littera-
turläsningens danande egenskaper känns lite grann som att rättfärdiga intag av rött vin 
och mörk choklad med att det är nyttigt. Ett viktigt argument för litteraturläsningen är 
faktiskt det allra enklaste – att läsning är roligt. (23) 

Inom gruppen läsningens goda sidor har följande ekvivalenskedja kunnat urskiljas: 
 
skön avkoppling - förbättrar språket - personlig utveckling - vidgar synfältet - ger insikt i 
samhället - utvecklar vår förmåga att förstå och känna empati för andra människor - kunna 
utnyttja sina demokratiska rättigheter - mänskliga rättigheter 

 
Läsningens goda sidor ifrågasätts 
Som motvikt till att ensidigt beskriva läsningens goda egenskaper finns det en kritisk 
sida bland utsagorna. Där ifrågasätts läsningens empatiska förmåga och dess oftast 
kompromisslösa försvarande. En annan sak som också framkommer är frågan om  
läsande av viss litteratur i vissa sammanhang nästan skulle kunna vara farligt. Här 
kommer exempel på lite mildare kritik:    

Förmodligen blir man inte en bättre människa av skönlitteratur. En del bokläsare är 
ganska hemska – fast kanske vore de värre utan läsningen? (23) 

Och om man hinner läsa allihop innan man dör, vad blir belöningen då? - Du blir inte 
en bättre människa, men du får ett rikare liv. Tyvärr blir du inte mer moralisk, men möj-
ligen nyttigare för omgivningen. (31) 
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Texterna åberopar bl.a. det svaga vetenskapliga stödet för att människor skulle bli mer 
empatiska av läsning och påpekar att det inte finns några bevis. Det hängivna stödet för 
läsningens goda förmågor kritiseras: 

Ska man läsa böcker för att bli en bättre, klokare och mer vidsynt människa? Mycket 
vackert har sagts om litteraturens goda inflytande på människan, men det vetenskapliga 
stödet är svagt. (35) 

I motsats till den hyllade läsningen i början av denna kategori, är det en viss cynisk ton 
mot läsningen i nedanstående citat. Det överdrivna läsandet beskrivs även i negativa 
termer som en förfrämligande aktivitet, som en drog och som en verklighetsflykt.  

Och här måste man förstå att bokmalen byggt hela sitt bibliotekstempel som en livmo-
derskrypta som ska skydda mot tiden, och mot den fasansfulla insikten att alla år av 
ickekommunicerande bokläsning också kan betraktas som ett mått på en människas  
ensamhet. Läsandet måste därför till alla pris försvaras och behäftas med goda egen-
skaper. (63) 

Den stora skillnaden mellan läsning av skönlitteratur och de flesta andra former av  
eskapistiska beroenden är den status som aktiviteten medför, vilken möjligen fördjupar 
detta beroende. (22) 

Själv minns jag oroliga vuxna som ville jaga upp mig ur läsfåtöljen, som ville släcka 
läslampan för mig om kvällarna och som tyckte att läsgalenskapen svämmade över alla 
bräddar. Som dagens föräldrar tycker om datorspelen. (40) 

De påståenden som i en del av utsagorna beskrivs som enbart positiva, kan i andra utsa-
gor skildras negativt. Att människor skulle bli mer empatiska som påstås i citaten i läs-
ningens goda sidor ifrågasätts i andra. Här kommer ett par exempel på tvivel över den 
empatiska förmåga som läsningen anses tillföra: 

Blir man en mer empatisk människa av att läsa skönlitteratur? Som litteraturvetare har 
jag alltid tvivlat. Om läsning av skönlitteratur gjorde människor mer empatiska borde ju 
nämligen just litteraturvetare vara mer empatiska än andra och när jag ser mig omkring 
på kollegerna tycker jag mig finna gott om empiriska belägg för att så inte är fallet. (47) 

Men samtidigt som man hävdar att den föder empati och tolerans går det inte att i hyll-
ningskörerna undvika att höra en biton av förakt för dem som aldrig öppnar en bok. 
Man kan fundera på om inte denna inställning lett till att läsning för många har blivit till 
en modern dygd, ett socialt tvång i klass med bantning, sopsortering och minskningen av 
koldioxidutsläpp. (22) 

En viss form av nedlåtenhet mot den omhuldade aktiviteten läsning kommer från det 
motsatta hållet, från ickeläsaren:   

Jag vill hävda att idrotten är mer berikande och utvecklande för ungdomar än den över-
skattade företeelsen litteratur. Jag vet att jag svär i kyrkan - det är inte politiskt korrekt 
att misstro litteraturens kraft. Men jag tror på det verkliga livet, det är där utmaning-
arna och lärdomarna finns, inte i en fantasivärld med en massa sega bokstäver. Om jag 
hade snöat in på läsning hade jag aldrig fått se och göra det som fyllt mitt liv med inne-
håll. Jag är en sorglös och bekymmersfri person, jag tror på mig själv och min egen 
förmåga, jag behöver inte söka stöd, tröst och vägledning i några fabulerade rader som 
avskärmar mig från verkligheten. (67) 
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All läsning är inte heller av godo för specifika läsare i specifika situationer. Om läs-
ningens kraft att påverka uttrycks i följande citat där interners läsning i fängelserna 
dryftas: 

Den 23 januari 2007 antog riksdagen en ny lag som gör det möjligt att förbjuda de  
intagna på landets fängelser läsning av böcker, tidningar och tidskrifter som kan äventy-
ra ordningen och säkerheten eller anses olämpliga för deras behandling. /…/ Vem tror 
på fullt allvar att det är porrtidningar, tidskrifter om hur man tillverkar bomber och 
böcker som Svensk maffia som är roten till den svenska brottsligheten? På kriminal-
vårdens egen hemsida kan man läsa en artikel som ger uttryck för detta. Där står att  
boken är ”tvivelaktig läsning för intagna” och man frågar sig hur det ska gå för sam-
hället när det ”på en anstalt nära dig, kanske sitter en intagen och sträckläser Svensk 
maffia”. (50) 

Inom denna grupp läsningen ifrågasätts har denna ekvivalenskedja framkommit: 
 
fanatiskt försvarat - asocial - långsamt - världsfrånvända - överdrivna läsandet - fysisk ohäl-
sosam aktivitet - empati kan manipuleras - blir inte empatisk av att läsa - förbjuda anstalts-
läsning - tvivelaktig läsning för intagna - intensiv läsning av maffialitteratur - blir inte krimi-
nell av att läsa - socialt tvång - sätter läsaren i en högre klass 

 
5.2.2 Läsningen minskar 
Inom kategorin läsningen minskar har vi samlat utsagor som uttrycker att läsningen 
minskar av olika orsaker och ett flertal stöder sig på rapporter, statistik eller forskning. 
Larmrapporterna om en hotad läsning och vad detta innebär avlöser varandra. Ett flertal 
argument mot minskad utlåning på biblioteken och demokratifaran i en minskad bok-
läsning tas upp. En viss antagonism går dock att urskilja i citat som ifrågasätter läs-
vaneundersökningarna eftersom de inte inkluderar läsning av nättexter, och två olika 
ekvivalenskedjor har därför bildats. Inom denna kategori uttrycks en oroskänsla över 
läsningen. Framförallt är det bokläsningen, läsningen av skönlitteratur eller längre 
sammanhängande texter som anses vara mest i farozonen. 

Larmen om minskad bokläsning avlöser varandra. De stöder sig främst på statistik som 
visar att läsningen minskar bland barn och ungdomar. Den svenska organisationen Lib-
rary lovers har dragit i gång en nationell kampanj för att uppmuntra läsning och värna 
biblioteken. (49) 

Det är främst den yngre generationens läsning som minskar, framförallt bland pojkar 
men även vuxnas mäns läsning är i fokus. Detta uttrycks bl.a. på följande vis: 

Nästan hälften av landets manliga arbetare läser aldrig en bok när de är lediga. /…/ Det 
framgår av en rapport från LO som presenterade förra året. Den visade att män inom 
LO och TCO i princip slutat läsa böcker under de senaste tjugo åren. (66) 

Demokratifara att unga killar läser för lite och för dåligt (4) 

Det är färre som läser på fritiden för nöjes skull, och de texter som läses blir allt kortare 
eller förenklade. Utsagorna ger även uttryck för att barn idag ägnar allt mindre tid åt 
böcker, då blir läsningen som ett dött språk som de inte förstår nyttan med. Läsförståel-
sen minskar bland skolelever och de duktiga läsarna anses sjunka i antal och uttrycks 
enligt en del utsagor på följande sätt: 
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ENLIGT LARMET LÄSER en tredjedel av Sveriges 15-åringar aldrig för nöjes skull. 
Dessa ungdomar plöjer alltså böcker enbart under direkt hot. (49) 

De duktiga eleverna är inte lika duktiga längre, i alla fall läser de inte lika bra. I den 
stora internationella jämförelse av läsförståelse hos tioåringar som presenterades i går 
ramlar Sverige ur elitserien och hamnar i division två. (56) 

Följande ekvivalenskedja har bildats ur utsagorna till gruppen läsningen minskar: 
 
Larmrapporter - hot mot demokratin - hot mot bokläsningen - hot mot förmågan att fördjupa 
oss - läsförståelsen minskar - unga killar - manliga arbetare - ungdomar 

 
I några texter uttrycks en viss skeptisk tilltro till läsvaneundersökningars metoder att 
mäta just läsning, och de ställer sig frågande till om läsningen verkligen minskar så 
mycket som görs gällande. Dessa utsagor talar om att det bara är en viss typ av läsning 
som undersöks, de frågar inte om läsning i allmänhet utan om bokläsning i synnerhet. 

En grupp som läsvaneundersökningarna ofta säger läser något färre böcker är de unga. 
Men läser de mindre än tidigare? Erik Peurell säger att kulturrådet måste utreda frågan 
närmare och i samma andetag förklarar han att unga tillbringar mycket tid framför  
datorn och läser på nätet. Kristina Ahlinder efterfrågar en läsundersökning som under-
söker hur barn läser nättexter. Hon ställer sig kritisk till SCB:s snäva definition av läs-
ning; att endast skönlitteraturen räknas. (10) 

Det som undersöks i rapporterna, ”läst böcker”, blir inte definierat och därav är det svårt 
att veta vad som avses med begreppet i undersökningen. Även Marie-Louise Eriksson 
(2007) skildrade denna avsaknad av att definiera begreppet läsning i sin undersökning 
av Bokpriskommissionens slutrapport. En viss osäkerhet uttrycks: 

Men när har man egentligen läst en bok? Göran Nordström på SCB försöker utreda  
saken. - ”Läst böcker” är inte närmare definierat i undersökningen, den personliga upp-
fattningen får styra. Det kan ha att göra med en förändrad definitionsupplevelse; förr 
kanske ”läst” betydde att man hade läst ut boken medan det idag inte uppfattas så 
strängt. Kanske finns det också en uppfattning om att läsning är en sysselsättning som 
man bör ägna sig åt och då uppfattar man sig själv som en läsande person trots att man 
egentligen läste ut den senaste romanen för två år sedan. (11) 

Ifrågasättandet av läsvaneundersökningar har följande ekvivalenskedja: 
  
ingen som vet - skeptiska mot politikernas larmrapporter - tidningarnas iskalla rubriker - snäv 
definition - motsägelser och oklarheter - personliga uppfattningar får styra - en sida eller alla 
sidor - kan betyda mycket - mäta läsvanor  

 
5.2.3 Läsintresset och läsningen ökar 
I en del artiklar framkommer det att läsintresset ökar t.ex. genom beskrivningar av att 
det startas bokcirklar, att fler och fler bloggar om sin läsning och att förmedling av 
skönlitteratur märks mer och mer på bibliotekens hemsidor. Ett annat sätt att främja 
läsningen är genom biblioterapi som ett sätt att ”minska kommunens ohälsotal”, Precis 
som under kategorin läsningen minskar så förekommer det hänvisningar till statistiska 
data när det talas om att läsningen ökar. Exempelvis läser kvinnorna som aldrig  
förr. Ofta nämns ökningen tillsammans med minskningen i samma mening men ingen 
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vidareutveckling i beskrivningen av ökningen, utan det är mer ett konstaterande. Läs-
ningen både ökar och minskar och då måste följden bli det samma som utgångsläget. 
Det blir oklart vilket som gäller: Hur mycket ökar läsningen? Är ökningen större än 
minskningen?  

Faktum är dock att Sverige av idag har världens mest framgångsrika bokmarknad. Upp-
lagorna har aldrig varit så höga och vi har aldrig läst så mycket skönlitteratur som 
idag. (73) 

Medelålders välutbildade kvinnor slukar böcker i en rasande takt samtidigt som rappor-
ter visar att läsförståelsen minskar bland Sveriges 10-åringar, att skolbiblioteken läggs 
ner eller lämnas obemannade och att svenska tonåringar inte tycker att det är särskilt 
viktigt att läsa. (44) 

Läsningens positiva krafter beskrivs ibland i termer av att den skulle vara ett botemedel 
eller läkemedel. Beträffande läsning som medicin så använder man sig inom bibliotera-
pin av läsningens kurerande egenskaper. Som vi omtalade i kapitlet bakgrund och tidi-
gare forskning, så ägde symposiet Litteratur som livskunskap rum i Borås 2008, och vi 
har även funnit att intresse för läsning som terapi förekommer i utsagorna. Exempelvis: 

"Prosa - inte Prozac", skriver Blake Morrison i ett långt reportage från Merseyside i 
England (Guardian 31/1), där ett femtiotal läsecirklar samlas på vitt spridda institu-
tioner, för att med ofta förbluffande resultat tillfriskna med hjälp av intensiv läsning av 
litteratur. (49) 

Trots allt positivt som medför ett ökat läsintresse och läslust hos befolkningen, så finns 
det alltid en baksida. Bokförsäljningen har ökat och intresset för läsning likaså, even-
tuellt kan effekten leda till en viss press att hinna med att läsa det allra senaste för att 
kunna svara upp mot de sociala förväntningarna. Ett alternativ till att klara av att läsa 
mer, ger en av utsagorna genom snabbläsning, d.v.s. att hinna läsa mer text på kortare 
tid. Utbudet ökar, mailboxen är full och eftersom det är svårt att hinna läsa allt som vi 
tänkt oss, skapar det till och med en oro istället för att bara vara en avkopplande syssel-
sättning. Exempel på detta resonemang:  

I en annan av webbläsarens flikar väntar mitt dåliga samvete, rss-läsaren, full av blogg-
inlägg som jag inte hunnit gå igenom. På Twitter bredvid postar vänner länkar med ut-
rop som "dagens måste-läsning" och "viktigt om Iran". I bokmärkesraden ovanför vän-
tar fler texter som jag har skjutit upp läsningen av: "Läs!" "Kolla in!" "Intressant om 
funkis!" /… / Travar av halvlästa tidskrifter, böcker på hög. Klas Östergrens Gentlemen 
som jag tänkte unna mig att läsa om…[…] Inte ens en bok där jag själv är medförfattare 
har jag hunnit läsa klart. (6) 

Kanske börjar det i vårt utbudsöverflöd åter finnas en längtan efter någon som ryter i. 
Och säger att just den här bokstapeln måste du läsa, och du måste hinna göra det innan 
du dör. (31) 

Sommaren som oftast associeras med avkoppling och ledighet, beskrivs i våra utsagor 
som en tid för att hinna med massor av läsning. I sommarläsningen skymtar dessutom 
en del prestige om att det inte duger att läsa vad som helst när man har så många lediga 
dagar till sitt förfogande. 

… vad hon har för mål med sin sommarläsning. Hon ska beta av hyllmetrarna med oläs-
ta böcker, ta sig igenom minst en klassiker modell tyngre och dyka ner i en genre som 
hon vanligtvis skyr som pesten /…/ Sommaren borde ju vara helt kravlös, men om man 
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känner en press att bara läsa Dostojevskij så kanske man mest känner sig stressad,  
säger hon när jag ringer upp. (14) 

Denna kategori läsintresset och läsningen ökar, bildas av nedan ekvivalenskedja: 
 
finns fler läsare än tidigare - aldrig läst så mycket skönlitteratur - mer tillgängligt -  
bokförsäljningen ökat - kvinnor - äldre befolkningen - terapeutiska fördelar - bokcirklar, 
språkkaféer, skrivarcirklar - sociala krav - pressande - bekräftade av det vi läser - sommaren 
borde vara kravlös - olästa böcker - snabbläsning - nätet översvämmas - dåligt samvete -  
dagens måste-läsning - prestige 

 
5.2.4 Läsning och kvalitetslitteratur 
Inom kategorin läsning och kvalitetslitteratur finns både positiva och negativa uttalan-
den om läsningen av kvalitetslitteratur, som kan syfta på klassiker eller skönlitteratur. 
Oftast uttrycks det att inte bara räcker med att läsa böcker, utan det är lika viktigt att 
man väljer rätt sorts litteratur. En tydlig antagonism finns inom denna kategori och två 
ekvivalenskedjor har skapats, eftersom utsagorna å ena sidan är positiva och å andra 
sidan negativa. Exempel på en positiv beskrivning:  

Det handlar inte bara om att läsa böcker. Här har det verkligen handlat om att ge stöd 
till kvalitetslitteratur. Det är en angelägen samhällelig uppgift. Det handlar om att slå 
vakt om viktiga folkbildningsideal. Att människor – både vuxna och barn – får bildning 
och på det sättet växer som människor. Detta måste ses som en motvikt till mycket annat 
som i dag handlar om våld, porr och trams /…/ Att få människor att läsa kvalitetslittera-
tur handlar om att skapa goda människor och att bygga det goda samhället. (74) 

Det talas i utsagorna om att skapa goda människor och få ett bättre samhälle och här 
finns stora likheter med läsningens goda sidor (5.2.1). Motsättningen mellan läsning av 
kvalitets- och populärlitteratur kan också skönjas här. Typiska exempel över vad som 
enligt utsagorna anses bättre att läsa: 

Det är skillnad på att läsa Den fula ankungen och hundra sms. Det är viktigare att  
kunna läsa och förstå en bok än statusuppdateringar på Facebook, skriver Christer  
Nylander, vice ordförande i kulturutskottet, på sin blogg. (7) 

- Obama är uppenbarligen en intellektuell person som läser riktiga författare. Frågan är 
dock om en elitistisk intellektuell kan bli vald till president i det här landet. Den senaste 
som försökte var Adlai Stevenson och han krossades två gånger av Eisenhower. Sedan 
dess har det bara gått utför. (38) 

En del utsagor handlar om att det till och med är så viktigt att visa fram en bra bild av 
sig själv så man går så långt att man ljuger om sina läsvanor: 

- George Orwells 1984 och Leo Tolstojs Krig och Fred är böcker vi gärna påstår att vi 
läst, även när så inte är fallet./…/ Enligt en nätundersökning, som brittiska BBC rappor-
terar om, medger två av tre personer att de ljugit om sina läsvanor, för att imponera på 
omgivningen. (18) 

En ekvivalenskedja över läsning och kvalitetslitteratur i positiva ordalag: 

skapa goda människor och bygga det goda samhället - får bildning - klassikerna behövs - 
personlighetsutvecklande - bokläsning - läsa riktiga författare - läsa klassisk världslitteratur - 
imponera på omgivningen 
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Kritik mot kvalitetslitteraturen framträder också bland utsagorna. Klassikerna är bl.a. 
överskattade och krävande att läsa, samt tenderar att vid lästvång döda läslusten:  

Ett led i detta är hennes uppgörelse med klassikerna, där hon bistår med sina högst per-
sonliga åsikter om vilka av dessa som är överskattade och tenderar att kräva betydligt 
mer av sina läsare än de ger. /…/ Brottman, som själv undervisar i litteratur vid Mary-
land Institute College of Art, menar att många av attityderna till läsning, till kanon och 
till klassikerna bottnar i ren och skär snobbism snarare än ett sunt humanistiskt ideal. 
(22) 

I dag har nya medier och ny teknik åstadkommit ett paradigmskifte vad gäller läsning 
och kommunikation. Det går inte längre att oförbehållslöst dyrka den ensamme mannen 
som i sitt privatbibliotek fyller hjärnan med boklärdom och sedan utropar sig till kejsare 
över de kanoniska texternas rike. (63) 

Ekvivalenskedja över negativa uttalanden från läsning och kvalitetslitteratur: 
 
klassiker - döda läslust - svårlästa och kräver mer än de ger - förlegat och ogenomträngligt - 
tvinga - snobbism - attityderna till läsning - kanon 

 
5.2.5 Läsning och populärlitteratur 
Precis som i föregående kategori om kvalitetslitteraturen, finns det även antagonism i 
utsagorna om populärlitteratur. Förutom en positiv och negativ sida, så finns en för-
hoppning om att läsning av populärlitteratur ska leda till en mer avancerad läsning. 
Återigen framkommer det att det inte är tillräckligt att man läser, utan det är lika viktigt 
vad man läser (om än så småningom). Två ekvivalenskedjor har skapats även inom 
denna kategori för att belysa de två ståndpunkterna. När positiva sidor omtalas uttrycks 
vilken positiv inverkan det har på både bokförsäljningen och det ökade antalet läsare 
och detta uttrycks: 

Vad deckardrottningarna främst bidragit med är att skaffa fram fler bokläsare, särskilt 
unga kvinnor som annars kunde ha gått förlorade. En del manliga bästsäljare har på 
motsvarande sätt fångat in en ännu mer svåråtkomlig grupp, nämligen unga män. Bäst-
säljarlitteraturen gör alltså nytta på samma sätt som barnlitteraturen. JK Rowling  
(Harry Potter) har gjort en mycket större kulturgärning än aldrig så många svartklädda 
unga män som skriver mörkt, svårbegripligt och konstnärligt. Ekvationen är i grunden 
mycket enkel. Utan bokläsare, inga författare. Det är det senare som tycks så svårt att 
förstå. Brunner m fl föreställer sig tydligen på fullt allvar att Camilla Läckberg m fl 
hindrar folk att läsa mer högtstående litteratur av exempelvis Brunner. Det förhåller sig 
precis tvärtom. (73) 

En förhoppning som populärlitteraturen tycks ha i utsagorna är att den ska leda vidare 
till mer avancerad litteratur för att den personliga läsningen ska utvecklas, d.v.s. det 
uttrycks förväntningar om att det ska leda till en läsning över den egna komfortnivån 
och här följer några typiska exempel på detta resonemang:  

Alla tankar om läsning slutar i en omöjlig paradox: Man bör läsa det svårtillgängliga, 
inte bara det underhållande. Men ytterst få orkar, och framför allt inte de som verkligen 
skulle behöva det. Vad kan man göra? (40) 

Bland pedagoger är ryssen Vygotskijs "proximala utvecklingszon" välkänd. Han menar 
att vi utvecklas maximalt om vi får uppgifter som ligger precis ovanför vår egen kompe-
tens. Inom läsning skulle det kunna innebära att utmana sin egen bekvämlighetsnivå  
genom att välja litteratur som kräver någonting och inte enbart "nöja" sig med läsning-
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en som tidsfördriv. /…/ förespråkar en varierad litterär diet, där vi som läsare utmanar 
våra egna komfortzoner och därigenom får ett rikare liv. Vi saknar schysst romankonst 
bland alla deckare, självhjälpsböcker och snyftiga uppväxtskildringar som i dagsläget 
representerar 24/7-litteraturen. Efterlyses: Mångfald istället för enfald och så gärna ett 
basutbud som inte förolämpar läsarnas intelligens. (44) 

Ekvivalenskedja över positiva sidor inom läsning och populärlitteratur: 
 
bidrar med fler bokläsare - bästsäljarlitteratur - bekännelseromaner - en väg till riktig littera-
tur - läser sig smarta - rikare liv - välja läsa krävande litteratur (över bekvämlighetsnivån) - 
varierad litterär diet - inte bara underhållande - få orkar - lämnar utrymme åt läsarens fantasi 
- läsarens medskapande aktivitet - läsarens inlevelse är inte beroende av verkets litterära  
kvalitet 

 
Populärlitteraturens negativa konsekvenser framkommer i väldigt målande formuler-
ingar såsom: ett samhällsproblem, ett stagnerande som läsare, som en form av närings-
brist i för ensidigt läsande och slutligen att läsaren kan drunkna vid sin läsning. Åter-
igen så fokuserar inte dessa utsagor på att det faktiskt är bra att folk i allmänhet läser 
överhuvudtaget, utan det är frågan om vad som läses som är den springande punkten. 

- Kvalitetsläsning kommer på undantag till förmån för ett ytligt läsande, som bara är  
inriktat på en enda sak, att gissa mördaren, att lösa gåtan. Det är ungefär som att lösa 
korsord eller sudoku. Seriös skönlitteratur är berikande på ett helt annat sätt, men den 
ställer också högre krav på läsaren. (71) 

Varför är det så farligt att läsa sådana som de två nämnda författarna?Alberto Manguel 
slår ihop händerna som i bön och -säger att de bidrar till att göra -läsaren korkad. – Vi 
kommer till världen som intelligenta varelser. Men intelligensen är en muskel, som  
måste tränas. Och man kan inte träna den genom att läsa Dan Brown. Det finns en mil-
jon skäl. Det handlar inte bara om handlingen utan också om det usla språket. (61) 

Historiskt sett har ofta den inlevelsefulla och njutningsfulla läsningen förknippats med 
populärlitteraturen och även med kvinnors läsning. Detta är något som Kåreland 
(2009b) resonerar kring och som beskrivs i vårt bakgrundskapitel (2.3). Detta synsätt 
nämns i några av utsagorna. 
  
Ekvivalenskedja över negativa sidor inom läsning och populärlitteratur: 
 
kvalitetsläsning kommer på undantag - ytligt läsande - läsningen stagnerar - förakt - böckerna 
är skräp - taffligt språk - samhällsproblem - slutar reflektera - tar över marknaden - njutnings-
fulla läsandet står inte särskilt högt i kurs - lustfyllda kroppsliga läsandet  

 
Värt att notera är att det bland våra utsagor dock finns texter som i sig är kritiska analy-
ser (se avsnitt 3.4), som till exempel följande: 

Det är ju ett faktum att den inlevelsefulla läsningen ända sen Cervantes "Don Quixote" 
har varit misstänkliggjord som en form för verklighetsflykt. Särskilt har det gällt kvin-
nors läsning: tänk bara på "Madame Bovary". Också under tidigt 1900-tal har det fun-
nits bekymrade beskrivningar av hemmafruar som låter disken stå odiskad och sängarna 
obäddade för att i morgonrock och med okammat hår försjunka i någon dålig roman. 
(47) 
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Även om exempelvis ironi eller kritik enbart kan framgå i respektive texts kontext, har 
det ändå en viss betydelse att det överhuvudtaget uttrycks i utsagorna. Som vi tidigare 
omtalat i teori- och metodkapitlet, ligger det dock inte i diskursanalysens natur att inrik-
ta sig på innehållet som beskrivs, utan vi undersöker vilka mönster som kan skönjas. 
 
5.2.6 Läsning bland barn och unga  
Det är skolans uppdrag att lära barnen läsa det är därför inte förvånande att vi funnit 
flera utsagor om läsning som rör sig inom skolans domäner. Här framkommer bland 
annat i samband med att läsning kommer på tal, bristerna i skolan, konkurrensen från 
andra medier, läsvanerapporter och vikten av att upptäcka god litteratur som ger mer-
smak. Men innan skolåldern har uppnåtts dominerar högläsningens betydelse i texterna. 

Åtminstone kan man försöka läsa den goda barnlitteraturen för barnen, för det är trots 
allt de böcker man läser som barn som kommer att leva kvar i minnet hela livet. Och det 
finns en lång rad fantastiska barnböcker att läsa högt eller läsa själv. (40) 

Förhoppningar att högläsning av den goda litteraturen, ska locka barnen till läsning  
senare i livet. Den kroppsliga kontakten framhålls samt även tryggheten i att läsa högt 
för barnen från småbarnsåren till de första viktiga skolåren där de lär sig läsa. Betoning-
en ligger på att olikheten hos eleverna ska beaktas och att de första stapplande stegen i 
läsningen ska få ha sin gång utan tvång. Förutom detta beskrivs även i denna kategori 
vikten av att lära sig läsa på olika sätt, och att finna innovativa metoder till att öka ele-
vernas läsförmåga genom att exempelvis: 

Alla barn är olika, säger Jonas Larsson. Barn lär sig läsa på olika sätt och vid olika tid-
punkter. En del tittar på vägskyltar och börjar stava sig fram, andra sjunger mycket och 
många tittar i böcker. (66) 

Wolf ger inga entydiga svar men hon understryker att det blir allt viktigare att ungdo-
mar får lära sig att läsa på mer än ett sätt, att de lär sig undersöka vad olika textformer 
innebär, att de kan värdera, prioritera, analysera, ja, att de helt enkelt är bitextuella  
eller rentav multitextuella. (20) 

Något som uttrycks i utsagorna är bristerna i skolan. Inte sällan nämns en läsvanerap-
port eller undersökning i samband med detta. Bristerna är att den svenska skolan inte 
utvecklar det avancerade läsandet. Lärarnas utbildning pekas också ut som en del av 
problemet till elevernas försämrade läsförmåga, men även skolans misslyckande med 
kompensation i socioekonomiska skillnader i elevernas bakgrund omnämns och typiska 
exempel på detta uttrycks: 

"Pirls 2006" är ingen katastrof. Bara sex länder kan visa upp bättre resultat än Sverige. 
Det som är så oroande är att trenden går åt fel håll. Läsförmågan fortsätter att försäm-
ras i svenska skolor. Oroande är det också att andelen starka och mycket starka läsare 
har minskat sedan 2001. Färre elever klarar mer avancerade läsuppgifter. (54) 

Skolminister Jan Björklund (fp) tror att en stor del av problemet [elever blir sämre på 
att läsa långa texter. Vår anm.] kan förklaras av att dagens lågstadielärare har sämre 
utbildning än tidigare, något som han vill ändra på genom att återinföra lågstadielärare 
upp till tredje klass som kan fokusera på basfärdigheterna. - De ska vara proffs på att 
lära ut läsning. (55) 

Konkurrensen från dataspel och andra visuella förströelser anses också kunna bidra till 
elevernas minskande läsvanor. Därför ställs stora krav på att lärarna ska väcka läslust 
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bland äldre barn och ungdomar. Det framkommer också hur viktigt det är att vara en 
god läsare i en demokrati för att kunna klara sig i framtiden. Detta känner vi igen från 
bl.a. läsningens goda sidor. Här återkommer ord som mänskliga rättigheter, yttrande-
frihet och civiliserade samhällsmedborgare: 

Ökad läskunnighet är en viktig fråga i världen, men också för Sverige. Många elever 
brister i såväl analysförmåga som läs- och skrivkunnighet. Var femte elev i årskurs 7–9 
läser inte alls skönlitteratur. I sex av tio grundskolor är biblioteken bemannade högst 
sex timmar i veckan. Om regeringen på ett trovärdigt sätt ska agera för att vända den 
nedåtgående trenden av barn och ungas läsförmåga bör den se till att alla elever i 
grund- och gymnasieskolan garanteras tillgång till välutrustade skolbibliotek beman-
nade av personal med relevant kompetens. Kultur och litteratur utgör grundvalarna för 
ett civiliserat samhälle. Yttrandefrihet, upphovsrätt och läskunnighet är mänskliga rät-
tigheter. (46) 

En summering av denna kategori, där elementet läsning finns i kombination med barn 
och unga ger följande ekvivalenskedja: 
 
högläsning - goda barnlitteraturen - kroppslig kontakt - hur viktig den är - delar upplevelse - 
väcka intresse för böcker - sin egen takt - knäcka läskoden - reflekterande - ingen tolkning fel 
- upptäcka god litteratur som ger mersmak - förnya undervisningen och bättre pedagogiska 
metoder - läsförmåga försämrats - likartad läsundervisning - föräldraansvar - får inte rätt 
sorts stimulans - lärarna har sämre utbildning - misslyckats med socioekonomiska skillnader 
- barn från boklösa hem lämnas åt sitt öde - boken har konkurrens - mänsklig rättighet - 
grundvalarna för ett civiliserat och modernt samhälle - illitterata blir maktlösa 

 
5.2.7 Förändrade läsvanor 
De citat som har kunnat skönjas bland utsagorna som utgör denna kategori, har det 
gemensamt att de uttrycker en form av förändring som läsningen tycks stå inför. Det 
kan vara allt från den ökade konkurrensen från andra medier såsom TV, dataspel,  
internet eller läsning från längre sammanhängande texter i bokform till den mer frag-
mentariska läsningen som sker på skärmen. Exempel på annat som lockar ungdomar 
mer än att läsa och sitta ensam på rummet, kan vara att umgås med vänner, titta på TV, 
äta middag tillsammans. Här framkommer både en negativ och positiv sida till föränd-
ringarna, med slagsida åt det förstnämnda och två ekvivalenskedjor framkommer. Ett 
talande citat för hela denna kategori: 

Förklaringen till de sämre läskunskaperna finns bland annat i förändrade läsvanor både 
bland barn och vuxna. Det är färre barn som ofta läser längre texter och böcker på friti-
den, det är färre barn som växer upp med mycket böcker i hemmet och det är färre barn 
som har flitigt läsande föräldrar. /… / -Vi vet att folk läser mer och skriver mer än tidi-
gare, men det är kortare och enklare texter. Konkurrensen om läsintresset ökar. Läs-
ningen på internet ökar. Vårt läsbeteende har förändrats med kombinationer av text och 
bild, säger Caroline Liberg professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 
lärprocesser. (57) 

I ovanstående citat pekas de förändrade läsvanorna hos befolkningen ut som en av orsa-
kerna till den minskande läsförståelsen. Det finns positiva uttalanden om läsning i sam-
band med de nya läsvanorna och tekniken eftersom många ungdomar både läser och 
publicerar texter på nätet: 
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Alltså: att läsa mycket på nätet och inte minst själv vara aktiv på fanfiction-sidor eller 
söka information till skoluppgifter kan utveckla förmågor som både kan vara fördelak-
tiga och nödvändiga i vuxna livet. Samtidigt visar flera undersökningar tydliga 
kopplingar mellan vanlig bokläsning (så kallad linjär läsning) och bra betyg i skolan. 
Webbmotståndarna drar också gärna fram studier om barns försämrade läsförmåga 
som bevis för att dagens flitiga datoranvändande har fått negativa konsekvenser. (43) 

De dystra farhågorna är trots allt, som nämnts ovan, i majoritet i utsagorna: 

Läser man mindre idag? Allt bruk av internet uppmuntrar ju till läsning, men det blir 
ofta korta stycken, som aldrig medger samma försjunkande som i en bok. I en artikel i 
The Observer nyligen skrev Peter Conrad om risken för ”alliteracy” snarare än ”illite-
racy”: vi kan visserligen läsa, men vi läser inte på riktigt – vi skummar, surfar, söker  
information. Det blir bara yta. (23) 

Ovanstående citat nämner en oro över att vi inte läser på riktigt utan bara på ytan genom 
att vi skummar och surfar. En del utsagor uttalar en ängslan att i framtiden få en genera-
tion som inte läser böcker och att förmågan till fördjupning försvinner:  

Samtidigt pågår teknikskiftet där allt fler läser på internet där korta texter dominerar:  
– Mardrömsscenariot är att vi får en generation som inte läser böcker. I så fall tappar vi 
en del av vårt kollektiva minne och förmågan att fördjupa oss. (12) 

I synnerhet unga män i 20-årsåldern läser allt mindre. Vill det sig riktigt illa kan vi om 
20 år komma att få vår första vuxenkull med nedsatt förmåga att ta till sig information i 
vårt textbaserade samhälle. (44) 

Även om det eftertänksamma läsandet anses vara hotat av skärmkulturen, kanske läs-
ning som vår kultur ser på det, bara är ett av många stadier i människans utveckling 
trots allt: 

Boken som grund för det privata läsandet är - hur gärna vi än vill tänka annorlunda - 
kanske bara ett trappsteg i människans utveckling. Människohjärnan är ju inte skapad 
för läsande; läsandet har i stället, vid människans långa väg mot moderniteten, tagit i 
anspråk olika regioner av hjärnan, lite olika beroende på språk och alfabet /…/. (13) 

Denna kategori har influenser från kategorin läsning bland barn och unga. Den positiva 
sidans ekvivalenskedja ser ut som följer: 
 
läser nättexter - kan utveckla förmågor som kan bli fördelaktiga i vuxenlivet - barn och ung-
domar - tillgång till obegränsad läsning - läsning bara ett trappsteg i människans utveckling 

 
Och den negativa sidan, som klart överväger i antal utsagor, har följande ekvivalens-
kedja: 
  
konkurrensen om läsintresset ökar - kortare texter på webben - internet och TV tar mycket tid 
- färre böcker i hemmen - kortare och enklare texter - fragmenterat - förändringar - blir bara 
yta - överstimulerad av tv och internet - svårt att följa en text - korta snuttar - torftig och be-
gränsad värld hotar - skummar - surfar - skräcken för att en illitterat generation ska ta över - 
mardrömsscenariot - tappar vårt kollektiva minne - läser allt mindre under allt kortare stunder 
- hot mot litteraturen och det eftertänksamma läsandet - läsning varken enkelt eller snabbt - 
tonåringar tycker inte det är viktigt att läsa - stor förlust  
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5.2.8 Öka läsning och läslust 
För att öka läsningen, bland framförallt barn och ungdomar, uttrycks ofta detta med ord 
som: att väcka läslust, upptäcka glädjen, locka till läsning. Bland utsagorna framkom-
mer det också att man försöker med hjälp av olika kreativa projekt få igång läsningen 
exempelvis med idoler som läsande förebilder, hundar som lyssnar vid lästräning m m. 
Andra sätt att locka till läsning som uttrycks i läsfrämjande syfte är att läsa lättlästa 
böcker och att de unga läsarna ska kunna känna igen sig i den litteratur de läser. Exem-
pel där lustläsningen framhävs:  

Sommarläsning ska vara lustläsning framför allt, och inte vara till för att höja läsförmå-
gan och därmed kommande skolresultat. Låt barnen läsa skräckberättelser, sagor, vad-
helst som roar dem. Läs högt för varandra, läs under de ljusa nordiska sommarnätterna 
och de regniga nordiska sommardagarna. (1) 

Den andra ytterligheten representeras av dem som i det längsta drar sig för att läsa en 
bok men som nu när läsningen också är en teknisk leksak kanske skulle kunna lockas till 
litteraturen. (2) 

I ovanstående framkommer förhoppningar att läsningen som teknisk leksak, e-boken, 
kanske kan locka nya läsare. Andra sätt öka läsförmågan enligt artiklarna är att ta hjälp 
av idoler, djur eller starta ett projekt för att få igång läsningen:  

Initiera en bred kampanj för läsning! I Storbritannien ställer ledande fotbollsspelare 
som Manchester Uniteds Wayne Rooney upp och kampanjar för läsning. (4) 

När han kom hem från skolan satte sig Fredrik tillsammans med familjens hund Brow-
nie, en treårig blandras, och läste läxorna. Det gav resultat. - Jag har blivit bättre på att 
läsa. Jag blev lugnare när hon satt och lyssnade, säger han. Han är ett av åtta barn som 
deltagit i en studie där lärarstudenterna Cecilia Persson och Rebecka Dirfeldt vid hög-
skolan i Skövde undersöker om hundar påverkar barns läsförmåga. Idén kommer från 
USA. - Där åker specialtränade hundar, som är tränade att sitta stilla och lyssna, ut till 
skolorna och hjälper barn som har svårt att läsa, säger Cecilia Persson. (28) 

Ytterligare en väg som beskrivs i våra utsagor är att öka läsningen genom att satsa på 
lättläst litteratur. Detta ses ofta som en inkörsport till att senare läsa mer avancerad litte-
ratur. Dessa resonemang känns igen från läsning och populärlitteratur. 

Lättlästa böcker är tänkta som en ingång till mer avancerad litteratur och den växande 
marknaden är lätt att koppla samman med skräck-rapporter om barns sviktande läskun-
nighet. Men i takt med att utbudet växer får genren ett eget värde och kan nyttjas av alla 
som vill läsa med mindre motstånd. (39) 

Skillnaderna i mäns och kvinnors läsning uppmärksammas också i utsagorna. Läsfräm-
jande åtgärder riktas till män eftersom man konstaterar att kvinnor och flickor läser mest 
och typiskt exempel på detta uttrycks: 

FLICKOR OCH KVINNOR läser mest, visar undersökningar, alltså riktas läsfrämjande 
åtgärder till pojkar och män. Och givetvis också till socioekonomiskt svaga grupper, där 
man läser relativt lite. Litteratur är fortfarande en tydlig klassmarkör, och författaren 
Susanna Alakoski berättade om hur hon som barn stod utanför biblioteket och inte  
vågade gå in till sagostunden, för "det var för fint för mig". (48) 
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Följande ekvivalenskedja har bildats ur kategorin öka läsning och läslust: 
 
litteraturen måste vara lockande - behöver böcker de känner igen sig i - klassikerna - sprida 
läslust - stärka läsandet - kvalitetslitteraturen - killar - marginaliserade grupper - locka arbe-
tarpappor - mellanstadiebarnen - demokratiskt uppdrag - boken konkurrerar med mycket  
annat - ingång till mer avancerad litteratur - skillnader i mäns och kvinnors läsvanor -  
läsfrämjande åtgärder riktas till pojkar och män - socioekonomiskt svaga grupper 

 
5.2.9 Läsningens berättigande    
Det har i en del artiklar förekommit uttalanden om varför vi ska läsa litteratur och att 
läsningen bör motiveras. I och med de genomgripande samhällsförändringar som skett i 
vår tid måste läsningen berättigas. Inom denna kategori uttrycks att det måste beredas 
plats för nya infallsvinklar på val av litteratur eller på vilket sätt man läser för att kunna  
argumentera för eller motivera läsningen. Utsagorna uttrycker att läsning måste legiti-
meras eftersom läsning är långtifrån självklar i dagens mediesamhälle.  

Läs den här. Och den här! Annars... Tja, vad skulle hända då? Varför egentligen läsa ... 
alls?/…/ Vad är det som pågår, och hur låter argumenten för bokläsningens fortlevnad 
när den nu på allvar tycks hänga löst? /… /  - Samtidigt blir allt färre unga människor 
intresserade av litteratur. Det är hög tid att lägga fram några vassa argument för läs-
ningen om vi vill att den ska spela någon roll i framtiden. (49) 

Värt att nämnas i sammanhanget är att det framför allt är en undersökning som presen-
teras i boken Varför läsa litteratur? av Magnus Persson (2007) som figurerar i utsagor-
na och som vi även beskrivit i avsnittet Reflektioner över analysmetoden (3.4). Det finns 
även utsagor som behandlar böcker om varför man ska läsa, och innebörden av dessa 
utsagor är att om sådana böcker skrivs så är det hög tid att diskutera läsningens berätti-
gande. Här finns citat som uttrycker att motiveringen av läsning är viktig att föra fram 
så inte felaktiga påståenden får styra diskussionen och citat där skillnader mellan manli-
ga och kvinnliga läsvanor uttrycks. Här framkommer också oro över hur framtida läsan-
det ska se ut och hur finkultur- och populärkultur ska kunna samsas om läsutrymmet.   

Litteraturförmedlare på alla nivåer och arenor måste nu fundera intensivt på varför man 
skall läsa litteratur. Svaren måste formuleras i förhållande till vår tids genomgripande 
samhällsförändringar. Vi måste göra upp med det nationalistiska arvet - vilket självfallet 
inte betyder att vi skall sluta läsa svensk litteratur. Vi måste uppfinna produktiva för-
hållningssätt till populärkultur och nya medier, utan att för den skull sluta läsa Söder-
gran och Ekelöf. Och vi måste hitta nya infallsvinklar, relevanta för vår tid, på det som 
fortfarande är ett av de bästa argumenten för litteraturläsning: litteraturen skildrar inte 
hur saker och ting är utan hur de skulle kunna vara. (60) 

Elever i skolan vill ha svar på den. Blivande svensklärare också. Politiker och skattebe-
talare vill veta varför litteraturläsning är så viktigt. När den litterära institutionens egna 
aktörer (författare, forskare, kritiker) drar sig för att svara, lämnas fältet fritt för andra 
att göra det. Var det inte det som hände i debatten om kanon för ett par år sedan? Folk-
partiet kunde plötsligt träda fram som litteraturens försvarare, men i deras förslag blev 
läsningen underordnad integrationspolitiska ändamål: Genom att läsa den stora svens-
ka litteraturen skulle invandrareleverna bli en del av den svenska värdegemenskapen. 
Nog finns det bättre svar på frågan - och det är hög tid att börja formulera dem. (26)  

Enligt några utsagor läser medelålders kvinnor allt mer. I detta perspektiv ställer sig en 
del av citaten frågande till vad kvinnor vinner på att läsa eftersom männen inte tycks 
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förlora på att inte göra det. En utsaga går så långt som att hävda att Sverige är ett av de 
länder i Europa som har störst skillnader mellan mäns och kvinnors läsvanor. 

Ingvar Lundberg citerade å sin sida författaren Jesper Svenbro, som skrivit att Sokrates 
på sin tid tyckte att läsning var en syssla för kvinnor och slavar, knappast för fria, tän-
kande män. Låta sitt sinne invaderas av någon annans tankar? Aldrig.  Ser man på nuti-
dens läsvanor tycks Sokrates ha haft ett visst inflytande. Det är ju kvinnor och flickor 
som läser mest - och med det insmyger sig en otrevlig liten tanke: Vad vinner kvinnorna 
egentligen på all denna läsning som påstås vara så välgörande, så viktig att alla borde 
fås att ägna sig mer åt den? Ingen kan väl påstå att kvinnor klarar sig bättre än män i 
längden? Kvinnor har ju faktiskt lägre lön och mindre inflytande i samhället, och män-
nen tycks inte förlora vare sig status, inflytande eller lön på sitt bristande läsintresse. 
Visst är läsning viktigt, inte minst för språkutvecklingen. Så långt kan alla vara överens. 
Men hur viktigt? (48) 

Följande ekvivalenskedja har byggts för denna kategori läsningens berättigande: 
 
litteraturens värde ifrågasatt - långtifrån självklar - oansvarigt att avstå från diskussion om 
litteraturens villkor - oro över litteraturens fortlevnad - nyansera debatten - skillnader i mäns 
och kvinnors läsvanor - knappats för fria tänkande män - männen tycks inte förlora - hur vik-
tig är läsningen? 

 
5.2.10 Sammanfattande kommentar 
I avsnitt 5.2 har vi redovisat en del av vår analys och samtidigt besvarat en av våra frå-
geställningar ”Vilka kategoriseringar framkommer om läsning”. Bland de olika katego-
rier vi har kunnat urskilja bland våra utsagor så är det följande nio kategorier om läsning 
som framträtt tydligast och de är läsningens goda sidor och ifrågasättande därav, läs-
ningen minskar, läsintresset och läsningen ökar, läsning och kvalitetslitteratur, läsning 
och populärlitteratur, läsning bland barn och unga, förändrade läsvanor, öka läsning 
och läslust samt läsningens berättigande. Övervägande flest, i fråga om antal utsagor, 
har visat sig tillhöra den kategori vi valt att kalla läsningens goda sidor och ifrågasät-
tande därav där den goda sidans citat är i majoritet. Men här har vi även sett ett tydligt 
motsatsförhållande, en antagonism, som vi valt benämna ifrågasättande. Vi har även i 
ytterligare fyra kategorier funnit en prägel av antagonism och det är i läsningen mins-
kar, läsning och kvalitetslitteratur, läsning och populärlitteratur samt förändrade läs-
vanor.  
 
Genom ekvivalenskedjorna går det att skönja de betydelsefulla element som förknippas 
med kategorin. På det hela taget speglar våra kategorier hur utsagorna från artiklarna 
uttrycker läsning, och det handlar till stor del om läsningens goda föresatser. Detta reso-
nemang finner vi även bland utsagorna i de övriga kategorierna i och med beskrivningar 
som; hotet mot den minskande bokläsningen (5.2.2) i form av konkurrensen av nya  
medier och oron för framtiden (5.2.7) och nästa generation. Detta får i sin tur efterverk-
ningar i talet om vilken litteratur som ska läsas och kategorin kvalitetslitteratur (5.2.4) 
som i likhet med läsningens goda sidor uttrycker ett visst förakt mot allt som inte räknas 
som kvalitetslitteratur. Populärlitteraturen får statusen att vara ett verktyg som ska bana 
väg för den riktiga kvalitetslitteraturen och detta syns även i kategorin läsning bland 
barn och unga (5.2.6) som har influenser från nästan alla de övriga kategorierna. Inom 
kategorin öka läsning och läslust (5.2.8), finns ytterligare avtryck från de andra  
kategorierna i ekvivalenskedjan. Slutligen avspeglas oron för läsningens framtid i den 
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sista kategorin läsningens berättigande (5.2.9), där även viss motsättning framkommer. 
Den kategori som inte är så homogen som de övriga är läsintresset och läsningen ökar 
(5.2.3). Vår tolkning när vi ser till ekvivalenskedjan är bl.a. det stora medieutbudet samt 
influenser från kategorierna läsningens goda sidor, kvalitetslitteratur och populärlittera-
tur som ligger till grund för denna kategori som känns som mest avvikande ifrån de 
andra åtta kategorierna.  
 

5.3 Tema inom vilket läsning diskuteras 
Vi har identifierat ett övergripande tema från våra texter där vi tyckt oss se motstridiga 
uttryck på hur det talas om läsning i våra utsagor som redovisas i kategorierna (5.2). Vi 
har valt att benämna temat läsningens polaritet. I vår analysmall befinner vi oss nu i 
fält 3. Här besvaras vår frågeställning ”vilka möjliga teman kan skönjas?”.  
 
5.3.1 Läsningens polaritet 
Ur vårt material har framkommit ett motsatsförhållande bland fem av våra nio kate-
gorier som vi visat på genom ekvivalenskedjorna. Frågan som vi kan ställa oss är om 
det är vi som genom vår analys har gjort denna uppdelning eller om materialet i sig 
själv är polariserat? I vårt analysarbete har en del indelningar av utsagor känts mer  
naturliga än andra, men som vi beskriver i teori och metod kapitlet (3.2.1) är diskurser-
na som vi kan skönja kontingenta, möjliga men inte nödvändiga. Vi har försökt behand-
la vårt analysmaterial så elastiskt som möjligt och svaret på vår fråga blir därför att det 
är utsagorna som uttrycker en polarisering. Antagonismen framträder i följande katego-
rier: läsningens goda sidor och ifrågasättande därav (5.2.1), läsningen minskar (5.2.2), 
läsning och kvalitetslitteratur (5.2.4), läsning och populärlitteratur (5.2.5), förändrade 
läsvanor (5.2.7). Detta tema motiverar vi genom våra kategoriers inbördes motsättning-
ar som framkommit bland våra utsagor i analysmaterialet. I kategorin läsningens goda 
sidor och ifrågasättande därav (5.2.1) beskrivs läsningens lovsång i nästan religiösa 
termer. Kontrasten till detta framkommer tydligt bland de utsagor som kritiserar den 
hyllade läsningen, såsom ”fanatiskt försvarat” och ”världsfrånvänd ohälsosam aktivi-
tet”. Den positiva kedjan presenteras först och följs av den negativa: 
 
skön avkoppling - förbättrar språket - personlig utveckling - vidgar synfältet - ger insikt i 
samhället - utvecklar vår förmåga att förstå och känna empati för andra människor - kunna 
utnyttja sina demokratiska rättigheter - mänskliga rättigheter 

 
fanatiskt försvarat - asocial - långsamt - världsfrånvända - överdrivna läsandet - fysisk ohäl-
sosam aktivitet - empati kan manipuleras - blir inte empatisk av att läsa - förbjuda anstalts-
läsning - tvivelaktig läsning för intagna - intensiv läsning av maffialitteratur - blir inte krimi-
nell av att läsa - socialt tvång - sätter läsaren i en högre klass 

 
Inom kategorin läsningen minskar (5.2.2) beskrivs antagonismen i termer av motsätt-
ningen mellan redovisningen av larmrapporter och de som ställer sig frågande eller 
skeptiska till dessa. Följande ekvivalenskedja har bildats ur utsagorna till gruppen läs-
ningen minskar (5.2.2) och kedjan för ifrågasättandet av läsvaneundersökningar kom-
mer i rutan som följer: 
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Larmrapporter - hot mot demokratin - hot mot bokläsningen - hot mot förmågan att fördjupa 
oss - läsförståelsen minskar - unga killar - manliga arbetare - ungdomar 

 
ingen som vet - skeptiska mot politikernas larmrapporter - tidningarnas iskalla rubriker - snäv 
definition - motsägelser och oklarheter - personliga uppfattningar får styra - en sida eller alla 
sidor - kan betyda mycket - mäta läsvanor  

 
En kategori där det finns utsagor som beskriver läsning på ett liknande sätt som läs-
ningens goda sidor är läsning och kvalitetslitteratur (5.2.4). Detta yttrar sig tydligt i 
ekvivalenskedjorna och kan ses nedan, där den positiva kedjan är först och följs av den 
negativa: 
 
skapa goda människor och bygga det goda samhället - får bildning - klassikerna behövs - 
personlighetsutvecklande - bokläsning - läsa riktiga författare - läsa klassisk världslitteratur - 
imponera på omgivningen 

 
klassiker - döda läslust - svårlästa och kräver mer än de ger - förlegat och ogenomträngligt - 
tvinga - snobbism - attityderna till läsning  

 
Polariseringen finner vi även i den femte kategorin läsning och populärlitteratur 
(5.2.5), men läsningen uttrycks här inte i lika lovprisade ordalag, utan citaten känne-
tecknas mer av det instrumentella synsättet d.v.s. att läsningen ska bana väg till den 
”riktiga litteraturen”. Däremot är populärlitteraturens negativa ekvivalenskedja desto 
vassare beskriven: ytligt läsande, läsningen stagnerar, böckerna är skräp för att nämna 
några. Ekvivalenskedja över positiva sidor inom läsning och populärlitteratur (5.2.5) 
följt av den negativa: 
 
bidrar med fler bokläsare - bästsäljarlitteratur - bekännelseromaner - en väg till riktig littera-
tur - läser sig smarta - rikare liv - välja läsa krävande litteratur (över bekvämlighetsnivån) - 
varierad litterär diet - inte bara underhållande - få orkar - lämnar utrymme åt läsarens fantasi 
- läsarens medskapande aktivitet - läsarens inlevelse är inte beroende av verkets litterära  
kvalitet 

 
kvalitetsläsning kommer på undantag - ytligt läsande - läsningen stagnerar - förakt - böckerna 
är skräp - taffligt språk - samhällsproblem - slutar reflektera - tar över marknaden - njutnings-
fulla läsandet står inte särskilt högt i kurs - lustfyllda kroppsliga läsandet 

 
Den sista kategorin där antagonism kan skönjas är i förändrade läsvanor (5.2.7). Här 
består motsättningen till stor del av olika uttalanden kring läsningen på internet. De  
positiva utsagorna beskriver tekniken som ett nytt sätt att ta till sig läsning i olika for-
mer som kan vara en viktig färdighet i framtiden, medan de negativa citaten framhåller 
faran för det ytliga fragmentariska läsandet på skärm. Den positiva ekvivalenskedjan 
först som följs av den negativa: 
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läser nättexter - kan utveckla förmågor som kan bli fördelaktiga i vuxenlivet - barn och ung-
domar - tillgång till obegränsad läsning - läsning bara ett trappsteg i människans utveckling 

 
konkurrensen om läsintresset ökar - kortare texter på webben - internet och TV tar mycket tid 
- färre böcker i hemmen - kortare och enklare texter - fragmenterat - förändringar - blir bara 
yta - överstimulerad av TV och internet - svårt att följa en text - korta snuttar - torftig och  
begränsad värld hotar - skummar - surfar - skräcken för att en illitterat generation ska ta över 
- mardrömsscenariot - tappar vårt kollektiva minne - läser allt mindre under allt kortare  
stunder  - hot mot litteraturen och det eftertänksamma läsandet - läsning varken enkelt eller 
snabbt - tonåringar tycker inte det är viktigt att läsa - stor förlust  

 
Flera av kategorierna är även varandras motsatspar, och kan sägas stå i kontrast. Å ena 
sidan finns kategorin läsningen minskar och å andra sidan kategorin läsningen ökar. 
Ibland ryms två diametralt motsatta åsikter inom en och samma utsaga. 
 
5.3.2 Sammanfattande kommentar 
Det tema som framkom klart och tydligt i vår analys av materialet är det tema vi valt att 
kalla läsningens polaritet. I fem av de nio kategorierna fann vi en antagonism inom 
själva kategorin. Vi nämnde inledningsvis att diskussionen ofta verkar vara just tudelad, 
och genom vårt analysförfarande har vi nu fått bekräftat att detta antagande var riktigt. 
Gråzonen skildras sällan, utan det är bara de starkaste motpolerna som kommer till  
uttryck. Att tala om läsning i termer av kontrasterande sidor, en diskussion utifrån svart 
eller vitt, är inte speciellt gynnsamt för läsningen anser vi. Lena Kåreland (2009a) reso-
nerar på ett liknande sätt när hon talar om att en negativ hållning inte hjälper litteratur-
läsningen framåt utan snarare blir en motståndshandling.  
 

5.4 Diskurser 
Följande avsnitt besvarar frågan ”vilka diskurser om läsning finns i dagspressen och hur 
definieras läsning i dessa diskurser?”. Mönstren vi har funnit i vårt material har utmyn-
nat i fyra diskurser och det är den instrumentella diskursen, den hierarkiska diskursen, 
den krisartade manliga diskursen och den ”osynliga” kvinnliga diskursen. Vi har tidi-
gare i detta kapitel under 5.1 redovisat olika sätt att uttrycka elementet läsning som 
framkommit i våra utsagor. Genom att göra elementet läsning till moment med hjälp av 
att exempelvis lägga till ordet minskar till läsning har vi ringat in våra olika kategorier 
som uttrycker beskrivningar av läsning och dess varierande innebörder. Vi identifierade 
ett tema som kunde tydliggöras av antagonismen inom fem av de nio kategorierna och 
dessa har vi presenterat genom våra ekvivalenskedjor. Med hjälp av dessa ekvivalens-
kedjor och vårt tema har diskurserna kunnat identifieras. I slutet av varje presenterad 
diskurs låter vi ekvivalenskedjan definiera begreppet läsning inom den specifika diskur-
sen. Vi för samtidigt vår diskussion mot bakgrund och tidigare forskning (kap 2). Enligt 
analysmallen så befinner vi oss i fält 4.  
 
5.4.1 Den instrumentella diskursen 
En diskurs som vi tycker framträtt tydligt i vår analys är den instrumentella diskursen, 
och vi nämnde inledningsvis att läsning ofta förknippas med att vara instrumentell, 
d.v.s. att den ska främja andra mål än att vara målet i sig själv. Exempel på ord i utsa-
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gorna, som läsningen nämns i samband med, för att belysa detta är: demokrati, empati, 
bota sjukdomar etc. Magnus Persson (2007) nämner att en ständig fallgrop i skolans 
litteraturundervisning är just den instrumentella synen på läsning. Även i studien Barn 
berättar (2010) framkommer att skolan förknippas med ett instrumentellt förhållnings-
sätt till läsning som kan stå i motsats till läsningen på fritiden. Sara Bengtsson (1997) 
tar upp den mer nyttobetonande aspekten på läsning. Bokstavligt uttryckt från våra  
utsagor:   

Så kom mot slutet av förra seklet larmrapporter om nyanalfabetism: ungdomar slutade 
skolan utan tillräcklig läsförmåga. Här finner vi det jag kallar rent instrumentella  
argumentet: läsa för att lära sig läsa bättre, boken som lästräningsredskap. (33) 

Exemplet härovan kommer från kategorin läsningens goda sidor (5.2.1) och här fram-
kommer tydligt det instrumentella inslaget. Andra uttryck av instrumentell karaktär är 
exempelvis: förbättrade språkkunskaper som gör att man kan ”påverka och aktivt delta i 
det demokratiska samtalet” (4), att läsningen ”utvecklar vår förmåga att förstå och  
känna empati för andra människor” (64).  

Men utan läsandet vet hon inte hur livet skulle ha tett sig. - Det skulle ha blivit väldigt 
inskränkt. Då skulle jag kanske bara ha rört mig i min egen lilla sfär och pratat om mig 
själv och min familj. Läsning ger insikt i samhället och att andra människor kan ha det 
annorlunda. (65) 

Skolans dåvarande läroplan (Lpo 942) betonar att den skönlitterära läsningen ska bidra 
till individernas empatiska och demokratiska utveckling uttrycker Lena Kåreland i sin 
föredragstext från boken Litteratur som livskunskap (2009b). Symposieboken som den-
na text ingår i, tar bl.a. upp biblioterapins och litteraturens läkande kraft som framkom i 
våra utsagor i kategorin läsintresset och läsningen ökar (5.2.3). Exempel på när läsning 
blir som medicin: ”tillfriskna med hjälp av intensiv läsning av litteratur” (49).  
 
Kategorin läsning och kvalitetslitteratur (5.2.4) har vissa likheter med läsningens goda 
sidor (5.2.1) där utsagorna beskriver det instrumentella så här: ”få bildning och på det 
sättet växa som människor” (74) samt: 

Att få människor att läsa kvalitetslitteratur handlar om att skapa goda människor och att 
bygga det goda samhället. Vår bestämda uppfattning är att den här typen av satsningar 
är av största vikt för oss medborgare, men även för samhället i stort. (74) 

Ytterligare ett uttryck som ligger nära ovanstående där vi talade om individens demo-
kratiska utveckling är hämtat från läsning bland barn och unga (5.2.6.) och lyder: ”den 
som läser bra har större chans att klara sig i vårt moderna samhälle” (62). 
 
Slutligen tycker vi oss också se ett spår av det instrumentella i kategorin öka läsning 
och läslust (5.2.8): ”Lättlästa böcker är tänkta som en ingång till mer avancerad littera-
tur” (39). Här uttrycks att det inte är det primära syftet att läsa lättläst, utan den huvud-
sakliga intentionen handlar om att lättlästa böcker bara ska vara inkörsporten till annan 
litteratur. Med hjälp av enskilda ord i de olika kategoriernas ekvivalenskedjor har vi 
funnit följande definition av läsning i den instrumentella diskursen: 
 

                                                
2 Läroplanen Lpo 94 ersattes höstterminen 2011 av en ny Lgr 11. 
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förbättrar språket - utvecklar vår förmåga att förstå och känna empati för andra människor - 
kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter - terapeutiska fördelar - skapa goda människor 
och bygga det goda samhället - få bildning - mänsklig rättighet - ingång till mer avancerad 
litteratur 

 
5.4.2 Den hierarkiska diskursen 
I bakgrundskapitlet har vi beskrivit Marie-Louise Erikssons (2007) studie där hon  
menar att utveckling av läsning och läsvana ofta omtalades i trappstegsliknande former. 
Det börjar med veckotidningar, och övergår gradvis till tidskrifter, pocketböcker, decka-
re, inbundna romaner och på det översta trappsteget befinner sig ”den inbundna boken”. 
All annan form av läsning än romanläsning räknas som icke-läsning i Bokpriskommis-
sionens slutversion som Eriksson undersöker. Vi har även funnit denna hierarki i utsa-
gorna om läsning tydligt i vårt analysmaterial. Den hierarkiska diskursen genomsyrar 
nästan alla våra kategorier på olika plan, både vad det gäller vad som bör läsas för att 
anses som läsning (innehållet) på vilket sätt det läses (uppkrupen i soffan eller via mobi-
len på bussen) och vilken form det har (papperstidning, pocket, inbunden, e-bok). Det 
finns en klar skärpa i tonen av vad som anses som bra läsning inom den hierarkiska 
diskursen.  
 
I kategorin läsningen minskar (5.2.2) finns en tydlig koppling till den hierarkiska dis-
kursen med citatet: 

Läser man inte om man bläddrar i Jakt och Fiske? Självklart! I min definition inbegrips 
även undertexter till filmer och spelinstruktioner på internet. (10) 

Läsningen minskar och det är ett hot mot demokratin, samtidigt så finns det uttalanden 
som ifrågasätter om detta stämmer i och med att detta baseras på statistik, som i sin tur 
inte redovisar all sorts läsning (Peurell 2004). Nättexter inkluderas inte och det är ofta 
de yngre som sägs läsa mindre, men som i gengäld sitter mycket vid datorn. Om vi ska 
koppla detta till vår hierarkiska trappstege så kommer nättexter överhuvudtaget inte ens 
med på stegen och räknas således inte som läsning.  
 
Läsintresset och läsningen ökar (5.2.3) är en kategori där det framgår bl.a. att ”medel-
ålders kvinnor” eller ”den äldre befolkningen” läser som aldrig förr i samma andetag 
som läsningen minskar bland 10-åringar. Den ökande läsningen från denna förstnämnda 
grupp verkar inte lika viktig som talet om den minskande läsningen bland barn och 
unga. Det är märkligt tyst om detta bland vårt undersökta material. Det finns således en 
hierarki vad gäller vilka grupper som är i fokus när det talas om läsning.   
 
Tydliga exempel på den hierarkiska diskursen finner vi i kategorierna läsning och kvali-
tetslitteratur (5.2.4) och läsning och populärlitteratur (5.2.5). Här finner vi ett flertal 
utsagor som inriktar sig på läsningens innehåll exempelvis ”viktigare att förstå en bok 
än statusuppdateringar på Facebook” (7). I det nu aktuella direktivet, som omtalas i  
inledningen, där regeringen tillsatt en kommitté som ska utreda litteraturens ställning är 
målsättningen bl.a. ett ökat rikt utbud av kvalitetslitteratur. Detta är ett tydligt exempel 
på att det fortfarande är kvalitetslitteraturen som står högst i kurs. Ett annat exempel är 
”man bör läsa det svårtillgängliga, inte bara det underhållande” (40). Här kan man ana 
att det är en viss typ av läsning som är önskvärd och att läsaren bör gå vidare från det 
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nedersta trappsteget för att nå det översta (där den mest eftertraktade läsningen uppnås). 
Detta uttrycks också genom att inte bara ”nöja sig med läsningen som tidsfördriv” och 
pekar på att det inte är nöjesläsningen som är det man vill sträva emot utan ”att välja 
litteratur som kräver någonting” där läsaren utmanar sin egen bekvämlighetsnivå ”och 
”därigenom får ett rikare liv” (44). Detta visar att det är en krävande läsning som fram-
hävs. I vår hierarkiska trappa kan vi nu även lägga till nöjesläsning på nedersta trapp-
steget och att läsa krävande litteratur på det översta. Vi kan egentligen se att hela kate-
gorin läsning och populärlitteratur (5.2.5) är hierarkisk.  
 
Vi tycker också oss kunna utläsa en form av hierarki, när något står över något annat,  
i förändrade läsvanor (5.2.7): ”Konkurrensen om läsintresset ökar. Läsningen på inter-
net ökar.” och här uttrycks även att det är ”färre barn som läser längre texter och böcker 
på fritiden” (57). Det hierarkiska kan tydliggöras genom att sätta ”kortare texter och 
internet” på det nedersta trappsteget och ”längre texter och böcker” på det översta.  
I samma kategori hittar vi uttryck för en vilja att vi bör läsa mer och närma oss det 
översta trappsteget.   

Samtidigt pågår teknikskiftet där allt fler läser på internet där korta texter dominerar:  
- Mardrömsscenariot är att vi får en generation som inte läser böcker. I så fall tappar vi 
en del av vårt kollektiva minne och förmågan att fördjupa oss. (12) 

Min gissning är att du inte kommer att orka läsa färdigt den här artikeln. Om du är en 
ung, och något så när representativ västerlänning, så kan du i princip ge upp redan nu. 
Nya vetenskapliga rön indikerar nämligen att dagens i-landsmänniska är så överstimu-
lerad av tv och internet att hon har svårt att följa en text som den här under mer än ett 
par minuter. Vi har således förlorat förmågan till djupläsning, varför många av oss ald-
rig mer kommer att läsa en riktig skönlitterär bok (nej, Harry Potter räknas inte). (38) 

Ett annat exempel i samma grupp: ”hotet mot litteraturen och det eftertänksamma  
läsandet” (13) skulle kunna uttryckas i den hierarkiska som att på det nedersta trapp-
steget kan vi lägga ord som fragmentarisk och ytlig läsning och på det övre avancerad 
och fördjupad bokläsning.  
 
Att försöka definiera läsningen med hjälp av ekvivalenskedjan för denna hierarkiska 
diskurs är inte helt enkelt. Vi bygger därför inte vår definition av läsning för denna 
diskurs med hjälp av kedjorna utan här definieras läsningen av den hierarkiska trappan. 
Det som definieras på nedersta trappsteget är det som läsningen inte bör vara enligt dis-
kursen och den definition vi får fram på översta trappsteget får definiera läsningen, hur 
den bör vara.  
 
Definitionen av läsning i den hierarkiska diskursen, översta trappsteget:  
 
Böcker - kvalitetslitteratur - svårtillgängliga - läsa krävande litteratur - kvalitetsläsning - 
längre texter och böcker - avancerad och fördjupad bokläsning  

 
Definitionen av läsning i den hierarkiska diskursen, nedersta trappsteget:  
 
kvinnliga läsare - Facebook - underhållande - bör gå vidare i sin läsning - nöjesläsning -  
kortare texter på internet - fragmentarisk och ytlig läsning - kroppsligt njutningsfulla 
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5.4.3 Den krisartade manliga diskursen 
Ett mönster som vi tyckt oss se är att när läsningen tas upp i sammanhang av att den 
minskar, får konkurrens av andra visuella medier eller nya läsfrämjande projekt ska dra 
i gång, så är det ofta med anknytning till att den manliga befolkningen nämns. Från  
kategorin läsningen minskar (5.2.2) där bl.a. problematiken med statistikrapporter skild-
ras, illustreras det tydligt genom följande två citat:   

Nästan hälften av landets manliga arbetare läser aldrig en bok när de är lediga. /…/ Det 
framgår av en rapport från LO som presenterade förra året. Den visade att män inom 
LO och TCO i princip slutat läsa böcker under de senaste tjugo åren. (66) 

Demokratifara att unga killar läser för lite och för dåligt (4)  

Lena Kåreland (2009b) tar i sin text upp rapporter om den minskande läsningen och hur 
dessa visar att läsvanor är starkt könsberoende där barnen socialiseras in med skilda 
inställningar till läsning. Pojkar har en mer negativ attityd till läsning än flickor menar 
Kåreland och vi kan tydligt se i våra utsagor att läsfrämjande åtgärder många gånger 
riktar sig till pojkar och män. Kategorin öka läsning och läslust (5.2.8) och läsning 
bland barn och unga (5.2.6) innehåller flera citat som uttrycker detta.   

Länsbiblioteket i Västerbotten vill få sina män att läsa. Det är killar som ligger värst till 
i den trista statistiken som alla pratar om, de läser minst. I projektet Muhammad från 
Frostmofjället har länsbiblioteket riktat in sig på minoritetsgrupper som somalier,  
samer och invånare i de norska gränstrakterna. I regionen finns många marginaliserade 
grupper. (25) 

"Läs för mig, pappa" startade 1999 med syftet att få fler pappor inom LO:s olika fack-
förbund att läsa för sina barn. Projektet är ett samarbete mellan ABF, En bok för alla 
och fem fackförbund. Hittills har över ett tusen män deltagit. (66) 

Man kan i och för sig fundera på vilka grupper som mest behöver läsfrämjande projekt, 
när 9-12-åringar är den enskilda grupp som läser allra mest av alla svenskar. Klass och 
kön är inte det enda som skiljer läsare från icke-läsare. Men icke desto mindre är det 
viktiga komponenter, för forskningen visar att högskoleutbildade kvinnor som är över 
fyrtio år läser mer än någonsin, medan lågutbildade män under trettio läser mindre än 
någonsin. (48) 

Det uttrycks också en oro för vilken framtid som läsningen står inför eftersom i synner-
het unga män i 20-årsåldern beskrivs i termer av att de läser allt mindre. Detta fram-
kommer i kategorin förändrade läsvanor (5.2.7). Den krisartade manliga diskursen tyd-
liggörs i avsnitt 5.1 där typer av benämningar på manliga läsare är betydligt fler än  
typer av kvinnliga.  
 
Om vi försöker definiera innebörden av läsning i denna diskurs så är det den minskande 
läsningen hos den manliga befolkningen som här framkommer. Detta yttrar sig i termer 
av ”att det är ett hot mot demokratin” och således märks det tydligt i utsagorna att det 
riktas specifika åtgärder för att råda bot på detta bl.a. genom att locka arbetarpappor att 
läsa för sina barn.  
 
Vi har funnit följande definition av läsning i den krisartade manliga diskursen med 
hjälp av ekvivalenskedjan: 
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hot mot demokratin - hot mot bokläsningen - unga killar (läser för lite) - manliga arbetare - 
behöver böcker de känner igen sig i - stärka läsandet - killar - marginaliserade grupper - 
locka arbetarpappor - läsfrämjande åtgärder riktas till pojkar och män - socioekonomiskt sva-
ga grupper - traditionellt könsmönster - knappast för fria tänkande män - Skräcken för att en 
illitterat generation ska ta över - mardrömsscenariot - tappar vårt kollektiva minne - hot mot 
litteraturen och det eftertänksamma läsandet - rapporter visar att om 20 år kan vi ha en gene-
ration som med nedsatt förmåga att ta till sig längre text i vårt textbaserade samhälle 

 
5.4.4 Den ”osynliga” kvinnliga diskursen 
Den minst synliga diskursen av de fyra vi har identifierat är den vi valt att benämna den 
”osynliga” kvinnliga diskursen. Till viss del har den redan framträtt i den krisartade 
manliga diskursen. Inom kategorin läsintresset och läsningen ökar (5.2.3) nämner vi att 
när det skrivs om kvinnors ökade läsintresse så är det ofta i en och samma mening sam-
tidigt som läsningen minskar. Detta har vi även berört i den hierarkiska diskursen och i 
detta fall blir det tydligt att diskursen mynnar ur vad som nämns men inte talas speciellt 
mycket om. Oftast fortsätter sedan artikeln om hotet om den avtagande läsningen och 
vidareutvecklar inte hur det kommer sig att kvinnor läser allt mer. Exempelvis: 

Medelålders välutbildade kvinnor slukar böcker i en rasande takt samtidigt som rappor-
ter visar att läsförståelsen minskar bland Sveriges 10-åringar, att skolbiblioteken läggs 
ner eller lämnas obemannade och att svenska tonåringar inte tycker att det är särskilt 
viktigt att läsa. I synnerhet unga män i 20-årsåldern läser allt mindre. (44) 

I kategorin läsningens berättigande (5.2.9) uttrycks en fundering i en av utsagorna, 
nämligen vad kvinnor egentligen vinner på att läsa mer än männen: 

Det är ju kvinnor och flickor som läser mest - och med det insmyger sig en otrevlig liten 
tanke: Vad vinner kvinnorna egentligen på all denna läsning som påstås vara så välgö-
rande, så viktig att alla borde fås att ägna sig mer åt den? Ingen kan väl påstå att kvin-
nor klarar sig bättre än män i längden? Kvinnor har ju faktiskt lägre lön och mindre in-
flytande i samhället, och männen tycks inte förlora vare sig status, inflytande eller lön 
på sitt bristande läsintresse. (48) 

En intressant iakttagelse kan även göras genom att jämföra den rika floran av uttryck 
över typer av manliga läsare i avsnitt 5.1 gentemot antalet termer över typer av kvinn-
liga läsare. Typer av manliga läsare är mer specifikt definierade. Som vi nämnde tidiga-
re finns exempelvis ingen motsvarighet till invandrarmän, idrottsmän och pappor inom 
LO:s olika fackförbund inom sätten att benämna typer av kvinnliga läsare. 
 
I bakgrundskapitlet redogjorde vi för Kårelands (2009b) resonemang kring att uppslu-
kas av litteraturen har förknippats med kvinnor och barn. Kvinnorna ansågs därför oftast 
haft en lägre position litterärt i hierarkin, eftersom de både jämställts med barn och naiv 
läsning. Detta antyds i kategorin läsning och populärlitteratur (5.2.5).  
 
Definitionen av läsning i den ”osynliga” kvinnliga diskursen får nedan ekvivalenskedja: 
 
aldrig läst så mycket skönlitteratur - kvinnor - njutningsfulla läsandet står inte särkskilt högt i 
kurs - lustfyllda kroppsliga läsandet - männen tycks inte förlora - hur viktig är läsningen? - 
attityderna till läsning 
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Definitionen av läsning inom den ”osynliga” kvinnliga diskursen fastställs inte enbart 
av ekvivalenskedjan (till skillnad mot de övriga tre diskurserna), utan även av frånvaron 
av element i utsagorna. Med detta menar vi att fåordigheten inom ekvivalenskedjan inte 
ger en lika rik beskrivning av diskursen och på detta vis blir läsningen inom den kvinn-
liga diskursen just osynliggjord. 
 
5.4.5 Sammanfattande kommentar 
Fyra diskurser har kunnat identifieras genom vår analys. Det är inte särskilt förvånande 
att den instrumentella diskursen framträdde tydligt, eftersom mycket diskussion om 
läsning utspelar sig inom skolans verksamhetsområde, där den instrumentella läsningen 
dominerar. Enligt Lena Kåreland (2009b) präglas skolans läro- och kursplaner av syn-
sättet att människor blir mer empatiska av att läsa. Dessa planer beskriver just den skön-
litterära läsningen i termer som liknar vad som framkommer i vår ekvivalenskedja om 
läsningens goda sidor. Vi fann i den instrumentella diskursen att läsning här skulle defi-
nieras av vad den kan anses göra med oss: förbättra språket, utveckla vår förmåga att 
förstå och känna empati för andra människor, kunna utnyttja (våra) demokratiska rättig-
heter, terapeutiska fördelar, skapa goda människor och bygga det goda samhället, få 
bildning samt ingång till mer avancerad litteratur. Det uttrycks också att det är en 
mänsklig rättighet. 
 
Magnus Persson (2007) talar om det som vi anser vara problemet med definitionen av 
läsning inom denna diskurs. Läsningens ”goda sidor” naturaliseras och förutsätts inträf-
fa istället för att uttrycka att det är en möjlig utveckling av läsning. Det är ett önske-
tänkande, nästan som en utopi, som uttrycks i den instrumentella diskursens definition 
av läsning. Om människor skulle bli mer empatiska eller ändra ståndpunkt i en fråga när 
de läser, krävs det ett aktivt sökande efter andra sätt eller perspektiv att se problemet 
från. Uppfattningarna om verkligheten, och ett visst diskursivt sätt att tänka, är många 
gånger fast förankrade i människors medvetande. Ofta tyr man sig till det man vill läsa 
om, som passar in på ens normer, värderingar och övertygelse. Det är när denna gräns 
passeras och det otänkbara eller perspektivskiftande läsandet sker som saker ses ur en 
annan synvinkel. Detta sätt att läsa är många gånger ganska arbetsamt och inte direkt 
förknippat med lustfylld läsning. 
 
Något som har varit förvånande under analysarbetet är hur ofta begreppet läsning förblir 
odefinierat. Marie-Louise Eriksson (2007) beskriver exempelvis i sin magisteruppsats 
att Bokpriskommissionen, som hade till uppdrag att granska vilka effekter den sänkta 
bokmomsen hade för både läsvanor och pris på böcker ute i handeln, inte definierade 
begreppet läsning i sina rapporter. Detta är ganska anmärkningsvärt anser vi, men det 
verkar som den definition av läsning som framkommer i den instrumentella diskursen är 
så självklar att läsning inte behöver förklaras närmare. Jana Holsanova (2010) framhål-
ler detta när hon redogör för att en vanlig föreställning om läsning är att den förknippas 
med skönlitterärt läsande. Vidare exemplifierar hon sitt resonemang med att säga  
att detta ofta inte är sant, utan när en person säger att de inte läser någonting, så läser 
denne förmodligen framför datorn istället. Både Holsanova och Kåreland (2009b) tar 
upp samma problematik med begreppet läsning, nämligen att denna kan tolkas på 
många sätt och idag läser folk på nya vis både vad gäller form och innehåll. 
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Boken och bokläsningen har hotats av nya mediers inträde på marknaden under lång tid 
men läsvaneundersökningar visar att boken håller sin position väl trots det senaste hotet 
i form av internet. Den polariserade debatten känner vi igen från det tema vi har identi-
fierat i vår analys av utsagorna. Polariteten syns tydligt i den hierarkiska diskursen  
eftersom läsning definieras av antagonismen mellan vad som bör läsas och inte bör  
läsas. Vi menar att det tydligt framkommit i den hierarkiska diskursen att det inte är nog 
med att människor ska läsa, det är vad de läser som är betydelsefullt. Vi anser att det 
säger något om värderingarna i debatten om man ser till alla de typer av litteratur som är 
uppräknade under kapitel 5.1. En intressant iakttagelse är att läsning inte definieras  
medan vilken typ av litteratur som avses preciseras däremot mycket tydligt i materialet. 
När det talas om läsningens kris och att folk läser allt mindre enligt larmrapporterna så 
borde det räcka att svenska folket läser överhuvudtaget. Men enligt utsagorna i dags-
pressen visar det sig påfallande ofta att en strävan mot det översta trappsteget är det 
önskvärda. 
 
Definitionen av läsning som framkommer i den hierarkiska diskursen är tydlig gällande 
hur man läser. Högst i rang står fortfarande den avancerade, fördjupande bokläsningen 
trots dagens informationssamhälle. Textbegreppet har vidgats enligt Kåreland (2009b) 
och läsning sker idag i nya former exempelvis via TV eller dataspel. Trots detta anses 
texter på internet stå lägst i kurs på den hierarkiska trappan. Oron för vad det fragmenta-
riska läsandet på skärm ska leda till är något som verkar genomsyra debatten. Den 
danska forskaren Kirsten Drotner har diskuterat det hon benämner mediepanik bl.a. i 
studien “Dangerous Media?”, (1999). Mediepanik definierar Drotner som ”känslomäs-
sigt laddade reaktioner på uppdykandet av nya medier”. (1999, s. 593) Hon menar att 
om debatten kring ett nytt medium blir väldigt högljudd och emotionell så har vi att 
göra med en mediepanik. Ofta sker debatten i ett högt tonläge, är väldigt polariserad och 
fokuserad på det nya mediets ondhet eller godhet i förhållande till det som redan existe-
rar. Medierna i detta fall fungerar både som anstiftare till debatten å ena sidan och den 
som tillhandahåller informationen och eldar på å andra sidan (ibid, s. 596). Medie-
paniken kunde tydligt skönjas i vårt empiriska material genom den negativa ekvivalens-
kedjan i kategorin förändrade läsvanor (5.2.7).  
 
Den krisartade manliga diskursen är betydligt mer mångordig och rikare beskriven än 
den ”osynliga” kvinnliga diskursen. Definitionen av läsning som framkommer i ekvi-
valenskedjan visar på en viss hotbild och rädsla för vad som ska ske i det framtida sam-
hället om männen inte läser. Under 5.1 där olika typer av manliga läsare nämns är det 
anmärkningsvärt många element som namnger männen i förhållande till uppräkningen 
av de kvinnliga typer av läsare som återfinns i utsagorna. I samband med att vi listat 
olika typer av kvinnliga läsare i 5.1, har vi sett att antalet typer av kvinnliga läsare bara 
är hälften så många jämfört med typer av manliga läsare. 
 
Trots att läsintresset ökar bland kvinnor omnämns det ofta enbart som ett konstaterande 
utan reflektion och genom utsagorna inom den ”osynliga” kvinnliga diskursen belyses 
detta. En diskurs kan även definieras av vad som inte sägs, och kvinnorna har varit 
ganska frånvarande i analysmaterialet. Detta åskådliggörs när man jämför hur många 
fler element som ingår i ekvivalenskedjan i den manliga diskursen jämfört med den 
kvinnliga. Kvinnor har aldrig läst så mycket skönlitteratur som de gör nu, och det är 
detta som framkommer när kvinnlig läsning trots allt nämns i utsagorna. Emellanåt  
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definieras även kvinnlig läsning i termer av den njutningsfulla, lustfyllda läsningen. Att 
flickor generellt är mer positiva till läsning (Kåreland 2009b) verkar nästan som en ur-
säkt för att inte tala om läsfrämjande i samband med att kvinnliga typer av läsare berörs.  
 
Detta kapitel syftade till att besvara våra tre första frågeställningar. I nästa kapitel över-
går vi till slutdiskussionen, där studiens slutsatser kommer att avhandlas utifrån den 
fjärde och sista frågeställningen.   
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi tänkbara konsekvenser av de fyra diskurser som 
identifierats i analysen. På detta vis besvaras uppsatsens fjärde övergripande frågeställ-
ning. Kapitlet avslutas med en avslutande kommentar samt förslag på fortsatt forskning.  
 

6.1 Diskursernas konsekvenser 
Läsningen är långt ifrån oomtvistad och det har funnits många fler utsagor än vi förut-
såg inom ämnet, vilket visar på att läsning är ett hett diskussionsämne. Ena dagen är 
läsningen i kris, andra dagen läser vi som aldrig förr. Hur kan en larmrapport komma 
fram till ett resultat för att sedan refereras till med ett annat resultat? Denna motsägelse 
kan skapa förvirring i debatten om läsning och vi frågar oss vad det gör för tillförlitlig-
heten?  Detta kan möjligen leda till att människor i allmänhet inte tar nya forskningsrön 
och statistiska uppgifter som framkommer i media om läsning på allvar, eftersom dags-
pressen ofta använder statistik utan att problematisera (Peurell 2004). Förenklingen av 
läsningens dilemma kan följaktligen till slut få konsekvenser som kan leda till likgiltig-
het mot utredningar, läskris och negativa rubriker. Vi menar att diskussionen behöver 
problematiseras och nyanseras mer så att inte enbart ytterligheterna diskuteras och allt 
där emellan kommer i skymundan.  
 
De fyra diskurser som framkommit genom vår analys och som definierar läsning via 
sina respektive ekvivalenskedjor är den instrumentella diskursen, den hierarkiska dis-
kursen, den krisartade manliga diskursen och den ”osynliga” kvinnliga diskursen. För 
att se vilka konsekvenser som dessa diskurser kan få, har vi tagit avstamp i och inriktat 
oss på verksamhetsområden där läsning har en självklar plats. Vi har därför valt att som 
utgångspunkt föra diskussionen inom skola, bibliotek och bokbransch när vi besvarar 
vår sista frågeställning nedan.  
 
Den instrumentella diskursen innebär att läsning ses som ett redskap för att nå andra 
mål än enbart sig själv, och inom skolan är det perspektivet på läsning vanligt. Kurspla-
nen i skolan (Lpo 943) präglas av detta synsätt och inom forskningen hänvisas ofta till 
filosofen Martha Nussbaum, som anser att läsning kan öka empatin och våra erfarenhe-
ter (Kåreland 2009b). En tänkbar konsekvens av den instrumentella diskursen anser vi 
kan vara den uppsjö av goda argument om läsning som genom diskursen naturaliseras 
utan att preciseras närmare. Magnus Persson (2007) menar att den instrumentella synen 
på läsning i skolan gör att den inte blir subjektivt förankrad hos eleverna utan reduceras 
till färdighetsträning. Lena Kåreland (2009b) nämner Lennart Hellsing som ofta kritise-
rat skolan för att enbart se till det logiska kritiska tänkandet på bekostnad av fantasin. 
En annan konsekvens som den instrumentella diskursen kan ge upphov till är att skolan 
missar att uppmuntra till den lustfyllda läsningen till förmån för den ”nyttiga läsning-
en”. Resultaten från studien Barn berättar (2011) visar på tre förhållningssätt till läs-
ning som barnen gav uttryck för, där den ”lustfyllda läsningen” rymde en positiv  
inställning och barnen såg ett nöje i läsningen medan den instrumentella läsningen inte 
uttryckte någon entusiasm alls. Barnen var medvetna om att det var viktigt att läsa för 
att klara sig i samhället.  

                                                
3 Läroplanen Lpo 94 ersattes höstterminen 2011 av en ny Lgr 11. 
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I den nyligen tillsatta kommittén, som ska utreda litteraturens ställning (se kapitel 1), 
finns också en antydan till förespråkandet av instrumentell läsning som Niclas Lind-
berg, från SBF, är kritisk emot (Lindberg 2011). Han menar att direktivet från regering-
en (Dir. 2011:24) fokuserar allt för mycket på formellt läsande som är vanligt inom sko-
lan och för lite på lustläsningens betydelse för läsutvecklingen. Lindberg anser att ju 
mer kravfylld läsningen blir desto mer hämmas lustläsningen. Målsättningen för kom-
mittén ska vara att förutom att uppmuntra ett ökat läsande så ska den även ge förslag 
som kan leda till ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Här framträder mönster synliggjor-
da genom den hierarkiska diskursen angående vad som anses rätt att läsa. Det är således 
underförstått att det inte räcker med att öka läsande och läslust, utan det gäller att det 
som läses är av god kvalitet.  
 
Den hierarkiska diskursen griper således ofta in i den instrumentella. I den hierarkiska 
diskursen definieras läsning genom en trappstegsmodell där det översta trappsteget blir 
synonymt med vad läsning bör vara, såsom fördjupad kvalitetsläsning av böcker, och 
det nedersta trappsteget associeras med vad läsningen inte bör vara, såsom nöjesläsning 
och ytlig läsning av kortare texter på internet. En konsekvens av att se på läsning med 
ett sådant snävt synsätt som definieras genom översta trappsteget framgår hos Sara 
Bengtsson (1998) som tar upp hur viktigt det är vilken ståndpunkt som litteraturförmed-
laren har på biblioteket när denne förmedlar litteratur. Är inställningen nyttobetonad så 
förmedlas oftare kvalitetslitteratur medan en mer nöjesbetonad inriktning understryker 
den lustfyllda populärlitteraturen. Den definition av läsning som framgår i den hierar-
kiska diskursen skulle kunna få konsekvenser på biblioteken, t.ex. gällande vilken typ 
av litteratur låntagaren kan bli rekommenderad.  
 
Ytterligare en konsekvens av den snäva avgränsning av läsning, som den hierarkiska 
diskursen definierar, är att den har blivit cementerad redan tidigt i åldern och att läsning 
på detta vis automatiskt förknippas med bokläsning. I studien Barn berättar (2011) stu-
deras 10-åringars syn på läsning och här försökte man vidga begreppet läsning så att 
även läsning på nätet och andra medier skulle ingå. Men barnen var redan så övertygade 
om att läsning enbart förknippades med läsning av skönlitterära böcker, så detta var 
omöjligt. Begreppet fick således snävas in, trots att ambitionen var att bredda tecknet 
läsnings betydelse. Det verkar vara svårt att tänka i andra banor än denna föreställning, 
att läsning enbart betyder mer än skönlitterär bokläsning. I vårt material framkommer en 
förvånansvärt tydlig polaritet mellan hur läsningen definieras genom den hierarkiska 
trappan.  
 
Mats Dolatkhahs (2010) läsbegrepp ”Fyra M” (som står för meningsskapande, materia-
litet, modalitet och makt) visar hur dynamiskt och mångbottnat läsning kan beskrivas, 
men denna bredare definition går förlorad i den snäva avgränsningen av läsning inom 
den hierarkiska diskursen. Debattens vågor går ofta höga när auktoriteter, vare sig det är 
enskilda personer (t.ex. inom bokbranschen, journalister) eller institutioner (såsom  
skola, bibliotek) som uttalar sig, ska förklara vad som bör läsas eller inte läsas och dessa 
inlägg fungerar oftast som ett bränsle till en smakdiskussion. Även om inte kanondebat-
ten framträder så tydligt under den tidsperiod våra utsagor kommer från (kanondebatten 
var som livligast i dagspressen i samband med valåret 2006), så definieras ändå läsning 
i den hierarkiska diskursen i termer som kvalitetslitteratur kontra populärlitteratur.  
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En något mindre framträdande diskurs än de två föregående är den krisartade manliga 
diskursen. Upphovet till namnet på denna diskurs har just varit de många beskrivning-
arna av elementet typer av manliga läsare bland våra utsagor när läsningen beskrivits 
som hotad, minskad, demokratifara m.m. som ofta uttryckts i samband med statistikrap-
porter. Vi tror att en konsekvens av att uttrycka detta hot eventuellt kan leda till att ut-
redningar om läsning tillsätts eller att läsfrämjande projekt startar. En antydan till detta 
kan vi se när Marie-Louise Eriksson m.fl. beskriver att det inte är ovanligt att mediernas 
rapportering om minskande läsning utmynnar i just en utredning (Eriksson 2007, 
Bengtsson 1997). Kåreland (2009b) nämner att statistikrapporter är starkt könsberoende 
och att barnen socialiseras in i läsningen i skolan med olika förhållningssätt där pojkar 
har en mer negativ hållning till läsning än flickor. De utvecklar en motståndskultur där 
de tar avstånd från läsningen som räknas som omanlig syssla. Läsfrämjande åtgärder har 
också framkommit i materialet i form av olika projekt där läsovilliga pojkar eller LO-
anslutna män i olika innovativa former ska upptäcka läsningens tjusning och högläsa för 
sina barn. Följden kan bli att stereotyperna för manligt och kvinnligt cementeras redan 
tidigt i åldrarna. Dessa stereotyper menar vi kan befästas inom skolan, bibliotekssfären 
samt inom utgivning och inköp av böcker. Dessa stereotyper befästs också inom en rad 
läsvaneundersökningar (se kapitel 1 och 2). Vi menar dock, i likhet med Erik Peurell 
(2004), att det är svårt att förlita sig på rapporterna eftersom läsning dels är otydligt 
definierat i dem och dels utesluts all annan läsning än bokläsning. Det är svårt att veta 
om vi verkligen läser mindre så länge t.ex. internetläsning och s.k. sakprosa (Holsa-
nova 2010) inte räknas in.  
 
Ibland är det det som inte uttrycks och som lyser med sin frånvaro som bildar en 
diskurs. På detta vis framkom den ”osynliga” kvinnliga diskursen i vår analys. Den 
finns implicit i vårt material; det är förvånansvärt tyst när det gäller kvinnor och hur 
deras läsning uttrycks i dagspressen. Diskursen framträder i samband med att läsningen 
ökar i utsagorna men inte kommenteras närmare. Inom denna diskurs definieras därför 
läsning i termer av att den är osynliggjord och till viss del förgivettagen.  
  
Möjliga konsekvenser över de manliga och kvinnliga diskurserna kan vara vilken litte-
ratur som köps in i skolan, på folkbiblioteken samt i bokhandlarna. Risken är att den 
kvinnliga läsningen tas för självklar, då det inte är denna läsning som menas när det 
talas om sjunkande läsning i svarta tidningsrubriker. Fastän det visar sig i vårt material 
att kvinnor läser som aldrig förr kommenteras det ofta inte mer än med en mening. Vad 
får det för konsekvenser att flickor/kvinnor inte uppmärksammas mer utan osynliggörs? 
En konsekvens av att kvinnorna blir osynliggjorda är att viktig information och kompe-
tens om läsning kan gå förlorad. I kvinnors läsning kan det finnas nycklar till hur läs-
främjande arbete kan genomföras på innovativa sätt. Risken är dock att den kvinnliga 
diskursen är så förgivettagen att fokus läggs på läsfrämjande åtgärder som är anpassade 
efter den manliga befolkningen. Vad de kvinnliga typerna av läsare vinner på sitt läsan-
de och ökande läsintresse framgår inte bland våra utsagor, inte heller vad de manliga 
typerna av läsare i realiteten förlorar på att inte läsa. Att läsa är bra är de flesta överens 
om, men att läsa rätt typ av litteratur, och att vara rätt sorts läsare, är – enligt de diskur-
ser vi identifierat – bättre. 
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6.2 Avslutande kommentar 
Det finns en hel del biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser som 
handlar specifikt om t.ex. läsfrämjande arbete vid bibliotek, läsning bland barn, littera-
turförmedling eller läsecirklar. Utgångspunkten för denna studie var därför att vi ville 
försöka anlägga ett brett och allmänt perspektiv på läsning. Begreppet läsning är kring-
gärdat av en hel del myter och antaganden. Många gånger används begreppet på ett 
snävt avgränsat sätt – eller så definieras det inte alls. När statistiska undersökningar 
genomförs, är det oklart vilken typ av läsning som åsyftas och undersökningarna visar 
sig inte vara jämförbara med varandra. Hur mäter man läsning? Inställningen till vad 
begreppet läsning innefattar kan vara svårt att förändra. Eftersom det läggs ner mycket 
pengar på undersökningar och rapporter om läsning, och den minskande läsningen ses 
som ett växande problem i samhället, är det viktigt att ta reda på vad som egentligen 
ryms i begreppet läsning.  
 
Att inte avgränsa materialet mer från början, utan i stället försöka se mer övergripande 
på hur läsning beskrivs i dagspressen, visade sig vara en utmaning. I efterhand menar vi 
att det hade kunnat vara en fördel att enbart koncentrera sig på debatten kring läsning i 
skolan eller hur dagspressen publicerar statistik i samband med läsvaneundersökningar, 
för att kunna fördjupa sig på färre aspekter. Det var inte heller enkelt att helt förutsätt-
ningslöst söka efter artiklar där begreppet läsning ingick. Eftersom antalet träffar blev 
gigantiskt från början, var vi tvungna att på något vis förhålla oss till en gemensam ar-
betsdefinition för att begränsa urvalet. Denna arbetsdefinition försökte vi hålla så bred 
som möjligt, där läsningen var tvungen att diskuteras eller problematiseras, men den 
personliga förförståelsen är i någon mån ändå ofrånkomlig.  
 
Ytterligare en utmaning har varit att förhålla sig till dels läsning som substantiv, dels att 
läsa som verb samt själva läsaren. Vi menar dock att detta är en av vår studies styrkor. 
Att inbegripa läsaren i studien blev ofrånkomligt då aspekter på hur man läser och vem 
som läser tydligt framkom i materialet. Trots ovan nämnda utmaningar, är det tack vare 
det breda perspektiv på läsning vi anlade, som har gjort att vi bättre kunnat se övergri-
pande mönster när det gäller hur läsning uttryckts i dagspressen.  

 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
I arbetet med denna uppsats har en rad frågor väckts som vi menar skulle förtjäna att 
utforskas. Det skulle exempelvis vara mycket intressant att följa upp resultatet av den 
utredning (Dir. 2011:24), som vi nämnde inledningsvis, som Sveriges regering tagit 
beslut om. Kommittén har till uppdrag att analysera och stärka litteraturens ställning och 
i direktivet står även att målsättningen är att den ska leda till ökat läsande.  I ljuset av de 
resultat som kommit fram i vår analys, i kombination med Marie-Louise Erikssons 
(2007) slutsatser om att begreppet läsning ofta förblir odefinierat, skulle det kunna vara 
fruktbart att se hur läsning definieras i SOU-rapporten som utkommer under 2012. Har 
begreppet läsning överhuvudtaget definierats? Förslagsvis skulle man kunna komplette-
ra denna undersökning med intervjuer av yrkesutövare som arbetar med läsfrågor, läs-
främjande eller läsinlärning inom bibliotekens och skolans verksamhetsområden.  
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I takt med att fler läser tidningar via nätet, skulle en möjlig fortsatt studie även kunna 
inbegripa de läsarkommentarer som kan skrivas efter varje artikel. På detta vis kommer 
läsaren med i studien på ett mer framträdande sätt och reaktionerna på artiklarna syns 
omedelbart via kommentarer, bloggar eller twitter. Detta skulle även eventuellt belysa 
en möjlig medial förändring i samhället, där den offentliga debatten inte enkom förs av 
auktoriteter (såsom journalister, författare, politiker eller forskare), utan även kan ge-
nomsyras av åsikter från allmänheten. 
 
I vår studie framkom den krisartade manliga diskursen och den ”osynliga” kvinnliga 
diskursen och detta är särskilt spännande med tanke på att vi inte utgått från något  
genusteoretiskt ramverk. Att anlägga ett genusperspektiv på läsforskning för att syn-
liggöra och problematisera genus, och på så vis kunna tillföra ny kunskap inom biblio-
teks- och informationsvetenskap, skulle vara betydelsefullt anser vi. En studie av läs-
ning som tar utgångspunkt i den sociala struktur ett genusperspektiv innebär, skulle 
kunna visa på hur skillnaderna mellan könen upprätthålls eller förändras. Hur dessa teo-
retiska slutsatser sedan kan tillämpas och användas rent praktiskt inom verksamhetsom-
råden där läsning har en central roll, är enligt oss en angelägen fråga för forskningen. 
 
 



 61 

7. Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur läsning beskrivs i svensk dagspress 2007-07-01–2010-06-
30. Målet med uppsatsen är att ta reda på vilka föreställningar och bilder av läsning som 
framkommer i media och som når en bred allmänhet. Det finns flera faktorer som bidrar 
till hur vi bildar oss olika uppfattningar om världen. En av dessa faktorer som kan vara 
med och påverka oss är dagspressen. Det empiriska materialet kommer från fyra 
rikstäckande dagstidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dag-
bladet. Vi har valt att använda oss av diskursanalys som både teoretisk och metodolo-
gisk utgångspunkt eftersom vi vill skapa en förståelse för hur olika sätt att beskriva läs-
ning kommer till uttryck. Detta görs genom en analys av utsagor från 76 artiklar. Syftet 
med denna uppsats är att fördjupa kunskapen om hur diskurser om läsning kommer till 
uttryck i svensk dagspress 2007-2010. För att uppnå syftet har vi ställt följande frågor:  
 
• vilka kategoriseringar framkommer om läsning? 
• vilka möjliga teman kan skönjas? 

• vilka diskurser om läsning finns i dagspressen och hur definieras läsning i dessa  
diskurser? 

• vilka konsekvenser kan diskurserna få? 
 
Analysmetoden som vi använt oss av utgår från Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteori som grundar sig på ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Laclaus & Mouffes 
begreppsapparat har vi tillämpat tillsammans med en fyrfältsmodell av forskaren Ingrid 
Sahlin som vi omarbetat och anpassat till vår undersökning. Första momentet i analys-
modellen handlar om att identifiera elementet läsning som det framkommit i utsagorna. 
Därefter har vi delat in liknande element som associeras med varandra i kategorier och 
skapat ekvivalenskedjor utifrån dessa beskrivningar. De kategorier som framkommit är 
nio till antalet: läsningens goda sidor och ifrågasättande därav, läsningen minskar, 
läsintresset och läsningen ökar, läsning och kvalitetslitteratur, läsning och populärlitte-
ratur, läsning bland barn och unga, förändrade läsvanor, öka läsning och läslust samt 
läsningens berättigande.  
 
Det tema inom vilket läsning diskuteras har vi valt att kalla läsningens polaritet efter-
som vi kunnat skönja antagonism i fem utav de nio kategorierna bland vårt analyserade 
material. Slutligen har vi med hjälp av kategoriernas ekvivalenskedjor samt temat iden-
tifierat fyra olika diskurser som vi valt att kalla den instrumentella diskursen, den hie-
rarkiska diskursen, den krisartade manliga diskursen och den ”osynliga” kvinnliga 
diskursen.  
 
Den instrumentella diskursen innebär att läsningen ska främja andra mål än sig själv 
och definitionen av läsning inom denna diskurs blir att den ska bidra till att skapa goda, 
förstående, empatiska, bildade människor som ska bygga det goda demokratiska sam-
hället där läskunnighet anses vara en mänsklig rättighet.  
 
Utsagorna inom den hierarkiska diskursen omtalar läsning i trappstegsliknande former 
där det nedersta trappsteget definieras av att läsningen benämns som ytlig, fragmen-
tarisk läsning av korta nättexter och nöjesläsning. I gengäld bestäms det översta trapp-
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stegets läsning av ord som böcker, kvalitetslitteratur och fördjupad avancerad krävande 
bokläsning. Enligt denna diskurs definieras läsningen på det översta trappsteget av det 
som läsning bör vara och det nedersta trappsteget representerar hur läsning inte bör 
vara.  
 
Den krisartade manliga diskursen har framträtt i sammanhang där det uttrycks att läs-
ningen minskar, får konkurrens av andra medier och läsfrämjande åtgärder riktas mot 
män/pojkar. Definitionen av läsning inom denna diskurs utgörs av följande exempel: 
hot mot demokratin och bokläsningen, skräck för att en illitterat generation ska ta över, 
locka arbetarpappor, tapp av vårt kollektiva minne samt hot mot det eftertänksamma 
läsandet.  
 
Den fjärde och sista diskursen är den ”osynliga” kvinnliga diskursen som bl.a. framträtt 
i samband med utsagor om att läsningen ökar. Kvinnors läsning beskrivs dock inte i 
särskilt omfattande ordalag. Emellanåt definieras även kvinnlig läsning i termer av den 
njutningsfulla, lustfyllda läsningen. Definitionen av läsning som framkommit i denna 
diskurs, kännetecknas till största delen av termer av att den är osynliggjord och till viss 
del förgivettagen. 
 
Avslutningsvis har vi genom de framkomna diskurserna diskuterat möjliga konsekven-
ser som dessa kan få. Utgångspunkten för konsekvenserna koncentreras till de verksam-
hetsområden i samhället där läsning har en betydande roll: skolan, biblioteken samt 
bokbranschen. Inom den instrumentella diskursen finns en riklig mängd goda argument 
om läsningens positiva effekter och en följd av dessa kan bli att läsningens goda sidor 
automatiskt blir fastslagna fakta utan att de preciseras närmare. Diskursens instrumen-
tella inriktning kan få konsekvenser genom att skolan enbart fokuserar på nyttoaspekten 
och således missar att uppmuntra till den lustfyllda läsningen och den blir då inte sub-
jektivt förankrad hos läsaren/eleven.  
 
Den hierarkiska diskursen innefattar en snäv definition av läsning genom översta trapp-
steget i graderingssystemet och följden av detta kan bli att läsning uppfattas som enbart 
bokläsning. Studier visar att detta synsätt cementeras redan tidigt i livet och läsningens 
komplexitet går då förlorad. När nyttoläsning kopplas till det översta trappsteget i hie-
rarkin och nöjesläsning till det nedersta, kan detta få konsekvenser i form av spörsmål 
om vilken litteratur som förmedlas och vilken inställning som finns till läsning, då den 
förstnämnda kategorin ofta hänvisar kvalitetslitteratur och den sistnämnda till populär-
litteratur.  
 
Konsekvenserna av den krisartade manliga diskursen blir att den minskande läsningen 
hos män och pojkar beskrivs som demokratifara och denna dominerande syn kan då 
leda till att utredningar om läsning eller läsfrämjande projekt initieras. Följaktligen ver-
kar den ökande kvinnliga läsningen tas för given och den ”osynliga” kvinnliga diskur-
sen indikerar att kvinnors läsning blir just osynliggjord. Konsekvenserna av detta blir att 
nästan allt fokus läggs på att få männen att läsa mer och att den kompetens om läsning 
som kvinnor redan besitter kan gå förlorad. Denna syn kan då hämma hur kunskap om 
läsning kan spridas på naturliga och innovativa sätt. Manliga och kvinnliga stereotyper 
riskerar att befästas redan tidigt i åldrarna och detta är viktiga attityder att skapa medve-
tenhet kring inom både skola, bibliotek och bokbranschen i stort. 
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