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1. Inledning 
 
 
Den här uppsatsen handlar om kulturpolitiken och olika sätt att se på litteratur och 
dess värde. Det finns olika åsikter om och olika sätt att se på litteraturens uppgifter, 
dess inneboende värde, värde för läsaren och så vidare. Kulturpolitikens uppgift är 
att dels bevara och stödja den ”värdefulla kulturen”, dels på ett demokratiskt vis 
vända sig inte bara till en kulturell elit utan till så många olika grupper av människor 
som möjligt. Jag vill med denna uppsats visa att det inom samma område, 
kulturpolitiken, kan finnas olika konkurrerande synsätt och värderingar som helt eller 
delvis står emot varandra. 
 
Kvalitetsfrågorna inom kulturpolitiken har under de senaste åren aktualiserats. 
Statens kulturråd säger sig vilja föra en diskussion kring kvalitet. Olika projekt med 
utvärderingar av konstnärlig verksamhet har satts igång och genomförts, och en 
debatt kring hur kvalitet kan mätas har förts inom de skandinaviska ländernas 
kulturpolitik. 
 
Jämför man 1974 års kulturpolitiska mål i Sverige med målen från 1996 ser man att 
man fört in kulturell kvalitet som något som ska främjas i målen från 1996, något 
som inte nämns i målen från 1974. Yttrandefrihet, människors eget skapande, 
konstnärlig förnyelse och ett tillvaratagande av kulturarvet är mål som är 
gemensamma, precis som att man vill motverka kommersialismens negativa 
verkningar i målen från både 1974 och 1996. I 1974 års kulturpolitiska mål vill man i 
ökad utsträckning ta hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov medan 
man 1996 uttrycker sig på så sätt att man vill verka för allas möjligheter till 
kulturupplevelser. Här nämner man inte eftersatta grupper men de skulle kunna 
komma med i alla fall eftersom alla ska få möjligheter till kulturupplevelser. 
Mångfald är ett ord som kommer med i 1996 års mål men saknas i 1974:s.1 
 
Trots att man idag inom kulturpolitiken i större utsträckning diskuterar kvalitet än 
tidigare saknas fortfarande en redovisning av vad som menas med kvalitet i 
kulturpolitiska utredningar och dokument. Kvalitet är ett flytande begrepp och man 
menar inte exakt samma sak när man talar om kvalitet inom olika delar av 
kulturpolitiken.  
 
I de kulturpolitiska dokumenten används ofta begreppet kvalitet men det är sällan det 
redovisas vad som menas med begreppet. Jag menar att man i en  

                                                                 
1 Regeringens proposition 1974:28; Regeringens proposition 1996/97:3. 
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undersökning som denna kan närma sig betydelsen genom att studera hur och i vilket 
sammanhang begreppet används. Det samma gäller andra begrepp som är viktiga 
inom den kulturpolitiska diskursen. Genom att undersöka viktiga begrepp och se vad 
som värdesätts positivt och negativt kan man få fram de underliggande värdena i 
kulturpolitiken och hur dessa konkurrerar med varandra. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det finns många olika sätt att se på konst och litteratur och värdet i dessa 
kulturuttryck. Vad har människor litteratur till egentligen? Varför läser man och hur 
bedömer man vad som är värt att läsa? Man kan naturligtvis läsa bara för att bli 
underhållen och fördriva tid men många skulle nog påstå att det inte är därför man 
läser. Man får ut något annat av det, uppleve lser, djupare insikter eller en känsla av 
mening och sammanhang. Skönlitteratur består till stor del av berättelser, i en eller 
annan form, och människor har alltid varit beroende av berättelser. Paul Ricoeur 2 
menar att en berättelse skapas gemensamt mellan berättare och lyssnare/läsare och är 
både en förmedling mellan människa och människa, mellan människa och värld, och 
mellan människan och henne själv. Att vi kan förstå berättelser beror på att vi har 
gemensam erfarenhet av mänskligt handlande och lidande, att vi använder 
symboliska resurser och att mänskligt liv är strukturerat som en slags begynnande 
berättelse. Berättelser kan alltså sägas vara grundläggande för människor. Det vill 
säga något som alla behöver, oavsett bakgrund, social tillhörighet, intellektuella 
förutsättningar och så vidare. 
 
Ofta talar man om litteraturens värde som om att det vore objektivt. ”En bra bok är 
bra oavsett vem som läser.” ”Alla kan uppskatta en bra bok” och så vidare. Ett annat 
sätt att se på det är att ta med bokens läsare i beräkningen: en bra bok är en bok som 
läsaren tycker är bra. Man kan ställa frågan vad den enskilda läsaren får ut av att läsa 
boken. Vilken är bokens funktion och innebörd i relation till den som läser? För att 
bokens innehåll ska kunna betyda något för läsaren, för att det ska vara meningsfullt 
kanske det måste handla om sådant läsaren kan relatera till. Ibland måste läsningen 
kanske handla om att läsaren möter sin egen verklighet, sina egna livsproblem och 
får tankar och känslor formulerade. Andra gånger handlar det kanske om att få nya 
tankar som man inte haft förut eller känner igen. Hur som helst måste det man läser 
få en innebörd för läsaren för att läsningen överhuvudtaget ska vara meningsfull. Det 
här läsarorienterade synsättet tar hänsyn till att vi människor kan vara väldigt olika, 
vi har olika erfarenheter och olika förutsättningar och har därför olika möjligheter 
eller olika intresse i att ta till oss olika former av litteratur. Bara för att ett visst 
litterärt verk anses vara en klassiker eller ”god litteratur” betyder inte det att verket 
fyller den funktionen för alla. Mycket av det som räknas till den ”högre litteraturen” 
kräver att läsaren har en viss skolning, en viss bakgrund och utbildning för att kunna 
uppskatta litteraturen på rätt sätt. Att förutsätta att dessa verk alltid läses enbart för 
djupare kvalitativa upplevelser är också kanske för mycket sagt. Precis som när man 
klär upp sig och går på operan så behöver det inte handla om (även om det 
naturligtvis kan handla om det) en vilja att få en inre kulturell upplevelse, utan 
kanske snarare en vilja att på ett mer ytligt plan verka (både för sig själv och andra) 
                                                                 
2 Ricoeur, P. 1991. Life in quest of narrative. I: D. Wood (ed.), On Paul Ricoeur: narrative and 
interpretation, s. 20-33. 
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kulturell och ”fin”. Funktionen av att läsa ”god litteratur” behöver alltså inte vara 
inre kulturupplevelser utan kan också visa på vem man vill vara, till vilken social 
grupp man hör och så vidare. Men om vi återgår till utgångspunkten att man läser för 
att få någon slags inre upplevelse så kan man komma till slutsatsen att litteraturens 
värde helt enkelt är väldigt subjektiv. Det handlar om läsarens förutsättningar och 
intressen. För att ta ett exempel: Om en människa med en intellektuell 
funktionsnedsättning får en bok läst för sig och får en inre upplevelse av att få sina 
innersta tankar och känslor formulerade så är den boken lika mycket värd som en 
bok en professor i litteraturvetenskap läser och känner samma sak inför. Det är enligt 
det här synsättet läsarens upplevelser som är det värdefulla och inte själva boken med 
speciella bokstavskombinationer. 
 
Å andra sidan, om det nu var så subjektivt hur böckers litterära kvalitet upplevdes, 
varför finns det då en sådan samsyn bland litteraturintresserade människor om vad 
som är bra och dåligt, hur kan det överhuvudtaget finnas en kanon med särskilt 
ansedda författare och verk? Nog är det väl ändå så att människor, oavsett fysiska, 
intellektuella och sociala förutsättningar, har väldigt mycket gemensamt? De 
grundläggande existentiella villkoren är de samma för oss alla och därmed tänker och 
känner och värderar vi på ganska likartade sätt. Den stora litteraturen innehåller 
omistliga, allmänna och långsiktiga värden som gäller alla människor, kanske till och 
med i alla tider. Det här synsättet innefattar att litteraturen har ett värde i sig själv. 
Värdet är där oavsett vem som läser eller inte läser, förstår och tar till sig eller inte. 
Om läsaren inte kan förstå och ta till sig innehållet så är det där problemet ligger och 
läsaren måste då tränas och bildas för att till slut kunna ta till sig det värde som ligger 
i boken. 
 
Den svenska kulturpolitiken säger sig sträva efter ett jämlikt kulturutbud. Detta 
innebär att man i de statliga åtgärderna på litteraturområdet vill nå olika grupper i 
samhället. Inte bara de grupper som redan har tillgång till litteratur utan också de 
som saknar denna tillgång. Man skulle kunna hävda att detta är en uppgift för skolan 
och utbildningspolitiken, inte kulturpolitiken, i och med att det är i skolan man ska 
lära sig saker och det är utbildning och träning som ligger bakom förmågan att kunna 
ta till sig god litteratur. Problemet med det här sättet att se på det är att man då skulle 
utesluta alla dem som för länge sedan gått färdigt skolan eller de som oavsett hur 
mycket träning och skolgång de än skulle få ändå inte skulle kunna tillgodogöra sig 
denna ”högre litteratur”. Det blir en demokratifråga för kulturpolitiken att försöka 
sprida litteratur till alla sorters människor i samhället.  
 
 
1.2 Problem, syfte och frågeställning  
 
Kulturpolitikens uppgift är att dels bevara och stödja den kultur som anses värdefull, 
dels att på ett demokratiskt vis vända sig inte bara till en kulturell elit utan till så 
många olika grupper i samhället som möjligt. Frågan om vad som kan anses höra till 
den värdefulla kulturen och vad som egentligen är kvalitet är en diskussion som idag 
förs inom kulturpolitiken. Det jag vill undersöka i denna uppsats är den svenska 
kulturpolitiken och dess syn på litteraturens värde och hur denna syn varierar inom 
olika delar av kulturpolitiken.  
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Syftet med uppsatsen är att få fram olika synsätt genom att undersöka texter från tre 
olika områden av kulturpolitiken och undersöka spännvidden mellan synen på 
kvalitet som ett värde i boken i sig eller som något som uppstår i mötet med läsaren. 
 
De områden jag undersöker är Statens kulturråds litteraturstöd, En bok för alla och 
Centrum för lättläst. Jag jämför dessa tre instanser med varandra i synen på litteratur 
och läsare.  
 
Frågeställningen är: 
 
Vilka värden och synsätt vad gäller litteraturen konkurrerar hos Litteraturstödet, En 
bok för alla, respektive Centrum för lättläst, vilka är förhållningssätten gentemot 
läsarna och hur används begreppet kvalitet? 
 
Anledningen till att jag valt dessa tre instanser är att dessa med sina målsättningar så 
explicit står för olika synsätt. Kulturrådet verkligen utgår från ordet kvalitet och har 
bestämda kvalitetskriterier i valet av litteratur som ska få bidrag. I beslutet att stödja 
En bok för alla upprepas viljan att sprida kvalitetslitteratur till ovana läsare, alla ska 
få tillgång till den i och med det låga priset. Centrum för lättläst ger ut litteratur för 
människor med lässvårigheter, utbildar läsombud som läser högt för t ex människor 
med förståndshandikapp och skriver om kvalitetslitteratur på ett mer lättförståligt 
sätt. Här värderas begriplighet och tillgänglighet högt. 
 
Synen på litteraturens värde, vad som är kvalitet, läsarens roll och så vidare är 
omstritt. Jag går i uppsatsen igenom olika teorier och synsätt vad gäller värde och 
litteratur och kultur i allmänhet. Detta för att placera in synsätten i förhållande till 
varandra utifrån mål som präglas av synen på mötet mellan litteratur och människa. 
 
 
1.3 Tidigare forskning  
 
Den tidigare forskning jag tar upp i detta avsnitt rör kulturpolitik tillsammans med 
värde- eller kvalitetsfrågor. Catharina Stenberg tar i sin licentiatavhandling 
Litteraturpolitik och bibliotek upp kulturpolitik och bibliotekens litteraturförvärv 
med allt vad det innebär av kvalitetsavvägningar och andra överväganden. 3 Stenberg 
analyserar texter hämtade från två statliga utredningar, nämligen 
Litteraturutredningen L 68 och Folkbiblioteksutredningen FB 80. Syftet har varit att 
se hur utredningarna speglar tidens kulturpolitiska klimat och hur bibliotekens 
inköpspolitik och synen på läsaren påverkas. Som teoretiker har Stenberg framförallt 
använt sig av Pierre Bourdieu som tar upp frågor om bland annat det litterära fältet 
och den ojämna fördelningen av kulturellt kapital. Likheter som Stenberg ser hos de 
båda utredningarna är viljan att undersöka olika former för spridning av 
kvalitetslitteratur. Uppdraget hos de båda utredningarna är att sprida 
kvalitetslitteraturen till nya människor. Detta menar Stenberg har med tidsandan att 
göra på så sätt att de båda utredningarna tillkom i tider då det fanns en statlig 
ambition som var inriktad på kulturspridning, jämlikhetstänkande och 
demokratisering. 
                                                                 
3 Stenberg, Catharina 2001. Litteraturpolitik och bibliotek. En kulturpolitisk analys av bibliotekens 
litteraturförvärv speglad i Litteraturutredningen L 68 och Folkbiblioteksutredningen FB 80. 
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En magisteruppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är En jämförelse 
av kulturbegreppet och det litterära kvalitetsbegreppet i 1974 års och 1996 års 
kulturpropositioner.4 Uppsatsen tar upp att propositionen från 1974 ville höja 
kvalitetsnivån på skönlitteraturen genom att stödja mångfalden i utgivningen. Det 
största hotet mot mångfald och kvalitet ansågs vara de kommersiella intressena. 
Propositionen från 1996 ville istället höja kvalitetsnivån genom att ge stöd till 
litteratur av hög kvalitet. Kulturbegreppet har på olika sätt närmat sig det litterära 
kvalitetsbegreppet, menar uppsatsförfattaren och tar bland annat upp att man trycker 
mer på mångfaldens bevarande i den senare propositionen. Istället för att se det som 
att mångfald är något som ingår i detta kvalitetsbegrepp, som uppsatsförfattaren 
verkar göra,  vill jag istället mena att kvalitet bara är ett värde bland andra inom 
kulturpolitiken och att de olika värdena konkurrerar med varandra.  
 
Uppsatsen ”Därom tvista de lärde” – en analys av kvalitetsbegreppet och dess 
betydelse för utformandet av bibliotekets inköpspolicy5 tar upp att det verkar saknas 
en aktuell bakomliggande diskussion och medvetenhet kring teoretisk och historisk 
kunskap vad gäller bedömning av kvalitet på biblioteken. Uppsatsförfattaren tar upp 
en diskussion kring kvalitetsbegreppet som förts utanför biblioteksvärlden och menar 
att för att någon ska få makten att definiera vad som är kvalitet krävs det att denna 
person har en viss typ av skolning eller erfarenhet. Detta tycks både bibliotekarier 
och teoretiker hålla med om. Man måste ha nått en högre position på samhällsstegen 
och denna position nås genom utbildning och erfarenhet. Demokrati ses som ett 
vanskligt begrepp att ta in i en diskussion om litterär kvalitet. Enligt biblioteken finns 
det å ena sidan en demokratisk aspekt bakom bekämpandet av kommersialismen. Å 
andra sidan kan man också se det som en demokratisk rättighet att få sina litterära 
behov tillgodosedda utan att någon talar om för en att ens åsikt eller smakomdöme 
inte gäller. Bedöms viss litteratur som mindre värd så nedvärderar man läsarnas 
upplevelser av och eventuell identifiering med bokens innehåll. 6 Uppsatsförfattarens 
egen ståndpunkt är att bedömning av kvalitet i själva verket är helt subjektivt.7 Jag 
vill i min uppsats problematisera kvalitetsbegreppet ytterligare och diskuterar därför 
även möjligheten att uppfattningen om litteratur varken behöver vara helt subjektiv 
eller helt objektiv. 
 
 
 

                                                                 
4 Hjalmarson, P. 1998. En jämförelse av kulturbegreppet och det litterära kvalitetsbegreppet i 1974 
års och 1996 års kulturpropositioner. 
5 Lhådö, E. 2003. ”Därom tvista de lärde” – en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för 
utformandet av bibliotekets inköpspolicy. 
6 Ibid., s. 43- 44. 
7 Ibid., s. 4. 
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1.4 Den nya kulturpolitiken och de tre instanserna  
 
För att få en inblick i den kulturpolitiska diskursen och en bakgrund till mina 
undersökningsinstanser tar jag här upp den nya kulturpolitiken i Sverige som 
utvecklade under 1970-talet. 
 
1972 kom utredningen Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) och Sven Nilsson menar att 
man kan sammanfatta kulturpolitikens nya inriktning med fyra punkter.8 Den första 
punkten tar upp decentralisering och en förankring i människors närmiljö. Den andra 
punkten tar upp integration av de kulturpolitiska åtgärderna i människors liv. Den 
tredje punkten tar upp människors eget skapande. Den fjärde punkten rör åtgärder i 
den kommersiella kulturmarknaden. 
 
Nilsson menar att utredningen som låg bakom den nya kulturpolitiken idémässigt 
knöt an till den samhällsförändrande socialpolitiken snarare än den humanistiska och 
konstnärliga bildningstraditionen. Den kommersiella kulturen kritiserades och det 
fanns en vilja att jämna ut orättvisor och skillnader gällande människors olika 
kulturkonsumtion. Kulturpolitikens mål rörde yttrandefrihet, decentralisering, social 
förankring och människors eget skapande. Hänsyn skulle också tas till eftersatta 
gruppers särskilda behov. 9 
 
Det som skall bli mina tre undersökningsinstanser, Kulturrådets litteraturstöd, En bok 
för alla och Centrum för lättläst, växer också fram under 1970-talet och kan därmed 
knytas till den nya kulturpolitiken. Framför allt är det målen som rör yttrandefrihet, 
att värna om eftersatta grupper och en vilja att demokratisera kulturen som lyfts fram 
hos de tre instanserna. Men det finns också en vilja att stödja och sprida den 
konstnärligt värdefulla kulturen. 
 
Litteraturstödet som är ett statligt bidrag har funnits sen 1975 och infördes för att 
garantera en bred utgivning av god litteratur. Utgivningsstödet utgår i huvudsak i 
efterhand när boken är klar och fördelas på ny svensk skönlitteratur, skönlitteratur i 
svensk översättning, klassiker, facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur, barn- och 
ungdomsserier, litteratur på invandrar- och minoritetsspråk samt bildböcker och 
bildverk.10 Beslut om vilka böcker som ska få stöd fattas av arbetsgrupper som består 
av författare, översättare, kritiker, ämnesexperter och bibliotekarier. Ledamöterna 
tillsätts av Kulturrådets styrelse för en mandatperiod om två år.11  
 
En bok för alla började ge ut böcker 1976 och är idag ett ideellt aktiebolag som får 
anslag för utgivning och spridning av prisbillig kvalitetslitteratur. Ett förlagsråd och 
en referensgrupp bedömer vilka böcker som är aktuella för utgivning. Förslag på 
böcker kan dels komma från ledamöter i förlagsråden, dels från t e x författare, 

                                                                 
8 Nilsson 1999. s. 313.  
9 Ibid., s. 313-316.  
10 Kulturpolitik i praktiken, 1997. s. 67. 
11 Om kulturrådets bidrag. http://www.kur.se/kur_mall.asp?version=13474&maincat=206&catid=219 
(2004-02-23). 
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förlag, bibliotek, skolor och enskilda läsare. Det slutgiltiga avgörandet beträffande 
utgivning har förlagschefen. 12  
 
Det som idag heter Centrum för lättläst började 1968 som en experimentverksamhet 
vid Skolöverstyrelsen för att ge ut lättlästa böcker, så kallade LL-böcker. 
Litteraturutredningen 1968 förde in utgivningen av LL-böckerna i kulturpolitiken, 
LL-stiftelsen bildades och bytte senare namn till Centrum för lättläst. Centrum för 
lättläst har ett eget bokförlag och har till uppgift att göra nyhetsinformation och 
litteratur tillgänglig för människor som har svårt att läsa eller är otränade i svenska 
språket. Styrelsen för Centrum för lättläst är vald av regeringen och består av 
politiker, personer som har kunskap om tidningar och böcker, och personer som 
arbetar för människor med funktionshinder.13  
 
 
1.5 Kulturpolitiken och värde 
 
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till olika sätt att värdera, se på kvalitet, 
konst och politik inom kulturpolitik. Det avser inte att ge en heltäckande bild av hur 
kulturpolitiken ser på värde utan endast att ge ett exempel på hur den aktuella 
debatten kan se ut. 
 
Sven Nilsson tar i Kulturens vägar upp den instrumentella synen på konst och kultur. 
Nilsson menar att det i kulturpolitiken funnits ett sätt att se kulturens främsta 
uppgifter som att bidra till samhällsutvecklingen eller uppfylla vissa behov hos 
människor. Kulturen ska tillgodose människans behov av uttryck, upplevelser och 
kontakt. Kulturpolitiken ska bidra till bättre samhällsmiljö och större jämlikhet. 
Konsten är här ett medel för det övergripande politiska målet: social och politisk 
förändring.14  
 
Nilsson menar att man i och med den nya kulturpolitiken ”normaliserade” kulturen 
för att den skulle bli politiskt och administrativt hanterlig. Som en förklaring till detta 
tar Nilsson upp Max Webers teorier om det moderna samhällets rationalisering där 
världen förlorar sin ”glans”, sin ”magi”. Konsten har inom kulturpolitiken förlorat 
sin ”strålglans” och speciella ställning eftersom den knutits till en rationell och 
byråkratisk värld. En följd av det här blev att man fick avstå från att beröra 
konstbegreppet. I kulturpolitiken talar man inte om vad konst och kvalitet är.15 
 
Kvalitet har i kulturpolitiken blivit en administrativ fråga. Olika grupper som Statens 
kulturråd och lokala och regionala samhällsorgan fattar beslut om vad som ska få 
stöd. Grupperna består av människor som har kunskap om och är insatta i teater, 
musik, litteratur eller vad det nu rör sig om. Nilsson menar att det hör till det 
administrativa fältets spelregler att inte diskutera värderingsfrågor utan hålla sig till 
organisationsfrågor. ”Både arbetet i grupperna och besluten sker enligt det 

                                                                 
12 Kulturpolitik i praktiken, 1997. s. 67; Bakgrund. http://www.ebfa.se/om_ebfa/bakgrund.asp (2004-
02-23). 
13 Kort historik http://www.ll-stiftelsen.se/stiftelsen/index.html. 
(2004-02-23); Kulturpolitik i praktiken, 1997. s. 127-129. 
14 Nilsson, S. 1999. Kulturens vägar : kultur och kulturpolitik i Sverige, s. 324. 
15 Ibid., s. 324. 
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byråkratiska fältets regler men legitimeras genom det kulturella fältets spelregler som 
ger de konstnärliga värdena en autonomi”.16   
 
Implicit innebär detta att även om kvalitet och värde inte diskuteras i politiken så 
anser man ändå att det är något som finns. Konsten har ett eget värde, det handlar 
inte bara om att fylla andra funktioner som i det instrumentella synsättet. Eftersom 
kvalitet är något som finns har man satt människor som man anser kunna bedöma 
kvaliteten på att fördela kulturpolitikens stöd. 
 
Man har inom kulturpolitiken inte talat så uttryckligt om kvalitet men detta verkar 
vara något som är på väg att förändras. J∅rn Langsted hävdar i sin artikel ”Kvalitet i 
kulturpolitik - kvalitet i kunst” att kravet på kvalitet är något som blivit viktigt i den 
kulturpolitiska retoriken på senare år. Det är enbart konst av hög kvalitet som ska få 
stöd av det offentliga. Samtidigt verkar det råda en stor osäkerhet på vad kvalitet i 
själva verket är.17  
 
I artikeln presenterar Langsted ett verktyg  för att kunna diskutera kvalitet i konst och 
kulturpolitik. Här ses konstnärlig kvalitet som en kombination av "villen", "kunnen" 
och "skullen". Detta utvecklar Langsted i boken ∅nskekvist-modellen18 Langsteds 
”villen”, ”kunnen” och ”skullen” står för intentionen och en vilja att kommunicera 
och påverka; förmågan, den professionella skickligheten; och nödvändigheten, 
angelägenheten att säga det man säger på grund av samhälleliga och 
socialpsykologiska situationer. 
 
Bokslut för scenkonst19 är en rapport som beskriver ett projekt startat av Statens 
kulturråd 2003 som syftat till att utveckla verktyg för uppföljning och utvärdering av 
konstnärlig verksamhet. I likhet med Kulturmätarprojektet i början av 90-talet så 
försöker man inte definiera konstnärlig kvalitet som ett absolut begrepp. Istället 
betraktar man konstnärlig kvalitet som något som uppstår i mötet mellan individen 
och konstverket. Med det menar man inte att det inte finns något eget värde i 
konstverket, man menar bara att det som är mätbart och av kulturpolitiskt intresse är 
individens upplevelser och intryck.20 
 
Henrik Kaare Nielsen diskuterar i sin artikel Kvalitetsvurdering og kulturpolitik  en 
tendens i de skandinaviska ländernas kulturpolitik. Han tar upp en dansk debatt på 
90-talet som handlade om konstnärlig kvalitet. I debatten stod enhetskultur mot 
pluralistiska värden och debatten blev startskottet för ett nytt intresse inom 
kulturpolitiken att ta upp konstnärlig kvalitet. I praktisk kulturpolitik har ändå den 
här innehållsorienterade kvalitetssynen marginaliserats av teknokratiska strategier för 
att utvärdera kvalitet.21 
 
                                                                 
16 Nilsson 1999. s. 325. 
17 Langsted, J. 2000. Kvalitet i kulturpolitik - kvalitet i kunst. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2000:2 ,  
s. 6-34. 
18 Langsted, J., Hannah, K., Rördam Larsen, C. 2003. ∅nskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet 

performativ kunst. 
19 Hallberg, D. 2003. Bokslut för scenkonst .  
20 Ibid. s. 5. 
21 Nielsen, H. K. 2000. Kvalitetsvurdering og kulturpolitik. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2000:2 ,  
s. 35-49. 
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I en uppsats i International Journal of Cultural Policy22 tar Kaare Nielsen Danmark 
som exempel och menar att målen för kulturpolitiken där traditionellt har varit 
upplysning och välfärd. På 60-talet var strategin ett demokratiserande av kulturen. 
Med kultur menade man då den traditionella elitkulturen eller konsten. På 70-talet 
ifrågasattes denna ”enhetskultur” dels av att man började ifrågasätta om före detta 
kolonialmakter (d v s europeiska nationer med tidigare besittningar i andra 
världsdelar) skulle fortsätta att ha makten att definiera kulturellt värde, dels av bland 
annat alla de subkulturer och gräsrotsrörelser som uppstått under 60- och 70-tal. 
Detta fick ett nytt begrepp att dominera kulturpolitiken, nämligen ”kulturdemokrati”. 
Man hade nu ett bredare, mer pluralistiskt kulturbegrepp. Under 80-talet fokuserade 
man starkt på decentralisering och många lokala kulturaktiviteter och institutioner 
uppkom. Samtidigt växte den instrumentella synen på kulturen fram. Kulturen kunde 
ses som en ekonomisk faktor som skapade tillväxt och jobb. Man har inom 
kulturpolitiken försökt introducera kvalitetsutvärdering som en strategi för att leda 
kulturpolitiken för att komma bort ifrån ”a llt är lika mycket värt” och tendensen mot 
ekonomisk och politisk instrumentalism. Problemet är bara att det råder stor 
förvirring över vad kvalitet i själva verket är.23  
 
Kaare Nielsen diskuterar kontexten för kvalitetsbedömningar eftersom han menar att 
kvalitetskriterierna för en konstprodukt beror på sammanhanget i vilken den 
diskuteras. En kontext kan vara konstinstitutionen som baseras på en diskurs som 
kommer från en expertkultur. En andra kontext kan vara en politisk eller ekonomisk 
kontext. Här har kvaliteten hos konstprodukten att göra med att den drar en bred 
publik. En tredje kontext kan ha med livsvärlden att göra. Här diskuteras kvalitet i 
samband med den estetiska upplevelsen och samspelet mellan en konstprodukt och 
en användare som är formad av sin livsvärld och sina livsupplevelser.24 
 
 
1.6 Begrepp 
 
Här följer ett antal begrepp som jag anser vara viktiga för uppsatsen. Jag tar också 
upp min egen användning av begreppen. 
 
Värde kan betyda grad av begärlighet eller nyttighet. 25 Värde kan också vara något 
som är exempelvis gott eller ont, vackert eller fult, upphöjt eller lågt.26 Jag använder 
ordet värde i sammansättningar som värdering och värdefull. Man kan tänka i 
termer av att något har ett värde eller att något är ett värde. Man kan också tänka i 
termer av negativt värde. När jag använder begreppet värde i förhållande till litteratur 
menar jag dels litteraturens värde som ”god” eller ”dålig”, av god kvalitet eller inte, 
dels vilka nyttigheter litteraturen skulle kunna ha, det vill säga hur kan litteraturen 
användas. Också värden som inte direkt har med litteraturen kan komma ifråga, som 
t ex nyttighet för samhället. Värden kan här också ses som kulturpolitiska mål med 

                                                                 
22 Nielsen, H. K. Critical public agent or hired hand?: Perspectives for research on cultural policy. 
International journal of cultural policy vol. 5, nr 2, 1999. s. 183-198. 
23 Ibid., s. 186-188. 
24 Ibid., s. 191-192. 
25 Norstedts svenska ordbok, 1999. 
26 Filosofilexikonet, 1988 
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viss verksamhet. När jag anger att något är värdefullt menar jag att det har ett stort 
värde. Med värdering menar jag en uppfattning eller bedömning av värde.  
 
Kvalitet kan betyda ”god beskaffenhet”, ”inre värde”,27 vilket leder tankarna till ett 
inneboende värde hos något. Men kvalitet kan också vara god i förhållande till 
användningen av detta något, och då spelar det också in vem som använder det. 
 
Kultur i en betydelse är ”sammanfattningen av allt som skapats av människor för att 
ge (högre) andliga upplevelser”. 28 Sven Nilsson skiljer i Kulturens vägar på kultur 
som aspekt och kultur som sektor. Som aspekt handlar kultur om sådant som 
samhällets idéer, värderingar, normer, levnadsmönster o s v. Som sektor täcker 
kulturbegreppet de konstnärliga uttrycksformerna och dess institutioner, 
organisationer och personer som uttrycker sig genom dem. 29 
 
Konst kan i en mening betyda verksamhet som syftar till att hos människor framkalla 
särskilda sinnesintryck som ger upphov till känslomässig eller tankemässig 
inlevelse.30  
 
Begreppen kultur och konst är i en mening svåra att skilja åt och i uppsatsen gör jag 
inte heller en klar åtskillnad mellan begreppen utan använder dem som synonymer. 
När jag använder begreppen kultur eller konst menar jag ”högre andliga 
upplevelser”, ”konstnärlig uttrycksform” eller ”verksamhet som hos människor 
framkallar upplevelser av känslo- eller tankemässig art”. 
 
Nilsson tar upp en definition av kultur som ett begrepp som innehåller dels 
underhållning, dels ett förfinande och upplyftande element, ”det bästa som känts och 
tänkts”. 31 Ett kvalitetsurval som leder tankarna till en kanon, skriver Nilsson. Nilsson 
tar också upp Immanuel Kants estetik där uppfattningen är att konsten ska betraktas 
utan att kopplas till intresse och nytta. Konsten har en förmåga att låta oss överskrida 
tidens och rummets gränser och ge en intensiv upplevelse av kvalitet och värde.32 
 
Många kultur- eller konstbegrepp betonar det upphöjda i konsten och att man för att 
kunna tillägna sig den måste ha fått träning och kunskap för att kunna ta den till sig. 
Mot detta kan man ställa ett annat kultur- eller konstbegrepp som mer tar upp 
konsten som något som får mottagaren (läsaren, betraktaren eller lyssnaren) att känna 
mening och djupare innebörd. Detta oavsett verkets upphöjdhet och mottagarens 
bildning. 
 
Skönlitteratur är enligt definition litteratur skriven med konstnärliga ambitioner.33 
Jag vill använda mig av begreppet litteratur i uppsatsen eftersom skön- i 
skönlitteratur för tankarna till ”de sköna konsterna” och till att litteraturen på något 
sätt skulle vara upphöjd. När jag skriver litteratur så menar jag både litteratur med 

                                                                 
27 Svenska akademiens ordlista, 1982. 
28 Norstedts svenska ordbok, 1999. 
29 Nilsson 1999, s. 10-11. 
30 Norstedts svenska ordbok, 1999. 
31 Nilsson 1999, s. 20. 
32 Ibid., s. 22. 
33 Norstedts svenska ordbok, 1999 
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konstnärliga ambitioner, litteratur avsedd att underhålla och litteratur som innehåller 
berättelser och på det sättet är ett uttryck för ett grundläggande behov hos människor. 
 
Politik kan beskrivas som en verksamhet som syftar till att, på grundval av någon 
helhetssyn eller ideologi, styra eller påverka utvecklingen i ett samhälle eller 
internationellt.34 Rolf Hugoson skriver i sin avhandling Vad är kulturpolitik att 
politik inte bara är de institutioner där samhälleliga konflikter regleras som parlament 
och kommuner, och inte heller är det samma som lag och ordning utan är något som 
upprätthåller sig någonstans mittemellan principer och verkställande maktutövning. 
Hugoson menar vidare att politik även kan uppfattas som olika sätt att minska, vidga, 
eller försöka förändra gränserna för vad som är reglerat. 35 
 
Vanlig läsare/speciell läsare  är en distinktion jag gör i presentationen av analysen 
och i slutsatser och diskussion. Distinktionen har jag kommit fram till efter att ha 
undersökt hur de tre instanserna uttrycker sig när de talar om sina läsare och sin 
litteratur. Dels när de talar om sina läsare i allmänhet (vanliga läsare eller 
läsarnormen) och dels när de talar om läsare som en speciell målgrupp eller läsare 
med speciella behov (speciell läsare) och inriktad litteratur.  
 
 
1.7 Disposition 
 
Kapitel 2, som följer efter inledningen, behandlar teori- och metod och jag börjar 
med ett avsnitt som tar upp diskursbegreppet. Efter det kommer jag in på 
diskursanalys i allmänhet för att sedan behandla den speciella diskursteori- och 
analys som jag i uppsatsen utgår ifrån, nämligen Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffes diskursteori. I avsnitten ”Tecken och innehåll” och ”Antagonism” tar jag 
upp två viktiga influenser som teorin grundar sig på. Avsnittet ”diskursteoretiska 
begrepp” tar upp de begrepp som jag kommer att använda mig av i min egen analys. 
I avsnittet ”Tillvägagångssätt” beskriver jag hur jag ska gå tillväga i min textanalys 
inspirerad av Laclau och Mouffes diskursteori. På detta följer ett avsnitt som tar upp 
materialet, urval och avgränsningar. 
 
Kapitel 3 består av en genomgång av litteratur. Avsnitten ”Den litterära kanon”, 
”Värde som smak”, ”Värde som något relativt”, ”Frångående av stabila 
värdehierarkier” och ”Behovet av innebörd” tar upp olika syn på konst och litteraturs 
värde. Jag avslutar kapitlet med en sammanfattning. 
 
Kapitel 4 består av en redogörelse för analysen av texterna. Jag har delat in i olika 
avsnitt efter begreppen element, artikulation, ekvivalenskedjor och behandlat 
Kulturrådets litteraturstöd, En bok för alla respektive Centrum för lättläst, för sig. Jag 
avslutar med slutsatser för varje instans. 
 
Kapitel 5 tar upp mina slutsatser och en diskussion kring dessa. Sist följer en 
sammanfattning. 

 
                                                                 
34 Norstedt svenska ordbok, 1999. 
35 Hugoson 2000. s. 1. 
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2. Teori och metod 
 
Det jag undersöker är ett antal texter och därmed blir språket, begrepp och uttryck 
viktiga undersökningsenheter. Dessutom är det olika synsätt och uppfattningar jag 
vill komma åt. Min metod är därför en textanalys inspirerad av Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori.  
 
 
2.1 Diskursbegreppet 
 
Det finns många olika definitioner av diskurs. Winther Jörgensen och Phillips 
förklarar begreppet diskurs med att det är ”ett bestämt sätt att tala om eller förstå 
världen”. 36 De menar att ordet diskurs ofta rymmer en idé om att språket är 
strukturerat i olika mönster som våra uttalanden följer när vi agerar inom olika 
sociala fält, som exempelvis en ”medicinsk diskurs” eller ”politisk diskurs”. Vårt sätt 
att tala avspeglar inte på ett neutralt sätt vår omvärld och oss själva, utan spelar 
istället en aktiv roll i skapandet och förändringen av dessa. 
 
Bergström och Boréus avser med diskurs ”en uppsättning utsagor, talade eller 
skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler 
som styr vad som ’kan’ och ’inte kan’ sägas eller skrivas i sammanhanget”. 37 
Bergström och Boréus betonar alltså diskursens sociala aspekter i själva definitionen. 
Texter uppkommer i en diskurs, mottas i diskursen och kan påverka den. I diskursen 
ingår den genre som en text räknas till och där det finns regler för textens form och 
innehåll. I Bergströms och Boréus definition av diskurser kan diskursen sättas in i en 
vidare kontext, som förutom språket innefattar olika typer av handlingar, händelser, 
praktiker och teknologi. Kontexten är alltså den miljö som diskursen finns i. 
Bergström och Boréus konstaterar också att det kan vara svårt att avgränsa diskurs 
från kontext. En del betraktar allting i en texts omgivning för en diskurs, medan 
andra avstår från att relatera den språkliga diskursen till omgivningen. 38 
 
 
2.2 Diskursanalys 
 
Winther Jörgensen och Phillips tar upp diskursanalys som ett exempel på ett 
socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Socialkonstruktionism innebär ett perspektiv 
där man har en kritisk inställning till självklar kunskap. Världen så som vi ser den är 
inte att betrakta som ”objektiv” eller ”sann”. Enligt ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv är vårt sätt att förstå och kategorisera världen alltid historiskt och 
kulturellt präglat. Detta innebär att både våra världsbilder och identiteter påverkas av 
det sociala sammanhang vi befinner oss i och förändras över tid. Olika sätt att 
uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer och genom social 
interaktion. De olika sociala konstruktionerna av vad som är kunskap och sanning 

                                                                 
36 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. Diskursanalys som teori och metod. s. 7 
37 Bergström & Boréus 2000. Textens mening och makt. s. 17 
38 Ibid., s.18-19 
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leder också till olika sociala handlingar. Därmed får den sociala konstruktionen av 
verkligheten konkreta konsekvenser.39  
 
De diskursanalytiska angreppssätten bygger också på strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkfilosofi, som säger att människan endast kan få en 
uppfattning om verkligheten och göra den begriplig genom språket. Den fysiska 
världen får mening bara genom språket och diskurser.40 Diskursanalyser utgår alltså 
från en särskild syn på språket. För det första ska språket inte ses som en avspegling 
av en redan existerande verklighet. I diskursanalysen uppfattas språket som något 
som bidrar till att forma verkligheten; idéer förutsätter ett språk som också 
organiserar den sociala verkligheten. Diskursanalysen kan därför relateras till makt, 
eftersom det språkliga mönstret uppfattas som något som formar och sätter gränser 
för människans sätt att tänka och handla.41 Språket är dessutom strukturerat i olika 
mönster eller diskurser där betydelserna skiftar mellan diskurserna. Dessa diskursiva 
mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker och därför ska diskurser 
studeras i konkreta språkkontexter.42 
 
Det som är typiskt för diskursanalyser är att man när man ska tolka texter och förstå 
dess betydelse fokuserar främst på att relatera texten till den omgivande diskursen 
istället för att inrikta sig på speciella aktörer såsom textens avsändare och mottagare. 
Meningen i en särskild text förstås utifrån andra texter som den relaterar till. 
Diskursen som helhet förstås också utifrån de enskilda texterna. I en texttolkning 
med fokus på diskurser uppmärksammas alltså styrande föreställningar som uttrycks 
genom texters utsagor och språk.43  
 
Diskursanalysens fokus kan vara mycket olika beroende på hur man ser på 
diskursbegreppet, och analysformen förekommer i såväl språkvetenskap som i olika 
samhällsvetenskaper.44 I en lingvistisk inriktad analys har begreppet diskurs en 
ganska snäv innebörd och i denna typ av analyser fokuserar man främst på att studera 
sammanhängande mönster av skrivet eller talat språk. Omfattningen av begreppet 
beror således på huruvida man koncentrerar sig på den språkliga texten eller relaterar 
denna till den omgivande kontexten. Diskursanalys delas ibland upp i två 
huvudinriktningar; en fransk och en anglosaxisk. Michel Foucault associeras till den 
första inriktningen och är kanske den person som oftast förknippas med 
diskursanalys.45 Foucault är dock främst inriktad på förändringar av diskurser över 
tid medan jag i detta arbete är intresserad av att studera olikheter i sätt att tala om 
litteratur inom en bestämd diskurs nämligen kulturpolitikens. 
 
 

                                                                 
39 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s.11-12 
40 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s. 15. 
41 Bergström & Boréus 2000. s. 222. 
42 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s. 18. 
43 Bergström & Boréus 2000. s. 29-33. 
44 Ibid., s. 21. 
45 Ibid., s. 225. 
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2.3 Laclaus och Mouffes diskursteori 
 
Laclau och Mouffe är mer än Foucault intresserade av motsättningar inom en diskurs 
än det gemensamma i diskursen. De är inriktade på politiska processer, exempelvis 
hur innehållet i politiken utvecklas och därför väljer jag att utgå från deras teorier i 
min analys. 
 
 
2.3.1 Tecken och innehåll 
 
Laclau och Mouffe är bland annat influerade av semiotisk språkfilosofi som ser 
språket som ett teckensystem. Lingvisten Ferdinand Saussure såg att tecken, d v s en 
term eller ett uttryck var en godtycklig förbindelse av ljud med begrepp. En symbol 
(som ett ord vi förstår) bildas genom att ett visst ljud förbinds med ett visst innehåll. 
Genom att symbolen uppstår kommer ljud och innehåll att struktureras samtidigt. En 
term eller ett uttryck har alltså ingen given innebörd. Man kan skilja på namnet och 
det som namnet betecknar, d v s innehållet i begreppet. Uttrycket och innehållet 
sammantaget kallas för tecken. Vad ett visst tecken betyder är alltså en öppen fråga. 
Vi har olika föreställningar om vad olika begrepp innehåller.46  
 
Talar vi olika språk så är det självklart att inte samma språkljudskombination betyder 
samma sak. Det är det Saussure menade med att förbindelsen mellan ljud och 
begrepp är  godtycklig. Ordet ”hund” skulle lika gärna kunna betyda något annat 
beroende på hur vi hade lärt oss att tolka det. Men också när vi talar samma språk 
finns det skillnader i betydelseinnehållet hos olika ord. Vi menar alltså inte exakt 
samma sak fast vi kanske använder samma ord. 
 
 
2.3.2 Antagonism  
 
En annan tradition som Laclau och Mouffe influerats av är marxismen på så sätt att 
antagonismbegreppet spelar en stor roll i deras teori. Den sociala tillvaron ses i 
termer av konflikt. För Laclau och Mouffe handlar antagonism inte som hos 
marxismen om motsättningar på en ekonomisk nivå utan snarare om en ”kamp” om 
meningsskapande på en språklig nivå.47   
 
Kampen handlar alltså om vilka fasta betydelser och tolkningar av olika viktiga 
begrepp som ska ses som de rätta. Betydelser kan aldrig slutgiltigt fixeras eftersom 
tecken aldrig har en given, ”medfödd” innebörd. Innebörden hos tecken är något som 
vuxit fram i sociala processer och innebörden kan förändras eller vara olika hos olika 
grupper av människor. Samtidigt vill vi att betydelsen ska vara fast och det är här 
diskursen kommer in i bilden. ”En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse 
inom en viss domän”48. En diskurs strävar alltså efter att ha fasta betydelser.  
 
Kampen om betydelserna pågår alltså i en social process som försöker fixera 
betydelser som om det fanns en fast struktur. Det går till så att vi låser fast tecknens 

                                                                 
46 Bergström och Boréus 2000. s. 229. 
47 Ibid., s. 231. 
48 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s. 33. 
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betydelse genom att placera dem i fast förhållande till de andra tecknen. Det är 
egentligen omöjligt eftersom varje konkret fixering av tecknens betydelse är 
kontingent, d v s den är möjlig men inte nödvändig. 49  
 
 
2.3.3 Diskursteoretiska begrepp 
 
Här tar jag upp de av Laclau och Mouffes begrepp som jag använder mig av i min 
textanalys. 
 
Element är de tecken som är mångtydiga och som är utsatta för ständig kamp för att 
fastställa deras betydelse. I en diskurs får tecknen en ökad stadga genom att 
diskursen försöker göra dem så entydiga som möjligt.50 Jag använder begreppet 
element på så sätt att jag ser elementen som de viktigaste begreppen i diskursen, de 
begrepp som bestämmer innehållet i politiken. 
 
Artikulation är den praktik som skapar en relation mellan elementen så att deras 
betydelse modifieras. Den strukturerade helhet som blir resultatet av artikulationerna 
är egentligen det som Laclau och Mouffe kallar diskurs.51 Elementen sätts i relation 
till andra tecken eller element för att ge mening. Artikulation är alltså hur något sägs 
och i vilket sammanhang, och detta bestämmer meningen. Också våra handlingar kan 
ses som artikulationer. Genom att handla på ett visst sätt visar vi hur vi tycker att 
man ska handla i ett viss sammanhang. 52 Jag använder begreppet artikulation på så 
sätt att inte bara ser till hur något sägs och i vilket sammanhang utan också vad som 
sägs och vad som överhuvudtaget tas upp i sammanhanget. 
 
Ekvivalenskedjor är det system som sätter tecknen i en viss relation till varandra. 
Ett tecken får som sagt betydelse genom ett system av distinktioner. Tecknen hänger 
alltså ihop genom olika distinktioner och vissa tecken associeras positivt med vissa 
andra tecken. Sammantaget bildar dessa associationsrelationer en diskurs där ett 
element spelar en alldeles särskild roll, den utgör en nod. Laclau och Mouffe menar 
att eftersom det är omöjligt att slutgiltigt fixera en mening måste man göra tillfälliga 
fixeringar, noder, som fungerar som ett slags knutpunkter i diskursen. 53 Jag använder 
mig av nod -begreppet på så sätt att jag ser noden som det viktigaste begreppet och i 
mina exempel som det överordnade värdet i sammanhanget. 
 
Uteslutning. Laclau och Mouffe använder egentligen inte begreppet uteslutning utan 
talar om ”det diskursiva fältet”. Det diskursiva fältet är alla de möjliga betydelser ett 
tecken har eller har haft i andra diskurser men som ignoreras i den aktuella diskursen 
för att skapa en enhetlig betydelse. Diskursen inrättas som en helhet, där varje tecken 
är entydigt fastställt genom relationerna till andra tecken, och det gör den genom att 
utesluta alla andra möjliga sätt som de kan relatera till varandra på.54 Jag använder 
mig av, istället för ”det diskursiva fältet”, begreppet uteslutning i mina slutsatser och 
                                                                 
49 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s. 32. 
50 Ibid., s. 34. 
51 Laclau, E., & Mouffe, C. 1985. Hegemony & socialist strategy. Towards a radical democratic 

politics, s. 105. 
52 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s. 36. 
53 Laclau, & Mouffe 1985. s. 113. 
54 Winther Jörgensen & Phillips 2000. s. 33-34. 
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min diskussion och menar då de möjliga tolkningar och förklaringar som inte tas upp 
i diskursen. Det vill säga det man inte tar upp och talar om. 
 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Jag börjar arbetet med en genomgång av litteratur som behandlar kultur, litteratur 
och värde. Detta för att få en kontext till de uttalanden som jag senare kommer att 
undersöka i mitt material. I litteraturgenomgången tar jag upp sådant som skillnader i 
synsätt vad gäller kultur och litteratur, olika definitioner och olika sätt att värdera. 
 
I analysen av texterna börjar jag med att undersöka de texter där de tre instanserna 
beskriver sig själva. Vad är det de vill, vad är det de tycker är viktigt, hur beskriver 
de sin uppgift och sitt arbetssätt? Jag använder mig av Laclau och Mouffes begrepp 
”element”,  ”ekvivalenskedjor” och ”artikulation” i analysen på så sätt att jag 
undersöker vilka olika begrepp som återkommer och är viktiga i alla texterna som är 
knutna till de tre olika instanserna och ser hur ord och fraser associeras (positivt eller 
negativt) med eller förekommer samtidigt som andra ord och fraser. 
Elementen får jag fram genom närläsning av texterna och undersökning av vilka 
tecken eller begrepp som återkommer och förefaller viktiga. Jag undersöker i vilket 
sammanhang dessa viktiga begrepp sätts och vad det är som värdesätts. Vissa av 
elementen återkommer också hos alla de tre instanserna Litteraturstödet, En bok för 
alla och Centrum för lättläst men de används inte exakt på samma sätt. 
 
Bara för att ta ett enkelt exempel så kopplas ordet lättläst ihop med skräplitteratur i 
de delar av 1974:års litteraturutredning som förespråkar det som leder fram till 
Kulturrådets stöd till kvalitetslitteratur och En bok för alla. Medan ordet lättläst 
naturligtvis har en positiv laddning i Centrum för lättläst texter. I andra fall behöver 
inte synsätten skilja sig åt så här tydligt, det räcker med att det finns små glidningar i 
betydelsen av olika viktiga begrepp i diskursen och att begreppen sätts i olika 
förhållanden till andra begrepp i de tre olika instanserna. 
 
Genom att undersöka i vilket sammanhang elementen sätts och vad det är som 
värdesätts anser jag mig kunna se elementens olika ”betydelseinriktning”, d v s hur 
man kan tolka betydelsen hos de olika elementen i olika sammanhang. 
 
Artikulationsbegreppet använder jag på så sätt att jag tar upp de olika elementen och 
sätter dem i sin helhet. Det gör jag på så sätt att jag framför allt använder mig av 
texter där Litteraturstödet, En bok för alla och Centrum för lättläst presenteras. Jag 
beskriver vad det är man tar upp som värdefullt, hur man beskriver sin uppgift och 
varför man anser att uppgiften är viktig. De tre instansernas element uttalas här i sitt 
sammanhang och jag vill på så sätt belägga mina tolkningar av deras 
”betydelseinriktningar”. 
 
Jag använder mig av ekvivalenskedjor på så sätt att jag undersöker vad som 
förknippas med den ”dåliga litteraturen” och den ”goda litteraturen”, och hur 
litteraturen beskrivs, vilka ord man använder o s v. Jag tar också upp det som jag 
anser vara noden, d v s det viktigaste elementet och det man värderar högst hos 
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respektive instans.55 Noden anser jag mig kunna få fram genom att identifiera vilket 
tecken i de olika texterna som verkar särskilt framträdande och viktigt. 
 
En jämförelse mellan de olika instansernas element för att se vilka motsättningar det 
finns i betydelserna, återkommer jag till i slutsatserna och diskussionen. Det är också 
först där jag tar upp uteslutningsbegreppet. Detta för att det är först i en jämförelse 
mellan olika instanser och yttranden som det framkommer vad i sammanhanget som 
kan sägas men inte tas upp överallt. 
 
I presentationen av resultatet av textanalysen kommer jag att använda mig mycket av 
citat. Detta för att slutsatserna och analysen till stor del bygger på min egen tolkning 
av materialet. Genom att ta med så många citat ur texterna vill jag dels ge läsaren en 
chans att få en inblick i materialet, dels underbygga de slutsatser jag drar. 
 
 
 

2.5 Material, urval och avgränsning 
 
Mitt analysmaterial består av ett antal kortare texter från Kulturrådets respektive En 
bok för alla och Centrum för lättläst hemsidor på Internet. I texterna beskriver de tre 
instanserna sig själva och sin verksamhet. Materialet består också av kortare texter i 
statliga dokument. Huvudtexten är SOU 1974:5 Boken. Litteraturutredningens 
huvudbetänkande. Denna utredning leder nämligen fram till att Kulturrådet börjar 
med sitt litteraturstöd, En bok för alla bildas, och det som ska bli Centrum för lättläst 
får ett regelbundet stöd. Jag har också använt mig av ett antal utredningar och 
propositioner som kommer efter 1974 som tar upp de tre instanserna, nämligen 
Statens offentliga utredningar:1984:30 Läs mera! 1982 års bokutredning, 1995:84 
Kulturpolitikens inriktning, 1997:141 Boken och tiden. Propositioner: 1975:20 Den 
statliga kulturpolitiken, 1997/98:86 Litteraturen och läsandet. Av utredningarna är 
det dock SOU 1974:5 som jag har funnit mest användbar och som jag refererar och 
hämtar flest citat från. Detta på grund av att jag funnit att de senare utredningarna 
och propositionerna inte bidrar med så mycket nytt material utan ofta upprepar eller 
hänvisar till SOU 1974:5. 
 
Urvalet och avgränsningen av materialet består helt enkelt i att jag valt de kortare 
textbitar eller uttalanden i de större texterna som behandlar litteratur och värderingar 
i samband med denna. I utredningarna och propositionerna har jag endast valt ut de 
textdelar som kan sättas i samband med de tre instanserna. Från litteraturstödets 
texter har jag valt bort de textbitar som behandlar facklitteratur och bildböcker och 
bildverk. Detta eftersom jag endast är intresserad av skönlitteraturen eller den 
berättande litteraturen. Av samma anledning har jag valt bort de textbitar som endast 
handlar om nyhetsinformation hos Centrum för lättläst. 
 

                                                                 
55 Jag vill understryka att jag använder mig av Laclau och Mouffes begrepp med min egen tolkning av 
begreppen och inte på precis samma sätt som Laclau och Mouffe gjort. T ex behöver inte noden vara 
det som värdesätts högst i Laclau och Mouffes användning utan kan lika gärna vara det som föraktas 
mest. 
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3. Teorier och synsätt kring kultur och värde 
 
Diskursanalys handlar inte bara om vad man säger och kan säga inom ett visst 
område utan det är också väldigt viktigt att undersöka vad som inte sägs. Denna 
genomgång av litteratur och teorier som behandlar kultur och värde syftar till att ge 
en bakgrund till vad som kan tänkas och sägas om litteratur och kultur och 
värderingar i samband med detta. Detta för att sedan kunna jämföra med mina 
undersökta texter. 
 
 
3.1 Den litterära kanon 
 
Magnus Persson tar i texten Kulturella värderingar56 upp hur värderingar spelar en 
avgörande roll i vårt umgänge med konst och kultur men att det inom 
kulturvetenskaperna ägnats väldigt litet intresse åt värdefrågan de senaste 
decennierna. Vad gäller litteraturämnet kan detta bland annat bero på att det finns 
mycket starka värderingar inbyggda i ämnet. Man studerar kanon, samlingen av 
särskilt framstående och högtstående verk och författarskap. Dessa verk ser man som 
den stora Litteraturen vars värde är självklart.57 
 
Värderingar diskuteras sällan öppet i litteraturvetenskapen, menar Persson, och det är 
ett problem att de ofta är outtalade och tas för givna. Saker och ting håller emellertid 
på att förändras, tidigare ohörda och marginaliserade sociala grupper har börjat kräva 
att bli representerade i den litterära kanon och det blir svårare att hålla isär det som 
kallas högkultur med populärkultur. Debatten om kanons innehåll har förts, särskilt i 
USA, sedan 80-talet. Antingen ser man kanon som bärare av eviga, allmängiltiga 
värden eller så ser man innehållet i kanon som etnocentriskt och patriarkalt.58  
 
Harold Bloom, en av de mest välkända kanonförsvararna, ser feminister, 
”multikulturalister”, marxister och populärkulturforskare som sina motståndare och 
anser att de förstör litteraturstudiet. Det ska bara vara de allra största verken som har 
tillträde till kanon, anser Bloom, och enbart på konstnärliga, litterära grunder. 
”Skapande originalitet i förhållande till tradition och föregångare är det enda 
orubbliga kriteriet”. 59 Litteraturen är autonom och oberoende av alla värden utom de 
estetiska. Persson däremot menar att Blooms argumentation naturligtvis både är 
etiskt och ideologiskt påverkad.  
 

We need to teach more selectively, searching for the few who have the capacity to 
become highly individual readers and writers. To others, who are amenable to a 
political curriculum, can be abandoned to it. Pragmatically, aesthetic value can be 
recognized or experienced, but it can not be conveyed to those who are incapable of 
grasping its sensations and perceptions. 60 

 

                                                                 
56 Persson, M. 1999. Kulturella värderingar. I: Andersson, L. G., Thavenius, J., & Persson, M. (ed), 

Skolan och de kulturella förändringarna , s. 116-139. 
57 Ibid., s. 116-117. 
58 Ibid., s. 119-121. 
59 Persson 1999. s. 121. 
60 Bloom, H. 1994. The western canon. s. 17. 
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Av detta citat från The western canon att döma är riktig läsning bara något för en 
litterär elit. Det finns ett estetiskt värde men det är bara ett fåtal som kan uppfatta det 
och så är det bara. Det går inte riktigt att säga vad detta värde skulle bestå i men hör 
man till de utvalda så känner man igen och kan uppfatta värdet. De som inte gör det 
får man lämna därhän. 
 
Bloom föreställer sig estetiskt värde som en essens eller ett inneboende värde i vissa 
framstående texter, skriver Persson. Även kritikerna av kanon verkar överens om att 
det ska finnas en kanon. Det man bråkar om är istället vilka som ska få lov att vara 
med eller inte och vilka som är marginaliserade och uteslutna. Både kritiker och 
försvarare förhåller sig på ett liknande sätt till frågan om kulturellt värde. Det vill 
säga man anser att det någonstans finns ett objektivt värde.61 
 
 
3.2 Värde som smak 
 
Att värde är något objektivt kan ifrågasättas och det går också att ifrågasätta och 
undersöka funktionerna av värdet. Sociologen Pierre Bourdieu har varit intresserad 
av hur behärskandet av kulturen, d v s en allmän förmåga att tala, att föra sig och att 
vara välorienterad i kulturen och samhället, fungerar som en tillgång också utanför 
litteraturen, konsten och andra kulturella områden. Denna tillgång kallar Bourdieu 
kulturellt kapital. Ett annat viktigt begrepp hos Bourdieu är fält som kan sägas vara 
ett kampfält eller ett konkurrensfält; människor samlas kring något gemensamt som 
de tror på och strider om. Det kan handla om allt från vad som är god klädsmak till 
frågan om vad som är god litteratur. Fälten hålls samman av tron på att det man 
strider om är värdefullt. Konsten, litteraturen och utbildningsinstitutionernas 
förmedling av kulturarvet är områden där människor helst vill uppfattas och uppfatta 
sig själva som drivna av kärlek till konsten, den goda smaken o s v. 62 
 
Pierre Bourdieu talar om sambandet mellan social struktur, kultur och smak. Smak, 
vad gäller allt från val av litteratur till sådant som matlagning och klädstilar, ses ofta 
som något spontant och naturligt, men är i själva verket ett uttryck för det kulturella 
kapital och de levnadsbanor som människorna som gör bedömningarna har. 
Erfarenheter av en produkt (som ett litterärt verk, en maträtt, en frisyr eller vad som 
helst) grundas på dispositioner som beror på den position konsumenterna intar i det 
ekonomiska och sociala rummet.63 
 
Bourdieu ser värderingar som smakomdömen och en persons smak är en produkt av 
ett invecklat samspel mellan sociala omständigheter som klassbakgrund, utbildning, 
yrke, ålder och så vidare. Alla värderingar innebär att man upprättar värdeladdade 
skillnader mellan andra och sig själv utifrån sociala grupper och klasser. När det 
gäller kulturell konsumtion är den viktigaste skillnaden den mellan 
konsumtionsvanorna hos å ena sidan de som är rikast utrustade med både ekonomiskt 
och kulturellt kapital och å andra sidan de som är fattigast utrustade. De förras smak 

                                                                 
61 Persson 1999. s. 122-123. 
62 Broady D. & Palme, M. Utgivarnas förord, i: Bourdieu, P, Kultursociologiska texter 1993. s. 13-17. 
63 Bourdieu, P. 1993. Kultursociologiska texter. s. 247-250. 
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betecknas som utmärkt, särskiljande och de sistnämndas som vulgär eftersom den är 
både lättköpt och vanlig.64 
 
Enligt Bourdieus synsätt har kulturuttryck och värderingar av dessa en funktion i att 
skilja på och dela upp människor på ett hierarkiskt vis. En viss kultur och de 
människor som konsumerar denna kultur ses som bättre och ”högre” än den kultur 
som den stora massan konsumerar. Smaken eller valet av kultur är inte så spontant 
och individuellt som det kan verka utan har att göra med det kulturella kapital man 
fått med sig hemifrån, ens sociala klass och så vidare. 
 
 
3.3 Frångående av stabila värdehierarkier 
 
John Frow vill i Cultural studies and cultural value65 hävda att det inte längre finns 
en stabil värdehierarki som går från hög- till lågkultur och hög- och lågkultur kan 
inte längre knytas till bestämda klasser. Tidigare kunde man använda relationen till 
marknaden som ett kriterium för lågkultur, idag menar Frow, är den höga kulturen 
helt absorberad av varuproduktionen. Högkulturens arbeten produceras idag i exakt 
samma form som lågkulturens: CD-skivan, filmen, pocketboken och TV. 
Högkulturen är nu en del av den stora kulturella marknaden. 
 
Medan högkulturen har fått den här specialiserade positionen på den kulturella 
marknaden och massmedia har ökat sin roll som överförare av kulturella värden har 
relationen av kulturell auktoritet förändrats mellan hög- och lågkulturen. En gång var 
högkulturen tydligt knuten till den styrande klassen, idag gäller inte den här 
hierarkiska strukturen längre. Idag finns inte ett dominant centrum i det kulturella 
systemet, utan många, samtidiga centrum.66 
 
Frow tar upp problem som han ser med Bourdieus arbeten. För det första tycker han 
att Bourdieu arbetar med en ofullständig föreställning om klass. Bourdieu ser klass 
som en nödvändigt sammanhängande struktur som står i fixerade relationer till olika 
kulturella former. Kultur ses hos Bourdieu som ett uttryck för klassposition. 
Samtidigt är det inte klart hur mycket modellen om en klassbaserad hierarki kan 
generaliseras. Dels handlar modellen om organiseringen av kulturellt värde i 
Frankrike specifikt, dels verkar inte modellen överhuvudtaget längre kunna 
appliceras generellt. Den avgörande faktorn här tror Frow hänger ihop med TV:ns 
masspublik och på en mer generell nivå den förändrade relationen mellan ”hög” och 
”låg” kultur. 
 
Frow håller med Bourdieu i hans syn på värde som något som förstås som en relation 
och något praktiskt. Han vänder sig däremot mot att det enda eller primära syftet med 
estetiska texter skulle vara statusmarkören. 67 Det vill säga den enda anledningen till 
att man läser kvalitetslitteratur behöver inte vara att man vill markera vilken klass 
man tillhör eller att man har bättre smak än någon annan, det skulle också kunna 
handla om att man tycker boken är bra. Nu är det ju förstås inte säkert att Bourdieu 

                                                                 
64 Bourdieu 1993. s. 297-310. 
65 Frow, J. 1995. Cultural studies and cultural value. 
66 Ibid., s. 22-25. 
67 Frow 1995. s.5-6. 
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menar att det enda syftet är statusmarkören, men det är ändå den funktionen han 
framhäver. 
 
 
3.4 Värde som något relativt 
 
Barbara Herrnstein Smith diskuterar värde inom humaniora i boken Contingencies of 
value.68 Smith vill ha en ny värdeteori och hennes egen ståndpunkt är att det inte 
finns några objektiva värden. Hon ser ett grundläggande mönster i filosofi och 
litteraturteori som försöker lyfta fram vissa värden och smaker som objektiva och 
därmed utesluter och nedvärderar andra värden och smaker som inte tillhör den egna 
gruppen eller smakkulturen. Varje försök att urskilja vissa värden som objektiva 
förutsätter alltid att man sätter upp gränser för det som inte räknas som lika 
värdefullt. Smith tror alltså inte på några objektiva värden men därmed ser hon det 
inte heller som att värderingarna vore helt subjektiva. Smith ser litterärt värde som 
något kontingent snarare än subjektivt. Med detta menar hon att värdet hos 
litteraturen varken helt ligger hos läsaren eller helt hos det litterära verket utan är en 
produkt av dynamiken i det litterära system som läsaren befinner sig inom. Ett verks 
värde är alltid ett värde för någon i ett viss sammanhang. 
 
Smith börjar med att diskutera hur ”värde skapar värde”. Ett speciellt verk tas med i 
antologier som säger sig innehålla ”stor poesi”. Detta inte bara lyfter fram verket 
utan närmar sig också till att skapa verkets värde. På samma sätt som att ett verk 
förekommer på olika litteraturlistor eller ofta citeras av professorer, lärda, poeter och 
människor som räknas, allt det här ökar chansen för att verket ska möta potentiella 
läsare och genom att chansen ökar för att verket överhuvudtaget ska upplevas ökar 
också chansen för att det ska upplevas som värdefullt.69 
 
Ett av de mest komplicerade problemen är relationen mellan värde och mening eller 
mellan värdering och tolkning. Upptäckter och försvinnanden av möjliga tolkningar 
förekommer genom hela litteraturhistorien. Precis som individuella läsare och 
arbeten ger olika tolkningsmöjligheter så gäller samma sak för hela samhällen och 
ibland hela stilar, uttryckssätt, och litteraturgenrer. Intressen och värderingar skiftar i 
ett samhälle och därmed skiftar möjligheten att ta till sig ett visst verks mening. 
Verkets ”förstålighet” och därmed dess värde förändras. Hur vi tolkar ett verk och 
hur vi värderar det hänger ihop, våra antaganden, förväntningar, vår kapacitet. Något 
som ofta bortses ifrån när man söker efter det ”sanna” värdet eller den ”rätta” 
tolkningen. 70 
 
Litterärt värde är kontingent, d v s en tänkbar möjlighet men inte nödvändig. Det är 
relativt och därför föränderligt. Det här betyder nödvändigtvis inte att värde är något 
subjektivt. Det enda sättet man kan tala om litterärt värde som något beständigt är att 
det som varierar är begränsat och regelbundet och visar på mönster och principer.71 
 

                                                                 
68 Smith, B. H. 1988. Contingencies of value: alternative perspectives for critical theory.  
69 Ibid., s. 10. 
70 Ibid., s. 10-11. 
71 Smith 1988. s. 11-12. 
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När människor fäller värdeuttalanden om ett visst litterärt verk, menar Smith, uttalas 
hur väl verket ska fylla olika funktioner för en särskilt implicit definierad publik som 
föreställs uppleva verket under särskilda förhållanden. Det vill säga man vänder sig 
till en viss publik som förväntas uppleva värdet på samma sätt som man själv gör. 
När lärare eller akademiska kritiker kommenterar ett verk som ”god litteratur” så 
indicerar de att den är god genom att den stämmer med vad lärare och kritiker menar 
med ”litteratur” och för vad de tycker att ett sådant verk ska eller kan vara bra för.72 
 
Smith anser att värdering i hög grad är en form av socialt beteende och vi kan fråga 
oss vad i våra värdeomdömen som påverkas och bestäms av de sociala villkor vi 
lever under, något som varierar från samhälle till samhälle. Precis som allt annat 
värde hör litterärt värde varken till ett objekt eller ett subjekt utan är snarare 
produkten av dynamiken i ett system. Som läsare och kritiker befinner vi oss inom 
det systemet och ser det från ett visst perspektiv och det är från ett sådant perspektiv 
vi bedömer värde både för oss själva och andra och det behöver inte betyda att vi inte 
upplever värdet eller att det inte finns eller att det inte är troligt att andra upplever 
samma värde.73 
 
 
3.5 Behovet av innebörd 
 
Bengt Nerman tar i Demokratins kultursyn74 upp ”kravet på kultur” och ställer det 
mot behovet av innebörd. Det som vanligtvis uppfattas som smaklöst har ofta att 
göra med tingens uttryck och innebörd: ”om jag älskar rosiga kakfat med spets och 
guldkant, så betyder de sannolikt något för mig”75, skriver Nerman. Människor har 
dåligt samvete och ber om ursäkt för att de lyssnar på schlager och ser på dåliga TV-
program. I andra kretsar går man på teater och undviker att se på samma dåliga TV-
program för att vara kulturellt ambitiös. Antingen ber man om ursäkt för sig själv och 
det man tycker om eller så försöker man anpassa sig till en viss smak för att den är 
socialt och kulturellt accepterad, inte för att den ger en något, utöver känslan av att 
vara en kulturell person med god smak. Bengt Nerman vill istället förespråka det 
genuina och äkta. Det viktiga är att människor är sig själva och gör det som upplevs 
som rätt, genuint och äkta.76 
 
Nerman beskriver den konventionella synen på kultur som om det var något fint och 
svårt som vi bara genom övning kan lära oss. Denna syn visar på ett samhälle där 
bara ett fåtal, eliten, har tillgång till kulturen. Dessutom ger den inte något utrymme 
för föränderlighet: kultur är något givet som inte förändras. Nerman vill istället se en 
kultursyn där varje individ utifrån sin egenart är med om att skapa och leva kulturen 
och människor får hjälp att etablera ett genuinare förhållande till sin egen tillvaro.77  
 
Man kan säga att Nerman förespråkar att konst eller kultur blir till i mötet med 
individen. Det är individen som bestämmer vad som är värdefullt. 

                                                                 
72 Smith 1988., s. 13. 
73 Ibid., s.14. 
74 Nerman, B. 1962. Demokratins kultursyn. 
75 Ibid., s. 66. 
76 Ibid., s. 65-66. 
77 Ibid., s. 90-94. 
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3.6 Sammanfattning 
 
Synen på vilken kultur som är värdefull kan gå från att se värdet som något objektivt, 
inneboende i vissa verk eller konstprodukter till att se värdet som något som ligger i 
individens ögon, det vill säga värdet är subjektivt. 
 
Kanonförespråkare kan se den litterära kanon som bärare av eviga, allmängiltiga 
värden. Innehållet i den traditionella kanon har dock kritiserats för att vara patriarkalt 
och etnocentriskt dock är alla kanonförespråkare överens om att det finns ett 
inneboende värde i vissa texter. Det man tvistar om är istället vilka verk som besitter 
detta värde. 
 
Ett annat sätt att se på det är att värdet för människor kan handla om andra saker än 
värdet i själva litteraturen eller konstprodukten. Att läsa viss litteratur och ha en viss 
smak kan istället ge tillgångar på en social marknad där det kulturella kapitalet kan 
bytas mot t ex makt eller anseende. Pierre Bourdieu menar att alla värderingar 
innebär att man sätter upp gränser mellan andra och sig själv utifrån sociala grupper 
och klasser. De som är rikast utrustade med både ekonomiskt och kulturellt kapital 
har en smak som betecknas som utmärkt och är särskiljande. Smaken hos de som är 
fattigast utrustade ekonomiskt och kulturellt ses som vulgär eftersom den är både 
lättköpt och vanlig. 
 
Mot detta kan man ställa ett synsätt som argumenterar för att det inte längre finns så 
tydliga skillnader mellan ”finkultur” och ”lågkultur”. Tidigare var kanske 
”högkulturen” eller ”finkulturen” tydligt knuten till den dominerande klassen men 
idag håller allt på att lösas upp och det går inte längre att knyta vissa klasser till viss 
kultur. Populärkulturen blandas med finkulturen. 
 
Även om man inte lika tydligt knyter skillnader till klasser vad gäller uppfattningar 
om värde, kan man ändå hävda att värdering är ett sätt att skilja på sig själv, den egna 
gruppen och andra. Lyfter man fram vissa smaker och värden som objektiva, 
nedvärderar man andra smaker och värden. Det finns ett synsätt som hävdar att 
litteraturens och konstens värde inte är objektivt, utan att värde alltid är ett värde för 
en viss person i ett visst sammanhang. Det finns ett samband mellan värde och 
mening och värdering och tolkning. Hur vi tolkar och förstår ett verk hänger ihop 
med den betydelse vi tillskriver verket och därmed hur vi värderar det. Att säga att 
det inte finns några objektiva värden är inte det samma som att säga att värdena är 
subjektiva. I alla fall inte i betydelsen av att den enskilda individen helt självständigt 
skulle forma sina värderingar. Värdering kan nämligen ses som en form av socialt 
beteende och våra värdeomdömen påverkas starkt av vårt samhälle, sociala villkor    
o s v. 
 
Ett sista synsätt tar upp det värdefulla med kulturen som är något som ska bedömas 
av individen utifrån sin egenart. Det som av individen uppfattas ha ett värde har att 
göra med ett behov av innebörd och mening. Den värdefulla kulturen blir till i mötet 
med människan. 
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4. Analys 
 
Redovisningen av analysen är strukturerat på så sätt att jag börjar med att ta upp de 
viktigaste elementen i mina exempel från kulturpolitiken: litteraturstödet, En bok för 
alla och Centrum för lättläst. Jag kommenterar varje element med det som jag ser 
som termens ”betydelseinriktning” i respektive texter. Det ska inte ses som en 
egentlig definition av termen utan bara visa på hur termen används och kan förstås. 
Det är alltså mina slutsatser av hur termerna används i texterna. 
 
Efter elementen kommer jag till artikulationen. Här tar jag upp hur de olika 
elementen används och i vilket sammanhang de sätts. Jag tar också upp de olika 
värdena som kommer fram i texterna och hur de konkurrerar med varandra.  
 
I avsnitten ”Ekvivalenskedjor” tar jag dels upp hur den goda respektive den dåliga 
litteraturen beskrivs och vad som förknippas med den. Dels tar jag upp det som jag 
ser som ”noden” i respektive textsamling. Det vill säga det viktigaste elementet, det 
viktigaste begreppet som är centralt för diskursen. 
 
Det är artikulationen och ekvivalenskedjorna som bestämmer elementens innehåll. 
Det innebär att de avsnitt som tar upp artikulation och ekvivalenskedjor också 
belägger betydelsesinriktingen på elementen. Trots det har jag valt att börja med en 
presentation av elementen och dess betydelseinriktningar. Detta för att göra det 
lättare för läsaren att på en gång få en översikt över respektive instans. 
 
 
4.1 Kulturrådets litteraturstöd 
 
4.1.1 Element 
 
Viktiga termer som återkommer och som texten rör sig kring är kvalitet, 
mångsidighet, utbud och tillgång. 
 
Kvalitet – ett inneboende värde hos viss litteratur eller annan konst. 
 
Mångsidighet – värde som främjar både yttrandefrihet och konstnärlig kvalitet. 
 
Utbud och tillgång – utbudet och den fysiska tillgången till litteratur. Att böckerna 
går att få tag på. 
 
 
4.1.2 Artikulation  
 
På Kulturrådets hemsida presenteras litteraturstödet med en beskrivning av syftet 
med stödet som ett främjande av kvalitet och mångsidighet i bokutgivningen. 78 
Elementen litteratur och kvalitet sätts gång på gång i relation till varandra i 
Kulturrådets texter. Frågan för litteraturstödet är om den aktuella litteraturen är av 

                                                                 
78 Om Kulturrådets bidrag. http://www.kur.se/kur_mall.asp?version=13474&maincat=206&catid=219 
(2004-02-23). 
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hög kvalitet eller inte. Kvalitet ses som något som kan bedömas med hjälp av vissa 
kvalitetskriterier:  
 

Utgångspunkter för bedömning av bokens kvalitet är intensitet, originalitet, komp lexitet; 
förnyelse eller självständighet ifråga om litterär teknik, gestaltning av idéer och 
erfarenheter samt förmåga att överskrida olika typer av genreförväntningar.79 

  
Här talar man alltså om vad man menar med kvalitet och hur man kan bedöma den, 
genom olika kriterier. Genom att leta efter kvaliteten i litteraturen, ser man kvalitet 
som något inneboende i viss litteratur. För att en bok ska vara av hög kvalitet måste 
den vara intensiv, originell och komplex. Den måste även stå för förnyelse eller 
självständighet och den ska kunna överskrida de förväntningar man kan ha på 
litterära genrer.  
 
Hur säger man sig då gå tillväga för att främja kvalitet och mångsidighet och 
garantera läsarna ett brett urval av god litteratur? På hemsidan presenterar man 
arbetsgrupper som man säger innehar särskild kompetens att bedöma ansökningar 
inom sina respektive områden. Det är arbetsgrupperna som fattar besluten kring 
stödet. Varje arbetsgrupp sägs bestå av mellan fem och sju ledamöter och i grupperna 
ingår författare, översättare, kritiker, ämnesexperter och bibliotekarier.80 För att 
besluten ska vara legitima tas de alltså av människor som förväntas kunna bedöma 
kvalitet och god litteratur. 
 
Samtidigt som kvalitet verkar vara ett värde inneboende i boken och man säger sig 
ha arbetsgrupper som är särskilt kompetenta att bedöma denna kvalitet kommer det 
ändå i texterna fram en osäkerhet om hur objektiv denna bedömning i själva verket 
är.  
 

För utomstående kan skälen till avslag tyckas godtyckliga och risken för kritik ökar 
ju fler avslag som ges. En förutsättning för att systemet ska fungera är att det finns 
väl fungerande bedömningsgrunder oavsett litteraturkategori och att dessa grunder 
är kända för alla som jobbar med litteraturstödet. Ambitionen är att fortsätta den 
diskussion om kvalitetskriterier som påbörjades år 2002.81  

 
Det kan alltså föras en diskussion om kvalitetskriterier och det kommer fram att 
kvalitetskriterierna inte ses som något fast och oberoende. Därmed uppstår frågan om 
man kan se kvaliteten som något oföränderligt. Samtidigt är man rädd för att få kritik 
för att bedömningsgrunderna är godtyckliga och man lyfter fram vikten av att ha 
välfungerande bedömningsgrunder som alla inblandade känner till. 
 
Bedömningsgrunderna är de samma för de olika urvalsgrupperna av skönlitteratur 
utom när man riktar sig till bestämda målgrupper. Barn- och ungdomslitteraturen,      
t ex, ska precis som vuxenlitteraturen ha intensitet, originalitet och komplexitet men 
man har tagit bort förnyelse eller självständighet ifråga om litterär teknik, gestaltning 
av idéer och erfarenheter samt förmåga att överskrida olika typer av 

                                                                 
79 Om Kulturrådets bidrag. http://www.kur.se/kur_mall.asp?version=13474&maincat=206&catid=219 
(2004-02-23). 
80 Ibid. 
81 Verksamhetsplanen för litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter för år 2003. s. 29. http:www.kur.se 
/Litteratur (2004-02-23). 
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genreförväntningar. Istället har man: trovärdighet i berättandet och hur berättelsen 
förmår engagera den tänkta läsaren. 82 
 
Intensitet, originalitet och komplexitet ser man tydligen som kvalitetskriterier som 
går att använda sig av oavsett vem som ska läsa boken. Riktar man sig däremot till en 
bestämd målgrupp, här barn och ungdomar, verkar det som att man här måste ta 
hänsyn till läsaren. Läsaren måste kunna tro på berättandet och kunna engagera sig. 
Riktar man sig däremot inte till en speciell målgrupp utan till den vanliga bokläsaren 
ska man kräva förnyelse eller självständighet vad gäller den litterära tekniken och 
gestaltningen av idéer och erfarenheter. Olika typer av genreförväntningar ska 
överskridas. Det får alltså inte lov att vara förutsägbart. Den vanliga bokläsaren ska 
störas eller väckas upp i sitt läsande, i och med att förväntningarna kommer på skam, 
det lästa är nytt eller eget skrivet. På det sättet kan man inte slöläsa. Barn och 
ungdomar däremot måste kunna engagera sig och tro på berättandet. Och hur tycker 
man något är trovärdigt eller engagerande? Jo, ofta känner man igen det från sina 
egna erfarenheter. Den vanliga, vuxna läsaren (läsarnormen) ska alltså uppleva något 
nytt medan målgruppen istället behöver känna igen sig. Båda grupperna ska i och för 
sig uppleva originalitet och komplexitet. Att målgruppen känner igen sig får inte 
innebära att berättandet alltid är det samma eller att det är förenklat. 
 
Barn, ungdomar, funktionshindrade och människor från nationella minoriteter ses 
alltså inte som vanliga läsare utan urskiljs som speciella målgrupper som behöver 
särbehandlas: ”I arbetet ska barn och unga, funktionshindrade samt nationella 
minoriteter särskilt uppmärksammas. Ett mångkulturellt synsätt ska prägla 
verksamheten. För litteraturstödet innebär det att ansökningar inom dessa områden är 
prioriterade.”83 Här låter det som att värdet avgörs av den specielle läsaren. 
 
Målet med litteraturstödet är att utbudet och tillgången till god litteratur ska 
förbättras. För att genomföra detta vill man stimulera förlagen genom att fördela 
statligt litteraturstöd. Litteraturen som man vill att förlagen ska ge ut är ”sådan 
litteratur som är kulturpolitiskt angelägen men mindre lönsam”. 84 Utbudet och 
tillgången till den goda litteraturen hänger alltså ihop med lönsamheten. Om förlagen 
inte fick stöd så skulle den goda litteraturen inte ges ut i lika hög grad eftersom den 
inte är lönsam. Utgivningsstödet bidrar till att förlagen vågar ta risken att ge ut titlar 
som inte förväntas bli kommersiella framgångar, menar man. 85 
 
Man vill med litteraturstödet garantera läsarna ett brett urval av god litteratur.86 Det 
är här mångsidigheten kommer in. Det man säger är egentligen att utan 
litteraturstödet skulle utbudet av den goda litteraturen ”smalna av”, förlagen skulle 
bara kunna ge ut de titlar som var lönsamma. Med litteraturstödet vill man att 
utgivningen ska vara bred, mångsidig och ha kvalitet. Frågan är då om det 
huvudsakliga värdet ligger i att det finns många olika böcker med olika innehåll eller 
                                                                 
82 Om Kulturrådets bidrag. http://www.kur.se/kur_mall.asp?version=13474&maincat=206&catid=219 
(2004-02-23). 
83 Verksamhetsplanen för litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter för år 2003. s. 29. http://www.kur.se 
/Litteratur (2004-02-23). 
84 Ibid., s. 29. 
85 SOU 1997:141, s. 63. 
86 Om Kulturrådets bidrag. http://www.kur.se/kur_mall.asp?version=13474&maincat=206&catid=219 
(2004-02-23). 
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om det värdefulla är att kvalitetslitteraturen får finnas kvar. Den senare ståndpunkten 
kommer tydligare fram i vissa uttalanden: 
 

Avsikten med både litteraturstödet och fonogramstödet är att främja sådan 
kvalitetsutgivning som annars inte skulle ha kommit tillstånd. De stödda titlarna 
kommer oftast ut i ganska små upplagor. Värdet ligger därför inte i första hand i att 
de når många läsare respektive lyssnare utan i den betydelse de har för en mindre 
publik och de kunskapsmässiga och konstnärliga impulser de har på respektive 
område.87 

 
Här sägs det rent ut att denna utgivning riktar sig till en speciell publik och inte till 
den stora massan. Det värdefulla ligger i hur denna mindre publik tar emot 
litteraturen och vad litteraturen betyder för dessa människor. Inte att så många 
människor som möjligt kan få tillgång till litteratur som är värdefull för just dem. 
 
Uttalanden som öppet hävdar att kvalitetsutgivningen vänder sig till en mindre publik 
och att denna publik tar till sig litteraturen på ett mer kvalitativt sätt är annars 
ovanliga i materialet. Synsättet ligger mer under ytan och blir bara tydligt ibland. Det 
som istället lyfts fram är att människor ska ha ett brett urval när de väljer sin 
litteratur, att mångsidigheten är viktig. Här verkar värdet som sagt ligga i att det finns 
litteratur för alla människor. 
 
I stödet till svensk skönlitteratur för vuxna säger man sig ta särskild hänsyn till 
debutanter för att främja mångsidighet.88 Detta säger man i samband med att man 
talar om sina kvalitetskriterier. När man säger sig ta särskild hänsyn, innebär det att 
man menar att man inte har samma kvalitetskrav på debutanter? Att mångsidigheten 
här går före kvaliteten? Också i stödet till barn- och ungdomslitteratur säger man sig 
ta särskild hänsyn till debutanter och det samma gäller översättningar från udda eller 
i Sverige sällan förekommande språkområden och nyskapande produktioner. Även 
detta för att främja mångsidigheten. I stödet till skönlitteratur för vuxna i svensk 
översättning säger man sig ta särskild hänsyn till geografisk, kulturell och språklig 
spridning. Mångsidigheten kommer in i ett sammanhang där man först uttalat att det 
är verkets kvalitet som ligger till grund för bedömningen. På så sätt konkurerar 
mångsidigheten som värde med verkets inneboende kvalitet som värde. Det förefaller 
som det kvalitetsbegrepp som används här skulle kunna vara på väg att förändras. 
Kvaliteten kan ibland också innefatta andra värden än det som enbart finns i verket. 
 
 
4.1.3 Ekvivalenskedjor 
 
Noden, d v s det viktigaste begreppet hos Kulturrådets litteraturstöd är kvalitet. 
Litteraturen har kvalitet och betecknas då som god eller saknar kvalitet och 
betecknas då som dålig. En associationskedja som tar upp den dåliga litteraturen kan 
se ut så här: Marknaden och kommersiell utgivning tas upp i samband med kiosk- 
och triviallitteraturen som är underhaltig, schablonartad och fabriksmässigt 
producerad. Böckerna är lättillgängliga både fysiskt och innehållsmässigt: 
 

                                                                 
87 SOU 1995:84, s. 101. 
88 Om Kulturrådets bidrag. http://www.kur.se/kur_mall.asp?version=13474&maincat=206&catid=219 
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Marknaden invaderas i allt högre utsträckning av kiosklitteratur, dvs lättlästa böcker, 
som vädjar till en dålig eller urartad publiksmak och som är så billiga, att vem som 
helst kan skaffa sig dem. 89  

 
Undermåliga och schablonartade bilderböcker och fabriksmässigt producerade serier 
av barn- och ungdomsböcker riskerar att ensidigt påverka barnens läsning och 
hämma deras smakutveckling.90 

 
Ovan har framhållits, att urvalet nu dikteras av kommersiella synpunkter. Det 
betyder, att mycken underhaltig litteratur ges ut. Men det betyder också, att mycken 
värdefull litteratur inte kommer ut.91 

 
Att den nuvarande, helt undermåliga kiosklitteraturen säljs och läses beror på att den 
är prisbillig och lättåtkomlig; ofta är den den enda som erbjuds. Det är här inte fråga 
om läsarens valfrihet utan om motsatsen: läsaren har inget val.92 

 
En kedja med den ”goda litteraturen” och vad som förknippas med den kan se ut så 
här: Yttrandefrihet har ett värde i sig och främjas genom stöd till litteratur som inte 
är direkt lönsam. Stöd till svårsåld litteratur främjar yttrandefriheten, mångsidigheten 
och kvalitetslitteraturen. Kvalitetslitteraturen är konstnärligt värdefull, mänskligt 
värdefull och objektivt värdefull. Det kan vara svårsålda böcker, experimenterande 
litteratur, krävande litteratur, svårtillgängliga böcker, litteratur med bestående 
värde, klassiker, allmänt erkända titlar, kvalitetslitteratur: 
 

Alla åtgärder till främjande av svensk bokproduktion måste syfta till att bevara och 
stärka ordets frihet.93 

 
Det allmänna bör enligt utredningens mening skapa förutsättningar för en mångsidig 
utgivning även av sådan litteratur som ej är direkt lönsam. En sådan litteraturpolitik 
främjar också andra viktiga mål: den vidgar yttrandemöjligheterna i samhället och 
bidrar till konstnärlig och kulturell förnyelse.94 

 
De två ovanstående citaten är exempel på hur mångsidighet, yttrandefrihet och andra 
värden förutom den litterära kvaliteten lyfts fram. I de citat som följer är det istället 
det inneboende värdet hos litteraturen som är det viktigaste. Kopplingen mellan 
värdet av mångsidighet och yttrandefrihet och kvalitetslitteraturen blir att 
kvalitetslitteraturen sägs vara hotad utan mångsidighet och yttrandefrihet. 

 
Kan det på något sätt objektivt fastställas, vilka klassiker som i första rummet bör 
ifrågakomma, vilka utländska moderna romaner som med hänsyn till sitt litterära 
värde bör översättas och vilka svenska skönlitterära manuskript som är så litterärt 
eller mänskligt värdefulla att de inte får förbli opublicerade? Svaret på denna fråga 
är ja. Objektivitet kan, åtminstone tillnärmelsevis, uppnås genom ett allsidigt, 
rullande och självständigt jurysystem… Urvalet av böcker och manuskript för 
utgivning bör ske objektivt med hänsyn endast till konstnärligt eller annat mänskligt 
värde.95  

 

                                                                 
89 SOU 1974:5, s. 387. 
90 Ibid., s. 315-316. 
91 Ibid., s.389. 
92 Ibid., s. 402. 
93 Ibid., s. 388. 
94 Ibid., s. 94. 
95 Ibid., s. 390. 
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Åtskilliga klassiker som tidigare under decennier räknats som stapelvaror har på 
detta sätt under senare år försvunnit. Speciellt drabbade är naturligtvis de mer 
exklusiva och svårsålda titlarna. Utredningen finner det angeläget att hejda ovan 
beskrivna utveckling och aktivt främja lagerhållningen av litteratur med bestående 
värde.96 

 
Litteraturen med bestående värde beskrivs ofta som svårsåld, exklusiv och 
svårtillgänglig, d v s inte bara svår att få tag på utan även svår att ta till sig, inte 
lättläst. 

 
Vid kommersiell utgivning måste av naturliga skäl svårsålda böcker inta en 
särställning. … också litterärt högklassiga verk kan vara svårsålda. Dit hör den 
experimenterande litteraturen; den kan till form eller till innehåll verka främmande 
för läsarna. Även andra böcker än de experimenterande kan vara krävande för 
läsaren, böcker vilkas form eller innehåll är svårtillgängliga och vilkas läsning 
bereder möda.97 

 
Här måste en motvikt skapas av kvalitetslitteratur, som bör göras tillgänglig på ett 
bättre sätt … föreligger ett starkt behov av att garantera en god och jämn utgivning 
och spridning av kvalificerad barn- och ungdomslitteratur, både i original och 
översättning. Detta måste ske om man vill nå målet att skapa goda läsvanor och en 
kritisk inställning till skräplitteraturen.98 

 
På samma sätt som skolor och bibliotek, teatrar och museer bör bokutgivningen stå i 
tjänst hos folkuppfostran och smakskolning, kunskapsmeddelande och kvalitet.99 

  
Ibland visar sig också ett drag av ”uppfostran”, som i de två senaste citaten. Goda 
läsvanor, en kritisk inställning till skräplitteraturen och smakskolning är något som 
kan fostras fram genom att man ger ut rätt litteratur. 
 
 
4.1.4 Slutsatser 
 
Kulturrådets litteraturstöd värdesätter kvalitet, mångsidighet och tillgång till 
kvalitetslitteratur. Med tillgång menar man då att böckerna finns att köpa, inte att de 
är lättillgängliga intellektuellt sett. Kvalitet ser man som ett inneboende värde i viss 
litteratur och när man talar om läsare och litteratur i allmänhet (läsarnormen) ligger 
värdet i litteraturen oavsett vem som läser, förstår eller inte förstår. Talar man 
däremot om speciella målgrupper som barn och ungdomar, funktionshindrade och 
nationella minoriteter närmar man sig ett annat kvalitetsbegrepp där den enskilda 
läsaren och dess förutsättningar blir viktigare. Här går det bra att anpassa boken till 
läsaren istället för tvärtom. Vänder man sig istället till den ”vanliga” läsaren kan man 
istället använda sig av förbestämda kvalitetskriterier som inte har med den enskilda 
läsaren att göra utan enbart handlar om verket. De kriterier man använder sig av är 
bokens ”intensitet, originalitet, komplexitet; förnyelse eller självständighet ifråga om 
litterär teknik, gestaltning av idéer och erfarenheter samt förmåga att överskrida olika 
typer av genreförväntningar”. Läsarnormen ska alltså uppleva intensitet, originalitet 
och komplexitet och olika förväntningar ska överskridas. Vidare sätts den goda 
litteratur som läsarnormen ska läsa i samband med sådant som krävande litteratur, 
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98 Ibid., s. 316. 
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experimenterande litteratur och inte lättläst och innehållsmässigt lättillgänglig 
litteratur. Frågan man kan ställa sig är då vilken läsarnormen egentligen är. De som 
hos kulturrådet bedömer vad som är kvalitetslitteratur är författare, översättare, 
kritiker och bibliotekarier, d v s en viss grupp av människor ofta med högre 
utbildning. Det är inte otroligt att tänka sig att läsarna av litteraturstödets böcker 
tillhör samma grupp. 
 
Här kan man jämföra med kanonförespråkaren Harald Blooms uttalande om att 
skapande originalitet i förhållande till tradition och föregångare ska vara det enda 
kriteriet i bedömningen av litterära verk.100 Både originaliteten och förhållandet till 
traditionen (eller förnyelse och självständighet till genren som hos litteraturstödet) 
återkommer hos Litteraturstödet och hos Bloom som anser att bara ett fåtal kan ta till 
sig den stora litteraturen. 
 
Ett annat värde som verkar konkurrera med den inneboende kvaliteten är 
mångsidigheten. Man säger sig vilja ha en bredd i litteraturutgivningen. Frågan är 
dock om man inte ser mångsidigheten och bredden i utgivningen som medel för att 
uppnå att det ges ut kvalitetslitteratur. Man kan också se det som att andra värden än 
just kvaliteten har en plats i diskursen och kanske till och med håller på att förändra 
kvalitetsbegreppet. 
 
 
4.2 En bok för alla 
 
4.2.1 Element 
  
Viktiga element hos En bok för alla är kvalitetsböcker, läsfrämjande, tillgång och 
spridning, lågt pris,  folket. 
 
Kvalitetsböcker – böcker med inneboende kvalitet. 
 
Läsfrämjande – aktivt arbete för att få människor att läsa mer. 
 
Tillgång och spridning – fysisk tillgång och spridning av böcker (till skillnad från t 
ex intellektuell tillgång). 
 
Lågt pris – ett verktyg för att få människor med låga inkomster att köpa böcker. 
 
Folket - i meningen ”vanliga människor”, kanske framför allt människor utan hög lön 
och utbildning, grupper i samhället som inte läser så mycket. 
 
 
4.2.2 Artikulation 
 
En bok för alla presenterar sig med att säga att man har som uppgift att ge ut 
kvalitetsböcker till ett lågt pris och för detta får man stöd av staten. Man arbetar 
också med ombudsverksamhet och läsfrämjande verksamhet. Man vill att alla ska få 
tillgång till böckerna. Målet med verksamheten kommer fram i följande citat: ”att 
                                                                 
100 Om Bloom se sidan 18. 



 31 
 

sprida böcker till en bred läsekrets – och inte minst att vinna nya läsare – har såväl 
förlag som folkbildare i alla tider drömt om.”101 Man säger sig vilja sprida böcker till 
många människor och vinna nya läsare. 
 
I historiken på En bok för allas hemsida beskrivs hur det inom folkrörelserna i början 
av 1900-talet blåstes till strid mot den undermåliga litteraturen. Samtidigt startade 
ambitiösa försök att ge ut billiga böcker i stora upplagor.102 Att ge ut billiga 
kvalitetsböcker beskrivs alltså som en reaktion från folkrörelserna mot den dåliga 
litteraturen. 
 
Det stora genombrottet för den billiga kvalitetsboken sägs komma i början av 40-
talet. Genom folkboken skulle en del av de bästa verken av samtida författare nå ut 
till en ny och bred läsekrets. Ombuden på arbetsplatserna sägs stå bakom 
folkböckernas framgångar. Från statens sida hade man i flera årtionden genom olika 
åtgärder försökt stärka boken. Man beskriver hur litteraturutredningen som arbetade 
mellan 1968 och 1974 hade som ett av sina huvudmål att skapa bättre möjligheter för 
fler människor att läsa god litteratur. Det var oroande att försäljningen av 
skönlitteratur i bokhandeln hade minskat, samtidigt som försäljningen av 
populärpocketböcker i kioskhandeln hade ökat. Litteraturutredningen ville skapa ett 
alternativ till vad man sammanfattande benämnde ”triviallitteratur” och föreslog 
därför statligt stöd till ett massmarknadsförlag, som skulle ge ut prisbillig 
kvalitetslitteratur. De nya böckerna skulle prismässigt konkurrera med 
kiosklitteraturen och säljas jämsides med denna. Bokköparna skulle ha möjlighet att 
välja en kvalitetsbok utan att det blev dyrare. Framgången med En bok för alla, sägs 
det på hemsidan, visade att det fanns en marknad för kvalitetsböcker i pocket, även 
om intresset för böckerna naturligtvis stimulerades av det låga priset.103  
 
I En bok för allas egen historiebeskrivning tas folkrörelser och ombud på 
arbetsplatser upp i samband med det aktiva läsfrämjande arbetet. Man hänvisar till 
avtalet med staten där det sägs att förlaget i sin utgivning och marknadsföring ska 
sträva efter att nå ovana läsare. För att det målet ska uppnås föreskrivs att böckerna, 
förutom via bokmarknadens reguljära försäljningskanaler som bokhandel, varuhus, 
kiosk och tidningshandel, också så långt som möjligt ska spridas via bokombud och 
folkrörelser. 
 
Det beskrivs på hemsidan hur En bok för alla och tidigare Litteraturfrämjandet sedan 
1985 har arbetat med att starta arbetsplatsbibliotek. Detta för att det funnits ett 
intresse från fackliga organisationer att starta egna bibliotek på orter där inte 
kommunen prioriterat verksamheten. Den läsfrämjandeeffekten är tydlig, säger man, 
vilket kan utläsas i utvärderingar och vid utbyten av erfarenheter som äger rum vid 
utbildningar för bokombuden. Förutsättningarna för ombudsverksamheten, menar 
man, är att människor inom studieförbund och organisationer känner ett äkta 
engagemang för skönlitteraturen och för värdet av ett ökat läsande.104 
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Verksamheten hos En bok för alla är unik, bl. a. genom dess ombuds ideella insatser 
inom läsfrämjandet och genom dess starka förankring i folkrörelserna och arbetslivet.105 

 
Människor på arbetsplatser, ovana läsare, ”folket” ska fås till att läsa mer, det finns 
nämligen ”ett värde i ett ökat läsande”. Hur man ska få dessa människor att läsa mer 
är genom att öka den fysiska tillgången till god litteratur. Det gör man genom att se 
till att priset är så lågt så att också dessa människor har råd att köpa litteraturen. Man 
ser även till att sprida litteraturen på så sätt att man genom ombud och folkrörelser 
informerar om den. Alltså: den goda litteraturen sprids genom sitt låga pris och att 
människorna överhuvudtaget känner till att den finns och att de lätt kan få tag på den. 
Den praktiska handlingen är något som betonas i En bok för allas texter. Det räcker 
inte med att den goda litteraturen finns. Den måste också föras ut till nya läsare och 
introduceras. Man måste arbeta för en kulturell jämlikhet och det framhålls hur 
viktigt det är att 
 

inriktningen på lässvaga och läsomedvetna grupper förstärks. Utredningen vill 
understryka att verksamheten med En bok för alla har sitt främsta berättigande om 
det av regering och riksdag förutsatta läsfrämjande syftet får styra utgivningen. 
Detta innebär att stiftelsen måste inrikta sig på ett långvarigt och tålmodigt och 
resurskrävande arbete för att nå fram till de ”kulturella glesbygder” som finns på 
många håll, inte minst i landets storstadsområden. Det bör emellertid samtidigt 
konstateras att det urval av boktitlar som genom En bok för allas verksamhet tillförts 
den svenska bokmarknaden är såväl litterärt värdefulla som väl utvalda med tanke 
på verksamhetens läsfrämjande inriktning.106 

 
 
4.2.3 Ekvivalenskedjor 
 
Samma resonemang om den dåliga kiosklitteraturen och behovet av en motvikt till 
den ligger bakom både beslutet om ett litteraturstöd och bildandet av det som skulle 
bli En bok för alla. Därmed är betydelsekedjorna som betecknar den dåliga 
respektive den goda litteraturen till en början liknande. 
  
Boken som handelsvara och kravet på lönsamhet sätts i samband med uttalanden om 
den dåliga litteraturen. Triviallitteraturen är billig, lättillgänglig, maskinmässig, 
stereotyp, smakförsämrande, fördummande och rentav farlig: 

 
Boken utanför bibliotekssystemet är i stort sätt en handelsvara bland andra. Kravet 
på lönsamh et gör det inte möjligt att inom bokområdet fullt ut förverkliga de 
målsättningar som är önskvärda från samhällets synpunkt.107 

 
Litteraturutredningen har i olika sammanhang betecknat utgivningen av den 
nuvarande kiosklitteraturen som en samhälls - och kulturfara. Den s k 
triviallitteraturen, som nu utges av ett par tre beryktade förlag och som sprids genom 
Pressbyrån till kiosker och andra lättillgängliga försäljningsställen, är underhaltig. 
Den tillverkas maskinmässigt enligt stereotypa mallar, i de flesta fall på amerikanska 
litteraturfabriker. I bästa fall är denna litteratur oföragerlig men genom sin låga nivå 
smakförsämrande och genom sin verklighetsförfalskning fördummande. Men ofta är 
de bokserier, som utbjuds i kioskerna och som har en stor och regelbunden läsekrets, 
av vida farligare slag. De har definitivt till uppgift att fördumma, att uppamma 
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våldsmentalitet och sadism och att utbreda de råaste reaktionära tankesätt, inte minst 
rasism. 108 

 
Den i detta sammanhang positivt beskrivna litteraturen tas upp som kvalificerad och 
kulturellt värdefull. Litteraturen har ett lättillgängligt innehåll och har samtidigt 
litterär kvalitet  och ”är mer värd sitt pris”. Populära och läsfrämjande titlar, litterärt 
fullgoda, kvalificerad underhållningslitteratur: 

 
En väsentlig uppgift är därvid att föreslå initiativ i syfte att vinna nya grupper för 
läsning av god litteratur. --- avstår utredningen från att söka utforma några absoluta 
och allmängiltiga kriterier för hur god litteratur ska se ut. Utredningen vill därmed 
inte förespråka en litterär värdenihilism. Vi delar den grundsyn som kommer i 
utryck i utredningsdirektiven, nämligen att det finns en god, eller som det där heter 
”kvalificerad och kulturellt värdefull” litteratur och en dålig, ”spekulativ och 
torftig”.109 

 
En inriktning på redan publicerad litteratur är emellertid inte endast betingad av 
nödvändighetsskäl utan har även reella fördelar. Urvalet av populära och 
”läsfrämjande” titlar underlättas om utbudet redan är känt.110 

 
… eftersom avkall inte får göras på den litterära kvaliteten och eftersom berörda 
parter bör ha en rimlig ersättning för sitt arbete kan kvalitetslitteraturen, utgiven för 
en inhemsk marknad, aldrig komma att konkurrera på lika villkor med den 
maskinmässigt komponerade litteraturen.111 

 
Därtill ko mmer att böckerna i de nya serierna i denna speciella försäljningsmiljö kommer 
att vara unika och därmed ha större uppmärksamhetsvärde, speciellt som de av många 
kommer att uppfattas som mer värda sitt pris än de gängse pressbyråböckerna.112 

 
Att utge litterärt fullgoda böcker i massupplagor och till kioskpriser113 

 
Ingenting talar för att läsarna av triviallitteraturen inte skulle föredra kvalificerad 
underhållningslitteratur om denna vore lika prisbillig och lättåtkomlig. --- Hänsyn bör tas 
till lättlästhet och underhållningsvärde utan att man ger efter på kravet på litterär klass.114 

 
Kvaliteten i bokutgivningen innebär att böckerna finner köpare också bland dem som inte 
behöver se till priset.115 

 
Kvalitet är ett viktigt element i En bok för allas texter men noden här, d v s det 
centrala elementet, i En bok för allas diskurs kan istället sägas vara läsfrämjande. 
Det som i diskursen förknippas med något negativt är dels den undermåliga 
litteraturen men kanske ännu mer skillnaderna i läsning mellan olika geografiska och 
sociala grupper i samhället. Man ser skillnader i läsningens inriktning och kvalitet 
och tar upp faktorer som utbildning, inkomst, ålder och kön och lyfter fram de 
geografiska skillnaderna. Tillgången till litteratur påverkar vad människor läser: 
”Skillnader i bokdistributionens standard leder till strukturella skillnader i läsningen i 
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olika geografiska områden; marknadens utbud, bokens fysiska tillgänglighet formar i 
viss utsträckning läsningen.”116 
 
Skillnader mellan grupper med olika utbildning och inkomst ser man i läsningen av 
den ”kvalificerade litteraturen”. Människor med högre utbildningsnivå läser oftare 
och mer kvalificerad litteratur.117 Ägandet av böcker är starkt socialt skiktat, menar 
man. Ju högre utbildning ju fler böcker köps istället för att lånas på bibliotek.118  
 

Utredningen är enig om vikten av att det finns boksamlingar i hemmen inte minst 
med tanke på den dokumenterade betydelse detta har för att stimulera barnens 
läsintresse och därmed deras allmänna utveckling. Hänvisar man ”vanligt folk” till 
att tillgodose sitt läsbehov via biblioteken riskerar man att i första hand reservera 
bokmarknaden för en mindre, köpstark grupp.119  

 
Läsfrämjandet  är inriktat på ”vanligt folk” som inte läser så mycket eller i alla fall 
inte läser kvalitetslitteratur. Man säger sig vilja vinna nya grupper för läsning av god 
litteratur. Dessa nya grupper verkar alltså vara människor med en lägre utbildning 
eller ”vanliga arbetare”, fast det begreppet aldrig används. ”Bredare folklager” tas 
några gånger upp som målgruppen:  
 

Med tanke på syftet att sprida god litteratur till bredare folklager kan det finnas skäl 
för att organisationer med bred folklig förankring –såsom studieförbunden- beredes 
tillfälle att deltaga i samarbetet.120  

 
På En bok för allas hemsida beskriver man hur regeringen  för att förverkliga 
förslaget om ett massmarknadsförlag vände sig till Stiftelsen Litteraturfrämjandet. 
Att valet föll på litteraturfrämjandet berodde på att stiftarna bestod av bl a 
fackföreningsrörelsen, lantbrukskooperationen och konsumentkooperationen. Man 
menade att genom ett engagemang från de stora folkrörelserna skulle man 
automatiskt få tillgång till en kanal med förbindelser rätt ut i ”folkets breda lager”. 121 
 
Det som förknippas med ”den dåliga litteraturen”, lättillgänglighet, kiosklitteratur, 
billig triviallitteratur, massförsäljning, ska få en motvikt av ”god litteratur” som ska 
bli lika tillgänglig och lika billig.  
 

Det allmänna bör vidare verka för en ökad tillgänglighet av goda böcker över hela 
landet. Först då kan ett alternativ skapas till det starkt ökade utbud av i varje 
hänseende billig, internationellt syndikterad triviallitteratur, som genom Pressbyråns 
kiosker och andra försäljningsställen finns tillgängligt snart sagt överallt. Med sitt 
tillgänglighetskrav vill alltså utredningen motverka de restriktioner som 
marknadsekonomin medför inom denna kultursektor.122 

 
 Här tar man över begrepp som först förknippas med något negativt: ”tillgänglighet”, 
”massmarknad”, ”billighet”, och för upp det som något som ska förknippas med 
något positivt, d v s den egna utgivningen av ”god litteratur”. I utredningen kallar 
man det som ska bli En bok för alla för ett ”massmarknadsförlag”, detta till trots att 
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man i resten av utredningen ser ”marknaden” som den stora boven i dramat vad 
gäller att endast ge ut dålig, lättsåld litteratur. 
 

För att kvalitetsböcker med framgång ska kunna konkurrera med 
massmarknadslitteraturen krävs sannolikt att de ska ha mycket låga priser, periodisk 
utgivning, standardiserat utförande och ett lättillgängligt innehåll samt att de 
marknadsförs på ett effektivt sätt.123  

 
Här tar man också över ”ett lättillgängligt innehåll”, något som först förknippats med 
den dåliga litteraturen. I nästa sats säger man att avkall inte får göras på den litterära 
kvaliteten. Ett lättillgängligt innehåll och litterär kvalitet ses här alltså inte som 
oförenligt:  
 

Hänsyn bör tas till lättlästhet och underhållningsvärde utan att man ger efter på 
kravet på litterär klass.124 

 
 
4.2.4 Slutsatser 
 
Det som värdesätts hos En bok för alla är kvalitetslitteratur, att människor läser och 
har tillgång till litteratur. Med tillgång till litteratur menar man här att böckerna finns 
fysiskt tillgängliga. Det som kanske framför allt värdesätts är att människor som 
tidigare inte läst så mycket börjar läsa kvalitetslitteratur. Man anser att den goda 
litteraturen kan spridas genom ett lågt pris och att människor överhuvudtaget känner 
till att den finns och att de kan få tag på den. Hos En bok för alla är målgruppen 
”ovana läsare” och man säger sig vilja sprida litteraturen till ”bredare folklager”. 
Böckerna ska spridas på arbetsplatser, i organisationer och i studieförbund av 
människor som känner ett äkta engagemang för litteraturen. Litteraturen sprids 
genom att ombud och folkrörelser informerar om den. Att litteraturen finns 
tillgänglig räcker alltså inte, den måste föras ut till nya läsare och introduceras. Det 
finns helt klart en vilja att jämna ut de sociala skillnader som finns vad gäller läsning. 
Det är ”folket” som ska fås till att läsa mer samtid igt är det också ”folket” som ska 
sprida litteraturen. Människor på arbetsplatser, inom folkrörelser och studieförbund 
utses som ombud. 
 
Även om man anser att det finns något som man kan kalla kvalitetslitteratur vill man 
inte ge några speciella kriterier för vad som utmärker kvaliteten. Kvalitetslitteratur 
behöver inte till sitt innehåll vara svårtillgängligt utan kan vara lättläst och 
underhållande. John Frow125 är ju en av dem som hävdar att det inte längre på samma 
sätt går att skilja på fin- och populärkultur. En bok för alla kan ses som ett exempel 
på det här eftersom man i sitt kvalitetsbegrepp inte har med det särskiljande 
elementet. Kvalitetslitteraturen behöver inte vara speciell eller upphöjd utan kan 
beskrivas i samma termer som populärkulturen. 
 
Man kan säga att En bok för alla ser kvalitet som ett värde i boken i sig men att den 
verkliga kvaliteten eller värdet uppstår i samband med bokens möte med läsaren. 
 
 
                                                                 
123 SOU 1974:5, s. 195-196. 
124 Ibid., s. 397. 
125 Om Frow: se sidan 20. 
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4.3 Centrum för lättläst 
 
4.3.1 Element 
 
Viktiga element hos Centrum för lättläst är text, tillgänglighet, demokrati, lättläst, 
kvalitet, läsaren. 
 
Text – kan vara både litteratur och information. Även om man talar om litteratur och 
böcker använder man begreppet text i mycket högre grad. Naturligtvis beror detta på 
att man då både kan tala om skönlitteratur och nyhetsinformation på en gång men det 
medför också att uppdelningen och hierarkin mellan litteratur och information blir 
otydligare. Man behandlar litteratur och information som om det vore samma sak. 
 
Tillgänglighet - inte fysisk tillgänglighet utan en tillgänglighet som handlar om 
förståelse o s v. Att göra litteratur tillgängligt kan här handla om att anpassa en text 
till läsarens förutsättningar. 
 
Demokrati – betoning på allas lika rättigheter 
 
Lättläst – begriplig, enkel, tydlig, strukturerad text 
 
Kvalitet – ungefär ”innehållet går fram till läsaren och skapar läslust” 
 
Läsaren - den enskilde läsaren med egna förutsättningar och förkunskaper 
 
 
4.3.2 Artikulation 
 
I material utlagt på Centrum för lättläst hemsida126 presenterar man sig med att säga 
att man är en förlagsrörelse med uppgift att göra nyhetsinformation och litteratur 
tillgängligt för människor som har svårt att läsa eller som är otränade i svenska 
språket. Man fortsätter med att säga att verksamheten grundar sig på beslut av en 
enig riksdag och att utgångspunkten är att alla människor i ett demokratiskt samhälle 
har rätt till information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Centrum för lättläst presenterar sina läsare som alla som behöver eller vill ha något 
som är lättare än det vanliga utbudet, barn, ungdomar och vuxna som har 
lässvårigheter eller är ovana läsare. Man gör följande uppräkning: personer med 
utvecklingstörning, autism eller afasi, barndomsdöva, personer med dyslexi eller 
andra former av läs- och skrivsvårigheter, personer med psykiska problem, åldringar 
samt invandrare, skolbarn och vuxna med brister i utbildningen. 127 
 
I texten ”Därför finns Centrum för lättläst”128 skriver man att många tycker det är 
svårt att läsa vanliga tidningar och böcker eller papper från kommuner och 
myndigheter. Man tar upp undersökningar som visar att en av fyra vuxna i Sverige 
kan behöva texter som är lätta att läsa. 
                                                                 
126 Årsredovisningar. www.llstiftelsen.se. 
127 Ibid. 
128 Därför finns Centrum för lättläst. http://www.llstiftelsen.se/stiftelsen/index.html (2004-02-23). 
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Man skriver att trots att de flesta nog tar för givet att vuxna människor i Sverige kan 
läsa och skriva ser verkligheten inte riktigt så ut. Ungefär 25% av den vuxna 
befolkningen i Sverige läser inte så bra som man bör göra efter att ha gått ut 
grundskolan. De kan läsa och använda välstrukturerade texter med ett innehåll som 
är bekant. Så snart de stöter på texter som inte är tydliga och enkla får de däremot 
problem. 7-8% av befolkningen har stora lässvårigheter, skriver man. 129 
 
Samtidigt som Centrum för lättläst tar upp olika målgrupper som barn och vuxna 
med lässvårigheter, personer med utvecklingstörning och  så vidare, tar man också 
upp hur vanligt det är med lässvårigheter. På detta sätt normaliserar man snabbt 
människorna med lässvårigheter och de betecknas inte som någon speciell målgrupp 
utan som ”vanliga”. 
 
Centrum för lättläst bedriver, förutom förlagsverksamheten, en verksamhet med 
läsombud. Denna verksamhet sägs framför allt handla om lässtimulering. Man har 
instiftat Det Lätta Priset som delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser 
som görs för att förbättra begripligheten på något område.130 
 
En form av ”slagord” återkommer i flera av Centrum för lättläst texter, nämligen: 
”Vi står för kompetens och kvalitet, vi skapar läslust och tillgänglighet”. 131 Kvalitet 
kopplas här ihop med kompetens och därefter med läslust och tillgänglighet. 
Användningen av ordet kvalitet i Centrum för lättläst texter visar på en tolkning av 
ordet som säger att en text är bra om innehållet går fram till läsaren och läsaren får ut 
något positivt av det. Texten är bra om den är tillgänglig för läsaren och skapar 
läslust, ungefär. Här har man definitivt gått ifrån synen på att litteraturens värde är 
objektivt och ligger i det enskilda verket. Värdet ligger här istället i läsarens 
upplevelser. 
 
”Lättläst” står inte överraskande för något väldigt positivt och kvalitativt i Centrum 
för lättläst texter. Här står inte ”lättläst” för något lågt och trivialt eller förenklat i 
negativ mening. Förenklat i negativ mening betyder att information försvinner, att 
innehållet simplifieras och förvrängs. Här är det tvärt om: innehållet går fram, 
information försvinner inte. Begriplighet, struktur, tydlighet, enkelhet är positivt 
laddade ord. 
 
Man säger att det finns ett stort behov av texter som är enklare än vad texter 
vanligtvis är. Dessa texter ska vara lättlästa och ha en klar struktur och då måste man 
ta hänsyn till innehåll, språk, utseende och bilder. En text som handlar om ett ämne 
som är välbekant för läsaren är lätt att läsa, säger man, och en viktig princip är att 
inte ta kunskap för given. Man säger att det gäller att skriva så att läsaren behöver så 
lite förkunskaper som möjligt.132 
 
En lättläst text är skriven med vanliga och vardagliga ord som de flesta människor 
kan förstå, säger man, och meningarna är ofta korta. Språket ska vara klart och 
                                                                 
129 Lättläst – vad är det? http://www.llstiftelsen.se/stiftelsen/vadarll.html (2004-02-23). 
130 Årsredovisningar. www.llstiftelsen.se. 
131 Ibid. 
132 Lättläst – vad är det? http://www.llstiftelsen.se/stiftelsen/vadarll.html (2004-02-23). 
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enkelt. Bildspråk och liknelser kan vara svåra att förstå för en ovan läsare och bör 
därför undvikas, sägs det. En lättläst text ska vara luftig. Läsaren ska känna att texten 
är möjlig att ta sig genom. Det är bra att använda bilder i lättlästa texter, säger man 
och hänvisar till att man med bildens hjälp kan lyfta fram innehållet och stärka 
förståelsen. 133 
 
Det man värdesätter i Centrum för lättläst är alltså att litteratur är tillgänglig för 
människor utifrån deras egna förutsättningar. ”Demokrati” och ”rättigheter” till 
litteratur tas upp. Tydlighet, lättlästhet, tillgänglighet, begriplighet, enkelhet, struktur, 
förståelighet, välbekanthet; detta är sådant som värderas som positivt i Centrum för 
lättläst texter. Texten ska även vara vuxen och värdig, för att kunna betecknas som 
bra. Innehållet i texten måste gå fram till läsaren så att läsaren förstår. 
 
 
4.3.3 Ekvivalenskedjor 
 
Den litteratur och de texter som förknippas med något negativt hör också här 
till den kommersiella utgivningen. Dålig litteratur har godtyckligt förkortats, 
har ett tvivelaktigt resultat , har utpräglad bestsellertyp, är schablonartad och 
hör till massmarknadslitteraturen: 
 

Litteratur i förkortat och/eller bearbetad form utgives också på ren kommersiell 
basis. En stor del av denna utgivning består av klassiker, men också av böcker av 
utpräglad bestsellertyp i starkt förkortade versioner. Den utgivning av klassiker det 
här är fråga om , utgörs i första hand av versioner där textmängden tämligen 
godtyckligt reducerats. Resultatet blir inte sällan tvivelaktigt.134 

 
Utmärkande för de senast berörda typerna av utgivning är att den visserligen är 
oenhetlig men oftast av tvivelaktig karaktär. Det kan hävdas att det råder en stark 
brist på god, ej schabloniserande men dock lättillgänglig litteratur. 
Massmarknadslitteraturen får därför ofta tjäna som substitut.135 

 
Den litteratur som betecknas som god är kvalitativa men någorlunda lättlästa 
böcker. Litteratur som är aktuell och lättillgänglig och litteratur som har 
förutsättningar att överleva en längre tidsperiod. Texten ska vara enkel och 
lättbegriplig men samtidigt vuxen och värdig. Innehållet ska nå fram till 
läsaren: 
 

Vill man starkt driva målsättningen att vinna fler människor och nya grupper för att 
läsa bra böcker kommer man inte ifrån problemet att det skrivs alltför få kvalitativa 
men någorlunda lättlästa böcker.136  

 
det rent allmänt föreligger ett behov av en litteratur, som till sin form är mer 
lättillgänglig än den normala utgivningen.137 

 
De titlar, såväl nyutkomna som klassiker, som väljs för utgivning i LL-version och 
med ”stor stil” bör uppfylla vissa krav på kvalitet och lättillgänglighet och dessutom 
ha förutsättningar att överleva en längre tidsperiod.138 

                                                                 
133 Lättläst – vad är det? http://www.llstiftelsen.se/stiftelsen/vadarll.html (2004-02-23). 
134 SOU 1974:5, s. 282. 
135 Ibid., s. 282. 
136 Ibid., s. 95. 
137 Ibid., s. 282. 
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Det finns en brist på aktuell, lättillgänglig kvalitetslitteratur. Problemet gäller både 
den ”ordinarie” utgivningen och den målinriktade utgivningen av lättläst litteratur, 
”LL-litteratur”, för läshandikappade.139 

 
Vi försöker skriva enkelt och lättbegripligt men samtidigt vuxet och värdigt. Vi 
försöker utnyttja text och bild i förening. En lättläst text har ett gripbart innehåll och 
handlingen ska vara enkel att följa. Även språket ska vara enkelt och tydligt. 
Bilderna ska stämma överens med innehållet och stödja texten. Utformningen ska 
vara väl genomtänkt och presentationen luftig. Stilen ska inte vara för liten och 
bokstäverna ska vara lätta att tyda.140 

 
… lyfta fram innehållet och stärka förståelsen.141 

 
 
Tillgänglighet kan ses som det centrala begreppet, noden, i Centrum för lättläst 
diskurs. Det handlar om tillgänglighet för alla människor till god litteratur, även de 
som har problem med att läsa. Demokrati associeras med tillgängligheten på så sätt 
att litteratur och tillgången till den ses som en rättighet i en demokrati. 
 

Utgångspunkten är att alla människor i ett demokratiskt samhälle har rätt till 
information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar.142 

 
Tillgängligheten och det lättlästa ses som något positivt och något som kan 
sättas i samband med kvalitet.  
 

Det finns kanske framför allt hos specialister en alltför stor benägenhet att sätta 
likhetstecken mellan svårtillgänglighet och kvalitet. Det finns en brist på aktuell, 
lättillgänglig kvalitetslitteratur. Problemet gäller både den ”ordinarie” utgivningen 
och den målinriktade utgivningen av lättläst litteratur, ”LL-litteratur”, för 
läshandikappade. Hela detta problemkomplex är kontroversiellt, svårigheterna –och 
riskerna- att påverka utvecklingen är uppenbara. Men det är angeläget att samhällets 
politik på bokområdet ej får en sådan inriktning att författarna känner sig befriade 
från kraven att vinna läsare.143  

 
Läsaren sätts här i centrum eftersom litteraturen ska anpassas efter läsaren och inte 
tvärt om. Uttalandet är kontroversiellt i diskursen eftersom ”författarna inte ska 
känna sig befriade från att vinna läsare” kan tolkas som att författaren ska anpassa 
sig till marknaden istället för att ”vara en fri konstnär”. 
 
Anpassning av texter till läsarens förutsättningar, behov och kunskapsnivå är 
genomgående och knyts ihop med demokrati, delaktighet och ”en solidarisk 
kulturpolitik”: 
 

Vad som hittills gjorts för att tillgodose de här berörda befolkningsgruppernas 
litteraturbehov är otillräckligt. Språkhandikapp skapar svåra hinder när det gäller 
kommunikation med andra grupper i samhället. En solidarisk kulturpolitik bör syfta 

                                                                                                                                                                                        
138 SOU 1974:5, s 285. 
139 Ibid., s. 95. 
140 Årsredovisningar. www.llstiftelsen.se/ Årsredovisningar s. 2. 
141 Lättläst – vad är det? http://www.llstiftelsen.se/stiftelsen/vadarll.html (2004-02-23). 
142 Årsredovisningar. www.llstiftelsen.se/ Årsredovisningar, s. 3. 
143 SOU 1974:5, s. 95. 
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till att rasera sådana hinder och så långt som möjligt göra alla grupper delaktiga av 
kulturutbudet.144 

 
I dagens kulturpolitiska debatt intar kravet på kulturell jämlikhet en central plats. En 
av de mest markant isolerade grupperna är de läshandikappade. En tillräcklig stor 
del av litteraturproduktionen måste avpassas till dessa gruppers behov vad gäller den 
tekniska och språkliga utformningen av litteraturen.145 

 
Förutom anpassning av litteraturen för att öka tillgängligheten så måste också 
litteraturen föras ut till läsaren. Centrum för lättläst framhåller sin verksamhet med 
läsombud.146 Människor som på sina arbetsplatser, inom t ex vård och omsorg, läser 
högt för de som inte själva kan eller har svårt att läsa. Denna verksamhet sägs 
framför allt handla om lässtimulering. Precis som hos En bok för alla lyfter man fram 
den praktiska handlingen; böckerna måste föras ut till läsarna. Men hos Centrum för 
lättläst går man längre: man anpassar litteraturen och man läser till och med högt för 
människor som har svårt att läsa. 
 
 
4.3.4 Slutsatser 
 
Centrum för lättläst värdesätter tillgänglighet till litteratur. Med tillgänglighet avses 
en intellektuell tillgänglighet, d v s att innehållet i en text går fram till läsaren, att 
läsaren förstår. Att göra litteratur tillgänglig kan här handla om att anpassa en text till 
läsarens förutsättningar. Litteraturen ska anpassas till läsaren istället för att läsaren 
ska anpassas till litteraturen, som det brukar vara. Man kan i sammanhanget relatera 
till Barbara Herrnstein Smiths147 diskussion om hur tolkning och förståelse av ett 
verk hänger ihop med den betydelse vi tillskriver verket och därmed hur vi värderar 
det. Hos Centrum för lättläst hänger värdet ihop med att läsaren förstår texten. 
 
Demokrati är också något man sätter högt och menar då demokrati med betoning på 
jämlikheten, att ”alla ska få vara med” ungefär. Även om man kanske inte ens kan 
läsa har man i ett demokratiskt samhälle rätt till litteratur. 
 
Till skillnad från många andra utmålar man inte sina läsare (d v s människor med 
lässvårigheter, utvecklingstörning, afasi o s v) som avvikande från normen utan 
försöker istället normalisera de olika människorna med lässvårigheter som vanliga. 
På det sättet skiljer man egentligen inte heller på människor med lässvårigheter och 
andra, alla är lika vanliga eller ovanliga. Och det är ju heller inte en homogen grupp 
man talar om. Precis som inte litteraturstödets målgrupper ”barn och ungdomar”, 
”människor från nationella minoriteter” och ”funktionshindrade” utgör några 
homogena grupper, även om man ibland kan få det intrycket eftersom målgruppen 
kan sägas ställas mot ”vanliga läsare”. 
 
Litteraturen ska föras till läsaren, och det gäller både när litteraturen anpassas och 
också vad gäller att den fysiskt förs ut. Centrum för lättläst ser också till att utbilda 
läsombud som läser högt för människor som inte själva kan läsa. 

                                                                 
144 SOU 1974:5, s. 282-283. 
145 Ibid., s. 284. 
146 Årsredovisningar. http://www.ll-stiftelsen.se/ Årsredovisningar, s. 3. 
147 Om Barbara Herrnstein Smiths: se sidan 21. 
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Centrum för lättläst kvalitetsbegrepp innefattar att texten går fram till läsaren så att 
läsaren förstår och får ut något positivt av läsningen. Detta positiva uttrycks ibland 
som läslust. Centrum för lättläst värdesätter helt klart mötet mellan litteratur och 
människa. Man är dock mer inriktad på läsarens förståelse av texten än på textens 
innehåll. Frågan blir därmed vad detta möte består i. Läsaren ska uppleva läslust, 
kanske spänning. Innehållet ska vara gripbart, handlingen enkel att följa. Men vad är 
då innehållet? Ingenstans framgår det att det är innehållet som ska ha kvalitet. En 
gång används begreppet kvalitetslitteratur i en utredningstext, men detta i samband 
med att man påtalar en brist på sådan i den lättlästa litteraturen. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Det finns två dominerande synsätt, vad gäller litteraturen, som konkurrerar med 
varandra. Enligt det första synsättet har litteraturen ett värde i sig. Det finns något 
som kan kallas kvalitetslitteratur. Enligt det andra synsättet ligger värdet i läsarens 
individuella upplevelser av litteraturen. De här två synsätten ser jag som motsatta 
ytterligheter på en skala i synen på litteraturens värde. Emellan de båda synsätten 
finns på skalan en mängd andra synsätt som kombinerar eller kompromissar mellan 
de båda synsätten. Antingen sätts boken och dess inneboende kvalitet i centrum eller 
så fokuseras läsaren och bokens tillgänglighet för läsaren. 

 
 
Litteraturstödet värdesätter främs t den inneboende kvaliteten och har en diskurs som 
rör sig kring begreppet kvalitet som nod. Även om litteraturstödet vill göra 
kvalitetslitteraturen tillgänglig i meningen att den värdefulla litteraturen går att få tag 
på, fokuserar man inte på olika läsares olika tillgänglighet. Centrum för lättläst som 
får representera det motsatta synsättet har just begreppet tillgänglighet som nod och 
värdesätter därmed den individuella läsarens upplevelse högre än ett enskilt litterärt 
verks eventuella inneboende kvalitet. En bok för alla som kan sägas stå emellan 
litteraturstödet och Centrum för lättläst har läsfrämjande som nod och värdesätter 
därmed främst att människor läser.  
 
Både litteraturstödet och En bok för alla värdesätter kvalitetslitteratur. Deras syn på 
vad som utmärker kvalitetslitteraturen går dock isär. Hos litteraturstödet förknippas 
ofta kvalitetslitteraturen med svårtillgänglighet, originalitet och ibland 
experimenterande litteratur. Hos En bok för alla kan kvalitetslitteraturen däremot 
både vara lä ttläst och ”populär”. I En bok för allas mening kan en bok ha hög kvalitet 
även om den är ”enkel” eller tilltalas av en masspublik. 
 
Litteraturstödet ser kvaliteten som något som finns oavsett läsare och bedömningen 
för bokens kvalitet sägs vara intensitet, originalitet, komplexitet  
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o s v. I motsats till det ser jag Centrum för lättläst som sätter kvalitet i samband med 
begriplighet, tillgänglighet för läsaren. En bok för alla talar, precis som Kulturrådet, 
om kvalitetslitteratur men det som framför allt värdesätts är att litteraturen når ut till 
många läsare.  
 
Hos En bok för alla och Centrum för lättläst finns också ytterligare ett värde, förutom 
kvaliteten alternativt den intellektuella tillgängligheten, nämligen uppfattningen att 
det värdefulla inte främst ligger i kvalitetslitteraturen utan i att alla människor får 
tillgång till litteratur. Människors tillgång till litteratur är också viktig hos 
litteraturstödet men värdet hos kvalitetslitteraturen går ändå före. 
 
Förutom den inneboende kvaliteten, läsarnas upplevelser och tillgänglighet till 
litteratur finns också andra värden, som mångfald och demokrati, med i diskursen. 
Detta kan knytas till kulturpolitikens inneboende motsättningar i och med 
sammanslagningen av kultur och politik. Rolf Hugoson diskuterar denna förening i 
avhandlingen Vad är kulturpolitik. Hugoson menar att kulturpolitiken egentligen är 
en besynnerlig företeelse eftersom den gör ”anspråk på att förena sådana ytterliga 
kontraster som byråkrati och konst, det mest konventionella med det mest 
radikala”. 148 Konst eller kultur kan vara något som ger andliga upplevelser, sätter 
igång människors tankar och känslor och något som inte får styras. Politik däremot är 
något som kan förknippas med rationalitet, reglering, styrning eller påverkan på 
utvecklingen i ett samhälle. Konsten ska vara fri medan politik förknippas med 
reglering. Som jag ser det finns det skilda diskurser för politik och för kultur eller 
konst. Man har skilda synsätt och prioriteringar och därmed talar man också om olika 
saker, eventuellt talar man inte samma språk. I den politiska diskursen är begrepp 
som demokrati och mångfald viktiga medan ett begrepp som kvalitetslitteratur 
istället hör till en kulturdiskurs där konsten har ett värde i sig. 
 
Det som värdesätts i samband med Kulturrådets litteraturstöd är som sagt den 
litterära kvaliteten. Något som är inneboende i vissa verk och något som kan 
bedömas. Bedömningen av kvaliteten görs hos Kulturrådet inte av vem som helst 
utan av människor som genom sin utbildning och sitt yrke tros besitta en kunskap om 
vad som är kvalitet och inte. Författare, översättare, kritiker, ämnesexperter och 
bibliotekarier sitter i arbetsgrupperna som avgör vilken litteratur som har tillräckligt 
hög kvalitet för att få stöd.  Kvaliteten verkar sitta i boken, det gäller bara att 
upptäcka den och människor som har sysslat mycket med litteratur har större 
förutsättningar att upptäcka den. Mot detta skulle man kunna ställa ett synsätt som 
säger att kvaliteten inte sitter i boken utan i gruppledamöternas huvuden där de har 
de rätta verktygen att ta till sig boken, de har utvecklat en viss smak, genom sin 
utbildning tillägnat sig en viss kunskap, kanske kommer de från en viss 
samhällsgrupp o s v. Om man i detta sammanhang använder sig av Bourdieus 
begrepp skulle man kunna säga att gruppledamöterna besitter ett visst kulturellt 
kapital. 
 
Bourdieu och också Barbara Herrnstein Smith ser värderingar som uttryck för att 
upprätta värdeladdade skillnader mellan sig själv och andra utifrån t ex sociala 
grupper och klasser. Man skiljer på en utmärkt ”särskiljande” smak och en lättköpt 
och vanlig. Detta är intressant i sammanhanget med tanke på Kulturrådets texter. 
                                                                 
148 Hugoson 2000. s. 8 
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Man förknippar där den dåliga litteraturen med massmarknad och lättillgänglighet, 
att vem som helst kan skaffa sig den och att barns smakutveckling hämmas av den o 
s v. Den goda litteraturen tas däremot upp som just särskiljande: Den kan vara 
originell, svårsåld och svårtillgänglig. Jag måste här poängtera att jag inte vill påstå 
att man hos Kulturrådet ser svårtillgänglighet som ett tecken på kvalitet. Dock är 
svårtillgänglighet något som tas upp i samband med att man talar om 
kvalitetslitteratur. 
 
Frågan är då vem man egentligen vänder sig till och ser som ”läsare”. Vilken är 
läsarnormen? Dels har man ju sina speciella målgrupper: barn, ungdomar, 
funktionshindrade och människor från nationella minoriteter. Här får man intrycket 
av att valet av litteratur anpassas till den speciella läsaren. I övrigt, när man vänder 
sig till den vanliga läsaren så är uppenbarligen den läsaren någon som kan ta till sig 
originell och svårtillgänglig litteratur. Frågan är om denna läsare för att kunna 
uppfatta värdet i denna litteratur måste ha samma verktyg och förutsättningar som de 
människor som sitter i Kulturrådets arbetsgrupper? Det är nog inte tanken hos 
Kulturrådet men man kan ändå ställa frågan. I samband med Kulturrådets 
litteraturstöd finns ett synsätt som säger att bara den goda litteraturen är utgiven och 
därmed fysiskt tillgänglig för läsaren så är det värdefullt. 
 
Det verkar som att olika kvalitetsbegrepp är knutna till olika läsartyper. När man 
inom litteraturstödet talar om kvalitetslitteratur och läsare i allmänhet använder man 
sig av ett kvalitetsbegrepp som ser kvalitet som ett inneboende värde i viss litteratur. 
Urskiljer man däremot vissa läsare som speciella, med särskilda behov o s v 
använder man sig av ett kvalitetsbegrepp där de enskilda läsarna och dess 
förutsättningar plötsligt blir viktiga. Här kan det också tänkas att andra värden än just 
kvaliteten får större plats som målgruppens trygghet och identitet , mångfald o s v. 
Här handlar det inte längre om enbart läsupplevelsen utan om att andra behov än det 
litterära ska uppfyllas. Detta kan jämföras med en instrumentell syn på konst och 
kultur där man ser till samhällsnyttan och uppfyllandet av människors behov förutom 
just behovet av konst och kultur. 
 
Den inneboende litterära kvaliteten är det dominerande värdet hos Kulturrådet men 
samtidigt finns det andra värden som kommit in i diskursen. Viktiga element är 
nämligen också ”mångsidighet” och att ”urvalet av litteratur är brett”. Jag skulle vilja 
hävda att det här kommer in begrepp från en övergripande politisk diskurs, nämligen 
”yttrandefrihet” och ”mångfald”. På så sätt kan man se det som att den politiska 
diskursen konkurrerar med en konst- eller kulturdiskurs som betonar ett verks 
inneboende och oberoende värde. I den politiska diskursen betonas istället ett värde 
för samhället, som yttrandefrihet eller mångfald. 
 
Också hos En bok för alla är den litterära kvaliteten ett övergripande värde. 
Skillnaden är att man inte alls i samma utsträckning sätter god litteratur i samband 
med något särskiljande som man gör hos Kulturrådet. Tvärtom tar man över sådant 
som tidigare förknippats med den dåliga litteraturen som lättillgänglighet och lågt 
pris och ”gör det till sitt”. 
 
Hos En bok för alla är målgruppen ”ovana läsare” och man säger sig vilja sprida 
litteraturen till ”bredare folklager”. Detta ger associationer till ”folkbildning”. Bengt 
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Nerman skriver om det svenska folkbildningsarbetet och vissa av dess idéer, 
värderingar och arbetsformer. Enligt folkbildningsideologin, menar Nerman, ska 
verksamheten bedrivas av arbetarna själva.149 Detta är något som känns igen från En 
bok för allas bokombud, arbetsplatsbibliotek, spridning via folkrörelser o s v. 
Böckerna ska spridas på arbetsplatser, i organisationer och i studieförbund av 
människor som känner ett äkta engagemang för litteraturen och som just är en del av 
gruppen. Det vill säga man vill komma ifrån att någon ”uppifrån” talar om vad som 
ska läsas. Samtidigt finns det något motsägelsefullt med att man både vill avstå från 
att komma med en ”uppifrån attityd” samtidigt som man just verkar anse att man vet 
bättre än ”folket” självt om och vad de borde läsa. Nerman menar vidare att 
bildningsidealismen tror sig tvungen till att fostra och bilda vuxna människor, att 
leda och höja. Som drivkraft bakom anar man, enligt Nerman, den utvecklingstanke 
som utgör den gemensamma grunden för bildningsarbetet och som i praktiken skapar 
en trappstege av människorna, från lägre till högre upp mot eliten. 150 Obildade 
människor ska bildas, människor som inte läser eller som läser ”dålig litteratur” ska 
fås till att läsa god litteratur. Avsikterna bakom är naturligtvis goda; det är för 
människornas egen skull som man vill att de ska läsa mer, men man kommer ändå 
inte ifrån att det ligger ett moraliserande element inbyggt i synsättet. 
 
Ytterligare en invändning kan vara att man verkar tro att det största problemet är den 
fysiska tillgången till den goda litteraturen och att den är för dyr, det är därför vissa 
grupper i samhället läser mindre än andra. Detta modifierar man lite redan i 
bokutredningen 1982151 genom att säga att det låga priset inte omedelbart fick den 
läsfrämjande effekt man först hade trott; samtidigt håller man fast vid att 
läsfrämjandet går ut på att de läsovana grupperna får tillgång till litteraturen. Det jag 
vill ha sagt är att man inte i samma utsträckning tar upp andra orsaker som också 
påverkar läsandet som grupptillhörighet, klasstillhörighet, utbildning, vanor 
överförda från familjen o s v. Lite överdrivet kan man säga att inställningen är att om 
en läsovan bara får en god bok i sin hand finns det inget som hindrar att denna person 
läser och tar till sig boken. 
 
Det som talar emot resonemanget ovan är att man faktiskt tar upp ”lättlästhet”, 
”populära titlar” och böcker med ”underhållningsvärde” som något man kan tänka 
sig ha med i sitt utbud. Här ser man mer till innehållet och läsarnas mottagande än till 
den fysiska tillgängligheten av litteraturen. 
 
Det som främst värdesätts hos Centrum för lättläst är tillgänglighet till litteratur. Men 
med tillgänglighet menar man något annat än hos litteraturstödet och En bok för alla. 
Det är snarare en intellektuell tillgänglighet man talar om än en fysisk. Det som 
värdesätts är att alla har tillgång till litteratur som de kan förstå och ta till sig. Här 
sätts den enskilde läsaren med olika förutsättningar i centrum. Litteraturen ska 
anpassas till läsaren om läsaren har svårt att läsa, eftersom alla i en demokrati har 
lika stor rätt till litteratur. Här är det den politiska diskursen som dominerar eftersom 
man bygger sina argument på sådana begrepp som demokrati, lika rättigheter, 
solidaritet o s v. Kulturdiskursen kommer inte fram i lika hög grad, detta är speciellt 
tydligt när man talar om att författarna inte ska känna sig befriade från att vinna 
                                                                 
149 Nerman 1962. s. 58. 
150 Ibid., s. 52. 
151 SOU 1984:30, s. 138. 
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läsare. I en konst- eller kulturdiskurs skulle det uttalandet betraktas som oerhört 
kontroversiellt eftersom konsten ska vara fri och inte anpassad. 
 
De tre exemplena utesluter var och en vissa förklaringsmodeller och synsätt i sina 
texter. Jag talar nu om uteslutning som något man ofta tar upp i samband med 
diskurser. I en diskursanalys kan det vara lika viktigt att undersöka vad som inte sägs 
och tas upp som det som uttalas. Något som Kulturrådets litteraturstöd inte tar upp är 
de olika förutsättningar som ibland krävs för att kunna ta till sig eller uppskatta viss 
litteratur. Det vill säga social bakgrund och tillhörighet, utbildning, träning i att läsa 
skönlitteratur, intellektuella förutsättningar o s v. Litteraturstödet uttrycker sig och 
agerar som om man med sin litteratur vänder sig till alla, när man i själva verket 
enbart vänder sig till den egna gruppen, människor med de rätta intellektuella 
verktygen för att kunna ta till sig litteraturen. De människor som utses till att bedöma 
vilken litteratur som innehar kvalitet består av författare, översättare, kritiker och 
bibliotekarier. Det är mycket möjligt att de här människorna verkligen kan bedöma 
vad som är kvalitet och inte, men då bara för sina likasinnade eller sin egen sociala 
grupp. 
 
Uteslutning hos En bok för alla handlar om något liknande, om än i mildare form. 
Här är det ju just de läsovana man vänder sig till och det finns därmed en 
medvetenhet om att läsning förekommer olika mycket i olika sociala grupper. Ändå 
talar man om kvalitetslitteratur som om det var något oberoende av vem som läste. 
Man ser tillgängligheten till den goda litteraturen som det avgörande. Det vill säga 
man ser det ungefär som att anledningen till att människor inte läser eller bara läser 
skräplitteratur är att de inte har råd att köpa den goda litteraturen, att den inte finns 
där de bor eller att de inte vet om att den finns. Det man här inte tar upp är alltså att 
anledningen till att människor inte läser skulle kunna vara sådana saker som att de 
saknar de intellektuella verktyg som gör att de kan ta till sig litteraturen, att de inte 
tycker att litteraturen ger dem något, att den sociala grupp de rör sig inom inte ser 
läsning som en värdefull sysselsättning o s v. 
 
Det som utesluts hos Centrum för lättläst är istället tvärtom att det överhuvudtaget 
skulle finnas något som helt objektivt är kvalitetslitteratur. Här talar man bara om 
texten i förhållande till vad läsaren tar till sig. Texten med ett inneboende värde, 
oavsett läsare, finns inte. Begreppet kvalitet används väldigt sparsamt. Man kan fråga 
sig om det som eftersträvas inte är något mer än att läsaren ska förstå texten, känna 
läslust, d v s det är roligt att läsa, men inte något mer. Det är inte några djupare 
kulturella upplevelser som eftersträvas här. Ska man driva det riktigt långt kan man 
påstå att det verkar som att man inte anser att människor med lässvårigheter eller 
människor med förståndshandikapp behöver några kulturupplevelser, de är bara 
intresserade av underhållning. 
 
Det jag menar är att fokuserar man på ”kvalitetslitteratur” och ”kvalitet” så syftar 
man på ett innehåll i litteraturen som ett värde som är lika för alla människor. Något 
som ger en djup känsla av värde i form av kanske insikt eller känsla av mening och 
sammanhang. Låter man däremot bli att använda begreppet kvalitetslitteratur och inte 
heller tar upp något annat motsvarande värde med litteraturen förutom läslust, 
information och underhållning, missar man kanske något. Nu är det ju heller inte så 
att Centrum för lättläst aldrig använder sig av begreppet kvalitet, det gör man några 
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gånger men betydelsen av begreppet verkar i de sammanhangen ha att göra med att 
läsaren ska förstå och inte att det finns ett inneboende värde i texten. 
 
Min valda metod, att använda mig av en textanalys inspirerad av Laclau och Mouffes 
diskursteori har fungerat bra , anser jag, för att få fram de här motsättningarna eller 
skillnaderna inom kulturpolitiken vad gäller synen på litteratur och vad som 
värdesätts. Eftersom jag från början saknade definitioner av vad man hos de tre 
instanserna menar med begrepp som kvalitet, läsfrämjande och tillgänglighet har jag 
kunnat se i vilket sammanhang begreppen sätts och vilken roll de spelar i helheten 
och utifrån det kunnat dra vissa slutsatser. Jag har också funnit det användbart att 
undersöka vad som förknippas positivt respektive negativt med den kvalitativt goda 
eller dåliga litteraturen. 
 
Något som kan invändas mot metoden är att undersökningsmaterialet bara består av 
texter. Texternas innehåll behöver ju inte vara detsamma som rör sig i huvudena på 
människorna som arbetar med det här. Jag vet ju inte hur människor på 
litteraturstödet, En bok för alla och Centrum för lättläst tänker när de avgör vilka 
böcker som ska ges ut. Å andra sidan måste ju de skrivna, offentliga dokumenten 
vara de viktigaste, accepterade ståndpunkterna, det som hela verksamheten kan stå 
för. 
 
Det som jag har upplevt negativt med metoden är att den i ett sådant här arbete kan 
lyfta fram motsättningarna och få dem att verka tydligare och klarare än vad de i 
själva verket är. Jag menar inte att dessa motsättningar och skillnader inte finns utan 
att det i presentationen av resultatet kan verka som att de är mer klara och uppdelade 
än vad de är i materialet. Metoden går ut på att lyfta fram skillnaderna och eftersom 
jag valt att jämföra tre olika instanser så kan man få uppfattningen av att de består av 
tre skilda synsätt som är klart avgränsade från varandra. I själva verket finns det 
läsfrämjande elementet i både litteraturstödet och Centrum för lättläst; ett element av 
medvetenhet om läsarnas olika förutsättningar finns också hos litteraturstödet och En 
bok för alla; och att böckerna ska vara bra finns naturligtvis hos alla tre instanserna. 
Skillnaderna ligger i hur något läggs fram, hur många gånger det återkommer, vad 
man fokuserar helt enkelt. Jag ser det heller inte som ett problem att element från en 
instans förekommer hos de andra eftersom mitt syfte heller inte har varit att bevisa 
att de tre olika delarna totalt skiljer sig från varandra utan istället att det inom ett 
område förekommer olika synsätt som helt eller delvis konkurrerar med varandra. 
 
Som jag ser det finns det problem med både synsättet ”kvalitet är något inneboende i 
viss litteratur” och ”kvalitet är något helt subjektivt, en bok är bra om läsaren tycker 
den är bra”. För det första håller jag med Barbara Herrnstein Smith när hon säger att 
ett verks värde alltid är ett värde för någon i ett visst sammanhang och Bengt 
Nermans uttalande om att individen utifrån sin egenart ska få välja den kultur som 
betyder något för honom/henne. Bengt Nerman tar upp ”rosiga kakfat med spets och 
guldkant” som ett exempel på hur något som av andra uppfattas som dålig smak kan 
ha en innebörd för människor. Men för det andra finns det en risk med synsättet ”om 
en läsare förstår en bok och tycker den är spännande eller tycker om rosiga kakfat 
med spets och guldkant så räcker det”. Det man inte tar upp inom det här synsättet är 
huruvida boken eller de rosiga kakfaten uppfyller behovet av kultur och mening. 
Kanske är det just detta behov som uppfylls av den lättlästa boken eller de rosiga 



 48 
 

kakfaten eller så är det andra behov som uppfylls som underhållning, trygghet eller 
vad det nu kan vara. Det jag vänder mig mot är synsättet att bara för att man inte 
verkar intresserad av den litteratur som finns att tillgå, för att man har svårt att ta till 
sig litteraturen, är en ovan läsare eller är en person som saknar de intellektuella 
förutsättningarna så har man inget behov av högre andliga upplevelser, av att känna 
mening och sammanhang, eller hur man nu väljer att beskriva konstens inneboende 
värde. Det jag menar är att det som inte tas upp är att konstnärlig kva litet borde 
handla om en potential i konstnärliga verk eller andra företeelser (som i teorin skulle 
kunna vara rosiga kakfat, en schlagerlåt eller vad som helst) till att få människor att 
uppleva något som borde vara viktigt för alla. Nämligen det som Immanuel Kant 
beskrev som konstens förmåga att låta oss överskrida tidens och rummets gränser 
och ge en intensiv upplevelse av kvalitet och värde. Även om Kant antagligen inte 
syftade på rosiga kakfat eller schlagerlåtar. 
 
 

 
6. Sammanfattning 
 
Uppsatsen behand lar kulturpolitiken och dess syn på litteraturens värde och hur 
denna syn varierar inom olika delar av kulturpolitiken. Kulturpolitikens uppgift är att 
dels bevara och stödja den kultur som anses värdefull, dels att på ett demokratiskt vis 
vända sig inte bara till en kulturell elit utan till så många olika grupper i samhället 
som möjligt. Frågan om vad som kan anses höra till den värdefulla kulturen och vad 
som egentligen är kvalitet är en diskussion som idag förs inom kulturpolitiken. 
 
Uppsatsens syfte är att få fram olika synsätt genom att undersöka texter från tre olika 
områden av kulturpolitiken och att undersöka spännvidden mellan synen på kvalitet 
som ett värde i boken i sig eller som något som uppstår i mötet med läsaren. 
 
De områden som undersöks är Statens Kulturråds litteraturstöd, En bok för alla och 
Centrum för lättläst. Dessa tre instanser jämförs med varandra i synen på litteratur 
och läsare. Frågeställningen är: 
 
Vilka värden och synsätt vad gäller litteraturen konkurrerar hos Litteraturstödet, En 
bok för alla, respektive Centrum för lättläst, vilka är förhållningssätten gentemot 
läsarna och hur används begreppet kvalitet? 
 
Undersökningen genomförs som en textanalys inspirerad av Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori.  
 
Olika teorier och synsätt vad gäller värde och litteratur och kultur i allmänhet tas upp 
i uppsatsen.  Uppfattningarna kan gå från att se värdet som något objektivt, 
inneboende i vissa verk eller konstprodukter, till att se värdet som något som ligger i 
individens ögon, det vill säga värdet är subjektivt. 
 
Kanonförespråkare kan se den litterära kanon som bärare av eviga, allmängiltiga 
värden. Innehållet i den traditionella kanon har dock kritiserats för att vara patriarkalt 
och etnocentriskt, dock är alla kanonförespråkare överens om att det finns ett 
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inneboende värde i vissa texter. Det man tvistar om är istället vilka verk som besitter 
detta värde. 
 
En annan uppfattning är att värdet för människor kan handla om andra saker än 
värdet i själva litteraturen eller konstprodukten. Att läsa viss litteratur och ha en viss 
smak kan istället ge tillgångar på en social marknad där det kulturella kapitalet kan 
bytas mot t ex makt eller anseende. Pierre Bourdieu menar att alla värderingar 
innebär att man sätter upp gränser mellan andra och sig själv utifrån sociala grupper 
och klasser. De som är rikast utrustade med både ekonomiskt och kulturellt kapital 
har en smak som betecknas som utmärkt och är särskiljande. Smaken hos de som är 
fattigast utrustade ekonomiskt och kulturell ses som vulgär eftersom den är både 
lättköpt och vanlig. 
 
Mot detta kan man ställa ett synsätt som argumenterar för att det inte längre finns så 
tydliga skillnader mellan ”finkultur” och ”skräpkultur”. Tidigare var kanske 
”högkulturen” eller ”finkulturen” tydligt knuten till den dominerande klassen men 
idag håller allt på att lösas upp och det går inte längre att knyta vissa klasser till viss 
kultur. Populärkulturen blandas med finkulturen. 
 
Även om man inte lika tydligt knyter skillnader till klasser vad gäller uppfattningar 
om värde, kan man ändå hävda att värdering är ett sätt att skilja på sig själv, den egna 
gruppen och andra. Lyfter man fram vissa smaker och värden som objektiva, 
nedvärderar man andra smaker och värden. Det finns ett synsätt som hävdar att 
litteraturens och konstens värde inte är objektivt, utan att värde alltid är ett värde för 
en viss person i ett visst sammanhang. Det finns ett samband mellan värde och 
mening och värdering och tolkning. Hur vi tolkar och förstår ett verk hänger ihop 
med den betydelse vi tillskriver verket och därmed hur vi värderar det. 
 
Ett sista synsätt tar upp det värdefulla med kulturen som något som ska bedömas av 
individen utifrån sin egenart. Det som av individen uppfattas ha ett värde har att göra 
med ett behov av innebörd och mening. Den värdefulla kulturen blir till i mötet med 
människan. 
 
Kulturrådets litteraturstöd värdesätter kvalitet, mångsidighet och tillgång till 
kvalitetslitteratur. Med tillgång menar man då att böckerna finns att köpa, inte att de 
är lättillgängliga intellektuellt sett. Kvalitet ser man som ett inneboende värde i viss 
litteratur och när man talar om läsare och litteratur i allmänhet (läsarnormen) ligger 
värdet i litteraturen oavsett vem som läser, förstår eller inte förstår. Talar man 
däremot om speciella målgrupper som barn och ungdomar, funktionshindrade och 
nationella minoriteter närmar man sig ett annat kvalitetsbegrepp där den enskilda 
läsaren och dess förutsättningar blir viktigare. Här går det bra att anpassa boken till 
läsaren istället för tvärtom. Vänder man sig istället till den ”vanliga” läsaren kan man 
istället använda sig av förbestämda kvalitetskriterier som inte har med den enskilda 
läsaren att göra utan enbart handlar om verket.  
 
Frågan man kan ställa är då vilken läsarnormen egentligen är. De som hos 
kulturrådet bedömer vad som är kvalitetslitteratur är författare, översättare, kritiker 
och bibliotekarier, d v s en viss grupp av människor ofta med högre utbildning. 
Troligtvis hör läsarna av litteraturstödets böcker till samma grupp. 
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Ett annat värde som verkar konkurrera med den inneboende kvaliteten är 
mångsidigheten. Man säger sig vilja ha en bredd i litteraturutgivningen. Det kommer 
här in begrepp från en övergripande politisk diskurs, som ”yttrandefrihet” och 
”mångfald”. Den politiska diskursen kan sägas konkurrera med en konst- eller 
kulturdiskurs som betonar ett verks inneboende och oberoende värde. I den politiska 
diskursen betonas istället ett värde för samhället, som yttrandefrihet eller mångfald. 
 
Det som värdesätts hos En bok för alla är kvalitetslitteratur, att människor läser och 
har tillgång till litteratur. Med tillgång till litteratur menar man här att böckerna finns 
fysiskt tillgängliga. Det som kanske framför allt värdesätts är att människor som 
tidigare inte läst så mycket börjar läsa kvalitetslitteratur. Man anser att den goda 
litteraturen kan spridas genom ett lågt pris och att människor överhuvudtaget känner 
till att den finns och att de kan få tag på den. Hos en bok för alla är målgruppen 
”ovana läsare” och man säger sig vilja sprida litteraturen till ”bredare folklager”. Det 
finns en vilja att jämna ut de sociala skillnader som finns vad gäller läsning. Det är 
”folket” som ska fås till att läsa mer samtidigt är det också ”folket” som ska sprida 
litteraturen. 
 
En bok för alla verkar se kvalitet som ett värde i boken i sig men den verkliga 
kvaliteten eller värdet uppstår i samband med bokens möte med läsaren. 
 
Centrum för lättläst värdesätter tillgänglighet till litteratur. Med tillgänglighet menar 
man en intellektuell tillgänglighet, d v s att innehållet i en text går fram till läsaren, 
att läsaren förstår. Att göra litteratur tillgänglig kan här handla om att anpassa en text 
till läsarens förutsättningar. Demokrati är också något man sätter högt och menar då 
demokrati med betoning på jämlikheten. Även om man kanske inte ens kan läsa har 
man i demokratiskt samhälle rätt till litteratur. 
 
Centrum för lättläst förefaller se kvalitet som ett mötet mellan litteratur och 
människa. Man är dock mer inriktad på läsarens förståelse av texten än på textens 
innehåll. Frågan blir därmed vad detta möte består i om innehållet inte är viktigt. 
 
Slutsatserna blir att det finns två dominerande synsätt, vad gäller litteraturen, som 
konkurrerar med varandra. Enligt det första synsättet har litteraturen ett värde i sig. 
Det finns något som kan kallas kvalitetslitteratur. Enligt det andra synsättet ligger 
värdet i läsarens individuella upplevelser av litteraturen. Antingen sätts boken och 
dess inneboende kvalitet i centrum eller så fokuserar man mer på läsaren och dennes 
upplevelser. 
 
Vad gäller det första synsättet så delar det sig i två i mina exempel. Hos 
Litteraturstödet förknippas ofta ”kvalitetslitteraturen” med svårtillgänglighet, 
originalitet och ibland ”experimenterande litteratur”. Hos En bok för alla kan 
kvalitetslitteraturen både vara lättläst och ”populär”. Här kan en bok ha hög kvalitet 
även om den är ”enkel” eller tilltalas av en masspublik. 
 
Hos En bok för alla och Centrum för lättläst finns också ett tredje synsätt, nämligen 
uppfattningen att det värdefulla inte främst ligger i ”kvalitetslitteraturen” utan i att 
alla människor får tillgång till litteratur.  
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Ett problem med att se värdet som något objektivt är att man bortser från att 
uppfattningen om värde hänger ihop med vem som värderar, i vilket sammanhang, 
med vilka förutsättningar o s v. Ett problem med att enbart se till en läsares förståelse 
och upplevelse och bortse från verkets innehåll eller kvalitet är att man därmed kan 
utelämna förmedling av konst eller kulturupplevelser. 
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