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Abstract: 
This Master's thesis aims to discover, understand and interpret how, 
with what results, and with what settings adults reading are investigated 
in a series of nine Master's theses, written at The Swedish School of 
Library and Information Science at the University of Borås 2000-2010.
This Master's thesis is a meta-study that operates with theoretical 
concepts such as discipline, sub-discipline, research field, 
interdisciplinarity and with a qualitative research method called 
analytic induction. The results show that LIS  - reader studies illustrate 
varied knowledge about adults reading that investigates with two main 
approaches - a general and a specific one - but with a common interest 
in two main categories: reading circumstances and reading effects and 
values. LIS – reader studies show an instrumental perception of the 
borrowed theories for study of reading and their application and a less 
epistemological justification of these in relation to LIS, as own research 
field. The problem area readers and reading is regarded with 
uncertainty as study topic in the LIS, and this attitude shows up, despite 
a depth theoretical awareness, a less intellectual self-awareness and a 
more pragmatic one.
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1. Inledning

Föreliggande uppsats handlar om problemområdet läsning, om forskning kring läsning och
om läsning som undersökningsämne inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
Dessa tre aspekter representerar lika viktiga delar av min undersökning, var och en med 
snarlika företräden. Jag är intresserad av frågor som berör kvalitativa aspekter av läsningen 
och det är anledningen till att jag har valt att utforska magisteruppsatser i vilka läsningen 
undersöks kvalitativt. De valda magisteruppsatserna är kvalitativa läsarundersökningar, den 
typ av läsforskning som ger djupare insikt i, och kunskaper om, läsning. Denna typ av 
läsforskning innebär att fånga in en praktik som inte lämnar spår efter sig, vilket Chartier 
påpekar med filosofen och historikern Michel de Certeau som referens: ”Läsningen skyddar 
inte sig mot tidens nötning (man glömmer sig och man glömmer den), den bevarar inte sina 
förvärv eller bevarar den illa, och var och en av de platser där läsningen går fram är en 
upprepning av det förlorade paradiset.” 1

Jag tycker att denna definition av läsning på ett bra sätt ringar in de svårigheter som 
läsforskning av kvalitativ typ konfronteras med och samtidigt gör detta synsätt att 
undersökning av läsning blir en intressant utmaning och en värdefull kunskapskälla.
Det som föreliggande studie gör är, om jag får använda en typ av redundans och de Certeaus 
konceptuella metafor, att undersöka läsarundersökningar utförda inom ramen för B&I, i vilka 
man vill fånga in ”en upprepning av det förlorade paradiset”.   

Denna uppsats utgör samtidigt ett förslag på hur man kan betrakta ett tvärvetenskapligt 
problemområde, läsare och läsning, inom biblioteks- och informationsvetenskapen (skrivs 
fortsättningsvis också B&I), ofta betraktat som ett tvärvetenskapligt fält. Det finns många 
läsarundersökningar i form av biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser 
som exempelvis behandlar läsning i relation till biblioteket som litteraturförmedlare eller med 
utgångspunkt i samarbetet mellan bibliotek och skola. 

Det finns också en annan typ av biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser 
i vilka läsningen inte undersöks i en lärande/informationsbaserad/biblioteksrelaterad kontext.
Jag syftar på de magisteruppsatser i vilka läsare i vardagliga situationer, utfrågas om läsvanor, 
läsutveckling, läsintressen och läsupplevelser. Undersökningar av vad läsare i vardagliga 
situationer, utan direkt koppling till biblioteket, har för attityder till läsning, är intressanta att 
granska. Dels för att på så sätt utreda vilka kunskaper om läsning som framkommer, och dels
för att få en uppfattning om hur problemområdet, med avgränsningen ”läsare utfrågade i en 
icke biblioteksrelaterad kontext”, uppfattas som undersökningsämne inom B&I.   

En sådan undersökning kan motiveras med att metastudier bidrar till kunskapsinsamling och 
att de kan ha en samverkande funktion för respektive undersökningsområde. Värdet bedöms 
efter i vilken utsträckning dess synergistiska funktion tydliggörs samt efter i vilken
utsträckning studien producerar insikter som är mer än summan av delarna. 2   Jag uppfattar 

                                               
1 Chartier, R. Böckernas ordning: läsare, författare och bibliotek i Europa mellan 1300-tal och 1700-tal. 1995, 
p. 13. 
2 Weed, Mike. Meta Interpretation: A Method for the Interpretive Synthesis of Qualitative Research.  I Forum: 
Qualitative Social Research, 6(1), Art. 37, paragraph 53. Mike Wide är lärare vid Loughborough Universitet. 
Op. cit. paragraf 53. 
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det som att metastudierna bör ha en samverkande inverkan på respektive 
undersökningsområde, en inverkan som innebär goda förutsättningar för områdets 
vidareutveckling. Min studie systematiserar och tolkar kunskap om läsare och läsning som 
tidigare producerats i biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser. Analys av 
kunskapsbilden samt av aspekter som är relevanta för hur denna kunskapsbild åskådliggörs 
kan bidra till ett teoretiserande av problemområdet läsning som undersökningsämne inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Min förhoppning med denna metastudie är att få 
fram nya insikter inom ämnet i fråga. 

1.1  Syfte och frågeställningar

Mitt intresse ligger i att studera hur problemområdet läsare och läsning behandlas i biblioteks-
och informationsvetenskapliga magister/masteruppsatser i form av läsarstudier. Som 
läsarstudier eller läsarundersökningar betraktar jag de undersökningsalster som utreder frågor 
om läsarnas attityder till och uppfattningar av läsning. Sådana magisteruppsatser kallar jag i 
fortsättningen för läsarstudier. 
Mer konkret handlar min forskningsfråga om hur problemområdet läsning kommer till uttryck 
och på vilket sätt det betraktas som undersökningsämne inom B&I.   
För att kunna besvara forskningsfrågan anser jag följande aspekter måste beaktas: de 
kunskaper om vuxnas läsning som framkommer i de biblioteks- och 
informationsvetenskapliga läsarstudierna, de modaliteter genom vilka dessa kunskaper 
åstadkoms samt de sätt på vilka man betraktar läsning som undersökningsämne inom B&I.  

Mitt syfte är att upptäcka, förstå och tolka på vilket sätt, med vilka resultat och med vilka 
attityder vuxnas läsning studeras, i en icke biblioteksbaserad kontext, i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga magisteruppsatser. 
Mer preciserat styr följande frågeställningar undersökningen mot att nå syftet:

1. Vilka teoretiska utgångspunkter antar de valda läsarstudierna för undersökning av 
läsningen och vilka disciplinära relationer finns mellan dessa och B&I? 

2. Vilka kunskaper om vuxnas läsning åskådliggör läsarstudierna? 

3.  Hur positionerar magisteruppsatsförfattarna sina läsarstudier som 
undersökningar alstrade inom biblioteks- och informationsvetenskapliga ramar? 

För att besvara dessa frågor ämnar jag undersöka nio magisteruppsatser som lagts fram vid 
institutionen B&I i Borås. I uppsatserna utfrågas vuxna  läsare som befinner sig i icke 
lärande/biblioteksbaserade kontexter.   
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1.2 Disposition

Innehållet i denna uppsats är disponerat i sex delar. 
Den inledande delen, redan presenterad ovan, beskriver uppsatsens syfte och frågeställningar. 
I uppsatsens andra del, i kapitel två, presenteras den teoretiska bakgrunden med rubriken 
”Grundantagande”. Kapitlet behandlar teoretiska uppfattningar som finns i litteratur som 
diskuterar problem angående läsforskning och disciplinär forskning.

Den tredje delen representeras av kapitlen tre och fyra i vilka jag redogör för mitt material, 
mina avgränsningar, min metod och mitt arbetssätt. Den fjärde delen, kapitel fem, innehåller 
resultatredovisningen med en översikt av mitt material och den bearbetning som gjorts i 
förhållande till mina forskningsfrågor. 
I kapitel sex, den femte delen, analyserar jag mitt resultat och återkopplar det till mitt syfte, 
till mina frågeställningar och till den teoretiska bakgrunden. I detta kapitel försöker jag även 
teoretisera mitt undersökningsresultat. 

Den sista delen av min uppsats innehåller tre kapitel. I kapitel sju presenterar jag mina 
slutsatser genom att punkt för punkt besvara mina forskningsfrågor. Kapitel 8 innehåller
reflektioner över undersökningens validitet, metod, arbetssätt och resultat samt över 
möjligheten att uppsatsen kan nyttjas som kunskapsbidrag för fortsatt forskning. Denna sista 
del avslutas, i kapitel nio, med en sammanfattning.      
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2. Grundantagande 

Min undersökning grundar sig på en kvalitativ procedur och avsikten är inte att testa en viss 
teori om läsare och läsning mot min empiri. Det härledande perspektivet kännetecknar dock
de primära undersökningarna av läsare och läsning vilka utgör mitt undersökningsmaterial. I 
dessa antas och testas olika teorier och modeller. Dessutom ämnar jag inte att testa materialets 
så kallade primärt skapad kunskaps giltighet, istället avser jag att tolka denna kunskap.  

Vid sidan av det känns det rimligt att i detta kapitel ta upp några elementa som ligger till 
grund för det perspektiv varur jag belyser undersökningsämnet. Dessa utgör en grund för 
undersökningen och de bidrar till dess karaktär. Följande litteraturgenomgång av olika 
begrepp, vilka utformar innehållet i detta kapitel, är avsedd som bakgrund till min 
undersökning. Litteraturgenomgången har som syfte att definiera begreppens innebörd och 
precisera användningen i den här studien. Begrepp som ”metastudie”, ”läsforskning”, 
”disciplin” och ”tvärvetenskap” är de viktigaste inslagen i den föreliggande undersökningen.

2.1. Forskning som forskning om forskning

Mitt studieobjekt är primära undersökningar, i form av dokument. Denna typ av forskning 
kallas generiskt för metastudie. Prefixet ”meta-” anger ”benämningar på vetenskaper 
(vetenskapsgrenar) angivande en högre vetenskap av samma natur, men avhandlande problem 
utanför dennas gränser o. av mera fundamental art”.3 Det är viktigt att förklara vad man menar 
med användningen av prefixet ”meta” då det lätt kan missförstås och den rika floran av 
varianter kan orsaka förvirring.
Ursprungligt skedde, enligt Thomas Murray, en feltolkning. Andronikos etikettering av 
Aristoteles böcker om varandet och Gud efter böckerna om fysik, som ”metafysik” betydde 
helt enkelt att böcker om varandets natur följer efter fysikböckerna. Denna historia, omtalad 
som en ”bibliografisk olycka”, gav upphov till användningen av ordet ”metafysik” som en 
beteckning för den vetenskap som överskrider det fysiska. Som konsekvens skapade man en 
hel terminologi som syftar till betydelsen ”över.”4  

I min undersökning gäller två uppfattningar av prefixets användning, beskrivna i den ovan 
citerade källan. Den ena är ”meta” som ”kunskap om” eller ”analys av”. I mitt fall handlar det 
om kunskap om läsning och analys av magisteruppsatser inom B&I. Den andra uppfattningen 
är ”meta” som ”flera aspekter av fenomenet i fråga”. I den här studien rör det sig om flera 
aspekter av fenomenet läsare och läsning i biblioteks- och informationsvetenskapliga 
magisteruppsatser. Man brukar uppfatta metastudier som en syntesverksamhet och i 
litteraturen förs angelägna diskussioner om vad och hur en metastudie eller en tolkande syntes 
bör vara. Jag talar om den kvalitativa typ av metastudier, som är aktuell i mitt fall. Man påstår 
                                               
3Prefixet har etymologiskt ursprung i grekiskan och betyder ”mellan”, ”efter” och dess latinska motsvarighet är 
”trans-”. Vide Svenska Akademiens Ordbok. [Elektronisk resurs]. 
4 Murray, R. Thomas. Mapping meta – territory. I Educational Researcher, 13:16, 1984, pp. 16 sq.. 
Murray är lärare i utbildningspsykologi, vid Stanford Universitet. 
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att metastudier är en undersökningstyp av “andra ordningen” men ändå skild från andra 
studier av det slaget: ”Metastudy differs from other types of second – order studies in that it 
entails a high level of reflexivity, embodied in the critical self-examination by those engaged 
in the first-order studies”.5

Enligt min uppfattning är den här typen av forskning naturligtvis av “second order” med tanke 
på att forskningsresultat från andra studier används. Det utförs dock inte en sekundär analys 
av primära data utan istället analyseras dessa studiers forskningsresultat. Med Lela Zimmer 
ord en “interpretation of the interpretations of primary data […]  analysis of original findings 
from which new interpretations are generated, encompassing and distilling the meanings in 
the constituent studies”.6 Magisteruppsatsernas forskningsresultat om läsare och läsning 
används i min studie för att analysera hur läsare och läsning uppfattas utifrån ett biblioteks-
och informationsvetenskapligt perspektiv, det perspektiv inom vilket dessa läsarstudier är 
situerade. 

Som redan nämnts betraktas vanligen metastudier synonymt med ”syntes”, inom 
kunskapsteorin betraktad som ”förening av flera kunskapsinnehåll (…) till en enhetlig 
kunskapsbild”7.

Antonym till syntes är ”analys”. Syntes och analys omtalas mest som olika tillvägagångssätt
och enligt min uppfattning är det lite paradoxallt att definiera syntesverksamheten som 
motsats till analytiskt arbete eftersom syntesen antar analysen som en a priori fas. Dessutom
uppfattar jag dessa två strategier som reversibla. Om man godtar att ett analytiskt arbetssätt är 
regressivt och ”sönderdelar” något, då kan man anta att dessa delar har utgjort eller kan utgöra 
en helhet. Kenneth Strike och George Posner uppmärksammar att sammanförande av olika 
delar till en helhet samt en viss grad av konceptuell innovation är huvudsakliga egenskaper 
för en syntes. Att skilja mellan forskning som ”a first order activity” och syntes som ”a 
second order activity” översimplifierar dock förhållandet mellan dessa två eftersom det nästan
är omöjligt att sätta en exakt gräns mellan den process som producerar forskning och den som 
reflekterar över forskningen.8

Beträffande min studie har den en definierad spännvidd. Jag ämnar bl.a. presentera 
undersökningsresultat som har framkommit ur en viss typ av läsarstudier. Jag tar i min analys 
endast upp magisteruppsatser i vilka vuxna läsare utfrågas om läsning, och inte 
magisteruppsatser som undersöker läsning med andra målgrupper och utifrån andra 
perspektiv. Mina avgränsningskriterier beskrivs under kapitel fem. 

                                               
5 Zhao, Shanyang,  Metatheory. I Ritzer, George (ed.) Encyclopedia of Social Theory, vol.I, 2005, p.500. 
Zhao är lärare I sociologi vid Temple Universitet i Philadelphia.
6 Zimmer, Lela. Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. I Journal of Advanced Nursing
53(3), 2006, p. 312. Zimmer forskar om interprofessionella praktiker och kvalitativa forskningsmetoder och är 
lärare vid University of Northern British Columbia. 

Cf.: Estabrooks, Carol .A., Field, Peggy A.  &  Morse,  Janice  M. Aggregating Qualitative Findings: 
An Approach to Theory Development. I Qualitative  Health Research , 1994,  4, pp. 503 – 511; McCormick, J., 
Rodney, P., & Varcoe, C. Reinterpretations Across Studies: An Approach to Meta-Analysis .  I Quaitative 
Health Research 2003,  pp. 933 – 944. 
7 Svenska Akademiens Ordbok. [Elektronisk resurs].
8 Strike , Kenneth & Posner, George. Types of synthesis and their criteria. I Ward, Spencer A. & Reed, Linda 
J. (ed.) Knowledge structure and use : implications for synthesis and interpretation. 1983, pp.: 346, 348. 
K. Strike och G. Posner är lärare i utbildningsfilosofi respektive i utbildningsvetenskap, vid Cornell Universitet 
Ithaca, NY.
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Vidare är tanken att förstå hur denna avgränsade part av biblioteks- och 
informationsvetenskapliga läsarstudier integrerar med helheten, d.v.s. med alla andra 
magisteruppsatser som undersöker läsning inom biblioteks- och informationsvetenskapliga 
ramar. 

I min studie kan man upptäcka en viss grad av syntetiserande, detta i ett arbetsskede i vilket 
det krävs en sammanställning av de primära forskningsresultaten som trots gemensamma 
kvalitativa drag är mycket varierade. Jag vill, som avslutning av denna kommentar, tillägga 
att jag uppfattar att det är behövligt och till den egna disciplinens fördel att, med ett 
teoretiserande syfte, analysera och tolka denna redan producerade forskning. Metastudier som 
sammanställer resultat av tidigare forskning ser olika ut beroende på forskningsansats. Mike 
Weed skriver om åtta varianter av sådan forskning utifrån aggregeringsgraden i 
forskningsansatsen. Dessa varianter omfattar litteraturöversikter, systematiska översikter, 
metaanalyser och metaetnografi. Det finns dock icke aggregerad forskning som antar grundad 
teori, exempelvis cross - case jämförelse, sekundär analys av primära data samt interpretativ 
fenomenologisk analys (IPA).9

Analys och sammanställning av primära forskningsresultat kan indelas i två grupper utifrån 
gemensamma epistemologiska antaganden. Den första gruppen utgår ifrån olika sorter av
anglo - amerikansk empiricism, med Locke och Hume som intellektuella företrädare. Den 
andra gruppen hämtar sin kunskapssyn från tysk idealism och Dewey och Kuhn. Utifrån 
denna indelning kan följande undersökningstyper identifieras: induktiva (generalisering av
instanser, enkel teorikonstruktion, skapande av överordnade teorier), kuhnianska (skapande av 
normal eller revolutionär vetenskap etc.), tvärvetenskapliga (semantiska, genererar 
tvärvetenskapliga perspektiv etc.) samt kvasisynteser (syftar inte till att skapa en integrerad 
synpunkt).10  

Enligt denna indelning kan föreliggande arbete betraktas som en variant av icke aggregerad 
forskning, en sekundär analys av primär forskning och, med hänsyn till metodologin, av 
induktiv typ. Jeanet Heaton påpekar att när man utför sekundär analys av primära data måste
några praktiska och etiska överväganden göras. 
Det gäller att analysmaterialet lämpar sig för sekundär analys, med andra ord måste det finnas 
en kompatibilitet mellan den sekundära analysens syfte och de primära data som ska 
analyseras. Dessutom är det viktigt att analysens syfte ska vara avskilt från de primära 
undersökningarnas syfte samt att den sekundära analysens design, metod, 
datainsamlingsprocedur, kategorisering och syntetisering ska vara klart redovisade. 11

Jag anser att det finns en sådan kompatibilitet mellan syftet med min studie och de primära 
forskningsresultat som jag kommer att analysera. De läsarstudier som jag har valt att granska
visar sig vara ett lämpligt analysmaterial. Mitt syfte är tydligt och distinkt skilt från 
läsarstudiernas syfte, enligt ovan något att ta hänsyn till när man utför en sekundär analys av 
primära data. Datainsamlingsprocedur och tillvägagångssättet är viktiga delar i min 
metastudie och dessa redovisas i respektive avsnitt. 

                                               
9 Weed, Op.cit., paragraph 13 – 42.  

Cf.: Yore, L. D. & Lerman, S. Metasynthesis of qualitative research studies in mathematics and science 
education. I International Journal of Science and Mathematics Education, 2008: 6, p. 218. 

10 Strike, K., Posner, G. Op. cit. 1983, pp. 348 – 354 passim.
11 Heaton, Jeanet. Secondary analysis of qualitative data. I Social Research Update. 1998:22. (opaginerad). 
Jeanet Heaton är forskare i socialpolitik vid University of York, UK.
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Andra övervägande rör sig om ståndpunkten från vilken analysen utförs. Det är av betydelse
om den utförs ”inifrån” eller ”utifrån”. Åsikterna i denna fråga går isär, det påstås antingen att 
den person som gör metaanalysen ska vara samma person som den som gjorde den primära 
undersökningen eller tvärtom, att det bör vara olika personer.12   Det är uppenbart att 
undersökarens förförståelse spelar en roll och kan ha en viss påverkan på analysen och dess 
resultat. Detta utreder jag längre fram i ett separat avsnitt. 

Ett annat problem avser de etiska överväganden som måste tas hänsyn till: ”Where sensitive 
data is involved, informed consent cannot be presumed. Given that it is usually not feasible to 
seek additional consent, a professional judgement may have to be made about whether re-use 
of the data violates the contract made between subjects and the primary researchers”.13  Jag 
anser att användningen av de primära forskningsresultat som min studie vilar på inte orsakar 
problem av denna typ. En sekundär analys har ett annat syfte än vad den primära 
undersökningen hade, mitt undersökningssyfte är annat än läsarstudiernas. Jag analyserar 
resultaten och tolkar innebörden av den primära forskningen.  

2.2  Biblioteks- och informationsvetenskapliga metastudier  

Metastudier som undersökningssätt inom biblioteks- och informationsvetenskapen är inte 
något nytt. Jonathan Furner talar om hur informationsvetenskap och filosofi samspelar kring
metafrågor om informationsvetenskap. Man kan urskilja frågor som tas upp i en disciplin, i ett
forskningsfält eller i en fältgrupp som informationsvetenskap från frågor om disciplinen, 
forskningsfältet eller fältgruppen. Dessa frågor kan omfatta problem angående fältets syfte, 
metoder och relationer till andra fält eller discipliner. Metafrågorna handlar om fältet som fält, 
det är frågor som lyfts fram i studier av fältet snarare än av studier inom det14. 

Furner talar i sin artikel om ”information sciences”, men jag tycker att hans påpekande om 
metafrågor inom informationsvetenskapen också kan gälla för metafrågor inom biblioteks-
och informationsvetenskapen. Informationsvetenskap, som i sig är ett forskningsområde, 
omtalas i förevarande text som ett delområde inom B&I även om Furner i sin artikel talar om 
informationsvetenskap avskilt från biblioteksvetenskap. Aspekter som gäller distinktionen
mellan informationsvetenskap och B&I kommer att poängteras i avsnitt 2.4 och 2.5 med 
referens till Hansson, Hjörland och Höglund. Avsikten med föreliggande avsnitt är endast att 
uppmärksamma några metastudier skrivna inom B&I.   

Metastudier lyfter fram sådana frågor som Furner talar om. I min studie är dessa frågor 
aktuella i försöket att förstå läsning som undersökningsämne inom B&I. Furner beskriver hur 
en undersökning inom informationsvetenskap kan kategoriseras som metastudie genom en
jämförelse med motsvarande metastudier inom filosofi, vilka gav upphov till nya delområden 
som metaetik, metaontologi och metafysik. På samma sätt kan vi föreställa oss ett fält som 
kallas ”informationsvetenskapliga metastudier”, vilket exempelvis omfattar analyser av 
alternativa teorier, modeller och konceptuella ramar eller översikter av tidigare 

                                               
12 Vide  McCormick, J., Rodney, P. & Varcoe, C. Op. cit. 2003, p.940;  Estabrooks ,C. A., Field, P. A. & Morse 
J.M. Op. cit. 1994,  p. 507. 
13 Heaton, Op. cit. 1998:22. 
14 Furner , Jonathan.  Philosophy and the Information Sciences. I Encyclopedia of Library and Information 
Sciences, 2010, p. 4153. Furner är lärare vid Graduate School of Education and Information Studies, UCLA. 
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forskningsresultat.15 Som redan sagts, kan informationsvetenskapen själv bilda ett 
forskningsfält inom vilket det finns flera forskningsområden och Furner skriver att vart och 
ett av dessa har intresse av att besvara metafrågor om andra forskningsområden:

Studies of the structural relationships among and within different fields (…)  of the 
information needs and uses of people working in and between different fields, of the 
processes by which information is produced, organized, retrieved, communicated, and 
applied in different fields—these can all be considered as exemplifying a meta-field, in the 
sense that the subject matter of that field is made up of other fields. 16

Det finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen studier som lyfter fram frågor kring
fältets syfte, dess metoder och dess relationer till andra fält eller discipliner.  Jag har sökt 
sådana metastudier skrivna inom B&I, d.v.s. undersökningar som omfattar analyser av 
tidigare producerad forskning inom området. Fortsättningsvis presenterar jag några uppsatser, 
framlagda vid institutionen B&I i Borås, där författarna har valt att märka sina studier med 
nyckelordet ”metastudie”.

En sökning i Borås Akademiska Digitala arkiv (BADA), med söksträng ((metastudie) OR 
(metaanalys)) ger ett sökresultat med femton sådana arbeten, varav två är kandidatuppsatser 
och resten magisteruppsatser.17. De femton återfunna biblioteks- och 
informationsvetenskapliga uppsatserna innehåller exempelvis undersökningar av metodval i 
magisteruppsatser, trender i ämnesval, användardiskurser i bibliotekstidskrifter, 
forskningsöversikter inom kunskapsorganisation och kulturpolitik samt undersökning av 
litteratursociologiska magisteruppsatser skrivna vid institutionen B&I i Borås. Dessa arbeten 
innehåller vanligen textanalyser eller bibliometriska forskningsansatser. Som 
undersökningsmetod förekommer ofta innehållsanalysen, antingen den kvantitativa eller den 
kvalitativa varianten av den, eller bådadera. 

I en kandidatuppsats från 2010, med titeln Metodval i magisteruppsatser, undersöker 
författarna 252 magisteruppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås, åren 1999, 2004 
och 2009. Detta för att ge en översikt över användningen av kvalitativa och kvantitativa 
metoder samt för att se om metodvalen är styrda av respektive kollegium. Uppsatsen hävdas 
vara en metastudie med motiveringen att intresset ligger på att se vad författarna till de valda 
uppsatserna säger sig använda av för metod och inte på att analysera resultaten i det valda 
undersökningsmaterialet. Genomförd med kvantitativ innehållsanalys kan denna uppsats
också betraktas som en forskningsöversikt, eftersom författarna syftar till att hitta samband 
mellan metodval och kollegietillhörlighet samt till att skapa en överblick över vilka metoder 
som väljs i magisteruppsatser. Undersökningens resultat visar att kollegietillhörlighet 
påverkar metodvalet, metodvalen varierar och vissa samband är starkare än andra.18   

                                               
15 Furner, Op. cit., p. 4154.  
16 Ibid..
17 Sökning utförd 2011 – 05 – 15. 
18 Bengtsson, Emma & Haraldsson, Linda. Metodval i magisteruppsatser. En studie av magisteruppsatser vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. 2010:48. 
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Undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan studier av text som 
undersökningsmetod och kollegium 1 som tidigare hade namnet ”Bibliotek, kultur och 
information i ett samhällsperspektiv” samt att intervjumetoden är den näst vanligaste 
undersökningsmetoden inom det nämnda kollegiet.

En annan metastudie är en magisteruppsats med titeln BOI och Litteratursociologi, i vilken 
författaren undersöker litteratursociologiska magisteruppsatser skrivna inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen mellan 2005-2008. Författaren anser att det finns en tradition av 
metavetenskaplig forskning inom B&I och betonar betydelsen av att studera och definiera 
B&I p.g.a. pågående diskussioner avseende ämnets identitet och för att förstärka positionen i 
den akademiska världen. I uppsatsen undersöks, med en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ innehållsanalysmetod, trettio magisteruppsatser med syftet att ge en bild av den 
litteratursociologiska teoriutvecklingen inom B&I- utbildningen. 
Hänsyn tas till aspekter som vad ämnet litteratursociologi eventuellt kan tillföra ämnet B&I 
och övergripande tankar är dels att framtida uppsatsförfattare inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen bättre skall kunna motivera sitt ämnesval och dels att 
litteratursociologin ska få en tydligare position inom biblioteks- och informationsvetenskaplig
utbildning. Undersökningen utgår från generella teorier om vetenskapernas utveckling, 
exempelvis Thomas S. Kuhns paradigmteori, Frickel och Gross SIM-teori och Richard 
Whitleys teori om ”task uncertainty”. Detta för att motivera ett ämnes gränser i olika 
sammanhang och i detta fall för att beskriva hur litteratursociologin inom B&I utvecklas.19

Det var intressant att se att analysen av de trettio magisteruppsatserna bl.a. visar att det 
populäraste litteratursociologiska perspektivet är det som kallas för ”samhället i litteraturen”.

En annan magisteruppsats, från 2006, med titeln Svensk kunskapsorganisationsforskning 1990
- 2000, är en metastudie över den utgivna forskningen kring ämnet kunskapsorganisation i 
Sverige och använder 170 dokument (dissertationer, artiklar och magisteruppsatser) som 
undersökningsobjekt. Dessa undersöks med en typ av innehållsanalysmetod. Undersökningen 
hävdas också vara en forskningsöversikt, vilket författaren uppfattar som en relativt deskriptiv 
studie över ett visst ämne. Författaren anser att det är intressant att observera att det finns en 
problematisk syn på vad kunskapsorganisation är eller bör vara som ämne samt en osäkerhet 
angående vilken disciplin den centrala forskningen tillhör.20

Jag har ovan presenterat uppsatser som kallas för metastudier och som anger denna 
deskription som nyckelord. Dessa har en mer eller mindre uttalad karaktär av metastudier och 
undersökningstekniken är till stor del den kvantitativa innehållsanalysen. Det finns också
magisteruppsatser som, trots att respektive författare inte benämner dem som metastudie, 
enligt min uppfattning ändå kan klassificeras som sådana. En av dessa är t.ex. en 
magisteruppsats i vilken författaren undersöker trender i ämnesval hos magisteruppsatser 
inom kunskapsorganisation mellan 1995-2005, och arbetar med innehållsanalys som 
undersökningsförfarande.21  

                                               
19 Birgersson, Lina.  BOI och Litteratursociologi. En undersökning av litteratursociologiska magisteruppsatser 
skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2005-2008.  2010: 2.
20 Johansson, Pontus.  Svensk kunskapsorganisationsforskning 1990-2002.  2006:66. 
21 Gyllström, Charlotta. Trender i ämnesval hos magisteruppsatser inom kunskapsorganisation 1995-2005 : en 
innehållsanalys.  2007:15
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Denna korta översikt över biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser med
metastudier som forskningsdesign avslutar jag med en magisteruppsats från 2007, med titeln 
Disciplinen vi delar: En innehållsanalys av magisteruppsatser vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. Författaren utför en kvantitativ innehållsanalys av 141 biblioteks- och 
informationsvetenskapliga magisteruppsatser, med grundtanken att förstå vad B&I är för 
disciplin. Författaren sluter sig till att B&I är en bred och splittrad disciplin, med olika 
delområden, att ”B&I–perspektivet” inte är sammanhållet och att det således finns skäl att 
beteckna B&I mer som mång- eller flervetenskapligt än som tvärvetenskapligt.22 Detta är av 
intresse för mig i denna studie och problemet kommer att utvecklas i ett kommande avsnitt. 

2.3 Läsforskning

Min avsikt i det följande är att ange några grundläggande idéer angående hur problemområdet 
allmänt betraktas. Man kan iaktta några allmänna egenskaper som tydligt framträder och 
kännetecknar undersökning av läsning, oavsett det disciplinära perspektivet inom vilket 
undersökningen utförs. Det finns inom problemområdet läsning ett brett och heterogent 
spektrum av ämnen som undersöks, det finns inom läsforskningen inte en särskild teori att 
utgå från och läsningen är ett undersökningsämne för en mängd olika forskningsfält.

Dessa tre aspekter medför svårigheter i att på ett entydigt sätt kunna beskriva vad det innebär 
att utforska läsningen. Inte minst beror svårigheterna på att läsningen i sig är en praktik, vilket
Roger Chartier definierar den som. Han beskriver läsningen som en praktik som”[...] blott 
sällan lämnar spår efter sig, vilken faller sönder i en oändlig mängd enstaka handlingar och 
gärna frigör sig från alla de tvång som söker förslava den”.23

Chartier pekar på några olika vägar för att undersöka läsningens arkeologi. Läsningen kan 
utforskas genom att konstruera läsargrupper som fungerar som tolkningsgemenskaper, genom 
att registrera hur textens form påverkar läsningens innebörd eller genom att lokalisera den 
sociala skillnaden i läspraktiker snarare än i de statistiska uppdelningarna.24  

Utifrån de frågor läsforskningen hanterar kan man påstå att det finns två 
undersökningsförfaranden för studiet av läsningen, ett kvantitativt och ett kvalitativt sådant, 
vart och ett har sin betydelse och plats. Darnton påpekar att: ‘We have some answers to the
“who”, what”, “where” and “when” questions. But the “whys” and “hows” elude us. We have 
not yet devised a strategy for understanding the inner process by which readers made sense of 
words.’25

Vidare och i samma bokhistoriska linje, men möjliga att tillämpa inom alla områden som 
intresserar sig för läsforskning, lyfter Robert Darnton fram fem perspektiv utifrån vilka 
läsningen kan undersökas. Perspektiven ringar in både fysikaliska och moraliska element. 
Man kan undersöka läsningen genom att utgå från vad läsaren tycker händer när hon/han 

                                               
22 Johannesson, Kristin. Disciplinen vi delar: En innehållsanalys av magisteruppsatser vid Bibliotekshögskolan i 
Borås.  2006:100.
23 Chartier, Op. cit. 1995, p. 13.
24 Ibid., p. 35.
25 Darnton, R. History of reading, I Burke, Peter (red.), New perspectives on historical writing. 1991,  p. 151.
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läser, från sättet man läser på, från läsarnas egna anteckningar om sin läsning när sådana 
finns, från textanalyser (litteraturteori), från empirisk forskning samt från analytisk 
bibliografi.26 Det sista perspektivet gäller studien av boken som fysisk objekt med text, 
paratexter och epitexter.

Läsforskningen väljer mellan dessa perspektiv för att besvara frågor som allmänt rör sig om 
vilka läsarna är, vad de läser, när och på vilket sätt de läser, varför de läser, hur de läser samt 
hur läsningen påverkar sättet att leva. Svaren på de första frågorna är något lite mer åtkomliga 
eftersom man utgår från konkreta aspekter som till exempel läsargrupper där ålder, kön, 
utbildning, yrke och etnicitet är variablerna. Utifrån ett biblioteksperspektiv kan man på detta 
sätt belysa problem kring sambandet mellan läsning och biblioteksanvändning, kring vilka 
förändringar som har uppstått i relationen biblioteksbesök – läsning samt kring ökning eller 
minskning av läsandet. Det kan också undersökas om det finns ett samband mellan läsning 
och synen på våra medmänniskor. Det är en variant av läsforskning som återfinns i Lars 
Höglunds och Eva Wahlströms SOM - undersökning om bibliotek och läsande.27  Det finns 
också undersökningar som behandlar frågor om ”varför” och ”hur” man läser samt om 
läsningens effekter. Dessa undersökningar innehåller problem av annan typ än de först 
nämnda ovan. De magisteruppsatser som är den här metastudiens forskningsobjekt kan 
fungera som exempel på hur läsforskning inom B&I intresserar sig för frågor kring ”varför” 
och hur” man läser. 

Jag återkommer till de tre allmänna egenskaperna för läsforskningen, tidigare angivna: ett 
brett spektrum av undersökningsämnen, brist på en specifik teori samt intresset från olika 
forskningsfält för studiet av läsningen. Jag ska titta lite närmare på den andra egenskapen. 
Mats Dolatkhah påpekar att det inte finns en förenande och allmänt vedertagen teori om 
läsning som kan användas som stöd för undersökning av området. Det finns istället en mängd 
teorier, modeller och begrepp med olika ursprung och dessa används för att ringa in några 
återkommande problem, vilka betecknas som meningsskapande, materialitet, modalitet och 
makt, läsandets fyra ”M”.28  Läsandets meningsskapande karaktär behandlar Dolatkhah
genom att diskutera läsarresponsteoriernas plats i läsforskningen. En teori som diskuteras är
rambegreppet. Erving Goffmans begrepp om ramar anlitas av Jonathan Rose i hans studie av 
den brittiska arbetarklassens läsning. Olika ramar innebär olika sätt att organisera erfarenheter 
och olika sätt att förstå sin omvärld. Ramarna finns med under läsandet och avgör läsarens 
uppfattning av texten. Det finns olika ramar, det finns olika läsare samt olika lässituationer 
och givet dessa omständigheter är det viktigt att empiriskt studera läsandet i olika 
sammanhang. Det är också viktigt att vara försiktig med att dra långtgående slutsatser endast 
med utgångspunkt i de texter som lästes.29

Till skillnad från meningsskapande som handlar om läsupplevelsen, refererar materialitet, det
andra ”M:et” till materiella aspekter på läsning, en zon där bokhistorisk forskning spelar en 
viktig roll. Boken är ett fysiskt föremål, med vissa specifika egenskaper, läsakten antar
somatiska gester och fysiska läsplatser används och alla dessa element utformar läsningen. 

                                               
26 Ibid., pp. 152 – 159. 
27 Höglund, Lars & Wahlström, Eva. Bibliotek och läsande - individuell stimulans eller samhällsnytta? I  
Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) Det nya Sverige, 2007, pp. 237-250. 
28Dolatkhah, Mats. Barnbiblioteken och läsandets fyra ”M”. I Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (red.).  
Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld, 2010, pp. 106sq.. 
29 Dolatkhah, Op. cit., p. 108sq.. 
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Uppmärksammandet av de materiella aspekterna tydliggör att läsupplevelser inte bara beror 
på tolkningsramar utan också på det objekt man håller i handen, det rum man befinner sig i 
när man läser samt på somatiska aspekter.30  Läsandets tredje ”M”, modalitet, handlar om sätt
att läsa. Man läser på olika sätt och läsforskningen intresserar sig för uppkomsten och 
utvecklingen av olika läsarter som ger uttryck för läsandets materiella och meningsskapande 
dimensioner, skriver Dolatkhah. Han nämner de kontrasterande läsarterna intensiv – extensiv 
läsning samt tyst- respektive högläsning, bland andra mer sammansatta modaliteter som
läsforskningen försöker urskilja och beskriva.31 Läsandets fjärde ”M” rör maktrelationer som 
påverkar läsningen. Det finns makter som försöker att begränsa och styra läsandet, 
exempelvis auktoriteter och utgivare som använder sig av olika publiceringsstrategier. Det 
finns också motmakter, läsaren har en förmåga och en uppfinningsrikedom som gör det 
möjligt att skapa mening till en text, annan än den som avses av auktoriteterna. Den
läshistoriska forskningen intresserar sig för maktrelationer som ställs mot varandra i 
läsningen, betraktade som produkter av ett dialektiskt samspel mellan olika former av 
begränsningar och läsarens nyskapande. 32

De fyra begreppen ”meningsskapande”, ”materialitet”, ”modalitet” och ”makt” hör hemma i 
ett forskningssammanhang som betraktar läsningen som ett historiskt fenomen, men de är
även gångbara för forskning kring barnbibliotek och barnläsning. Detta eftersom begreppen 
och resonemangen gäller studier om läsning i stort, oavsett undersökningssammanhang. De 
behandlade begreppen och teorierna är mycket lämpliga för forskning om läsning i det 
förflutna, i samtiden och eventuellt också i framtiden. Dolatkhah skriver: ”Att intressera sig 
för läsandet som historiskt fenomen behöver kanske inte främst innebära att man intresserar 
sig för läsning i förflutna situationer, utan kanske framför allt att intresset riktas mot läsandets 
kontextbundenhet och föränderlighet över tid.” 33

Givet denna sammansatta bild av läsforskning, med dess olika perspektiv, teorier, begrepp, 
studiefält och undersökningsämnen är det av betydelse för min undersökning att 
uppmärksamma den empiriska studiens användbarhet i förhållande till de traditionella 
disciplinerna. David Miall skriver att empiriska studier inte behöver markera en 
sammanhängande disciplin, att de snarare är en eklektisk blandning av flera discipliner, med 
forskare från olika studieområden. Metoderna hämtas från psykologi, neuropsykologi, 
sociologi, antropologi, lingvistik, mediestudier, kulturstudier samt från olika typer av 
litteraturteori. Läsarstudier, vare sig empiriska eller historiska, kräver en bredare förståelse av 
kognitiva processer.34

I ungefär samma anda skriver Torsten Petterson om behovet av att främja en växelverkan 
mellan textorienterade vetenskaper och de vetenskaper som koncentrerar sig på människans 
psyke. Denna växelverkan kan vara en integrerad process i läsforskningen, vilket då trotsar 
det västerländska vetenskapssamhället som delar upp forskningskompetensen i olika 
discipliner. 35

                                               
30 Ibid. pp. 109sq. 
31  Ibid., pp. 111sq.
32  Ibid., pp. 113sq..
33 Ibid., p. 104.
34 Miall, David S. Empirical Approaches to Studying Literary Readers: The State of the Discipline. 
Book History, Penn State University Press  2006, pp. 307sq..  Miall forskar bl. a. om läsning och litteraturteori, 
vid Alberta Universitet, Canada. 
35 Nilsson, Skansk K. & Pettersson, T.  Litteratur som livskunskap : tvärvetenskapliga perspektiv på 
personlighetsutvecklande läsning.  2009, p. 8.
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Av denna sammansatta bild av läsforskningen kan man, om man vågar tänja på gränserna, till 
och med få uppfattningen att sådana empiriska läsarstudier i sig skulle kunna representera ett 
självständigt forskningsfält. Detta trots att de utgår ifrån skilda teoretiska ramar och att de 
visar på transdisciplinära karakteristiker. Det är inte en överdrift att, med stöd i ovan angiven 
litteratur, också påstå att skillnaden mellan empirisk forskning (här i bemärkelsen 
erfarenhetsmässig fakta om läsning, i samtida undersökningar) och läshistorisk forskning är 
en falsk skillnad. De fyra sammanhängande och interrelaterade begreppen, läsandets fyra M,
ger stöd åt idén att läshistoriska forskningsansatser kan gälla samtida empiriska läsarstudier, 
vilket också Mats Dolatkhah tydligt påstår.36

När man talar om böcker och läsning associeras det oftast till biblioteket: “Literacy, book 
history, reading—tools for communicating history, culture, and information—have always 
been inextricably connected to libraries”.37 Läsning och bibliotekarieprofession är också en 
berättigad association. I en diskursanalys om kunskap och kompetens inom B&I, utifrån två 
texter om bibliotekarieutbildningen, identifierar Lars Seldén och Mats Sjölin några teman som
rör ämneskunskaper och färdigheter i ämnet och bland dessa framstår bibliotekariens 
kunskaper om böcker och litteratur som nödvändiga. 
Exempelvis ska bokkännedom, litteraturkunskap och litteraturvetenskap ingå i 
bibliotekarieutbildningens litteraturvetenskapliga delar.38

Relationen läsning - bibliotekarieprofession kan vidgas till att omfatta läsning -
biblioteksforskning - bibliotekarieprofession och således blir läsarstudier legitimerade 
forskningsalster inom B&I. Skans Kersti Nilsson påstår att: "I B&I korsar läsning och 
läsarstudier samhällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Det är ett komplext 
problemområde med nära anknytning till professionen”. Nilsson pekar på några 
utgångspunkter för undersökning av läsning inom B&I, alla av tvärvetenskaplig karaktär. En 
utgångspunkt är läsning som ”information seeking in context”. Sådana studier kastar ljus på
hur vuxnas personligt informationssökande läsning kan bidra till livskunskap. En annan 
utgångspunkt för läsarstudier inom B&I är kognitionspsykologin och utifrån denna kan man 
besvara frågor om t.ex. läsning knuten till levnads- och ålderstadier och om personlig 
läsutveckling, ett av folkbibliotekens temaområden.
Utifrån ett biblioteksperspektiv kan man också studera läsningens terapeutiska funktion, i 
olika variationer: klinisk, humanistisk, interaktionistisk och som läsbiblioterapi.39  Med min 
undersökning av ett antal biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudier vill jag 
belysa hur vuxnas läsning, utredd i icke biblioteksrelaterad kontext, undersöks i relation till 
B&I. 

                                               
36 Dolatkhah, Op. cit., p. 104.
37 Estabrook, Leigh, S. Library and Information Science. I Encyclopedia of Library and Information
Sciences. 2010, p. 3289. Leigh Estabrook är lärare vid Graduate School of LIS, Illinois Universitet. 
38 Seldén, Lars & Sjölin, Mats. Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år. I 
Svensk biblioteksforskning , 2003, 14:4 , p. 32. 

Cf.: Sjölin, Mats Bibliotekariens kunskap – en diskursanalys. Borås.  2002:35, p. 37. 
39 Nilsson, Op. cit., p. 86sq. 
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2.4  Disciplin, subdisciplin, forskningsfält, utbildningsämne 

Fortsättningsvis vill jag framhålla några aspekter som framträder i litteraturen när det gäller 
det teoretiska resonemanget kring forskningsdiscipliner. Min intention är inte att djupgående 
granska var och ett av de fyra begreppen i avsnittets rubrik utan att konstatera viktiga drag 
samt att precisera termernas användning i min studie. 

En disciplin identifieras, enligt Armin Krishan, ofta med ett undervisningsämne men ett 
undervisningsämne kan inte alltid kallas för disciplin. Det beror på att det finns flera kriterier 
som visar om ett ämne verkligen kan kallas för disciplin: en disciplin besitter ett särskilt 
forskningsobjekt vilket dock kan delas med andra discipliner; en disciplin förfogar över en 
specifik domän (”body of knowledge”) och besitter egna teorier och begrepp som kan 
organisera dess ackumulerade kunskap; en disciplin använder en specifik terminologi eller ett 
visst tekniskt språk och en disciplin har utvecklat särskilda forskningsmetoder i enlighet med 
dess forskningsbehov. En akademisk disciplin måste också ha en institutionell form, dvs. den 
undervisas som ämne vid universitet, den har akademiska avdelningar och 
yrkesorganisationer till vilka den är ansluten.40  

Biblioteks- och informationsvetenskap omtalas som ämne, forskningsfält samt som disciplin 
trots att det finns vissa oenigheter angående det sista attributet. Man hävdar att det är 
tvivelaktigt att tala om området som disciplin41, att man kan betrakta B&I som två skilda 
discipliner42 och att dess olika benämningar pekar på ett mångfasetterat och splittrat ämne. 
Det är en öppen fråga huruvida de benämningar som används täcker samma disciplin eller 
hänvisar till flera olika discipliner.43  Om man går vidare och förtydligar begreppet ”disciplin” 
framstår tvivlet om beteckningen av B&I som sådan, berättigat. En disciplin definieras som 
en samling av begrepp kopplade till en gemenskap av människor med egna traditioner, egna 
metoder, ett specialiserat språk och en fastställd mängd kunskap. Sarah McNicol skriver:
”Each discipline provides a unique perspective as, although they may deal with the same 
concepts, they approach problems from different starting points and have separate goals, 
which are themselves determined by the values, norms and beliefs unique to that discipline. 
However, few disciplines are truly monodisciplinary.” 44

B&Is bredd och diversitet gör att man talar om området som ett fragmenterat fält som behöver  
en strategi genom vilken det kan få sin styrka och sina resurser också från det som uppfattas 
som dess svaghet, enligt Jan Nolin och Fredrik Åström.45  Författarna påstår att heterogenitet 
och tvärvetenskaplighet är aspekter som kan relateras till fältets fragmentering och som 
samtidigt kan omvandlas till fältets potentialer.
                                               
40 Krishnan, Armin. What Are Academic Disciplines? Some Observations on the Disciplinarity vs. 
Interdisciplinarity Debate. 2009, p. 9.  Krishnan är lärare i politisk filosofi, vid Texas Universitet.
41 Seldén, Lars. Kapital och karriär: Informationssökning i forskningens vardagspraktik. 2004, p.14. 
42 Hansson, Joacim. The social legitimacy of LIS: reconsidering the institutional paradigm. I Rayward, W. Boyd 
(red.), Aware and responsible: papers of the Nordic-International Colloquium on Social and Cultural Awareness 
and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies (SCARLID). 
2004, p. 51.  (Hansson apud Saracevic). 

43 Högskoleverket. Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och 
bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och 
högskolor. 2004, p. 99.
44 McNicol, Sarah. LIS : the interdisciplinary research landscape. I Journal of Librarianship and Information 
Science , 2003: 35, p.24. McNicol är forskare i kommunikationsforskning vid  Leicester University. 
45 Nolin, Jan & Åström, Fredrik : Turning weakness into strength: strategies for future LIS.  I Journal of 
Documentation Vol. 66 No. 1, 2010, p.8. 
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Dessa aspekter är framkallade av de många subdiscipliner och av mångfalden av ämnen som 
kan länkas både till informationsvetenskapen och till biblioteksvetenskapen. Påverkar gör 
också dessa subdiscipliners tvärvetenskaplighet, B&Is närhet till och lånande av teorier från 
andra discipliner samt subdisciplinernas tendens att flytta från B&I.46  Att definiera B&I som 
disciplin är problematiskt och det är inte heller helt problemfritt att tala om B&I som ett 
självständigt forskningsfält. Ett forskningsfält definieras genom sitt ämnesinnehåll medan en 
disciplin kan beskrivas med McNicols definition, ovan nämnd. Discipliner måste ha stabila 
epistemologiska gemenskaper med det egna ämnesområde, samt med verktyg, procedurer, 
koncepter och teorier. På grund av forskningens skiftande och upplösliga gränser kan dock 
discipliner bli missvisande förenklingar av de materiella och intellektuella konfigurationer 
som upprätthåller forskningsarbetet.47  

Som forskningsfält innefattar B&I forskningsmetoder från olika discipliner och inom fältet 
finns det också ett antal subdiscipliner, som också de är av tvärvetenskaplig karaktär: “[...] 
there are a number of sub-disciplines of library and information science which are clearly 
interdisciplinary in nature, for example informationsociety studies has stakes in sociology, 
political philosophy, communication science, engineering, sociology […]”.48

Ju mer en viss disciplin är formaliserad genom en uppsättning lagar, normer, regler och 
praktiker desto mer exakta gränser har denna disciplin. Med andra ord har förekomsten av 
disciplinära gränser att göra med styrkan i disciplinens identitet och beroende på disciplinens 
grad av formalisering blir gränserna mer eller mindre fluktuerande. Flervetenskaplighet och 
tvärvetenskaplighet blir kontinuerliga extensioner av disciplinaritet.49 Det rör sig om 
kunskapsgränser och om vad det innebär att en disciplin har eller saknar självidentitet. I detta 
sammanhang är det av betydelse att skilja mellan konvergerande och divergerande forskning, 
vilket Jan Nolin talar om:

Konvergerande forskning innehåller ett eller flera kärnperspektiv/kärnparadigm, och det 
finns en viss intern styrning i forskningsaktiviteterna eftersom det teoretiska stödet hämtas 
från dessa. Det skapar också en stark självidentitet att olika forskare utnyttjar likartade 
teoretiska resurser.[...] Oavsett hur man ser på det så är gränserna starka och hindrar både 
tillträde och utträde. Divergerande forskning saknar i allmänhet kärnperspektiv. 
Forskningsområdet är heterogent och ostrukturerat. Det finns ingen särskilt starkt utvecklad 
gemensam självidentitet, och forskarna sysslar hellre med mångvetenskapligt och 
tvärvetenskapligt arbete än utvecklar kärnvärden och kärnteorier. Divergerande forskare är 
följaktligen osäkra om sitt kompetensområde, och gränserna är svaga.50

Skillnaden mellan konvergerande och divergerande discipliner kan också beskrivas med
termer som homogena/mogna, respektive sönderfallande/omogna. Divergerande discipliner 
omnämns också som ”fragmenterade adhocratier” och frågan om hur en disciplin kan bli 
konvergerande och få en starkare identitet och gräns har länge varit aktuell. I en digital 
                                               
46 Ibid., pp.11sq..
47 Palmer, C. L. & Cragin, M. H. Scholarship and disciplinary practices. I Annual Review of Information Science 
and Technology,  2008, p.173. Palmer och Cragin är lärare vid Graduate School of LIS, Illinois.  

Cf. Nicholson, Nigel., Schuler, Randall S. & Van de Ven, Andrew H. (red.). The Blackwell 
encyclopedic dictionary of organizational behavior [Elektronisk resurs], 1998, p.IX.

48 McNicol, Op. cit., p. 25.
49 Nicolescu, Basarab. Disciplinary Boundaries - What Are They and How They Can Be Transgressed? 
[Elektronisk resurs].
50 Nolin, Jan. Disciplinen och webben – en utmaning för disciplinär forskning. I Lindh, M., Sundeen, J.  & 
Torhell, C. (red.). Från Högskolan i Borås till Humboldt. Bildning och kunskapskulturer.:2011, p. 91. 
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tidsålder kan dock disciplinens ideal omprövas. De divergerande och konvergerande 
ansatserna kan kombineras inom samma disciplinära miljö, vilket faktiskt sker på många 
universitetsinstitutioner, men då utan formellt erkännande.51 Nolin ger konkreta exempel på
kombinationer mellan konvergerande och divergerande forskning inom en disciplin, bl. a. en 
kombination av disciplinens kärnfrågor och en mångvetenskaplig eller tvärvetenskaplig 
forskning eller alternativt båda två. Ett annat exempel är forskning som bygger på respektive 
disciplins huvudinriktning samtidigt som påverkan från andra discipliner och professionella 
tillåts.52  Således kan man fråga sig vilka specifika teorier och metoder man kan tala om inom 
området. Frågan är komplex och jag begränsar mig till att endast notera att man, enligt Birger 
Hjørland, åtminstone inom informationsvetenskapen erkänner en avsaknad av teorier, att man 
ofta tillämpar teorier från andra fält, t.ex. psykologi eller sociologi samt att många metoder
som tillämpas, exempelvis det kognitiva paradigmet, kan betraktas som delar av mer 
allmänna, tvärvetenskapliga trender.53

Givet alla dessa förhållanden framgår det att det inte är helt invändningsfritt att tala om B&I 
som disciplin, också att tala om det som ett självständigt forskningsfält skulle ge upphov till 
vissa frågor. Olika aspekter, exempelvis heterogenitet och tvärvetenskaplighet, ställer till 
dessa problem. Litteraturen om B&I använder ändå termer som disciplin, forskningsfält och
ämnesområde, i synnerhet när det gäller diskussionen om institutionalisering av B&I. Det 
finns två perspektiv på B&I:s utbildningsstruktur, ett disciplinorienterat och ett 
professionsorienterat perspektiv, samt en dikotomisk syn när man vill definiera B&I som 
disciplin. B&I visar sig vara en akademisk disciplin med teoretiska och metodologiska 
grunder och ett tvärvetenskapligt studiefält som strävar efter att bli helgjutet och avskiljbart 
från dess uppbyggande delar.54

I Högskoleverkets rapport, tidigare citerad, kan man finna en förklaring över vad som menas 
med olika områden inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen. 
Rapporten beskriver en så kallad ABCD – modell bestående av fyra olika områden som enligt 
rapporten bör vara närvarande på varje B&I- utbildning och som ger utbildningen form, 
innehåll, samband och kontext. Dessa områden är: A - kunskapsorganisation och 
informationssökning, ämnets kärnområden gentemot andra vetenskaper; B - innehåll som 
organiseras och söks; C - verktyg för att knyta ihop område A och B och D - den bredare 
kontexten inom vilken de andra områdena ska förstås. Om man tittar på B - området beskrivs 
innehållet som ett kunskapsområde inom den kulturella eller vetenskapliga sfären (min 
kursivering) till vilket B&I som professionsorienterad utbildning måste anslutas. I rapporten 
exemplifieras detta med de förväntningar som man har på en bibliotekarie på ett folkbibliotek, 
som antas ha en bred bakgrund i bland annat humanistiska ämnen och på en specialiserad 
bibliotekarie på ett större bibliotek, med kompetenser inom en viss disciplin. Vissa kunskaper 
krävs och därför måste dessa kunskaper säkras: ”genom att studenterna kombinerar en B&I-
utbildning med studier i andra ämnen eller genom att studenterna under sin B&I- utbildning 
får möjlighet att arbeta med specifika kunskapsområden”. 55

                                               
51 Ibid., p.91.
52 Ibid., p. 92. 
53 Hjørland, Birger.  Theory and metatheory of information science: a new interpretation.  I Journal of 
Documentation. 1998, pp. 607sq. 
54 Audunson, Ragnar. Library and Information Science Education-Discipline Profession, Vocation? I Journal of 
Education for Library and Information Science, Vol. 48, No. 2, Spring 2007, pp.: 97, 106. 

Cf.: Audunson R. Challenges and developments in library and information science. I Scandinavian 
Public Library Quarterly, Vol. 1, 41: 2008, (opaginerad).
55 Högskoleverket, Op.cit.  2004, pp.42sqq. 
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Redogörelsen för det så kallade B- området tas här upp eftersom det indikerar en 
utgångspunkt för hur man kan placera olika delar inom utbildningen. I föreliggande uppsats är
den del som representerar kunskapsområdet vuxnas läsning i icke biblioteksrelaterad kontext
aktuell. Hur denna del, som i sig är sammansatt, framstår som undersökningsämne i 
biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser är en fråga som min studie 
föreslår ett svar på, utifrån en analys av ett antal magisteruppsatser. 
B&I- utbildningen vid BHS var tidigare indelad i fyra kollegier: Bibliotek, kultur och in-
formation i ett samhällsperspektiv; Kunskapsorganisation; Individers och gruppers interaktion 
med informationssystem samt Organisationen och dess informationsresursers användning och 
utveckling.56  Högskoleverkets rapport från 2008 beskriver fyra olika utbildningsprogram vid 
BHS, där forskningen är inriktad på biblioteks- och kulturpolitik, kunskapsorganisation, 
informationssökning och informationsbeteende samt ”information management”.57

Det finns under utbildningens gång möjlighet att följa så kallade valbara kurser. Bland dessa 
finns kurser som ger de studenter som är intresserade möjligheten att läsa t.ex. 
litteratursociologi. Mitt undersökningsmaterial innehåller referenser till sådana valbara kurser, 
äldre eller aktuella beroende på respektive magisteruppsats utgivningsdatum. Det är intressant 
att se vilken koppling det finns mellan dessa valbara kurser som omtalas av 
magisteruppsatsförfattarna och det valda undersökningsämnet läsare och läsning. Således 
återkommer jag till denna aspekt längre fram i min text. 

I anslutning till det som diskuterats hittills blir det tydligt att det inte alls är problemfritt att 
betrakta ett visst vetenskapligt område som en disciplin, eftersom det är diskutabelt att tala 
om ”renhet” inom en disciplin. Det är inte heller problemfritt att avgöra en gradvis relation 
mellan disciplin och subdisciplin. I min empiri finns ofta teoretiska modeller och koncepter 
inlånade från olika områden. Kunskapssociologi, litteratursociologi eller socialpsykologi är 
sådana exempel. Kan man betrakta t.ex. kunskapssociologi, litteratursociologi eller 
socialpsykologi som subdiscipliner med tanke på att sociologi, respektive psykologi betraktas 
som discipliner? Det är en komplex uppgift att tydliggöra utvecklingsskalan subdisciplin –
disciplin och att rigoröst bestämma under vilka förhållanden en subdisciplin blir underordnad 
en disciplin, t.ex. litteratursociologi inom B&I, samt att avgöra vilken status den sistnämnda
då får. Under min granskning av litteratur som redogör för sådana problem har sådana frågor 
uppstått. Även om exakta svar på dem inte är av vikt i detta sammanhang, är det betydelsefullt 
att ge en bild av hur B&I uppfattas, som disciplin, som forskningsfält och som 
utbildningsämne.
Givet oenigheter angående B&I som disciplin samt för att undvika förvirring kring termernas 
användning benämner jag i föreliggande studie B&I som utbildningsämne eller forskningsfält. 
Jag kommer att benämna de områden från vilka min empiri hämtar sina teoretiska ramverk 
som discipliner. Termen subdiscipliner betecknar här endast delområdena inom de inlånande 
disciplinerna och inte delområden inom B&I. 

                                               
56 Ibid., pp. 46, 60. 
57 Högskoleverket. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABM-området. Nationell bild. november, 
2008 : 45 R, p. 53.
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2.5 Tvärvetenskaplig, flervetenskaplig, disciplinära gränser

Tidigare har jag citerat en magisteruppsats i vilken författaren benämner biblioteks- och 
informationsvetenskap som en bred och splittrad disciplin med olika delområden.58  I
föregående avsnitt har man sett att det tycks finnas ivriga diskussioner avseende denna 
problematik, och att det också finns diskussioner kring hur man kan betrakta B&I. 
Är det ett tvärvetenskapligt eller ett flervetenskapligt fält? I den citerade magisteruppsatsen 
påstår författaren att det finns skäl att skilja mellan mångvetenskap och tvärvetenskap samt att 
beteckna B&I som mer mång- eller flervetenskapligt än som tvärvetenskapligt. Endast om 
man ser på disciplinen i stort och i relation till andra discipliner kan det vara möjligt att tolka 
den som tvärvetenskaplig, detta på grund av den blandning av teorier och perspektiv som 
lånas in från andra ämnen.59  B&I - forskningen har blivit kumulativ och genomgripande och 
man talar likväl om tvärvetenskaplighet inom B&I. 
Exempel på detta är tvärvetenskapliga teoretiska ansatser utnyttjade inom 
informationsbeteendeforskning och tvärvetenskapliga ”band” som stärks mellan forskare.60   

Trots att det finns nyanser som utgör skillnader mellan ”flervetenskaplig” och 
”tvärvetenskaplig” används bägge attributen i diskussionen om B&I och min uppfattning är 
att de på grund av den gemensamma kärnan som rör gränsproblematiken, blandas ihop.
Intresset ligger i båda fallen i att man försöker åskådliggöra disciplinära gränser och 
”legitimera” den egna disciplinen. När man talar om tvärvetenskaplighet är det utmärkande att 
betraktelsen av exempelvis en frågeställning utförs med hjälp av kunskaper hämtade från 
andra discipliner och inte bara med hjälp av dem som den egna disciplinen erbjuder. Ett 
flervetenskapligt perspektiv hjälper till att granska ett problem från flera olika disciplinära
utgångspunkter. Emellertid syftar tvärvetenskapen till systematisk integration av teori- och 
metodtraditioner från olika ”inomvetenskaper”.61  

Det finns också uppfattningar som med förbehåll betraktar både fler- och tvärvetenskaplighet. 
Mattei Dogan påstår att den flervetenskapliga ansatsen är illusorisk. Han menar att ombytet av 
metoder, som nästan aldrig tillåter discipliner att mötas, i bästa fall resulterar i en användbar 
parallellism, men inte i en syntes. I själva verket handlar en sådan forskningsansats om en 
kombination av delar av discipliner och specialiteter, och inte av en hel disciplin. Författaren 
påpekar att de kontakter som är givande är de som etableras mellan fält och inte de som 
etableras längs de disciplinära gränserna. Givet det blir också termen "tvärvetenskaplig" 
inadekvat eftersom den bär en antydan av dilettantism. Därför bör man undvika den och 
ersätta den med uttrycket "hybridisering av fragment av vetenskaper”.62  

                                               
58 Johannesson Op. cit. 2006, p.100.
59 Ibid., p. 67.
60 Estabrook, Leigh S, Op. cit., p. 3290.
61 Sunnemark, Fredrik & Åberg, Martin (red). Tvärvetenskap– fält, perspektiv eller metod. 2004, p. 10sqq..  
Sunnemark är docent i idéhistoria och universitetslektor i kulturvetenskap på Högskolan Väst. Åberg är 
professor vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Karlstads Universitet.
62 Dogan, Mattei. The Hybridization of Social Science Knowledge –Navigating Among the Disciplines: The 
Library and Interdisciplinary Inquiry. I Library Trends. 1996, p.298. Mattei Dogan var politisk sociolog, 
forskare vid CNRS (Centre national de la recherche scientifique).
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Vare sig man talar om flervetenskaplighet, tvärvetenskaplighet eller hybridisering framstår 
alla dessa begrepp som namn på de processer som kännetecknar forskning och kunskap. 
De två sista begreppen, tvärvetenskap och hybridisering, används samtidigt som attribut för 
B&I, vilket kommer att synas längre fram. I mitt undersökningssammanhang är det av 
intresse att visa vilka uppfattningar som råder kring dessa begrepp och i vilken mån man kan 
tala om dem vad det gäller B&I. 

Basarab Nicolescu påpekar att flervetenskaplighet liksom tvärvetenskaplighet berikar ett 
forskningsämne. Flervetenskaplighet ger ett plus till disciplinen i fråga, men är alltid i 
exklusiv tjänst till respektive ”moderdisciplin” medan ett tvärvetenskapligt perspektiv med 
sitt syfte att överföra metoder från en disciplin till en annan har förmågan att frambringa nya
discipliner.63  Diskussionen om discipliner gäller samtidigt problematiken kring disciplinära 
gränser, hur dessa framstår utifrån den egna vetenskapsgrenen. Den tidigare omtalade 
åtskillnaden mellan konvergerande och divergerande forskning kan omtolkas utifrån 
disciplinära gränsaspekter genom en dikotomi där principen är disciplinernas ”renhet”. 
Det skulle betyda att ju mer konvergerande disciplinerna är, desto starkare är gränserna och 
desto ”renare” är disciplinerna. Steven Shapin uppmärksammar att om de akademiska 
disciplinernas diskurs blir mer ”ren” kan det kosta på. Ju mer klara gränser och ”rena” 
discipliner framhävs, desto mindre relevant blir detta utanför de disciplingränser som man 
konstruerat.64

I detta sammanhang funderar jag över i vilken mån man kan låna och använda teorier, 
metoder och modeller från olika discipliner till den egna disciplinen, samt när man kan tala 
om en systematisk integration av dessa inom den egna disciplinen. I de fall då man
åstadkommer en sådan systematisk integration inom den egna disciplinen, kan man då tala om 
en sorts självständighet, en legitimering av den egna disciplinen? 
Med andra ord är det intressant att granska var ”gränserna” finns och hur dessa uppstår då det 
tycks vara möjligt att dessa ”gränser” blir mer och mer förväxlande och till och med diffusa? 
Vad blir då de discipliner som lånar ut sina teorier och metoder, blir dessa subdiscipliner inom 
den inlånande disciplinen?  Får en inlånad subdisciplin status av disciplin först efter en 
systematisk integration? Och inte minst, och av intresse för min undersökning, på vilka 
grunder sker ett sådant ”inlånande”?  

Diskussionen om gränslinjer mellan olika discipliner och om deras identitetsskapande 
involverar, enligt Klein, frågor om vilka teorier, metoder och analytiska redskap varje 
disciplin opererar med. Man måste dock uppmärksamma att alla discipliner inte har enhetliga 

                                               
63 Nicolescu, Basarab. Methodology of transdisciplinarity – levels of reality, logic of the included middle and 
complexity. I Transdisciplinary Journal of Engineering & Science., 2010, p. 22. 
Basarab Nicolescu, filosof och fysikteoretiker, har författat ett manifest om transdisciplinaritet samt flera andra 
studier om det, i vilka han påpekar att den transdisciplinära forskningen är komplementär den flervetenskapliga 
och tvärvetenskapliga forskningen. Liksom flervetenskaplighet och tvärvetenskaplighet ofta förblandas, händer 
detsamma med transdisciplinaritet och författaren förespråkar införandet av transdisciplinära ansatser inom 
utbildningsinstitutioner som ett sätt att skapa broar mellan discipliner som syftar till att sammanhålla kunskapen.  
Vide Nicolescu, B. The transdisciplinary evolution of learning, International Congress What university for 
tomorrow ? Towards a transdisciplinary evolution of the university. 1997. 
64 Shapin, Steven. Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen through the 
Externalism-Internalism Debate. I History of Science. 1992, p. 359. Shapin är professor i vetenskapshistoria vid 
Harvard Universitet.
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teoretiska ramar genom vilka de kan avgränsas, samt att varierande metoder kan användas 
inom en och samma disciplin.65  

Angående inlånandet från andra discipliner menar Klein att det ofta har ett instrumentellt syfte 
och att det inte nödvändigtvist medför modifiering av disciplinära gränser. Inlånandet berikar
inte den disciplin som lånet hämtas från, exempelvis har inte samhällsvetarnas användning av 
matematiken bidragit till matematikens utveckling. 
Inlånet kan ibland assimileras totalt så att det inte längre uppfattas som ett lån utan som ett 
tvärvetenskapligt faktum. Ett exempel på ”linjär tvärvetenskaplighet” är att statistiska och 
matematiska modeller används inom mekaniken och fysiken, och att de sista två discipliners 
metoder i sin tur används inom astronomin och geovetenskaperna.66

Om man tänker på det tidigare nämnda exemplet litteratursociologi, som lånar in modeller 
från andra discipliner, kan man då problematisera inlånandet av litteratursociologiska 
modeller inom B&I och därmed tala om ”linjär tvärvetenskaplighet” inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningsfältet?

Ovanstående exempel är endast ett bland många, listan kan bli längre. Jag tycker att aspekter 
som gäller disciplinära gränser, inlånande och tvärvetenskaplighet absolut ingår i 
diskussionen om en disciplins identitetsskapande. Självreflektion över den egna disciplinen är 
ett sätt genom vilket utövare inom en disciplin skapar självmedvetenhet, en indikator 
viktigare än man tror, på respektive disciplins status quo. Fredrik Sunnemark och Martin 
Åberg uppmärksammar att den egna disciplinen är start- och slutpunkten. Varje student och 
varje forskare har ett ”disciplinärt hem”, oavsett hur tvärvetenskapligt detta framstår. Det är 
därifrån man utgår, det är utifrån det forskningen sker, eftersom det inte finns tomma
forskningsfält som enbart lånar in teorier. Dessa ”disciplinära hem” har sina specifika ramar 
vilka dikterar en viss tankestil som i sin tur tillåter inlånandet av vissa teorier, teorier som 
passar tankestilen.67  Tankestilen definieras som ”en riktad varseblivning med en motsvarande 
tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna”. Mellan olika tankestilar finns det 
olika grader av skillnad, man kan säga att mellan fysikers och biologers tankestilar är 
skillnaden stor, men mellan fysiker och filologer är skillnaden ännu större. 68  

Det handlar alltså om hur kunskapen skapas inom en viss kontext, här inom en disciplinär 
kontext, i vilken omfattning sammanhanget har utkristalliserat en egen tankemässig förmåga 
och i vilken omfattning denna förmåga inverkar på kunskapsproduktionen. Ordet 
”tankemässig” används i denna studie på samma sätt och med samma betydelse som det 
används av Fleck i ovan givna definition av tankestil. Inom ramarna för min undersökning
gäller det att iaktta hur en sådan tankemässig förmåga, en intellektuell medvetenhet, kommer 
till uttryck i resonemangen om hur läsning som undersökningsämne positioneras inom B&I-
kontexten, inom vilken de utvalda läsarstudierna är alstrade. 
Linda Smith anger, med Klein som referens, att det inom B&I när det gäller utbildningens 
struktur finns fyra grader av tvärvetenskaplighet - från integrering av olika kunskapsfält till en 
koherent  helhet, avskiljbar från flervetenskaplighet. Det finns ett urval kurser i olika 

                                               
65 Klein, Julie Thompson. Crossing boundaries : knowledge, disciplinarities, and interdisciplinarities. 1996, pp.  
46sqq. Klein är professor i humaniora och tvärvetenskapliga studier vid Wayne State Universitet, i Detroit.
66 Ibid., pp. 62sqq.. 
67 Sunnemark, F. & Åberg, M. (red), Op.cit., pp. 20sqq..  
68 Fleck, Ludwik. Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum : inledning till läran om tankestil 
och tankekollektiv. 1997, pp.: 100; 107sqq..  ”Tankestil” är ett begrepp teoretiserat av Fleck och som refererar till 
kunskapens kontextuella beroende och bestämningar. 
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sektioner samt kurser som möjliggör kunskaper från olika discipliner. I syfte att syntetisera 
kunskaperna förenar sig fakulteten med studenterna i medvetna försök att integrera material 
från olika kunskapsfält till en ny, koherent intellektuell helhet.69 Michael Winter beskriver 
biblioteks- och informationsvetenskap som en hybrid på väg att växa fram till en 
tvärvetenskaplig disciplin, inom vilken olika subfält fusionerar: 

[…] one of the first of the hybrids to emerge as an interdiscipline […]  fused with strands 
from traditional literary subfields like bibliography, textual analysis, and the study of 
readers and reading on the one side and on the other with “documentation studies,” as it 
was known in the period from 1890 to about 1940, or information science, as it was known 
in the post-World War II period.70

Lars Höglund beskriver B&I som studieämne, som forskningsområde och som ett 
tvärvetenskapligt fält med specifika delområden. Dessa områden är kunskapsorganisation, 
lagring, informationssökning samt kunskaper om biblioteket och dess användare. B&I har 
också speciella metoder, exempelvis bibliometri, men i stort sett hämtas 
undersökningsmetoderna från samhällsvetenskap och humaniora. De kan också vara också 
tekniskt eller naturvetenskapligt inspirerade. Det är dock det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga perspektivet som styr71

Det talas om vikten av att lägga grunden för en tvärvetenskaplig utveckling genom att 
rekrytera personal med kompetens och forskningsintressen i skärningspunkten för ämnets 
specialisering, vare det sig är det statistik eller litteratursociologi.72 Frederik Åström påpekar 
att det finns ett ömsesidigt beroende mellan biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning och profession. B&I i akademisk kontext är också beroende av andra forskningsfält. 
Relationen med andra fält är iakttagbar i definitioner av B&I som ett tvärvetenskapligt 
forskningsfält. Det finns kopplingar med datavetenskap, kommunikationsvetenskap och 
kognitionsvetenskap. Man kan också tala om kopplingar med humaniora, bland annat när det 
gäller metodologi och teori. Särskilt inom biblioteksvetenskapligt inriktad forskning finns det 
starka band mellan B&I och exempelvis litteratur, kulturstudier och historia.73

Man kan betrakta B&I utifrån perspektiven att det är en akademisk disciplin – vilket det
egentligen är, utifrån att det är en tvärvetenskaplig disciplin – vilket inte är helt godtaget,
samt utifrån att det är ett professionsorienterat utbildningsämne – vilket det också egentligen 
är. Då blir det, som Joacim Hansson påpekar, betydelsefullt att uppmärksamma vikten av att
att skilja mellan problemformuleringen inom professionen/praktiken och problemformulering 
inom en akademisk disciplin som tar professionen/praktiken som utgångspunkt. Det är också 
viktigt att lägga märke till att en frekvent användning av teoretiska ramar skapade inom olika 

                                               
69 Smith, Linda, C. Interdisciplinarity: approaches to understanding library and information science as an 
interdisciplinary field. I  Pertti Vakkari and Blaise Cronin (ed.) Proceedings of the International Conference 
held for the celebration of 20  Anniversary of the Department of Information Studies, held at University of 
Tampere,  26-28 August 1991. 1992, p. 262. Smith är professor vid Graduate School of LIS, Illinois Univ. 
70 Winter, Michael F.. Sociology of the Information Disciplines.  I Encyclopedia of LISs, 2009, p. 4896. Winter 
är föreläsare och bibliograf för humaniora och samhällsvetenskap, vid P. J. Shields bibliotek, California Univ.   
71 Höglund, Lars. Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde,. 2000, pp. 2sq..  
72 Audunson, R., Nordlie, R., Spangen, I. G. The complete librarian – an outdated species?  LIS between 
profession and discipline. I New Library World, 2003, p. 202.
73 Åström, Fredrik. Library and information Science in context: The developement of scientific fields and their 
relations to professional contexts. i Rayward, Boyd (ed.), Op. cit. 2004, pp.: 1sq.;13sq.
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delar av samhällsvetenskaperna har visat sig problematisk när det gäller att generera specifik 
B&I- teori.74

B&I visar sig vara ett tvärvetenskapligt/flervetenskapligt forskningsfält eller ett 
utbildningsämne med olika kunskapsfält, discipliner eller subdiscipliner som i sig själva är av 
tvärvetenskaplig/flervetenskaplig karaktär. Man talar om både tvärvetenskaplighet och 
flervetenskaplighet inom B&I och det verkar snarare handla om nyanser mellan dessa än om 
tydliga skiljelinjer. 

I föreliggande studie har jag valt att tala om B&I som ett  tvärvetenskapligt forskningsfält och 
utbildningsämne eftersom det är tydligt att det existerar en blandning av teorier och 
perspektiv, utlånade från andra discipliner. I analysens avslutning försöker jag ändå 
sammanföra dessa motstridiga åsikter om B&I och tala om det som ”ett tvärvetenskapligt 
hem”, för att använda Sunnemarks och Åbergs uttryck. Undersökningen av läsning i mitt 
material benämner jag här som problemområdet läsning inom B&I- fältet eller som 
undersökningsämne för magisteruppsatser.  

                                               
74 Hansson, Op. cit., p. 53.
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3. Material och avgränsningar

Min empiri består av magister-/masteruppsatser som lagts fram vid Institutionen B&I i Borås 
mellan 2000 och 2010. Min undersökning är kvalitativt inriktad och i materialets urval har jag 
antagit minimaliserande urvalsprinciper för att få en så homogen empiri som möjligt eftersom 
jag vill undersöka en komplex forskningsfråga på djupet. Denna komplexitet gäller även i ett 
mindre undersökningsmaterial och därför är noggranna avgränsningskriterier en sine qua non 
förutsättning. Med minimaliserande urvalsprinciper menar jag väl avgränsande urvalskriterier, 
anpassade för att studien ska kunna besvara uppsatta frågeställningar och följaktligen uppnå
sitt syfte.  Jag sökte mitt material via Borås Akademiska Digitala arkiv (BADA). Enligt 
ovanangivna avgränsningar, den spatiala och den tidsmässiga, resulterade ett första urval i 
227 sådana magisteruppsatser efter en sökning med söksträng ”läsare AND läsning” och 604 
för söksträng ”läsare OR läsning”. 

Mitt forskningsintresse gäller en viss målgrupp så jag har endast valt ut uppsatser som 
behandlar segmentet vuxna. Vad begreppet ”vuxna” avser diskuteras senare under 
vederbörande avsnitt. Mina argument för denna avgränsning är att segment som ”barn” och 
”ungdom” är mer utforskade än vuxna samt att val av en enda målgrupp kan ge en djupare 
insikt om ämnet än om jag också skulle ha inkluderat andra åldersgrupper. En sökning 
avgränsad med ((läsare OR läsning) NOT barn) återfann 175 poster och en sökning med 
((läsare AND läsning) NOT barn) gav 48 magisteruppsatser i vilka vuxna och unga vuxna 
läsare undersöks. Jag granskade först de sista posterna, men eftersom jag ville vara säker på 
att jag inte bortsåg från något användbart material granskade jag också de 227 återfunna
posterna.  Jag upptäckte att dessa innehöll för mitt syfte lämpliga uppsatser och att många av 
dessa inte dök upp i den först nämnda sökningen. Jag ville dock endast undersöka uppsatser i 
vilka vuxna läsare direkt utfrågas om sin läsning. Med denna avgränsning har jag återfunnit 
38 uppsatser. Vissa av dessa uppsatser behandlar vuxna läsares läsning utifrån ett 
litteraturförmedlingsarbete ur ett biblioteksperspektiv.

Jag har granskat de 38 uppsatserna och genom att exkludera detta perspektiv fick jag 16 
arbeten, vilket för mitt syfte fortfarande är ett stort antal. I några av dessa uppsatser befinner 
sig den åsyftade åldergruppen i en viss situation, läsningen behandlas utifrån informanternas 
yrkessituation, sysselsättning eller livssituation. 
Exempel på sådana läsarstudier är de som har som målgrupp yrkesförare, personer i ledande 
positioner, nunnor, fängelseinterner etc. Jag har valt bort uppsatser i vilka urvalskriteriet för 
målgruppen var yrkesrelaterat eller relaterat till en viss livssituation, eftersom mitt intresse är 
”vanliga” vuxna läsare. Epitetet ”vanlig” bör i detta sammanhang uppfattas som något 
neutralt, d.v.s. undersökning av läsning, utförd genom att undersöka läsare som inte befinner 
sig i en särskild kontext.

Också uppsatser som framför allt undersöker relationen mellan läsare och e-boken exkluderas 
eftersom tonvikten i sådana arbeten främst ligger på bokformens gränssnitt.
Där jag inte var inte helt säker på att materialet motsvarar mitt forskningsintresse granskade 
jag också respektive magisteruppsats nyckelordsmärkning, abstract eller intervjubilaga. Av 
dessa framgår tydligt att åtminstone merparten av respektive uppsats behandlar min avsedda
målgrupp och dess läsning.  Detta säkerställde att mitt materialinsamlande är relevant för 
besvarande av min forskningsfråga.
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Sammanfattningsvis består alltså min empiri av relativ nya magisteruppsatser som undersöker 
vuxnas läsning i icke lärande/biblioteksrelaterade kontexter. Att avgränsningskriterierna 
medförde ett material som endast innehåller kvalitativ forskning var ett naturligt konstitutivt 
resultat av min avgränsningsprocedur, inte nödvändigtvis dess premiss. Avgränsningarna har 
resulterat i nio magisteruppsatser och en masteruppsats, vilka representerar min studies 
primära material.

3.1 Vuxna läsare

Min undersökning berör en speciell målgrupp, nämligen vuxna. Det är en sammansatt grupp 
inom vilken man kan göra ytterligare indelningar men även dessa indelningars gränser är 
flyttande på grund av t.ex. kulturella och sociala faktorer. 
Man kan också diskutera frågan om när man är vuxen. I min undersökning har jag satt 
gränsen för att vara vuxen från 18 års ålder och uppåt. 

Det betyder att undersökningen gäller åldersegmenten unga, vuxna och äldre. Bland de valda 
läsarstudierna finns en som delvis är ett undantag från ålderskriteriet och jag var tveksam 
angående dess plats i min studie. Det handlar om en magisteruppsats som undersöker en 
familjs läsvanor och där är en av läsarna femton år. Trots det har jag bestämt att ändå ta med 
denna läsarstudie i min undersökning eftersom det är det undersökta fenomenet, läsning i 
generationer, som är det viktigaste och detta hade inte kunnat undersökas annorledes. 
Dessutom gäller undantaget en enda läsare och dess inkludering kan inte, på ett avgörande 
sätt, inverka på min kvalitativa undersökning. Annars kunde lösningen för detta dilemma ha 
varit att inte ta med den aktuella läsarstudien75, vilket kunde ha varit en förlust i 
sammanhanget.  
Målgruppen vuxna är en av mina materialavgränsningar och på grund av att det finns flera 
undersökningar om vuxnas läsning, utifrån olika perspektiv, har jag gjort ytterligare en 
avgränsning av gruppen. Undersökningen fokuserar på vuxna läsare som befinner sig i, låt 
säga, vardagliga situationer. Jag har i föregående avsnitt förklarat detta. Jag undersöker inte
målgruppen utifrån andra variabler som t.ex. yrke eller utbildning, eftersom de valda 
läsarstudierna inte själva utgår utifrån dessa variabler. De nämns i vissa läsarstudier men 
själva undersökningen avser inte en analys av läsningen i förhållande till dem. Exempelvis 
finns en varierande yrkespanel representerad i magisteruppsatserna, utan att detta har varit 
undersökningarnas urvalskriterium. 

Det finns också läsare med olika utbildningsgrader och detta nämns också i vissa 
magisteruppsatser utan att tas upp i analyser.  Följaktligen har jag begränsat mig till att dela in 
de i magisteruppsatserna intervjuade läsarna i tre allmänna kategorier - studerande, 
yrkesarbetande och pensionerade. Detta endast för att ge en inledande överblick över de 
utfrågade läsarna. Däremot tar min undersökning hänsyn till läsarnas ålder och kön och jag 
kommer att försöka porträttera läsarna i förhållande till dessa variabler, i den mån det är 
möjligt. I mitt material benämns målgruppen alternativt som informanter, respondenter och 
läsare. Jag behåller den sista benämningen, vilket jag anser vara rimligt då min studie är en
sekundär undersökning. Givet alla dessa sakförhållanden kallar jag den valda målgrupp som 
jag kommer att analysera utifrån läsarstudierna för vuxna läsare, i vardagliga situationer. 

                                               
75 Det gäller magisteruppsatsen Läsning i generationer – En kvalitativ studie av en familjs läsvanor (se 
resultatredovisningskapitel).
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4. Metodologiska redskap

Forskningsfrågorna i min studie kräver ett kvalitativt inriktat undersökningsförfarande.
I mitt fall innebär den kvalitativa forskningsmetoden ett specifikt praktiskt tillvägagångssätt 
med en inre logik, vilket diskuteras strax. Jag ska inte fördjupa mig i den kvalitativa 
forskningens beskrivning och kontroverser men jag anser det viktigt att redan här kort 
definiera vad jag avser med att benämna min undersökning som en kvalitativ sådan.  Ett 
möjligt sätt att besvara mina frågeställningar är att reflekterande analysera ämnet för att kunna 
tolka den mening som attribueras läsningen utifrån, den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kontexten. Min undersökning är då kvalitativ eftersom 
forskningsfrågan kräver ett tillvägagångssätt som innebär att ”beskriva, avkoda, översätta och 
på annat sätt komma till rätta med meningen, inte frekvensen, hos vissa mer eller mindre 
naturligt förekommande fenomen i den sociala världen”.76  

Ett annat argument för den valda kvalitativa metoden är att i min studie tolkas resultat från 
tidigare kvalitativa studier. Allmänt grundas kvalitativa studier på interpretativ epistemologi. 
De flesta försök att syntetisera kvalitativ forskning återförs till en positivistisk ansats och det
kan bli problematiskt eftersom reducering av kvalitativ forskning till statistik antagligen 
medför att man mister mycket av den riklighet som kvalitativ forskning har att ge77.   

Enligt metodlitteraturen strävar den kvalitativa metoden efter att beskriva den mening 
individerna själva tillskriver sin tillvaro. Utgångspunkten är ”idiografisk”, vilket innebär att 
varje fenomen betraktas utifrån sina unika förutsättningar, och en induktiv utvecklig av nya 
insikter antas. 78 Att studera hur de valda läsarstudierna skapar kunskap om läsare och läsning 
innebär att man redan i planeringsfasen antar minimaliserande urvalsprinciper för att få ett så 
homogent material som möjligt. 
Detta för en djupgående förståelse och ett forskningsförfarande som utgår ifrån upptäckande, 
analys och förståelse. Jag beskriver nedan tillvägagångssättet vid datainsamling och analys 
mer detaljerat.

                                               
76 Alvesson, M & Deetz, S. Kritisk samhällsvetenskaplig metod.  2000, p. 81. 

Cf.:  Teorell, J. &  Svensson, T.,  Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod.  2007, p. 17 där 
metod definieras som väg för att besvara en fråga;  Denscombe, M. Forskningshandboken - för 
småskaliga förskningsprojekt inom samhällsvetenskapern. 1998, p. 183, där man påstår att det finns 
fyra huvudsakliga metoder för samhällsforskare: frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga 
källor, dvs. metoden är ett verktyg (min kursivering) för att samla in empiriska data.  

77 Weed, Op. cit. . 2005, paragraf 7. 
78 Teorell, J. &, Svensson , T., Op. cit., p.11.
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4.1 Praktiskt tillvägagångssätt

Efter att jag har samlat in undersökningsmaterialet enligt de redan nämnda urvalskriterierna, 
utformade utifrån mina forskningsfrågor har jag förberett mig för datainsamlingen. Jag 
syftade till att få uttömmande observationer angående det undersökta ämnet. Med 
observationer menar jag de formella faktakunskaper om läsare och läsning som jag anser 
behövs för att besvara mina frågor. Dessa framträdde genom närläsning av materialet. I denna 
initiala utforskning, datainsamlingsfasen, har jag ställt följande frågor till materialet:  

– Vilka data om läsare och läsning uttalar författaren i respektive läsarstudie?
– Vilka egenskaper påvisar dessa data och hur kan man gruppera dem? 
– Vad indikerar egenskaperna?   

Med dessa frågor i åtanke har jag läst varje uppsats för sig och gjort minnesanteckningar.  Om 
materialurvalet har antagit minimaliserande kriterier, karakteriseras själva datainsamlingen av 
variation, p.g.a. undersökningsämnets bredd och komplexitet.  Resultatet av denna procedur, 
låt säga observationsfas, blir en mängd data. Hittills kan jag hävda att tillvägagångssättet har 
medfört ett deskriptivt stadium i arbetet med materialet. Observationerna har sedan 
systematiseras genom identifiering av betydelsefulla egenskaper som beskriver läsningen. I 
systematiseringsfasen var det viktigt att försöka begreppsliggöra insamlad data med 
utgångspunkt i det konkreta innehållet. Jag ska kort illustrera det jag hittills sagt genom ett 
konkret exempel på hur jag erhållit kategorierna och huvudkategorierna. 

Låt säga att högläsning i hemmet, tillgång till böcker, förebilder såsom föräldrar och andra 
personer, skolan samt arbetsplatsen är förutsättningar för hur läsintresset och läsvanorna 
utformas. Med andra ord utgör olika relationer förutsättningar för hur läsningen konstitueras 
och de ger läsningen vissa egenskaper. Abstraktionen, det vill säga begreppsliggörandet av 
det konkreta innehållet i datan, visar att situationsbundenhet är en central egenskap i 
uppfattning av läsningen. De återfunna egenskaperna placeras in under en kategori som lierar 
underliggande karakteristiker. En stor datamängd innebär inte nödvändigtvis en stor mängd av 
egenskaper. Jag har uppfattat denna relation som en i vilken mängden egenskaper är 
proportionerlig med faktakunskapernas variation och inte med deras kvantitet. Att identifiera 
det som är centralt för hur läsningen uppfattas medför därför ett, under hela processen, 
återkommande minimaliserande inslag i tillvägagångssättet. Systematiseringen fortsätter efter
detta arbetssteg med att genom samma minimaliserande förhållningssätt tilldela de återfunna 
kategorierna en enda, större kategori. 

Låt säga att man har identifierat följande kategorier: läsning som kunskapskälla, läsning som 
igenkänning, läsning som verklighetsflykt samt läsning som stöd för livet. Alla dessa rör
enligt min åsikt läsningens funktioner och effekter. Läsningens funktioner och effekter kan 
betraktas som en överordnad kategori, låt säga en huvudkategori. Den samlar in de tidigare 
återfunna kategorierna, med centrala karakteristiker, egenskaper och relationer som dominerar 
inom varje kategori och mellan dem, samt mellan kategorierna och huvudkategorin. 
Kategorierna och huvudkategorierna visar det som är centralt i läsarstudiernas 
forskningsresultat och hjälper mig att tolka författarnas uppfattningar om problemområdet. 
Detta är mitt övergripande tillvägagångssätt. 
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Min studie beaktar också frågor som berör de modaliteter genom vilka kunskaper om läsare 
och läsning åstadkoms samt de sätt på vilka man betraktar problemområdet läsning som 
undersökningsämne inom B&I. Dessa frågor har jag besvarat genom att granska och 
strukturera de data från magisteruppsatserna som avser dessa två aspekter. Tillvägagångssättet 
följer även här en induktiv procedur, eller mer exakt ett induktivt tänkande, eftersom det stoff 
som jag samlat in för att besvara dessa två frågor är av en annan natur jämfört med det 
material som ger kunskaper om läsare och läsning. Slutligen vill jag lägga till att jag använder 
mig av deskriptiv statistik i resultatredovisningens inledning. Denna metod bör endast ses
som ett effektivt och åskådligt sätt att inledande presentera empirin. Tre tabeller och tre 
diagram stödjer resultatredovisningen. Diagrammen är författade i statistikprogrammet SPSS 
17 (Statistical Package for the Social Sciences). 

4.2. Den induktiva metoden 

Enligt metodlitteraturen kallas ovan beskrivna tillvägagångssätt för analytisk induktion.79  
Inom analytisk induktion utgör observationer grunden för kunskap. Vetenskapligt vetande 
byggs upp på observationer och härleds från dessa, men observerandet får inte styras av 
någon teori och inga hypoteser skall antas.80  Min metod kan kallas för induktiv i enlighet 
med Hartmans och Knudsens teoretiska framställningar av induktivismen.81

Utgångspunkten för ett induktivt argument innehåller observationssatser som beskriver 
objektet och de används som stöd för att generalisera slutsatsen. Man utgår från ett visst 
empiriskt innehåll och man syftar till en slutsats som får ett större empiriskt innehåll än 
utgångspunkten, genom slutsatsens generaliserbarhet. 
Vetenskapligt tänkande uppnås i detta sammanhang enligt följande: utgångspunkten är
observationer och observationerna är den säkra grund som vetenskaplig tänkande bygger på 
och från vilka härledningar, via induktionsprocessen, görs.82  
Enligt dessa klarlägganden kan man utifrån mitt material exemplifiera med följande 
resonemang: om undersökningens resultat exempelvis visar att alla observerade läsare i 
materialet anser att läsningen måste vara avkopplande (premissen) då får man enligt 
induktivismen hävda att alla läsare anser att läsningen måste vara avkopplande (slutsatsen). 

                                               
79 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande, 2004, pp.: 227 – 288.  

Cf.: Hartman, J., Grundad teori : teorigenerering på empirisk grund, 2001, p. 24sq..; Patton, D., 
Qualitative evaluation methods. 1980, p. 40sq.; Holme, I.M., Solvang, B. K., Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, p. 57sq.;  Christians, Clifford, G., Ethics and politics in 
qualitative research, I Denzin, N. K. & Linkoln, Y.S. (ed.), Handbook of qualitative research., 2000, 
pp. 135sq..

80 Knudsen, Christian. Empirisk-analytisk vetenskapsteori.  Del I: Induktivismen och dess kritiker. I Andersen, 
Heine (red), Vetenskapsteori och metodlära –En Introduktion, 1994, p.108. 

Cf.:  Hartman, J. Op. cit., 2004, p. 151; Molander, J. Vetenskapsteoretiska grunder. Historia och 
begrepp. 2003, p. 111; Patton, D., Op. cit.,pp.: 40, 306.

81 Hartman, Op. cit. 2004, pp. 150 – 159; Knudsen, Op. cit. pp.:96 – 118.
82 Hartman, Op. cit. 2004., p.152; Knudsen, Op. cit. p.108. 
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Metodlitteraturen använder termerna explanans och explanandum83 [min kursivering], d.v.s. 
det som man förklar med, respektive det empiriska fenomen man ska förklara. Med andra ord 
är explanans premissen för explanandum. Enligt min uppfattning bör explanans klarifiera 
fenomenet  men inte nödvändigtvis demonstrera att fenomenet uppstår eller manifesterar sig. 
Man kan lätt ha invändningar mot detta resonemang. Av den orsaken föreskrivs, enligt 
Hartman,84 fem tumregler för att en induktion ska bli giltig: 

 Antalet observationer bör vara rimligt stort. 
 Observationerna bör göras under olika omständigheter. 
 Ingen observationssats får motsäga den generella lag som härletts. 
 Man måste ha skäl att tro att den generella satsen uttrycker en regelbundenhet som 

finns i naturen för att ha skäl att tro att regelbundenheten kommer att fortsätta. 
 Samma observationer bör göras av flera personer.

Även dessa regler kan ifrågasättas, antalet observationer kan exempelvis diskuteras. Hur stort 
bör det vara med tanke på att man så småningom kommer till en gräns där ytterliggare 
observationer av samma slag är meningslösa? Den femte och den andra regeln är också 
ganska diffusa trots att åtminstone den andra regeln motiveras med att man bör leta upp 
faktorer och felkällor som influerar observationerna. 
Om den tredje regeln inte uppfylls säger man antingen att den generella satsen endast gäller 
vissa av de observerade elementen eller att den generella satsen inte gäller under alla 
omständigheter. 

Det framgår att den induktiva metoden inte är problemfri och Hartman formulerar det som 
omtalas som induktionsproblemet i denna interrogativa form: ”Hur kan ett bestämt antal 
observationer rättfärdiga en generell sats induktivt?” Han påpekar att det är omöjligt att göra 
observationer som inte är styrda av en förutfattad mening om vad det är man ute efter. Vidare 
säger han att man inte kan göra teorineutrala observationer eftersom dessa påverkas av 
begreppsliga system samt att metoden kommer att leda till fel slags teorier eftersom den 
tenderar att formulera teorier som har begränsad generalitet. Han menar att en vetenskaplig 
teori bör uttala sig så generellt som möjligt. Hartman konkluderar att den induktiva metoden 
berättigas av regelbundenhetsprincipen då den stöds antingen med empiri, med hjälp av 
förnuftet eller genom att man kan visa att den är en regulativ princip, dvs. en princip som man 
bör använda sig av i det vetenskapliga arbetet.85

Enligt ovanstående tycks det som om det uppkommer ett oundvikligt deduktivt moment i 
själva induktionen och då uppstår frågan om hur man kan rättfärdiga den induktiva 
argumentationen. Det är viktigt att man inte utgår från hypoteser utan att man strävar efter en 
objektiv och teorilös analys av undersökningsmaterialet. Jag tycker att det viktigaste är att se 
om det empiriska materialet erbjuder stoff som utifrån aktuell forskningsfråga kan bli 
underlag för denna undersökningsstrategi, vilket är fallet i mitt arbetsmaterial.

                                               
83 Knudsen., Op. cit., p. 104. 
84 Hartman, Op. cit., pp. 153sq.. 
85 Ibid, pp. 156sq.. 
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4.2.1 Analytisk induktion 

Det finns tre sätt att genomföra induktion: enumerativt, analytiskt och interaktivt. De första 
två är ofta förekommande medan den tredje omtalas inom grundad teori.86

Mitt intryck är att analytisk induktion innehåller inslag från alla varianterna. I 
datainsamlingen är man tvungen att beskriva och systematisera det man observerar och under 
olika arbetsetapper konjugerar man det, kumulering och konjugering av data är uppenbart.87

Analytisk induktion betraktas som ett traditionellt, linjärt sätt att genomföra en kvalitativ 
undersökning. Det finns tre faser: planering, insamling och tolkning. Processen påbörjas med 
att formulera och avgränsa forskningsproblemet utan att utgå från någon teori. Det insamlade 
datamaterialet reduceras, organiseras och kategoriseras. Detta kallas för kodning och görs
genom att finna de kategorier och huvudkategorier som kan anses vara de mest väsentliga för 
det man undersöker. Mellan huvudkategorin och övriga kategorier bör det finnas relationer 
som möjliggör tolkningen, tänkt att resultera i en teori.88

Florian Znaniecki betonar i början av sin beskrivning av metoden att man inte på förhand 
formulerar definitioner av kategorierna och att analysen görs innan några slutsatser dras.
Beskrivningen återfinns i boken The Method of Sociologi (1934: 249 – 319) och det var också 
där metoden myntades.89 Znaniecki nämner bl.a. Platons analys av enskilda former som grund 
för induktiv geometri, Aristoteles detaljerade och systematiserade studium av enskilda 
djurexemplar som ledde till zoologins grundande, samt Theofrastos och Galileo som med 
samma analytiska och systematiserande arbetsmetod tog de första stegen mot att 
vetenskapliggöra psykologin, respektive fysiken.90

I avsnitt 2.1. talade jag om den så kallade ”bibliografiska olyckan”, en felaktig klassificering 
av Aristoteles böcker som paradoxalt nog har bidragit till skapandet av kategorin ”metafysik”. 
Aristoteles formulerar inte en teori om induktion utan avser med användning av begreppet 
olika mentala processer som alla har gemensamt att en allmän bedömning är en förutsättning 
för andra särskilda bedömningar. Mer exakt menar Aristoteles följande: 

                                               
86Om interaktiv induktion skriver Hartman att den är en variant av induktion som betraktas som mer modernt och 
utgår från det att den analytiska varianten är klumpig och ineffektiv. Hartman beskriver också ett  interaktivt 
arbetssätt med datainsamlingen och hänvisar till både Strauss och Corbins (1990) och Glasers (1992) synpunkter 
angående den grundade teorins (GT) metodologi. (Vide: Hartman, Op.cit., ”Interaktiv induktion”, pp.: 289 –
297); Glaser påpekar att GT är induktiv och att deduktionen används för att återföra de inducerade koder till 
konceptuell vägledande (Glaser, G.B. Advances in the methodology of grounded theory. Theoretical sensitivity. 
1978, pp.: 37 – 44). 

Cf.: Vidich, J. A. & Lyman, M., S. Qualitative methods. Their history in sociology and anthropology, I 
Denzin & Linkoln (ed.), Op. cit. 2000, pp. 57sq..

87 Delvis liknar mitt arbetssätt med det som i GT (i Glasers variant) uttalas och jag var från början lockad av att 
använda den för min undersökning. Det är inte på sin plats här att diskutera mer om GT men jag vill bara påpeka 
att jag upplevde metoden som intrikat och motstridig. Mitt intryck bekräftats när jag läste Lars  Seldéns artikel  
“On Grounded Theory - with some malice,” i  Journal of Documentation, 61: 1, 2005, pp.: 114-129.  
88 Hartman, Op. cit., pp.: 277 – 288 passim (kapitel  ”Analytisk induktion”).
89 Znaniecki, Florian. The Method of Sociology. 1943.
90 Znaniecki, op. cit., pp. 236sq.  Znaniecki skriver om enumerativ och analytisk induktion. Han anger William I 
Thomas som den första som helt baserade sin sociologiska forskning på analytisk induktion, i boken Source 
book in social origins sedan följd av en annan bok författad tillsammans med Znaniecki, The Polish Peasant in 
Europe and America (1918-1920). 
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1. ett partikulärt argument som endast producerar en tro på att det finns en allmän princip, 
utan att bevisa principen    
2. en insikt från vilken man kan gå från partikulär kunskap till direkt kunskap om den 
allmänna principen
3. ett giltigt argument som visar att vissa arter inom ett släkte har vissa attribut och detta 
argument påvisar att släktet i sin helhet innehar dessa attribut.91

Analytisk induktion börjar när enumerativ induktion slutar, påpekar Znanieckis. Han visar på 
följande tumregler för den analytiska typen av induktionen, här återgivna i kortfattad form: 
Den första är att ge observationerna, som delar av en rationell helhet, en logisk mening. Nästa 
regel handlar om att vara medveten om att mångfalden av egenskaper som definierar 
observationerna inom en klass graderas (”gradation of importance”). Detta eftersom några kan 
vara mer essentiella än andra i den mening att dessa i större mån determinerar 
observationernas art. Vidare gäller det att kombinera maximala empiriska detaljer med 
maximala logiska systematiseringar. Följande regel handlar om att använda andra principer än 
jämförelseprinciper för vetenskaplig abstraktion. Man har att följa den strukturberoende 
princip som leder till statiska lagar och genetisk klassifikation av sociala system samt 
kausalitetsprincipen, som leder till dynamiska lagar och till en funktionell klassifikation av 
sociala omväxlingar. Proceduren antar några steg:     

(...) fist, discover which characters in a given datum of a certain class are more, and 
which are less essential; secondly, abstract these characters, and assume the 
hypothetically that the more essential are more general than the less essential, and 
must be found in a greater variety of classes in which the former and those in which 
the latter characters are found; fourthly, establish a classification, i.e., organize all 
these classes into scientific system based on the functions the respective characters 
play in determining them.92  

Znaniecki talar mycket om klassifikation som en viktig princip för analytisk induktion och då 
särskilt om den genetiska klassifikationen med dess komponenter: ontogenetisk och 
fylogenetisk. Termen klassifikation används av författaren alternativt med analys.93 Jag vill 
här framhålla att den ontogenetiska analysen, med Znanieckis terminologi ett generaliserande 
efter statiska lagar, tar fram det essentiella i specifika kategorier och ger förutsättningar för att 
identifiera relationer mellan dessa. Det som Znaniecki kallar för fylogenetisk analys 
igenkänns i mitt arbetssätt i ett skede då kategorierna sammanfogas till huvudkategori. 
Huvudkategorin blir en sammansättning av olika funktioner som råder inom och mellan 
kategorierna. 

Förenklat och innan starten av resultatredovisningen och analysen sammanfattar jag mitt 
arbetssätt som ett induktivt sådant och av analytisk typ. Eftersom jag misstänker att det kan ha
uppstått en lätt förvirring hos den som har läst hittills, vill jag försäkra att allt som 
förmodligen har framstått som invecklat i den teoretiska förklarningen av mitt arbetssätt 
kommer att tydliggöras i det praktiska skedet, senare i denna studie.     

                                               
91 Aristoteles, 384-322 f. Kr.. - Aristotle's Prior and posterior analytics / a revised text with introduction and 
commentary by W.D. Ross. 1949, pp.: 48, 50.
92 Znaniecki, Op. cit, pp.: 258sqq.; 261sq..
93 Ibid., pp. 275 – 295 passim. 
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5. Resultatredovisning

5.1 Presentation av materialet 

Detta avsnitt är avsett som en preambel inför den kvalitativa analysen, en allmän presentation 
av min empiri. Mitt material innefattar åtta magisteruppsatser och en masteruppsats, skrivna 
vid Institutionen B&I i Borås mellan 2000 och 2010. Eftersom det endast finns en 
masteruppsats kommer jag under analysen att benämna uppsatserna antingen som 
magisteruppsatser eller som läsarstudier. Förkortningen M, numrerad utifrån respektive 
magisteruppsats utgivningsdatum, används när jag refererar till en viss läsarstudie. Jag 
kommer att presentera undersökningssyfte, metoder och målgrupper. Uppsatsförfattarnas egna 
argument om hur uppsatsämnet positionerar sig inom B&I tas inte med här, utan senare i 
analysen. Nedanstående tabell (Tabell 1) innehåller en översikt av mitt material.

Förkortning Uppsats År Titel

M1 Magisteruppsats 2000 Skönlitteraturens kvalitativa värde
Sju levnadsberättelser om skönlitteraturens betydelse för äldre
– en life history-studie

M2 Magisteruppsats 2001 Folk i allmänhet har taskig smak
En studie av vanliga läsares kvalitetsvärdering av skönlitteratur

M3 Magisteruppsats 2005 Jag blev glad(are) och vis(are)
Unga vuxnas läsning av skönlitteratur

M4 Magisteruppsats 2005 Romantiklitteratur och genus
En text- och läsarundersökning

M5 Magisteruppsats 2007 Läsning i generationer
En kvalitativ studie av en familjs läsvanor

M6 Magisteruppsats 2009 Det känns som att man tolkar texten utifrån var man befinner sig 
just nu
En studie av det transaktionistiska förhållandet mellan läsare och text

M7 Masteruppsats 2010 Läser science fiction utan att skämmas
Om kvinnors läsning av science fiction

M8 Magisteruppsats 2010 Vuxnas läsning av ungdomslitteratur – en påse med godis, en 
trettioårskris eller som vilken litteratur som helst?

M9 Magisteruppsats 2010 Boken vindlar och underbarar, jag får tänka nya tankar om mig 
själv och omvärlden
Hur vuxna reflekterar kring sin lästa skönlitteratur med hjälp av 

läsdagbok

Tabell 1: De utvalda magisteruppsatserna 

Man kan se att det, inom det valda tidsintervallet, inte finns så många läsarstudier av den typ 
som min undersökning intresserar sig för. Det finns tre sådana läsarstudier som har lagts fram 
2010, det mest ”produktiva” året i detta sammanhang. Två har lagts fram 2005 och under åren 
2000, 2001, 2007 och 2009 har det endast lagts fram en per år . Magisteruppsatserna är alla, 
som sagt, kvalitativa undersökningar, även om en av dem använder både kvalitativa och 
kvantitativa förfaranden. Undersökningssyftena varierar:  
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 M1 utreder skönlitteraturens värde och kvalitativa betydelse med fokus på läsintresset, 
läsutvecklingen samt på läsningens betydelse, påverkan och funktion. 

 M2 undersöker läsvanor och kvalitetsvärdering av skönlitteratur med fokus på läsarnas 
individuella värderingskriterier.

 M3 examinerar unga vuxnas läspreferenser, orsaker till läsning, läsningens betydelse 
samt tillgång till skönlitteratur.

 M4 undersöker dels genus i romantiklitteratur, dels läsarnas attityder till denna genre.  
 M5 studerar en familjs läsvanor och iakttar successionsmönster i läsarnas inställningar 

till litteratur och läsning.
 M6 har som syfte att tolka relationen text - läsare, nämligen läsarnas individuella 

förutsättningar i relationen till text samt betydelsen av textens utformning, stil och 
budskap. 

 M7 undersöker läsning av science fictionlitteratur och dess betydelse för kvinnliga 
läsare. 

 M8 undersöker vuxnas läsning av ungdomslitteratur, dess orsaker, läsarnas 
lässtrategier och förhållandet högt och lågt på det litterära fältet.  

 M9 utreder läsarnas förväntningar, upplevelser och värdering av skönlitteratur med 
hjälp av läsdagbok. 

Kvalitativa intervjuer är den övergripande metod som används i läsarstudierna. Man använder 
sig av halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer, men också av enkäter med öppna 
svarsalternativ. Life story metoden och material från läsdagsböcker används. Även internet 
nyttjas som datainsamlingsplattform då information hämtas från exempelvis blogginlägg.  I 
tre fall har magisteruppsatsförfattarna böcker som underlag för undersökningarna (M2, M2, 
M6). I en läsarstudie (M9) förde de undersökta läsarna läsdagböcker under två månaders tid. 
Analyserna i läsarstudierna omfattar kvalitativ innehållsanalys, egen analysmodell (M1 och 
M4) och tematiska analyser. 
I föreliggande studie tar jag i analysen inte upp läsarstudiernas undersökningsmetoder utan 
återger kort dessa här för att komplettera en allmän bild av läsarstudierna. Jag tycker att en 
analys av metoderna skulle kunna vara ett särskilt undersökningsämne och förmodligen skulle 
det krävas andra analytiska redskap än de som används här. De nio magisteruppsatserna 
undersöker sammanlagt 118 läsare, presenterade i nedanstående tabell.   

Magister-
uppsats

Antal 
utfrågade 
läsare

Åldrar Kön Sysselsättning

K M Yrkes-
arbetande

Studerande Pensioner
ade

Ospecifice-
rad

M1 7 68 - 79 7 - - - 7 -

M2 6 21 - 59 4 2 4 2 - -

M3 56 19 - 26 39 17 - De flesta 
studerar

- -

M4 7 20 - 60 5 2 7 - - -

M5 6 (15) - 82 3 3 2 2 2 -

M6 6 22 - 46 3 3 3 3 - -

M7 7 25 - 35 7 - 5 2 - -

M8 10 28 - 36 8 2 9 1 - -

M9 13 20 - 54 13 - 6 3 - 4

Totalt 118 19 – 82 89 29 36 69 9 4

Tabell 2: De undersökta läsarna i magisteruppsatserna
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Den enda läsaren i 15-års ålder tas med i beräkningen och ingår i ålderssegmentet med läsare 
mellan 19 – 30 år. Av de 118 utfrågade läsarna är de flesta studerande, 36 är yrkesarbetande, 
9 är pensionärer och 4 läsare har ingen specificerad sysällsättning. Läsarstudierna utfrågar 89 
kvinnor och 29 män. Man kan se att antalet utfrågade kvinnliga läsare är mycket större än 
antalet utfrågade manliga läsare. Jag har utifrån ålder grupperat läsarna i tre ålderssegment 
inom det allmänna åldersintervallet 19 – 82 år. 

I diagrammet (Diagram 1) kan man se att inom åldersegmentet 19 – 30 år undersöks totalt 86 
läsare, varav 63 är kvinnor och 23 är män och det är det åldersegmentet som är mest
representerat i läsarstudierna.

Det följs av åldersegmentet 31 – 60 år som omfattar 23 utfrågade läsare varav 18 är kvinnor 
och 5 är män och slutligen kommer åldersegmentet 61 – 82 inom vilket det undersöks 8 
kvinnor och endast en man.

Diagram 2 visar att kvinnorna är den grupp som är mest representerad. De utgör 75,42 % av 
det totala antalet utfrågade läsare.  
De äldre är den minst undersökta gruppen, endast 7,63 % av det totala antalet läsare. Inom 
samma grupp finns endast en man. Man kan också se att alla åldrar inte finns representerade
inom det allmänna åldersintervallet 19 – 82.
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Följande diagram (Diagram 3) visar mer detaljerat åldrarna för alla utfrågade läsare. Här
framgår att alla åldrar inte är representerade i läsarstudierna.  

Diagram 3: Antal läsare för varje ålder 
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Exempelvis är inte ålderssegmenten 37 – 44 år, 48 – 54 år, 60 – 68 år representerade. Jag har i 
Diagram 3 inte räknat in alla de 56 läsarna som undersöktes i M3, utan bara de 7 som 
utfrågades separat i kvalitativa intervjuer. 
De 56 läsarna i M3, varav 30% var män och 70% var kvinnor, utfrågades först genom 
kvantitativa enkäter. För läsarna som endast utfrågades via enkäten anges ingen exakt ålder. 
Dessa läsare redovisas inom ett allmänt åldersintervall på 19 – 26 år. 

5.2 Läsarstudiernas teoretiska ramar 

Med teoretiska ramar avser jag de olika teorier, teoretiska modeller och begrepp som
läsundersökningen i varje magisteruppsats utgår från. Teorierna betraktar jag som ett system 
av påståenden eller som en samling satser som beskriver och förklarar ett fenomen inom 
respektive undersökningsområde.94  I analysen av uppsatsernas teorier tar jag också hänsyn 
till i empirin befintliga teoretiska begrepp och modeller, sedda som teoriernas beståndsdelar. 
Begrepp är grunder för teorier och en teoretisk modell uttrycker förenklat hur olika företeelser 
hänger samman. 95  

Som sagt består mitt arbetsmaterial av deduktiva undersökningar av läsning. Alla 
magisteruppsatser som analyseras här utgår från olika teoretiska ansatser och följer ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Endast en av läsarstudierna kombinerar kvalitativ med
kvantitativ undersökningsteknik. De kunskapsområden vilka jag anser vara härstammande för 
uppsatsernas teorier benämner jag här som discipliner, trots att det till stor del handlar om
delområden eller subdiscipliner. (Se avsnitt 2.4)

I enlighet med min metodologi presenteras nedan läsarstudiernas teoretiska ramverk. 
Hänvisningar till respektive läsarstudie har jag valt att göra inom löpande text.  Presentationen 
har oundvikligt en deskriptiv karaktär under detta analysskede.  

I M1 appliceras en egen teoretisk modell för undersökning av skönlitteraturens kvalitativa 
värde för olika läsare. Denna modell kombinerar flera teorier men den huvudsakliga ramen är 
läsutvecklingsteorin, framställd av J.A. Appleyard i Becoming a reader: the experience of 
fiction from childhood to adulthood. Läsarstudien använder också teoretiska modeller från 
SKRIN- projektet: den personlighetspsykologiska modellen ur rapporten Varför läser du? av 
Sten Furhammar; den social- och utvecklingspsykologiska modellen från rapporten Læsning i 
slægten: om børns udvikling til læsere av Uffe Seilman samt modellen om 
läsarutbyteskategorier från Læsningens former av Dorthe Berntsen och Steen Folke Larsen.  

Utöver dessa teoretiska ramverk omtalas också andra forskningsansatser som influerar 
undersökningen, vilka kan klassas som sekundära teorier. Exempel på dessa är
textanalysteorin från Catherine Sheldrick Ross forskningsrapport Finding without seeking: 
what readers say about the role of pleasure reading as a source of information, Stanley E. 
Fishs Literature in the reader : affective stylistics och Gunnar Hanssons Inte en dag utan en 
bok : om läsning av populärfiktion. Ansatser som berör läsarresponsteori och genusperspektiv 

                                               
94 Molander, Bengt. Vetenskapsfilosofi : en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan . 1988, p. 37; 
Hartman, Op. cit. 1998, p. 98. 
95 Wallen, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 1996, pp. 52sq.; Molander Op. cit. p. 161.
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framställda av Janice Radway i undersökningen Kvinnor läser romantik: om samspelet mellan 
text och kontext och Jon Smidts studie Blir teksten til i lesingen?: om litteraturteori og 
litteraturlesing förekommer också. 

Dock är läsarstudiens (M1) huvudsakliga teori Appleyards läsutvecklingsteori. Den här teorin 
kombinerar magisteruppsatsförfattaren med läsarutbytesmodellen och med modellen om 
läsarkategorier och denna sammanställning av en huvudsaklig teori och sekundära teorier
utgör enligt magisteruppsatsförfattaren en egen litteraturpsykologisk modell. Man kan se att 
läsarstudien (M1) använder teoretiska verktyg från flera discipliner och man kan här nämna
litteraturvetenskap, psykologi och genusvetenskap. Enligt magisteruppsatsförfattaren är 
modellen sociologisk och deskriptiv och den är den teoretiska utgångspunkten för
undersökningen av skönlitteraturens kvalitativa värde för olika läsare.  

I M2 väljs som utgångspunkt en teori som tillhör det konstfilosofiska fältet, nämligen Hugo 
A. Meynells teori om kvalitetsvärdering, ur boken En fråga om smak? Läsarstudien intar en 
hermeneutisk hållning (M2, s.5) och ”extraherar” från Meynells teori, som också refererar till 
andra områden som musik och bildkonst, det som handlar om värdering av skönlitterär 
kvalitet, magisteruppsatsens forskningsfråga. Kvalitetsvärderingsteorin är läsarstudiens 
huvudsakliga teoretiska ramverk. Det finns också andra teoretiska modeller och begrepp som 
läsarstudien åberopar som t.ex. de från SKRIN- projektet, Hanssons teori om läsning av 
populärfiktion, Ross modell om läsarkategorier, Bourdieus kapitalteori samt Ecos och 
Gadamers teorier om tolkning och förståelse av text. Magisteruppsatsförfattaren påpekar 
svårigheten i att finna någon teori som direkt kopplar samman den individuella läsupplevelsen 
med sättet att värdera skönlitterär kvalitet, och poängterar behovet av att granska flera fält. 
(M2, s.31)  
Huvudteorin för läsarstudien (M2) är alltså kvalitetsvärderingsteori med ett teoretiskt 
inlånande från discipliner som estetik och konstfilosofi. Med tanke på de sekundära teoretiska 
ansatserna kan man här nämna kunskapssociologin och litteraturteorin som de andra inlånade 
disciplinerna.  

Flera teorier sammanbinds också i M3 men läsarstudiens huvudsakliga teoretiska ramverk 
kommer från reader-response kriticismen. Teoretiker som Louise M. Rosenblatt, Georges 
Poulet och Wolfgang Iser omtalas.  Norman Hollands tes från The dynamics of literary 
response och 5 readers reading, om relationen mellan text och läsarens psyke och om 
läsarens utveckling av identitetstema är den väsentligaste i läsarstudien (M3). 
Tonvikt läggs också på de typer av skönlitteratur som läses inom ett visst läsarsegment, här 
unga vuxna, samt på läsningens betydelse för den här målgruppen. Därför tar undersökningen 
hänsyn till ålders- och genusbegreppet och filosofiska och socialpsykologiska modeller 
diskuteras. För ungdomsbegreppet används bl. a. teorin om kulturell friställning uttalad av 
socialpsykologen Thomas Ziehe i Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet.

Genusteorier lånas från filosofens Åsa Carlsson studie Kön, kropp och konstruktion: En 
undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus. 
I uppsatsens teoriavsnitt finns också en diskussion om Bourdieus teorier om kulturellt kapital, 
habitus och fält. Dessutom diskuteras kvalitets- och populärlitteratur och olika perspektiv tas 
upp. Litteraturgenrer som kärleksroman, fantasy, deckare och kriminalroman diskuteras. 
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Både ungdomsbegreppet och genusteorin är grundläggande för läsundersökningen (M3, s. 
90). Litteraturteori (receptionsteorier), psykologi (Hollands psykoanalytiska modell) och
kultursociologi är andra discipliner på vilka det teoretiska ramverket grundas. Ross, 
Furhammars och Hanssons teorier om läsning omtalas här (M3) endast som bakgrund till 
undersökningen, under avsnittet om tidigare forskning.    

Receptionsteorin är huvudteorin i M4. Läsarstudien har litteratursociologi, med ett 
genusperspektiv som teoretisk bakgrund. M.L. Rosenblatts transaktionsteori exponerad i 
boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa är grundläggande för 
läsundersökningen. Magisteruppsatsförfattaren (M4) påpekar att det genusteoretiska 
perspektivet är konstruktivistiskt, med utgångspunkt i begrepp som genussystem och 
genuskontrakt och med referens till genusvetaren Yvonne Hirdmans bok Genus: om det 
stabilas föränderliga former, samt etnologens och medieforskarens Marianne Lilliequist Våp, 
bitchor och moderliga män: om kvinnligt och manligt i såpoperornas värld. Dessa är de 
väsentligaste teoretiska begreppen i uppsatsen. För tolkningen av romantiklitteraturläsningen, 
vilket är undersökningens syfte, kopplas läsning till teorier om regression och progression, 
hämtade från socialpsykologen och pedagogen Thomas Ziehes bok Kulturanalyser: ungdom, 
utbildning, modernitet samt till Radways studie Reading the Romance: women, patriarchy, 
and popular literature.

Kopplingar till andra lästeorier, förekommande också i tidigare presenterade läsarstudier,
såsom Furhammars och Hanssons teorier, finns. Andra teorier som tas upp är
litteraturforskaren Maria Ulfgards studie om kvalitetsbegrepp, reception och 
litteraturvärdering från För att bli kvinna och av lust: en studie i tonårsflickors läsning samt
beträffande perspektiv på genrefenomenet, Anders Öhmans Populärlitteratur - de populära 
genrernas estetik och historia. Teoretiska perspektiv på FLN- romaner kopplas till teoretiker 
som Ulla Lundqvist och Maria Ehrenberg och deras litteraturundersökningar Sagor om sex 
och skräck - populärromanen än en gång respektive Romantik för vuxna flickor. 
Litteraturteori, socialpsykologi, litteraturvetenskap, genusvetenskap och litteratursociologi 
kan nämnas för att ringa in de discipliner som erbjuder läsarstudien ett komplext teoretiskt 
ramverk. 

M5 undersöker en familjs läsvanor utifrån Roger Säljös sociokulturella perspektiv, Sten Folke 
Larsens kunskapstaxonimi, Bourdieus teoretiska begrepp om symbolisk kapital och habitus 
samt Martha J. Coxs och Blair Paleys modell om familjesystemet, framlagt i artikeln Families 
as system. Det sista begreppet övertas alltså från psykologi och psykiatri. 
Läsforskning från bl.a. SKRIN- projektet, Ross teori om nöjesläsning och Radways 
undersökning av kvinnors läsning omtalas endast som tidigare forskning. Magisteruppsatsen 
har inte, såsom jag uppfattar det, en huvudteori. Roger Säljös sociokulturella perspektiv, Sten 
Folke Larsens kunskapstaxonimi, Bourdieus teoretiska begrepp om symbolisk kapital och 
habitus samt Martha J. Coxs och Blair Paleys modell om familjesystemet används i 
läsarstudien på ett kompletterande sätt. Psykologi, litteratursociologi och kultursociologi är, 
enligt min uppfattning, tre discipliner som erbjuder läsarstudien ett sammansatt teoretiskt 
perspektiv. 
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M6 är en läsarstudie som sätter samman flera teoretiska utgångspunkter för undersökning av 
läsning. Dessa är teorin om det transaktionistiska förhållandet mellan läsare och text med 
referens till Louise Rosenblatts Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, den 
efferent – estetiska modellen (”efferent – aesthetic continuum”) framlagd av samma teoretiker 
i boken The reader, the text, the poem: the transactional theory of the literary work samt 
Dorthe Berntsens och Steen Larsens fyrfältsmodell om läsarutbyteskategorier från 
Læsningens former , en rapport från det i läsarstudierna så ofta omtalade SKRIN – projektet. 
Läsarstudien (M6) prövar de ovan nämnda teorierna och refererar också till annan 
läsforskning, gemensam för alla andra läsarstudier. Litteraturteorin och i viss mån psykologin 
är, enligt min uppfattning styrande för undersökningen men litteraturteorin är den 
huvudsakliga disciplin från vilken studiet av läsningen byggs upp.

M7 fokuserar på kvinnors läsning av science fiction litteratur och intar tre teoretiska 
utgångspunkter, nämligen Yvonne Hirdmans genussystemmodell från boken Genus – om det 
stabilas föränderliga former och från artikeln Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning, Louise M. Rosenblatts transaktionsteori presenterad i Litteraturläsning 
som utforskning och upptäcktsresa och i The reader, the text, the poem samt Judith Butlers 
teorier om identitetsbegreppet från boken Genustrubbel: Feminism och identitetens 
subversion. Dessutom innehåller undersökningen, som fokuserar på en viss litterär genre, 
fantasy, en teoretisk granskning av detta område. Litteraturteori (läsarresponsteori) och 
genusvetenskap är de discipliner från vilka läsarundersökningen (M7) lånar sina teorier och 
begrepp.    

I undersökningen av vuxnas läsning av ungdomslitteratur hämtar M8 övergripande teorier och 
begrepp från Cultural Studies- traditionen, nämligen från Tony Watkins studie Cultural 
Studies, New Historicism and Children’s Literatur och från Ien Angs idéer om 
masskulturideologin. Den symboliska kampen på det kulturella fältet och den kommunikativa 
synen på kultur är några av de övergripande idéerna från Cultural Studies tradition. 
Litteratursociologen Robert Escarpits begreppspar kvalificerad litteratur - populär litteratur 
samt John Fiskes idéer om ideologibegreppet från Kommunikationsteorier: En introduktion 
används också som teoretiska utgångspunkter i undersökningen (M6)
I stort härstammar det teoretiska perspektivet i läsarstudien från både litteratursociologin och 
från vissa delar av Cultural Studies, särskilt de som avser kulturideologier. 

Läsarstudien M9 undersöker läsupplevelser hos läsvana vuxna och använder för det Ross och 
Cheltons (verksamma inom B&I) modell om läspåverkningsfaktorer, framlagd i artikeln 
Reader’s Advisory: Matching Mood and Material och nyaristotelikern Marta Craven 
Nussbaums begrepp ”reading for life” presenterad i boken  Love's knowledge: essays on 
philosophy and literature. Litteraturteoretikern Jan Mukarovskýs lära om det estetiska värdet, 
från både Aesthetic function, norm and value as social facts och  Structure, sign, and 
function: selected essay kompletterar läsarstudiens teoretiska ram.
Andra förekommande teser i M9, är liksom i andra magisteruppsatser hämtade från bl. a. 
SKRIN- projektets läsforskning samt från Rosenblatts, Escarpits och Appleyards teoretiska 
modeller och alla dessa utgör grundtankar i M9. Läsarstudien har flera teoretiska ramverk och 
dessa tillhör inte bara litteraturteorin utan också kulturfilosofin och estetiken. 
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Samtliga läsarstudier antar kvalitativa förhållningssätt till sin empiri. En av dessa kombinerar 
dock kvantitativ med kvalitativ metodologi. Olika teoretiska utgångspunkter tas för
besvarandet av forskningsfrågorna. Dessa sammanfaller i många av uppsatserna men det finns 
också vissa läsarstudier som har specifika teoretiska ramar. De teorier, modeller och begrepp 
som läsarundersökningarna utgår från pekar på flera olika discipliner och subdiscipliner. Till 
det återkommer jag längre fram i studien. 
Vidare ämnar jag granska de kunskaper om läsning som magisteruppsatsförfattarna 
åskådliggör utifrån de presenterade teoretiska ramarna. 

5.3  Kunskaper om vuxnas läsning

I detta arbetsskede har jag särskilt granskat avsnitten om analys/resultatredovisning, 
tolkning/diskussion och slutsatser i de valda läsarstudierna (avsnitten benämns olika i olika 
uppsatser). Nedan följer observationsinsamling för varje läsarstudie. Det som jag uppfattar 
som relevant data för att vidare kunna identifiera kategorier och huvudkategorier redovisas. 

M1 utfrågar sju kvinnor mellan 68 och 79 år, med fokus på läsintressets orsaker, 
läsutvecklingen, läsutbytets former, läsningens ändamål, litteraturarter och litteraturvalet i 
speciella livssituationer. Läsundersökningens resultat visar att läsningen är sociologiskt 
betingad från barndomen till vuxen åldern. Familjen, skolan, personliga förebilder, 
arbetsplatsen och umgängeskretsen påverkar en persons läsning och dessa påverkansfaktorer 
sätter sin prägel på både läsintresset och läsutvecklingen genom livet. Läsarna visar olika 
läsutbytesformer, alla läsare utom en läser genererande och utvecklar ett överskridande 
läsutbyte. Man läser för avkoppling, verklighetsflykt, identifikation och socialt sammanhang.
Läsning som informationskälla/kunskapskälla, som självreflektion och som terapiform är, 
enligt läsundersökningens resultat, sekundära ändamål. Det visar sig finnas ett samband 
mellan val av litterära genrer, läsningens ändamål och läsutbytesformer. Varje litteraturval har 
en viss funktion och ger ett visst läsutbyte. 

De genrer som huvudsakligen föredras är romantik och realism. Skönlitterär läsning har 
betydelse i vissa livssituationer och enligt läsarundersökningens resultat kan läsningen av 
skönlitteratur betraktas både som stöd och som kunskapskälla. Man konstaterar att det ändå är 
svårt att konkret bedöma det känslomässiga stödet läsningen av skönlitteratur ger läsarna. 
Undersökningen visar att skönlitterär läsning används som stöd i livskriser, som sätt att få råd 
i speciella fall och för att minska ensamhetskänslor.  

M2 utreder kvalitetsvärderingskriterier av skönlitteratur för sex läsare mellan 21 och 59 år.  
Varje läsare fick välja att tala om en enda bok, betraktad som en av de allra bästa respektive 
läsare hade läst. Igenkänning och inlevelse tycks påverka läsarnas kvalitetsvärdering i större 
mån än vad de är medvetna om. (M2, s.64) Dock konstateras i undersökningen att 
respondenternas läsarter i alla fall utom ett är förståelseinriktade och relationen till texten är 
för de flesta ytlig. Flertalet av läsarna värderar innehållet (ämnet, berättelsen) i högre grad än 
formen (t.ex. språket). (M2, s.65f.)
Litteraturvalet påverkas av sociala faktorer och de flesta läsare väljer böcker efter boktips de 
får från bekanta. (M2, s.60). De utfrågade läsarna verkar ha andra värderingskriterier för 
skönlitteratur än de som expertisen framhåller. Dock kan man i undersökningen identifiera
delar av dessa kriterier, även om läsarna inte är medvetna om dem. Utifrån expertisens 
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kriterier, och i enlighet med läsarstudiens huvudteori, kan de utfrågade läsarna anses ingå i 
kategorin inkompetenta läsare med vissa brister avseende estetisk känslighet (M2, s.63). 
Läsarstudiens resultat visar sig vara i strid med vissa av de valda teorierna om läsning. 
Angående den teoretiska modellen om läsarutbytesformer visar undersökningens resultat att 
det i detta fall inte går att applicera modellen eftersom respondenternas läsarter rör sig över 
gränserna i Furhammars kategorier. (M2, s.64) Liknande resultat anges också avseende 
Bourdieus och Hanssons hypoteser. (M2, s. 61)

M3 har det högsta antalet utfrågade läsare och opererar med både ett kvantitativt och ett
kvalitativt arbetssätt. Skönlitteraturläsningens betydelse för segmentet unga vuxna (19-26 år) 
är i fokus. Läsvanor undersöks och valet av litterära genrer, läsintressets orsaker, läsningens 
betydelse samt litteraturtillgång är undersökningens koordinater. 
Resultaten från den kvantitativa enkätundersökningen respektive den kvalitativa 
intervjuundersökningen skiljer sig inte mycket. Unga vuxna läser mest nutidslitteratur. Andra 
typer av litteratur är klassiker, deckare, historiska romaner, noveller, thrillers, lyrik, romantik, 
fantasy och science fiction. 

Kvinnliga läsare föredrar romantik, läser mer på fritiden än de manliga läsarna och de läser 
lika gärna böcker skrivna av kvinnliga som av manliga författare. Männen läser mer science 
fiction än kvinnorna och föredrar manliga författare (M3, s.69-73).
I fråga om läsupplevelser är igenkännandet samt inlevelsen viktiga faktorer för läsningen. 
Unga vuxna söker sin identitet och vill gärna läsa skönlitteratur skrivna av unga författare 
eller böcker där huvudpersonerna är unga. (M3, s.75).
De flesta unga vuxna lånar böcker från biblioteket/kompisar eller köper dem. Det är inte 
möjligt att renodla kategorier för läsutbyten eftersom de flesta läsare rör sig över gränser för 
dessa. Läsintressets orsaker är huvudsakligen avkoppling och underhållning. I andra hand 
läser man i bildningssyfte. (M3, s.76f.)

Undersökningen identifierar flera läsarutbyteskategorier och följande typer av läsning: 
underhållningsläsning, känslomässig och/eller existentiell läsning samt allmänbildande 
läsning. Läsarnas kulturella kapital förklarar läspreferenser och lässyften. Undersökningens 
resultat visar att de flesta av de teorier som prövas i studien stämmer med praktiken. 

M4 utfrågar sju läsare mellan 20 och 60 år. Läsarstudien visar att läsarna ofta likställer 
romantikläsning med lättläsning. Läsningen fungerar då som avkoppling och underhållning 
men den tycks också uppfylla ett regressivt behov hos läsarna, ett trygghetsbehov. Detta tycks 
stämma med magisteruppsatsens teorier. Enligt exempelvis Ziehes teorier, uppfattas
romantikläsning som skydd mot tillvaron, mot verkligheten. 
Man söker inte i första hand identifikation utan avkoppling. Läsarna visar på en defensiv 
hållning beträffande läsning av romantiklitteratur. Den sociala kontexten påverkar 
läsattityderna. I Radways undersökning uttrycker läsarna, som till skillnad från läsarna i M4 
inte var ekonomiskt oberoende, skuldkänslor. De utfrågade läsarna i M4 är medvetna om att 
romantiklitteratur av andra anses vara dålig litteratur men de tycker att man också från denna 
litteratur kan lära sig saker, exempelvis historia och geografi. Det är inte kärlekshistorien som 
intresserar läsarna, utan det är händelseförloppet och spänningen som fångar läsarna. 
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Läsarna har både positiva och negativa inställningar till romantiklitteraturläsning. De gillar 
lättlästheten, lyckliga slut och glamorösa miljöer men ogillar genusstereotyper. Genren väljs 
ut när man söker avkoppling, verklighetsflykt och harmoni. Undersökningen visar att 
läsningen är situerad, vilket stämmer med Rosenblatts teori som säger att litteraturvalet beror 
på stunden, stämningen och kontexten.

Undersökningen i M5 tar reda på om det finns successionsmönster beträffande en familjs 
läsvanor och utfrågar familjemedlemmar i tre generationer, totalt sex läsare mellan 15 och 82 
år. Resultatet visar att det finns varierande inställningar till läsning som resultat av den sociala 
kontexten: uppväxtsätt, personliga intressen och tidsbrist utformar läsningen. Den nya 
generationen ser inte läsningen som en ”statusgrej” på samma sätt som de äldre medlemmarna
i familjen. Läsningen styrs av olika intressen som medlemmarna i familjen har, exempelvis 
utifrån sysselsättning och fritidsintresse. Samtliga läser för avkoppling och nöje men också i 
utbildningssyfte. Litteraturtillgången varierar kvantitativt från den äldre till den yngre 
generationen men det betyder inte med nödvändighet att de unga läser mer än vad de äldre 
gjorde på sin tid. Faktorer som påverkar läsningen är tid, ekonomi, krav från arbete/skola, 
tillgänglighet, utbildning, social bakgrund, politiska aspekter, status och kön. 

Resultatet visar att den kollektiva kunskapen återskapas hos den enskilda familjemedlemmen. 
Den kollektiva inställningen till litteratur och kultur, uppväxtmiljön och de olika personernas 
erfarenheter influerar varje individs inställning till litteratur. (M5, s.47) Trots det visar 
läsarstudiens resultat att man inte kan urskilja ett särskilt mönster i denna familjs läsvanor.
Dock får man en uppfattning om vad som är specifikt för just denna familj vad det gäller 
läsningen. (M5, s.50).

Med underlag i två texter utforskas i M6 förhållandet läsare - text för tre män och tre kvinnor 
mellan 22 och 46 år. Resultatet visar att läsupplevelsen påverkas av läsarens personlighet, 
intressen och till viss del av läsarens sysselsättning. Variation i läsupplevelsen ges av dessa 
faktorer och inte av förståelsen. Personliga erfarenheter och förutsättningar utformar 
läsupplevelsen genom associationer och reflektioner. Utbildningsgraden påverkar läsvanorna 
samt det kritiska tänkandet och reflekterandet vid läsandet. Läsarens bakgrund påverkar 
transaktionen läsare - text. 
Texten, med dess utformning, språk, still och budskap bidrar också till transaktionen, den 
medverkar till läsupplevelsen. Ett språk som av läsaren uppfattas som invecklat/torftigt kan 
”tolereras” om textbudskapet anses vara intressant. 
Den språkliga utformningen kan förhöja eller försämra läsupplevelsen, beroende på läsarens 
preferenser. 

Undersökningen visar på att texten inte enhälligt kan manipulera och styra läsaren. Den är 
endast en medhjälpare för läsarens reflektion och självmedvetenhet och inte en självständig 
faktor, avskild från de personliga preferenser läsaren bidrar med i transaktionen (M6, s.50) 
Läsarstudien visar på att Rosenblatts transaktionsteori, hennes modell om efferent - estetiska 
kontinuum, är väl applicerbara i detta fall och ger en bra uppfattning om hur relationen läsare 
- text konstrueras. Det visar sig också att läsningen är situationsbunden/kontextuell (M6, 
s.51). I detta fall definierar man vardagsläsning som en transaktion med texter utanför 
lärandebaserade förhållanden, med både självreflexiva och avslappnande funktioner.  
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De två texter som var underlag för undersökningen är klassificerade som facklitterära, men de 
uppfattas av några läsare som skönlitterära och det gör att skiljelinjen mellan vad läsarna 
anser vara fack- och skönlitteratur blir diffus och väldigt subjektivt (M6, s.54). 

I M7 utfrågas sju kvinnor mellan 25 och 35 år om sin läsning av science fiction. 
Denna typ av läsning uppfattas som störig, provocerande, nytänkande, barnslig och lekfull. 
Läsaren är nyfiken och läsningen kan vara visionär och estetisk. Den kräver en viss 
förförståelse. En verklig transaktion med science fiction- texter kräver förtrogenhet och 
tidigare erfarenheter av genren och först då kan den estetiska läsningen ske. (M7, s. 47).  
Det uppstår vad som Rosenblatt kallar ställföreträdande upplevelser under en sådan läsning, 
upplevelser av något som är omöjligt i verkligheten. Science fiction- läsning ses inte som 
verklighetsflykt och eskapism. Det är inte en kompensatorisk läsning utan det handlar snarare 
om en medvetandegörande läsning. (M7, s. 47) 

Genren upplevs som maskulint dominerad och den stereotypa science fiction - läsaren tycks 
vara man eftersom männen läser mer sådan litteratur än kvinnorna. Läsarna utrycker en relativ 
identifikationsförmåga som inte nödvändigtvis gäller eget kön utan mer är 
människocentrerad. (M7, s.47) Resultatet visar på att science fiction - läsningen till stor del 
inte är identitetsformande utan mer identitetsbekräftande. (M7, s.51).   Det finns resultat som 
motsäger resultaten i andra magisteruppsatser. Igenkännandet (identifikation) är inte så viktig 
för science fiction- läsarna p.g.a. den kvinnliga läsarens frustration över genusstereotypi. Den 
kvinnliga sf - läsaren intar en dubbel outsiderposition. Hon avviker inom den allmänna 
gruppen av kvinnliga läsare eftersom hon intresserar sig för något typiskt manligt och
samtidigt är hon också avvikande i gruppen av science fiction- läsare eftersom den domineras 
av män (M7, s.52). 

De utfrågade kvinnorna i läsarstudien har ett relativt distanserat förhållande till läsning, vilket 
inte stämmer med G. Hanssons och L. Larssons särskilda kvinnliga läsart som visar på 
identifikatorisk läsning. Läsarna här uppvisar en intellektuell snarare än en känslomässig 
läsning och i detta fall stämmer nog Furhammars term ”instrumentell läsning” bättre än 
Rosenblatts teori om efferent läsning. Det är mest texten och inte läsarens genus som präglar 
transaktionen, för att tala med Rosenblatts termer. Man kan inte tala om kvinnliga respektive 
manliga läsarter, enligt M7.   

I M8 utfrågas tio läsare mellan 28 och 35 år om deras läsning av ungdomslitteratur. 
Läsarstudien visar att det hos vuxna finns en ambivalent inställning till ungdomslitteratur, en 
kritiserande respektive en uppvärderande attityd. Man talar dels om lättläst, stereotyp och 
intrigfokuserad litteratur, och dels om en litteratur som inte är avskild från vuxenlitteraturen. 

Läsintressets kan förklaras med att vuxna läsare av ungdomslitteratur antar en ironisk hållning 
avseende läsning av litteratur som traditionellt är avsedd för tonåringar. Den begränsade 
åldersdiskursen ifrågasätts med olika argument. Exempelvis hävdas att man kan lära sig
mycket om ungdomar och att läsningen öppnar nya tankar om hur man kan undvika att fastna 
i vuxenperspektivet. (M8, ss.59, 62) Man läser för att få en trevlig stund, för nöje och
analogin läsning – godis förekommer. (M8, s. 43f.).  Vuxnas ungdomslitteraturläsning kan 
kopplas till en slags ålderskris (M8, s.51).
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Förhållandet mellan högt och lågt blir diffust genom att den vuxna läsaren använder olika 
strategier, ofta motstridiga i sin argumentering av litteraturvalet.  Man kan se mildare negativ 
kritik av ungdomslitteraturen och ett förespråkande av en striktare gränsdragning mellan hög 
och låg litteratur (M8, ss.15, 59, 62). Resultatet visar att de utfrågade läsarnas inställningar till 
ungdomslitteratursläsning stämmer med teorier om demoniseringsstrategi, 
hybridiseringsstrategi och inverteringsstrategi. (M8, s.60) Det framkommer också en 
förändrad syn på förhållandet högt – lågt, där de båda inte längre är varandra totalt 
uteslutande, här dras en parallell med förhållandet kvalitets- och populärlitteratur. (M8, s.60). 

I M9 undersöks vuxnas skönlitteraturläsning och 13 vana kvinnliga läsare mellan 20 och 54 år
utfrågas. Läsarstudien visar att litteraturvalet styrs av läsarens humör. Total läsupplevelse 
överträffar eventuella invändningar mot textens utformning. Skönlitterär läsning uppfattas 
som verklighetsflykt och utifrån detta syfte sker valet av genre medvetet. Igenkännandet och 
inlevelsen är också viktiga, det kan vara betydande att läsupplevelser stämmer med den
livssituation läsaren befinner sig i. Läsningens mål är ibland att skapa en trivsam miljö 
omkring sig under läsningens gång. 
Den ”ultimata” läsupplevelsen är den förnimmelse som når fram till läsaren när läsaren 
upplever läsningen som uppslukande och det är ett levande minne av denna typ av 
läsupplevelse som gör att läsaren går vidare i sitt läsande. (M9, s. 21 – 26)

Bokens genre, tema och utseende påverkar läsarens förväntningar inför sin kommande 
läsupplevelse. Omslag och baksidestext kan locka till läsning men dessa är inte avgörande vid 
litteraturvalet. Bokens tjocklek kan också påverka läsupplevelsen som helhet. 
Undersökningen hittar inget mönster för betydelsen av utseendet på ett bokomslag vid val av 
böcker.  Baksidestexter kan uppfattas negativt av de utfrågade läsarna när dessa ”avslöjar” för 
mycket. (M9, ss.26 – 29) Litteraturvalet står i viss relation till förförståelsen om författaren. 
Tidigare kända och omtyckta författare ger stora förväntningar på läsningen. Förförståelse får 
man via Internet och bokbloggar, läsarnas största källa för information om litteratur. 
Biblioteket har en sekundär plats och boktips från vänner har inte särskilt stor betydelse för 
dessa vana läsare, vilket är ett resultat som skiljer sig jämfört med andra här redovisade 
läsarundersökningar. Serieläsning tycks vara mycket populärt, vilket var ett något 
överraskande resultat av studien. Vana läsare anser inte att en bok med stor medial 
uppmärksamhet, högt placerad på försäljningslistor är den bästa boken. Vana läsare granskar 
kritiskt dessa källor. 

Läsupplevelser påverkas av läsarens erfarenheter och livssituation vilket är ett resultat som 
stämmer med andra här aktuella läsarstudier. Mötet med bokens miljöer och karaktärer är 
starkt beroende av hur väl de egna erfarenheterna stämmer överens med miljön och 
egenskaperna hos de fiktiva karaktärerna i boken. (M9, s.36) Läsupplevelsen befinner sig i 
direkt relation med igenkännandet och identitetsskapandet, ju starkare identifikation desto 
starkare läsupplevelse (M9, s.41). Det här resultat strider mot resultatet i t.ex. M7. 

Språket och stilen spelar roll i litteraturvärderingen. Läsarna bedömer deckare och 
chicklitteratur som sämre litteratur men de anser att det inom samma genre kan finnas olika 
kvalitetsnivåer (M9, s.48). Läsningen kan bli en livsstil och dess mål här underhållning, flykt 
från vardagen samt tröst. Läsare söker på olika sätt bilder ur litteraturen för att spegla och 
bearbeta sin egen verklighet. Detta leder till en ökad social förståelse, ny erfarenhet och ny 
kunskap. Läsarstudien placerar inte in läsarna och läsvanorna i bestämda kategorier.  
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Ross teori om att läsaren utvecklar koder för att skapa mening för sitt läsande bekräftas i 
läsarstudien. De utfrågade läsarna har ett brett register av olika koder och dessa har betydelse 
när de värderar sin läsning.(M9,s.42) Till Nussbaums teori om läsaren som deltagare eller 
domare lägger författarna efter analys av resultatet ytterligare en kategori, läsaren som 
åskådare. Läsaren ställer sig ofta utanför texten (M9, s.43f.) Rosenblatts teori om efferent 
läsning bekräftas. 

I detta avsnitt har jag presenterat det ackumulerade resultatet av datainsamlingen för 
respektive läsarstudie. Avsikten är att vidare sammanställa och strukturera materialet för att 
åskådliggöra de kategorier och huvudkategorier som framkommer i studiet av läsningen.

5. 4 Positionering av undersökningsämnet inom B&I 

Min intention i detta avsnitt är att utreda hur magisteruppsatsförfattarna betraktar 
problemområdet läsning som undersökningsämne inom B&I. För det har jag fokuserat på att 
granska mitt material för att hitta argumentering för valet av ämne. Jag tittar också på vad 
denna argumentering grundar sig på.  
Jag anser att magisterförfattarnas egna åsikter om ämnesvalet kan ge en uppfattningen om 
vilken plats som kan tilldelas dessa läsarstudier som biblioteks- och 
informationsvetenskapliga undersökningsalster. Under närläsningen av min empiri framstod
denna argumentering inte alltid som självsäker vilket koncessiva formuleringar som ”trots att
detta är en uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap [...]”, eller ”[...] mitt ämne faktiskt
är av intresse även här [...]” tyder på (min kursivering). Här kommer några citat som stöder 
denna observation. Författaren till M1 skriver: 

Trots att detta är en uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap kommer jag inte gå in 
på hur biblioteket ska ställa sig till kvalitetsbegreppet, utan endast studera ett litet fält inom 
det användarområde jag valt som inriktning på utbildningen.  (M1, s8)
För att tydligare koppla an till biblioteks- och informationsvetenskap och visa på att mitt 
ämne faktiskt är av intresse även här vill jag hänvisa till Catharina Stenbergs 
licentiatuppsats ”Litteraturpolitik och bibliotek” [...] (M1, s.59)

Likaledes skriver författarna till M3 att: ”Även om detta är en uppsats inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap så kommer vi inte i någon större utsträckning att inrikta oss på 
bibliotekets betydelse för unga vuxnas val av skönlitteratur”. (M3, s.7)

Sådana formuleringar i argumentering av ämnesvalet pekar enligt min uppfattning på en viss 
osäkerhet och ett behov av att tydligare påvisa kopplingar mellan undersökningsämnet läsning
och B&I. Det finns å andra sidan flera motiveringar till val av problemområdet läsare och 
läsning som undersökningsämne. Man hänvisar exempelvis till utbildningens kurser. 
I en magisteruppsats nämns kurser som ”Människans förhållande till bibliotek”, delmomentet
”Vuxna människors förhållande till skönlitteratur”, samt kursen ”Litterära genrer”. (M1, s.1). 
Delkursen ”Litteraturen och samhället” nämns i M8 (s.4) som ett studieområde inom B&I och 
som ett argument för ämnesvalet. I kurser inom utbildningen har uppgifter där läsvanor skulle 
undersökas förekommit, och detta används också som argument (M2:s.6; M3: s.1). 



45

I en läsarstudie framhålls i ett särskilt avsnitt undersökningens relevans för 
bibliotekarieprofessionen. När det gäller både genusframställning och synen på vad som är 
kvalitetslitteratur kan bibliotekets utbud och litteraturförmedling framstå som konservativ och 
nya kunskaper om kvinnliga science fiction - läsare och deras litteraturpreferenser blir därför 
viktiga. Den fysiska placeringen av science fiction - litteratur på biblioteket kan behöva
förändras. (M7, s.58f.) 

Att undersöka läsningen och därmed läsarens attityder till litteraturen är angeläget inom B&I 
”[...] eftersom man inom denna disciplin utbildar framtida bibliotekarier, vars uppgift kan 
bestå av att bedöma och köpa in olika sorters litteratur.” (M8, s.3). Läsundersökningar har 
relevans för bibliotekarieprofessionen exempelvis när det gäller tillhandahållning av litteratur. 
Det är viktigt att biblioteken i litteraturförmedlingen tar hänsyn till genusframställningen. 
Bibliotekets syn på detta kan påverka låntagarnas tillgång till exempel när det gäller science 
fiction eller populärlitteratur. Därför är undersökningar av läsarnas kvalitetsvärdering av 
litteratur är viktiga: 

Vid litteraturförmedling till vuxna på folkbibliotek kan idén om ‟den goda litteraturen‟ i 
stället tänkas leda till att science fiction blir något som låntagarna får konsumera ‟på egen 
risk‟, och att man inte rekommenderar sf-litteratur till personer som inte efterfrågar den. 
Om det stämmer att det fortfarande är övervägande män som läser science fiction, finns 
risken att bibliotekens utbud blir konservativt när det gäller genusframställningen. Detta 
kan i sin tur leda till att färre kvinnliga läsare hittar fram till genren. Biblioteken har nu en 
gång valt att tillhandahålla populärlitteratur, och om man tar sitt uppdrag på allvar bör även 
dessa genrer granskas utifrån kvalitetskriterier, och genus blir här en viktig aspekt. (M7, 
s.58f.)

Att undersöka t.ex. vuxna som läser ungdomslitteratur har en direkt koppling till bibliotekets 
skyltningsverksamhet: 

Om ett bibliotek exempelvis endast skyltar med Stephanie Meyers vampyrromaner på 
barnavdelningen, kommer kanske inte de vuxna användarna att känna sig lika manade att låna 
dem som de skulle gjort om de funnits vid en mer neutral plats, där de slipper den eventuella 
pinsamheten i att låna något på barnavdelningen. (M8, s. 4)

Man anser också att läsundersökningar inom B&I mest är inriktade på kvantitativ forskning 
där intresset ligger i att få svar på frågor som ”vad”, ”hur mycket” och ”hur ofta” man läser. 
Därför bör läsundersökningar inom B&I orientera sig mer mot kvalitativa metoder: 

Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I), som kretsar kring läsning 
och läsrelaterade ämnen, är relativt ansenlig. [...]. Läsforskningen har som nämnt dock främst 
varit inriktad mot läsvaneundersökningar där frågor som vad man läser, i vilken eller vilka 
situation/er man läser samt hur ofta eller mycket man läser, är vanliga 
undersökningsområden. [...] inriktningen på en kvantitativ forskning [...] lämnar dock många 
frågor inom den kvalitativa forskningen kring läsarens känslor, reaktioner och reflektioner 
vid läsningen obesvarade. (M6, s. 1)
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Allmänt anser man att läsarstudier inom B&I är en frekvent företeelse, men att intresset inte 
är jämt fördelat på alla grupper av läsare, exempelvis undersöks vissa åldersgrupper oftare än 
andra: 

Vi anser att uppsatsen hör hemma inom denna disciplin eftersom det är vanligt med 
läsarundersökningar inom Biblioteks- och informationsvetenskap. (M3, s.7)
I vår litteraturgenomgång har vi inte funnit mycket forskning som inriktar sig på 
åldersgruppen unga vuxna, 18-26 år, och deras förhållande till skönlitteratur, därför anser 
vi att vår uppsats är av intresse för forskningsfältet.(M3: s.8)

Enligt ovanstående framgår bl. a. att läsarstudier inom B&I motiveras av utbildningens 
struktur. Hos magisterförfattarna är detta det vanligaste motivet och därför vill jag följaktligen 
ta upp några kursplaner som författarna till läsarstudierna talar om. Några 
magisteruppsatsförfattare har valt att under dessa kurser utföra uppgifter i form av 
läsundersökningar och intresset för problemområdet läsning utvecklas vidare i 
magisteruppsatserna. 
Jag har tittat på följande kursplaner: ”Människans förhållande till bibliotek”, ”Litteraturen och 
samhället”, ”Litterära genrer” 96 samt på andra som finns på institutionens hemsidor för olika 
utbildningar.97  

I planen för kursen ”Människans förhållande till bibliotek” står det att kursen ingår i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap (BOA), inom utbildningsområdet övrig (ÖV). Kursen 
indelas i tre block, varav block ett, ”Individers och gruppers förhållande till information, 
kunskap och kultur” bl.a. innehåller delmomenten ”Människans förhållande till skönlitteratur” 
och ”Människans förhållande till facklitteratur och kunskapskällor”. Varje delmoment är en 
trepoängkurs. (BHS, 96-12-11, s.1) I samma sfär, inom samma utbildningsområde, kan 
nämnas kurserna ”Litteraturen och samhället” och ”Litterära genrer”. Den första, fastställd 
2008-12-09, är en kurs på 7,5 högskolepoäng vars innehåll exempelvis fokuserar på problem 
kring det litterära kretsloppet, köns- och läsperspektiv på litteraturen, värdesystem, 
kanonbildning och populärlitteratur. Kursens mål är att studenten ska kunna: 

 redogöra för centrala litteratursociologiska begrepp och teoretiska förhållningssätt
 analysera skönlitterära verk med avseende på hur de avspeglar idéer och förhållanden i 

samhället
 analysera litteratur som på olika sätt är ägnad att påverka samhällets utveckling med avseende 

på idéinnehåll, ideologisk tendens och verkningsmedel
 tillägna sig forskning kring litteratursociologiska problem
 redogöra för huvuddragen i den svenska bokmarknadens funktionssätt 

Genrekunskapskursen, fastställd 2008-04-02, behandlar flera moment med tonvikt på litterära 
genrer och sakprosagenrer. Kursens mål är att ge kunskaper om genrebegreppets användning i 
bibliotekspraktiken, om relationen mellan texters form och funktion samt om 
värderingssystemets betydelser vid tolkning och bedömning av genrer. 
I läsarstudierna hänvisar man också till litteratursociologin, som är en 7,5 poängskurs, 
fastställd av institutionsstyrelsen 2007-05-15. Kursens utbildningsmål är att:

                                               
96 BHS- registrator, registrator@hb.se , 4 maj 2011 08:03.
97 BHS, Bibliotekarieprogram, närutbildning.
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 ge kvalificerad information och vägledning om skönlitteratur och läsning
 redogöra för centrala litteratursociologiska begrepp och teoretiska förhållningssätt
 tillägna sig forskning kring litteratursociologiska problem
 redogöra för huvuddragen i den svenska bokmarknadens funktionssätt med utblickar mot den 

internationella bok- och mediemarknaden
 analysera betydelsen av värderingssystem för läsning, litterär förståelse och litterär kritik
 analysera litteratur med avseende på hur de speglar idéer och förhållanden i samhället. (BHS, 

2007-05-15)

En annan plan, fastställd året därpå för den valbara kursen ”Litteratursociologi och 
läsarstudier”, inriktar sig exempelvis på teorier inom litteratursociologi och läsforskning, 
olika perspektiv på litteraturreception. Läsningens betydelser och funktioner för individ, 
grupp och samhälle framläggs som ett problemområde inom utbildningen. (BHS, 2008-10-
28). Ovan presenterade kursplaners innehåll med klara anvisningar beträffande studiet av 
problemområdet läsare och läsning ses här i anknytning till magisteruppsatsförfattarnas egna 
motiveringar för undersökningsämnet läsare och läsning. 

Alla dessa kurser omtalas av magisteruppsatsförfattarna och ingår i deras argumentering för 
ämnesvalet. Vad denna argumentering relaterad till det egna fältet kan tillföra ytterligare
kommer att analyseras längre fram i min uppsats. 
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6. Analys och diskussion 

Metastudiens syfte är att definiera problemområdet läsning som undersökningsämne inom 
B&I och för att åstadkomma det har jag formulerat tre frågeställningar. Dessa rör de 
teoretiska ramar biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudier utgår ifrån i studiet av 
vuxnas läsning, de kunskaper om läsare och deras läsning som läsarstudierna åskådliggör 
samt de sätt på vilka man, utifrån egen disciplin, betraktar problemområdet läsning som 
biblioteks- och informationsvetenskapligt undersökningsämne.

Svaren på dessa frågor kommer att tydliggöras under analysens gång. De första tre avsnitten i 
detta kapitel strukturerar och analyserar innehållet i läsarstudiernas redovisning av empirin
med hänsyn till läsarstudiernas teoretiska utgångspunkter, till de huvudkategorier som uppstår 
i studiet av vuxnas läsning samt till magisterförfattarnas egen positionering av 
undersökningsämnet inom B&I. Analysen utvecklas sedan med ett teoretiskt resonemang 
inom vilket jag försöker identifiera möjliga premisser för hur problemområdet läsning 
uppfattas som biblioteks- och informationsvetenskapligt undersökningsämne. 

6.1 Huvudteorier, sekundära teorier, inlånande discipliner

Jag erinrar om att jag i detta sammanhang med termen ”teori” avser den samling av 
påståenden som beskriver/förklarar fenomen inom respektive undersökningsområde. Termen
”teoretisk modell” avser en förenklad förklarning av hur olika fenomen är beskaffade och 
termen ”begrepp” avser teorins fundament. Nästan alla läsarstudier har flera teoretiska ramar, 
men i de flesta av studierna framgår det tydligt att vissa teorier framstår starkare än andra. På 
grund av detta kan magisteruppsatsernas teoretiska ramverk indelas i huvudteorier och 
sekundära teorier.

Sammantaget involverar läsarstudierna kultursociologiska och moralfilosofiska teorier, teorier 
om kunskapstaxonomi, den sociokulturella teorin, transaktionsteorin, cultural studies –
kriticism samt kvalitetsvärderingsteorier. Olika teoretiska modeller används, såsom modellen 
om läsarutbyteskategorier samt modeller från läsarrespons - teorier. Teoretiska begrepp som 
genus- och identitetsbegreppet brukas. 

Tabell 4 visar de teoretiska ramarna, vilka rymmer teorier, modeller och begrepp. En 
indelning görs i ”huvudteorier” och ”sekundära teorier” samt utifrån de discipliner och 
subdiscipliner varifrån, enligt min åsikt, teorierna hämtas.  
Läsarstudierna använder olika teorier som visar inre förbindelser med varandra. Dessa lånas 
från närliggande eller helt olika discipliner och subdiscipliner.
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Magisteruppsats Huvudteori(er) Sekundär (a)  teori(er) Discipliner
M1 Läsutvecklingsteori som 

huvudteorin. (Appleyard)
Egen sociologisk och deskriptiv 
modell (kallad för 
”litteraturpsykologisk modell”) 
genom kombination mellan 
huvudteorin och olika sekundära 
teorier. 

Teoretiska modeller: 
personlighetspsykologisk, 
social- och utvecklings-
psykologisk ;   
Läsarutbytesmodellen; 
Modellen för nöjesläsning 
Läsarresponsteori (Reader-
respons criticism) Genusteorier 

Psykologi
Litteraturvetenskap
Litteraturteori
Litteratursociologi
Genusvetenskap
B&I

M2 Kvalitetsvärderingsteorier 
(Meynell)

Olika teorier om läsning från 
SKRIN- projektet; 
Modellen för nöjesläsning 
Teorier om läsning av 
populärfiktion; 
Kultursociologiska begrepp 
Receptionsteorier  

Konstfilosofi 
Litteraturvetenskap
Litteratursociologi
Kultursociologi
B&I
Litteraturteori

M3 Reader-response criticism 
(Rosenblatt, Poulet, Iser)

Psykolanalitisk modell; 
Personlighetspsykologisk 
modell; 
Modellen för nöjesläsning 
Kvalitetsvärderingsteorier;  
Ungdomsbegreppet (begreppet  
”kulturell friställning” ); 
Genusteorier;
Kultursociologiska begrepp 

Litteraturteori
Psykologi
Litteraturvetenskap
B&I
Socialpsykologi
Filosofi
Litteratursociologi
Kultursociologi

M4 Reader- response criticism 
(Rosenblatts transaktionsteori)

Genussystem, genuskontrakt 
Socialpsykologiska teorier om 
regression och progression 
Kvalitetsbegreppet;  
Genrebegreppet; 
Andra förekommande i tidigare 
material teorier och modeller 
(personlighetspsykologisk 
modell, genreteorier)

Litteraturteori
Socialpsykologi
Litteraturvetenskap
Genusvetenskap
Litteratursociologi

M5 Familjesystemmodellen; 
Läsarutbytesmodellen; 
Sociokulturell teori; 
Kultursociologiska begrepp

- Psykologi; 
Litteratursociologi
Kultursociologi

M6 Läsarresponsteori 
(transaktionsteori ; efferent-
estetiska modellen).  

Läsarutbytesmodellen.  Litteraturteori
Psykologi

M7 Genussystemmodellen; 
Läsarresponsteori 

(transaktionsteori); 
Identitetsbegreppet.

Teoretiska perspektiv på fantasi 
som litterär genre

Genusvetenskap
Litteraturteori
Psykologi

M8 Vissa begrepp från teorier inom 
Cultural Studies: t.ex. 
masskulturideologin, symbolisk 
kamp. 

Litteratursociologiska modellen 
kvalificerad litteratur - populär 
litteratur; ideologibegreppet. 

Kulturvetenskap
Litteratursociologi

M9 Modellen om 
läspåverkningsfaktorer; 
Moralfilosofiska begrepp 
”reading for life”
Teorin om det estetiska värdet. 

Flera förekommande i tidigare 
material teorier (t.ex. 
receptionsteori och 
litteratursociologiska 
perspektiv).  

B&I
Litteraturteori
Litteratursociologi
Litteraturvetenskap

Tabell 3: Läsarstudiernas teoretiska ramverk
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I de valda biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudierna har jag funnit följande 
huvudteorier: läsutvecklingsteorin som i kombination med vissa sekundära teorier framställer 
en litteraturpsykologisk modell; kvalitetsvärderingsteorin; transaktionsteorin 
(läsarresponsteori) samt den sociokulturella teorin. De huvudsakliga teoretiska modellerna är
den efferent - estetiska modellen (från läsarresponsteorier), familjesystemmodellen och 
genussystemmodellen samt modellen om läspåverkningsfaktorer. De teoretiska begrepp som 
används i undersökningen av läsning är identitetsbegreppet, moralfilosofiska begrepp 
(”reading för life”), masskulturideologibegreppet och begreppet om den symboliska kampen 
(från Cultural Studies) samt kultursociologiska begrepp.  Av huvudteorierna är 
läsarresponsteorier de mest nyttjade, fyra av de nio biblioteks- och informationsvetenskapliga 
läsarstudierna utgår från sådana teorier. Litteraturpsykologiska modeller och 
kultursociologiska begrepp ges också företräde. En enda läsarstudie använder 
moralfilosofiska begrepp.  

Analysen har hittills åskådliggjort att olika teorier, modeller och begrepp används för studiet 
av läsare och läsning och dessa pekar på en rad mer eller mindre närliggande 
kunskapsområden, t.ex. kultursociologi, konstfilosofi, litteraturteori, litteratursociologi, 
socialpsykologi och utvecklingspsykologi.  Jag har generiskt kallat dessa för discipliner även 
om det framför allt handlar om delområde eller subdiscipliner som pekar på respektive
”moderdisciplin”.  
Även denna slutliga kategorisering av de discipliner från vilka läsarstudierna lånar in sina 
teorier kan föra med sig en del diskussioner. Litteraturvetenskap är exempelvis en disciplin 
som opererar med analysmetoder, begrepp och koncept från många andra discipliner.
Sociologi, psykologi och filosofi lyfts i min studie fram som inlånande discipliner för
läsarstudiernas teoretiska redskap. 
Dessa är också områden som ligger nära litteraturvetenskapen. Läsning undersöks även inom 
litteraturvetenskap och inom bokhistoria, utifrån både närliggande och mer avvikande
perspektiv. Psykoanalytiska, socialhistoriska och litteratursociologiska analysmetoder 
används också inom litteraturvetenskapen. 
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6.2  Kategorier och huvudkategorier.
Kunskapsbilden: porträtt med flera ansikten

Enligt analysen kan man i läsarstudierna identifiera följande kategorier, essentiella i studiet av 
läsningen: läsutveckling, läsintresse, läsvanor, läsupplevelser och läsningens 
ändamål/funktion. Det är på grund av en mångfald egenskaper inte möjligt att återfinna en 
enda huvudkategori. Denna mångfald pekar på att det mellan kategorierna, samt mellan 
kategorierna och huvudkategorierna, finns flera kausala relationer. 
Med Znanieckis formuleringar om ontogenetisk och filogenetisk klassifikation (se avsnitt 
4.2.1) är dessa kausala relationer grunden för det essentiella i specifika kategorier. De
determinerar/orsakar vissa kategorier och följaktligen också huvudkategorier. Jag finner 
därför rimligt att indela de fem kategorierna i två huvudkategorier: 

 Huvudkategori 1: Läsningens betingelser. Denna huvudkategori innehåller följande 
kategorier: 

 Läsutveckling
 Läsintresset
 Läsvanor 

 Huvudkategori 2: Läsningens effekter och värde. Denna huvudkategori innehåller
följande kategorier: 

 Läsupplevelser 
 Läsningens ändamål/funktion.

Kategorierna och huvudkategorierna visar det som är centralt i undersökningen av 
problemområdet läsning och som karakteriserar kunskapsbilden, skapad av läsarstudierna. 

Alla läsarstudier, oavsett dess specifika undersökningssyften, uppmärksammar de 
omständigheter inom vilka läsningen skapas. Dessa ringar in frågor angående läsarens 
bakgrund, enligt min uppfattning främst frågor om vem, vad, när och varför man läser.
Frågorna tyder på en första typ av kausala relationer. Man undersöker aspekter som gäller de 
faktorer med vilka man tolkar läsintresset, läsvanorna och läsutvecklingen. Dessa aspekter är 
relativt oproblematiska att fastlägga och interpretera. De representerar främst bakgrunden till
den, enligt mig, mest komplicerade delen i en kvalitativ undersökning av läsning, nämligen 
den som vill fånga in psykologiska och moraliska aspekter av läsningen. Detsamma gäller 
också besvarandet av ”varför” och ”hur” frågor, vilka tyder på den andra typen av kausala 
relationer. Läsupplevelser och läsningens ändamål är här viktiga undersökningsaspekter. De 
ger inte bara underlag för att beskriva olika läsarter och registrera olika läsarporträtt utan de är 
också de mest ömtåliga och därför de mest svårtfångade aspekterna av läsningen.

De ovan nämnda frågornas inre logik visar på de två typer av kausala relationer som råder 
mellan kategorierna och huvudkategorierna och pekar på möjligheten till indelning i två 
distinkta, men inte oavhängiga, huvudkategorier. I det följande försöker jag att syntetisera de 
analyserade magisteruppsatsernas undersökningsresultat för att visa på vilka kunskaper om 
vuxna läsare och deras läsning som framkommer i de nio läsarstudierna. 
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Enligt föregående analys av de kunskaper om läsare och läsning som magisteruppsatserna 
åskådliggör och efter en systematisering av dessa kunskaper i förhållande till de utfrågade 
läsarnas ålder och genus framträder i magisteruppsatserna en nyanserad kunskapsbild. 
Läsningen är personlig, intim kopplad till individen och därför flerdimensionell. 

Genom att sammanställa kunskaper från alla de nio läsarstudierna, ser man att unga vuxna 
mellan 19 och 26 år främst läser nutidslitteratur och utifrån ett genusperspektiv tycks det 
finnas en korrespondens angående litteraturvalet och genus. De flesta av de teorier som
prövas i undersökningen av unga vuxnas läsning överensstämmer med 
undersökningsresultatet. 

Undersökta män och kvinnor mellan 21 och 59 år värderar innehållet framför formen när det 
gäller skönlitterära texter och många visar brister avseende estetisk känslighet, ett 
undersökningsresultat som verkar vara i strid med en del teorier. 

Läsning av ungdomslitteratur föredras av vissa vuxna mellan 28 och 35 år, främst för 
upplevelsen av en trevlig stund men ibland kan denna läspreferens kopplas till en slags 
ålderskris. 

För åldersegmentet mellan 22 och 46 år är läsupplevelsen ett resultat av transaktionen läsare 
- text, där läsarens personlighet är avgörande. För många läsare inom denna ålderskategori 
blir gränsen mellan fack- och skönlitteratur ganska diffus och subjektiv. 

Liksom läsning i allmänhet är romantikläsning för åldersegmentet mellan 20 och 60 år 
situationsbunden, den uppfyller både ett regressivt behov och ett trygghetsbehov, vilket 
stämmer med vederbörande teori. Litteraturvalet tycks vara beroende av stunden, stämningen 
och kontexten.

Kvinnliga vana läsare mellan 20 och 54 år väljer att läsa skönlitteratur beroende på sitt i 
humör. Igenkännandet och identitetsskapandet är viktiga komponenter för läsupplevelsen, 
vilket skiljer sig från de attityder som de kvinnliga SF – läsarnas inom samma ålderskategori 
har. Läsvana kvinnor mellan 20 och 54 år låter sig inte placeras inom bestämda kategorier, 
utifrån olika teoretiska modeller, eftersom de har ett brett register av olika koder. 

Den kvinnliga science fiction - läsaren, mellan 25 och 35 år förhåller sig distanserad till 
textens karaktärer, de visar mindre på en känslomässig läsart och mer på en intellektuell 
sådan. 

För kvinnor mellan 68 och 79 år framstår läsningen som situationsbunden och skönlitterär 
läsning verkar vara ett stöd vid livskriser.   
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6.3 Argument ”inifrån”: undersökningsämnets relevans inom B&I

I ett tidigare avsnitt har jag presenterat magisteruppsatsförfattarnas egna åsikter angående 
deras val av problemområdet läsare och läsning som undersökningsämne. 
Magisterförfattarnas åsikter om ämnesvalet kan visa på vilken plats dessa läsarstudier har som 
biblioteks- och informationsvetenskapliga undersökningsalster. 
Under närläsningen av min empiri framgick det att denna argumentering inte alltid är
självsäker och jag har flera gånger påträffat formuleringar som pekar i den riktningen. Man 
kan, enligt min uppfattning, identifiera fyra argument som framhävs för att berättiga läsning 
som undersökningsämne inom B&I. Dessa argument har större eller mindre beröringspunkter 
med varandra, men det är ändå möjligt att indela dem som följer:    

Det första argumentet och det som är mest visibelt är att utbildningens struktur motiverar 
valet av undersökningsämnet läsning. 
Utbildningen innehåller kurser med denna inriktning och under dessa kurser kan studerande 
välja uppgifter som innefattar läsundersökningar. Kurser eller delkurser som Människans 
förhållande till bibliotek, Litteraturen och samhället, Litterära genrer samt Litteratursociologi 
och läsarstudier omtalas av magisteruppsatsförfattarna som en del av argumenteringen. Det 
andra argumentet pekar på professionsrelevansen.

Det är viktigt att förstå läsare- textrelationens premisser i ett icke kunskapsbaserat 
sammanhang och därför är undersökning av problemområdet läsning inom B&I viktigt för 
biblioteksprofessionen. Att arbeta med text och information kräver inte bara praktiska 
färdigheter utan också teoretisk förståelse för relationen läsare – text. I detta argument kan 
man inkludera att studier av litterära genrer och deras läsare har betydelse för bibliotekets 
förmedlingsarbete och inköp av litteratur.

Läsundersökningar inom B&I kan också ha inflytande på bibliotekets sociala verksamhet, i 
mötet med användarna. Detta argument ringar även in aspekter som gäller bibliotekets 
skyltningsverksamhet och de problem som kan uppstå med en konservativ syn på läsning. Till 
argumenten som gäller professionsrelevansen kan man också föra det faktum att det är 
fundamentalt att bibliotekspersonal har god kännedom om de genrer som erbjuds, och även 
om dessa genrers läsargrupper. 

Att det råder en brist på mer kvalitativt inriktad läsforskning inom B&I, är det tredje 
argumentet. Man anser att den kvantitativa läsforskningen har prioriterats och att den lämnar 
obesvarade frågor kring hur och varför man läser. 
Det fjärde argumentet handlar om att läsargrupper är ojämnt representerade i läsarstudier.
Ofta fokuseras det på vissa åldersgrupper framför andra. Ett konkret exempel som lyfts fram 
är bristen på forskning i åldersgruppen unga – vuxna. 
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6.4 Premisser för undersökning av vuxnas läsning i B&I –
magisteruppsatser

Jag använder termen ”premiss”, synonym med explanantia, det som man förklarar med. Mer 
konkret gäller det att urskilja tänkbara antaganden som kan vara betecknande för biblioteks-
och informationsvetenskapliga magisteruppsatser vilka undersöker vuxnas läsning i icke 
biblioteksrelaterad kontext och därmed definiera sådana läsarstudiers position inom B&I. 

Mitt huvudsakliga syfte med denna metastudie var att utreda hur problemområdet läsning 
undersöks i ett avgränsat antal biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser 
för att definiera läsningen som ett undersökningsämne inom området. I detta syfte har dessa 
magisteruppsatser, alternativt benämnda som läsarstudier analyserats och deras 
undersökningsresultat har sammanställts och syntetiserats. Min forskningsfråga och mitt 
material möjliggör inte ett forskningsförfarande där en viss teori testas mot empirin. Därför är 
det inte aktuellt att diskutera huruvida min undersökning bekräftar eller motsäger teoretiska 
ansatser inom problemområdet. Jag testar inte teorier om läsare och läsning mot min empiri, 
istället är det min empiri som antar olika teorier och modeller i studiet av läsningen. Jag tolkar 
den primära forskningens resultat och dess betydelser. Det som jag kallar för 
”grundantagande” erbjuder en viss bakgrund som omramar det undersökta problemområdet. 
Det är sammanhanget inom vilket min forskningsfråga rör sig.

Under min granskning av litteratur som exempelvis redogör för vad disciplin och 
tvärvetenskaplighet är, har vissa frågor uppstått. Även om inte exakta svar på dem är av vikt i 
detta sammanhang, är det betydelsefullt att ge en bild av hur B&I uppfattas. 
I min studie har jag, för att undvika förvirring och eftersom det finns oenigheter angående 
huruvida B&I är en disciplin eller inte, använt mig av termer som ”utbildningsämne” och 
”forskningsfält” när jag talar om B&I.  De områden från vilka min empiri hämtar sina 
teoretiska ramar har jag benämnt som discipliner. Termen ”subdiscipliner” betecknar i min 
studie endast delområden inom de inlånande disciplinerna och inte delområden inom B&I. Av
tidigare genomgång av litteratur kring tvärvetenskaplighet inom B&I framgår att B&I 
betraktas antingen som ett tvärvetenskapligt eller flervetenskapligt forskningsfält samt att 
B&I också omtalas som utbildningsämne med olika kunskapsfält, discipliner eller 
subdiscipliner som i sig själva är tvärvetenskapliga eller flervetenskapliga. Vill man ändå 
diskutera de teoretiska utgångspunkterna för min undersökning så kan jag hänvisa till det som 
jag i kapitel fyra redogjorde för gällande metastudier.  Utifrån det syftar min undersökning till 
analys av redan existerande forskning samt till teoretiserande av den. 

Mitt material lämpar sig, enligt den angivna litteraturen om kvalitativa metastudier, för 
sekundär analys. Det finns en kompatibilitet mellan den sekundära analysens syfte och de 
primära data som ska analyseras. Dessutom är analysens syfte distinkt skilt från de primära 
undersökningarnas syfte. Jag undersöker läsarstudierna för att se hur dessa positioneras inom 
B&I medan läsarstudierna själva har ett annat undersökningssyfte. Vidare framhålls det att 
den sekundära analysens design, metod, datainsamlingsprocedur, kategorisering och 
syntetisering ska redovisas tydligt, vilket jag tycker att jag har gjort. I det följande försöker 
jag identifiera premisserna för studiet av läsningen, i enlighet med resultatet från föregående 
analys. Resonemanget följer dock inte samma steg som i föregående analys där 
undersökningen sker i följande ordning: teorier, kunskaper om läsning, magisterförfattarnas 
argument. Orsakerna till detta ligger i resonemangets inre logik. 
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Föreliggande undersökning av de nio läsarstudierna visar upp några antaganden som kan ses 
vara betecknande för studiet av vuxnas läsning. 

Man kan i de nio läsarstudierna urskilja två huvudinriktningar i studiet av läsningen. Den ena 
representeras av läsarstudier i vilka läsningen utforskas övergripande med tonvikt på läsarnas 
kvalitetsvärdering av litteratur (M1, M2, M6, M9). Den andra huvudinriktningen visar ett 
intresse för mer specifika problem (M3, M4, M5, M7, M8), mer specificerat undersöks 
läsningen i relation till läsarnas ålder (M3), till vissa litterära genrer (M4, M7, M8) samt till 
en viss omständighet (M5). Tre av läsarstudierna (M1, M7 och M9) undersöker läsningen 
utifrån läsarnas genus. 

De två huvudinriktningarna visar att problemområdet läsning inom B&I studeras både allmänt 
och specifikt. Den första inriktningen visar ett allmänt intresse för läsarnas vanor, 
läspreferenser och värderingskriterier av skönlitteratur. Läsarstudier inom den andra 
inriktningen fokuserar intresset på undersökning av specifika områden i vuxnas läsning: vad 
skönlitterär läsning betyder för en viss åldersgrupp inom den allmänna kategorin och hur 
läsningen ser ut för läsare som väljer att läsa en viss litterär genre framför andra. 
Inom den andra huvudinriktningen är också kombinationer, som t.ex. relationen mellan 
läsarens genus och en viss litterär genre, möjliga och intressanta.  
De två huvudkategorierna, läsningens betingelser samt läsningens effekter och värden, 
tidigare identifierade under min analys, återfinns inom både den allmänna och den specifika 
huvudinriktningen. Läsundersökningen, vare sig allmän eller specifik, utformas kring dessa 
huvudkategorier. Huvudkategorin läsningens betingelser ringar in läsarintresset, läsvanorna 
och läsutvecklingen. Mellan kategorierna råder ömsesidiga förhållanden, läsintresset påverkar 
läsvanorna och läsutvecklingen och alla tre beskriver hur läsningen utformas. Läsningen är 
betingad av yttre faktorer, den påverkas av de sociala omständigheter läsaren befinner sig i. 
Litteraturvalet och litteraturtillgången styrs av sociala omständigheter som uppväxtmiljön 
med faktorer som familj, skola, sysselsättning och vänner.

Även det för läsutvecklingen viktiga personliga intresset beror på samspelet mellan yttre 
faktorer, nämnda ovan, och den personliga prägeln given av varje läsares personlighet. 
Läsarstudierna visar att läsningen påverkas av sociologiska faktorer och att den är 
situationsbunden. Man läser det man är intresserad av, det man tror att man behöver veta eller 
det andra säger att man borde läsa. Individuell läsning påverkas av kollektiva inställningar till 
läsningen. Stor litteraturtillgång betyder inte nödvändigviss intensiv läsning. Man föredrar att
läsa vissa genrer framför andra på grund av faktorer som samspelar i individens kulturella 
kapital men det är ändå inte en regel. Läsintresset som styr litteraturvalet blir subjektivt till 
sist och det överskrider de traditionella antagande om vem som borde läsa vad. Exempelvis 
finns det vuxna som läser ungdomslitteratur, män som läser romantiklitteratur och kvinnor 
som föredrar science fictionlitteratur.  Motstridiga attityder och argument styr valet av 
litteratur. Ofta styr livssituationen och det är inte alltid som en stor medial uppmärksamhet av 
litteratur får konsekvenser för litteraturvalet.

Läsningens effekter och värde är som sagt svårt att fånga in. I denna huvudkategori 
problematiseras läsningen i förhållande till läsupplevelser och läsningens ändamål, de två 
kategorier som jag efter analysen har funnit rimligt att inkludera i huvudkategorin. Att fånga 
in läsningens efterverkningar och dess betydelse i människans liv är enligt mig möjligt endast 
i en viss och begränsad mån. Detta eftersom det inte bara handlar om att förstå den fysiska 
gesten genom vilken läsningen ”materialiseras”. Det gäller också kognitiva och psykologiska 
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processer, ofta av efemärt slag, unika i den mån de uppstår under själva läsakten. Att tala om 
effekter innebär att få en uppfattning om hur det som läses materialiseras i mänsklig handling 
och således om att tolka vilken betydelse det lästa har för människans liv. Det gäller snarare
att uppfatta och tolka en förbindelse mellan det man läser och hur man handlar och inte främst 
att leta ett pragmatiskt svar på frågan om hur en viss skönlitterär text har hjälpt läsaren vid en 
viss livssituation. Det gäller alltså att, med Certeaus ord, fånga in denna ”upprepning av det 
förlorade paradiset”. 

Genom att föra samman uppfattningar om de ”tysta” eller medvetna frågor läsaren har, om 
hur dessa besvaras eller inte besvaras av skönlitteraturläsningen samt om hur svar på frågorna 
omvandlas till kunskaper för läsarens liv synliggörs denna förbindelse. Olika sätt att uppleva 
läsning visar på en mängd olika läsfunktioner och därmed lässyften och läsarter. Man läser för 
att koppla av, för att utveckla eller bekräfta sin identitet, man läser i allmänbildningssyfte, för 
social gemenskap och av nyfikenhet. Man förväntar sig hitta stöd i läsningen eller så
upptäcker man själv att läsningen ger stöd i vissa livssituationer. Läsningens effekter och 
värde ligger i dess förmåga att bistå en människa i att bättre förstå sig själv och sina 
medmänniskor. Man läser också för nöjes skull. Oftast läser man för att lära sig att ställa de 
rätta frågorna om sig själv, om andra och om livet snarare än för att hitta svar, om nu dessa 
svar kan hittas i böcker. Genomgång av litteratur inom området har belyst att B&I i 
akademisk kontext är beroende av andra forskningsfält, en relation iakttagbar i definitionen av 
B&I som ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Det har exemplifierats med kopplingar mellan 
B&I och  datavetenskap, kommunikationsvetenskap, kognitionsvetenskap och inte minst med 
humaniora. Kopplingen gäller bl.a. teorier, särskilt inom biblioteksvetenskapligt inriktad 
forskning där det finns starka band mellan B&I och exempelvis litteratur, kulturstudier och 
historia. Att läsning och läsarstudier är ett sammansatt område och att läsarstudier 
producerade inom B&I inte är något nytt, har jag redovisat i början av uppsatsen. 
Samhällskunskap, beteendevetenskap och humaniora nämns som discipliner som ”korsar” 
undersökningen av läsningen inom B&I och de utgångspunkter sådana läsarstudier utgår från 
är alla av tvärvetenskaplig karaktär.  Studiet av vuxnas läsning i de nio B&I –
magisteruppsatserna utgår från olika teoretiska ramar och de kunskaper om läsare och läsning 
som framkommer i undersökningarna har direkt anknytning till dessa ramar. Analysen har 
visat att de teorier, modeller och begrepp med vilka läsningen åskådliggörs i de nio 
läsarstudierna hämtas från litteraturvetenskap, sociologi, psykologi, filosofi samt i mindre 
mån från bokhistoria. 

Teoriernas tillämpning pekar på uppfattningen att de kan rättfärdigast instrumentellt, de 
används för skapandet av vetenskaplig kunskap. Teorier definieras också av instrumentallitet 
när de används som utgångspunkter, instrumenten för dessa empiriska undersökningar. När 
jag påstår att lån och tillämpning av teorier inom läsarstudierna rättfärdigas instrumentell 
menar jag att dessa teorier betraktas som effektiva för studiet av läsningen och används för att 
lösa empiriska problem. I läsarstudierna är detta, enligt min uppfattning, den huvudsakliga 
inställningen till de inlånande teorierna. Det finns också en viss strävan efter att 
epistemologiskt klargöra relationen mellan de inlånande teorierna och kontexten (B&I) men 
den är ganska vag eller osäker, såsom jag uppfattar det. Därför anser jag att de teorier som 
lånas in i läsarstudierna för det mesta rättfärdigas instrumentellt, möjligtvis på grund av att
lösningen av empiriska problem tillråder det epistemologiska rättfärdigande som bör 
känneteckna den empiriska situationen och den kontext inom vilket den undersöks.
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Undersökning av läsning i de nio läsarstudierna ringar in olika teoretiska perspektiv och 
uppvisar en instrumentell uppfattning av de inlånade teorierna och deras tillämpning. Ett
epistemologiskt rättfärdigande av teorierna i relation till den egna disciplinen sker i mindre 
grad. Jag tycker att uppfattningen av de teoretiska redskap man använder sig av i sin tur har 
en stark anknytning till hur man inom den egna disciplinen positionerar ett problemområde 
som ett legitimerat undersökningsämne. Därför har jag analyserat magisteruppsatsförfattarnas 
egna åsikter angående deras val av problemområdet läsare och läsning som 
undersökningsämne. Jag menar att denna aspekt kompletterar uppfattningen om vilken plats
som kan attribueras sådana läsarstudier som biblioteks- och informationsvetenskapliga 
undersökningsalster.

Jag har identifierat fyra argument med vilka magisteruppsatsförfattarna motiverar och 
positionerar läsarstudierna som biblioteks- och informationsvetenskapliga 
undersökningsalster. Dessa är utbildningens struktur (kurser inom utbildningen), 
professionsrelevans (nytta för bibliotekets förmedlingsarbete och inköp av litteratur, 
inflytande på bibliotekets sociala verksamhet), behovet av mer kvalitativ inriktad läsforskning 
inom B&I samt behovet av jämnare representativitet för alla läsargrupper. 

Analysen åskådliggör dock att argumenteringen inte alltid är självsäker och flera 
formuleringar pekar i den här riktningen. Problemområdet läsning som undersökningsämne 
inom B&I anses i stort sett vara relevant för fältet och det allmänna argumentet är dess 
självklarhet, med avseende på utbildningsstrukturen och det professionsorienterade 
perspektivet. En möjlig grund för osäkerheten i argumenteringen kan vara att de teorier som 
används i läsarstudierna är hämtade från andra discipliner, med andra ord att dessa teorier inte 
är inomvetenskapliga. Den instrumentella uppfattningen av teorierna som används för studiet 
av läsningen, belyst ovan, gör att magisteruppsatsförfattarna, trots teoretisk beläsenhet och 
medvetenhet, uppvisar en icke direkt uttalad osäkerhetskänsla inför sina inlånade teoretiska 
redskap. Magisterförfattarna argumenterar för sina teorier med praktiska/”administrativa” 
argument men ett epistemologiskt rättfärdigande av teoriernas relation med den biblioteks-
och informationsvetenskapliga kontexten saknas nästan helt. Med detta som underlag menar 
jag att det i de nio magisteruppsatserna, trots författarnas beläsenhet, framkommer att den
intellektuella självmedvetenheten är mindre och att den pragmatiska är större samt att 
undersökningsämnets relevans anses ligga mest i professionsrelevansen.  

Av argumenteringen framgår det att undersökning av läsning och läsare i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga uppsatser berättigas av utbildningens litteraturvetenskapliga delar 
samt att det har att göra med det professionsorienterade perspektivet. 
Läsare och läsning som uppsatsämne inom B&I anses som självklart även när det undersöks 
avskilt från biblioteket, i icke lärande kontexter. Det allmänna argumentet är dess självklarhet, 
givet utbildningsstrukturen och professionsrelevansen. 
Argumenteringen är mindre detaljerat i vissa läsarstudier (M5, M9) eller inte alls 
förekommande (M4).

Trots att magisteruppsatsförfattarna anser att problemområdet läsning är ett berättigat 
undersökningsämne inom B&I tycks det ändå råda ett visst tvivel över en direkt koppling 
mellan  läsning som undersökningsämne och biblioteks- och informationsvetenskapen.  
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6.5 Ett tvärvetenskapligt ”disciplinärt hem” och ett 
tvärvetenskapligt problemområde 

I början av denna studie har det påpekats att varje student eller forskare, enligt litteraturen, har
”ett disciplinärt hem” som start- och slutpunkt för undersökningsarbetet, oavsett hur 
tvärvetenskapligt detta framstår. Det är utifrån detta man utforskar, det är utifrån det 
forskningen sker, eftersom det inte finns helt tomma forskningsfält som enbart lånar in 
teorier. Dessa ”disciplinära hem” har sina specifika ramar som medger en viss tankestil som i 
sin tur tillåter inlånandet av vissa teorier, vilka passar tankestilen. 

Det handlar med andra ord om hur kunskapen produceras inom respektive disciplinära 
kontext. Inom ramarna för min undersökning gäller det att förstå i vilken mån man inom den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten kan iaktta en tankemässig förmåga, det 
vill säga en intellektuell medvetenhet som placerar problemområdet läsning i den kontext 
vilken läsarstudierna är del av.  Den tidigare diskussionen om B&I som disciplin, visar på 
oenigheter. B&Is bredd och diversitet gör att man talar om ett fragmenterat fält. Dess
heterogenitet och tvärvetenskaplighet är orsakade av de många subdiscipliner och 
mångfaldsämnen som kan länkas både till information och bibliotek, av dessa subdiscipliners 
tvärvetenskaplighet, av B&Is närhet till och inlånande av teorier från andra discipliner samt 
av subdisciplinernas tendens att flytta från B&I. 

Alla de nio magisteruppsatserna är producerade inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kontexten och deras författare argumenterar på olika sätt för
läsarstudiernas tillhörighet till denna kontext. 
Utifrån argumentationen kan man sluta sig till att det å ena sidan finns en viss osäkerhet när 
det gäller att berättiga studiet av läsning som biblioteks- och informationsvetenskapligt 
undersökningsämne. Å andra sidan visar argumenteringen att detta berättigande står i nära 
relation med det professionsorienterade perspektivet inom utbildningen. Som påpekats i 
början av denna studie är den första associationen när man talar om böcker och läsning 
biblioteket och det innebär att man inte ens behöver ett berättigande, undersökningsämnet
anses som självklart.  

Men det finns enligt litteraturen en skillnad mellan problemformuleringen inom 
professionen/praktiken och problemformuleringen inom en akademisk disciplin som tar 
professionen/praktiken som utgångspunkt, vilket jag har påpekat tidigare.   
Jag menar att det enligt föregående analys finns en viss brist på tankemässig och intellektuell 
medvetenhet, orsakad av omständigheterna ovan. Jag har funderat över i vilken mån man
inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten kan iaktta en tankemässig 
förmåga som placerar problemområdet läsning i den kontexten läsarstudierna är del av. Jag 
kan utifrån dessa omständigheter dra slutsatsen att det i det ”disciplinära hemmet” behövs mer 
självreflektion.

Jag säger ovan att det i läsarstudierna finns ”en viss” avsaknad av intellektuell medvetenhet
eftersom föregående analys visar att det ändå finns en viss kongruens i valet av teoretiska 
ramar för studiet av läsning. Läsarstudierna använder olika teorier som visar inre förbindelser 
med varandra och dessa lånas från olika discipliner och subdiscipliner, närliggande eller inte. 
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Det finns ingen direkt koppling mellan dessa discipliner och biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Istället finns det beröringspunkter som pekar på tvärvetenskaplighet 
för bägge sidorna. Det tillsammans med teoriernas varierande disciplinära tillhörighet kan 
vara orsaken till den outtalade osäkerheten. 

Även om val och tillämpning av teoretiska perspektiv till största delen rättfärdigas
instrumentellt istället för epistemologiskt kan man ändå urskilja en teoretisk korpus som pekar 
på en gemensam uppfattning av undersökningsämnet inom B&I. 

Studiet av läsningen antar vissa, inom kontexten, redan accepterade och använda teoretiska 
ramar. Det kan vara en aspekt som förtjänar ytterligare uppmärksamhet och följaktligen mer 
utrymme än vad som medges i den här uppsatsen. Det är ändå svårt att hävda att man kan 
peka på en utveckling av en tankestil i enlighet med Ludwik Flecks definition ”en riktad 
varseblivning med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna”. 
De ovan exponerade omständigheter är alla möjliga orsaker till avsaknaden av en konjugerad 
tankemässig förmåga. 

Tidigare har jag lyft fram Jan Nolins förslag på lösning av problemet kring hur en disciplin 
kan bli konvergerande och få en starkare identitet och starkare gränser. Man kan kombinera 
konvergerande och divergerande forskning inom samma disciplinära miljö, en ansats som 
redan finns i praktiken. Exempel på detta är en uppdelad forskning som å ena sidan ägnar sig 
åt disciplinens kärnfrågor och å andra sidan åt mångvetenskaplig/tvärvetenskaplig forskning 
eller alternativt båda två. Man kan också bygga på respektive disciplins huvudinriktning och 
samtidigt tillåta andra discipliners och professionellas påverkan.

Givet det och de identifierade premisserna för studiet av läsning kan jag påstå att det finns 
förutsättningar på vilka man kan bygga vidare för att kunna betrakta B&I som en 
konvergerande disciplin. Man fortsätter att också nuförtiden betrakta B&I som brett och 
splittratt. Jag menar ändå att detta tillstånd kan förändras genom ett mer självsäker 
medvetande om det egna ”disciplinära hemmet”. 
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7. Modaliteter, kunskaper, inställningar. Premisser

Under detta kapitel redovisas först de slutsatser som man kan dra utifrån analysen av 
materialet. I redovisningen tar jag hänsyn till mina tre delfrågor och besvarar dem punktvis. 
Redovisningen innehåller också en utveckling av svaren genom en viss generalisering som är 
tänkt att resultera i teoretiserande.  

Studiens forskningsfråga var hur problemområdet läsning kommer till uttryck och på vilket 
sätt det betraktas som undersökningsämne inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
utifrån ett antal magisteruppsatser som utreder vuxna läsare.  

Min undersökning har i detta syfte beaktat aspekter som gäller de kunskaper om vuxnas 
läsning som framkommer i de biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudierna, de 
modaliteter genom vilka dessa kunskaper åstadkoms samt de inställningar med vilka man 
betraktar läsning som undersökningsämne inom B&I.  

Min undersökning rättar sig efter följande tre delfrågor: 

Vilka teoretiska utgångspunkter antar de valda läsarstudierna för undersökning av läsningen 
och vilka disciplinära relationer finns mellan dessa och B&I?
Vilka kunskaper om vuxnas läsning åskådliggör läsarstudierna?
Hur positionerar magisteruppsatsförfattarna sina läsarstudier som undersökningar alstrade 
inom B&I – ramar? 

Dessa frågor besvarar jag i nedanstående punkter.

1. Analysen har visat att de biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudierna 
använder kultursociologiska teorier, moralfilosofiska teorier, teorier om kunskapstaxonomi, 
sociokulturell teori, transaktionsteori, cultural studies – kriticism samt
kvalitetsvärderingsteorier. Olika teoretiska modeller används, som modellen om 
läsarutbyteskategorier och modeller från läsarresponsteorier, liksom olika teoretiska begrepp 
som genus- och identitetsbegreppet. Huvudteorier för studiet av vuxnas läsning i de valda 
biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudierna är läsutvecklingsteorin som i 
kombination med vissa sekundära teorier bildar en litteraturpsykologisk modell,
kvalitetsvärderingsteorin, transaktionsteorin (läsarresponsteori) samt den sociokulturella 
teorin. 

Huvudsakliga teoretiska modeller är den efferent – estetiska modellen från läsarresponsteorin, 
familjesystemmodellen, genussystemmodellen samt modellen om läspåverkningsfaktorer. 
De teoretiska begrepp undersökningen av läsningen hänvisas till är identitetsbegreppet, det 
moralfilosofiska begreppet ”reading för life”, masskulturideologibegreppet, begreppet om den 
symboliska kampen (från Cultural Studies) samt kultursociologiska begrepp. 
Läsarresponsteorier är de av huvudteorierna som är mest nyttjade i studiet av läsningen, fyra 
av de nio biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudierna utgår från sådana teorier. 
Litteraturpsykologiska modeller och kultursociologiska begrepp ges också företräde. En enda 
läsarstudie använder moralfilosofiska begrepp. 
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De discipliner från vilka de analyserade läsarstudierna hämtar sina teoretiska utgångspunkter 
för studiet av vuxnas läsning är litteraturvetenskap, sociologi, psykologi, filosofi och i viss
mån bokhistoria. Läsarstudierna använder olika teorier som visar inre förbindelser med 
varandra och som lånas in från närliggande discipliner och subdiscipliner. Det finns 
beröringspunkter mellan dessa discipliner och bibliotek. Dock lyckas man, trots en strävan, 
inte alltid uppnå en direkt koppling. Detta orsakar en viss osäkerhet över 
undersökningsämnets position inom den egna disciplinen.  De disciplinära relationerna mellan 
B&I och de inlånande discipliner pekar både på flervetenskaplighet och tvärvetenskaplighet. 

2. De analyserade läsarstudierna lyfter fram varierande kunskaper om vuxnas läsning och 
min undersökning visar på följande kategorier, essentiella i studiet av läsningen: 
läsutveckling, läsintresse, läsvanor, läsupplevelser samt läsningens ändamål/funktion. Två 
huvudkategorier har identifierats: läsningens betingelser inom vilken de första tre 
kategorierna ingår samt läsningens effekter och värde där de sist nämnda kategorierna 
återfinns. 

Alla läsarstudier, oavsett undersökningssyften, uppmärksammar de omständigheter inom 
vilka läsningen sker. Frågor angående läsarens bakgrund lyfts och enligt min uppfattning 
handlar det främst om vem som läser samt om vad, när och varför man läser. Man undersöker 
aspekter som gäller de faktorer med vilka man tolkar läsintresset, läsvanorna och 
läsutvecklingen, och dessa betraktas som förkunskaper för att fånga in psykologiska och 
moraliska aspekter av läsningen. Läsupplevelser och läsningen ändamål är här viktiga, men 
också mycket ömtåliga och svårfångade, undersökningsaspekter vilka ger underlag för att 
beskriva olika läsarter och registrera olika läsarporträtt Det finns skäl att påstå att bibliteks-
och informatinsvetenskapliga läsarstudier åskådliggör olika läsarter och olika läsarkategorier i 
förhållande till läsarnas ålder och kön. 
De framlagda kunskaperna avser läsningens betingelser och läsningens effekter och värde, 
främst gällande kvinnliga läsare i alla ålder. Dock finns den största av de utfrågade 
läsargrupperna inom åldersegmentet 19 – 30 år. Läsarstudierna undersöker i mindre grad
läsare inom åldersegmentet 31 – 60 år och i ännu mindre grad produceras kunskaper om de 
äldres läsning, ådersegmentet 61 – 82 är minst representerat i läsarstudierna. 

3. Analysen har identifierat fyra olika argument som speglar magisterförfattarnas 
attityder gentemot läsning som undersökningsämne inom B&I. Utbildningens struktur (kurser 
inom utbildningen), professionsrelevans (nytta för bibliotekets förmedlingsarbete och inköp 
av litteratur, inflytande på bibliotekets sociala verksamhet), behovet av mer kvalitativ inriktad 
läsforskning inom B&I samt behovet av jämnare representativitet för alla läsargrupper i 
läsarstudier är argument med vilka magisteruppsatsförfattarna motiverar och positionerar 
läsarstudierna som biblioteks- och informationsvetenskapliga undersökningsalster.

Det framgår att undersökning av läsning och läsare i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga uppsatser är berättigad av utbildningens litteraturvetenskapliga 
delar samt att det har att göra med det professionsorienterade perspektivet. Läsare och läsning 
som uppsatsämne inom B&I anses som självklart även när det undersöks avskilt från 
biblioteket och i detta fall är det allmänna argumentet att utbildningen har innehållit kurser 
med denna inriktning. Trots det tycks det ändå råda ett visst tvivel över en direkt 
inomvetenskaplig koppling. Flera formuleringar i argumenteringen pekar på en osäker 
inställning. 
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Mitt syfte var att upptäcka och tolka på vilket sätt, med vilka resultat och med vilka 
inställningar vuxnas läsning, i icke biblioteksrelaterad kontext, undersöks biblioteks- och 
informationsvetenskapliga magisteruppsatser. Med underlag i ovanstående resultat kan jag 
påstå att det finns skäl att urskilja vissa premisser med vilka man kan definiera läsarstudiernas 
position inom B&I. Min undersökning har åskådliggjort tre sådana premisser, utmärkande för 
de nio biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudier. 

Den första premissen är att biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudier styr in 
läsundersökningen i två huvudinriktningar: en mer övergripande inriktning inom vilken man 
lägger tonvikt på läsarnas kvalitetsvärdering av litteratur och en mer specifik inriktning där 
läsundersökningen utförs i förhållande till olika variabler som läsarnas ålder eller genus, vissa 
litterära genrer eller en viss omständighet. Den första inriktningen visar ett allmänt intresse 
för läsarnas vanor, läspreferenser och värderingskriterier av skönlitteratur. Läsarstudier inom 
den andra inriktningen fokuserar intresset på undersökning av det specifika för vuxnas 
läsning, exempelvis på vad skönlitterärläsning betyder för en viss åldersgrupp, hur läsningen 
ser ut för läsare som väljer att läsa en viss litterär genre framför andra, eller på olika 
kombinationer av dessa variabler. Inom bägge huvudinriktningarna studeras läsningens 
betingelser samt läsningens effekter och värde, de två huvudkategorierna för läsningen,
identifierade under analysen. 

Den andra premissen är att läsarstudier inom B&I visar på en instrumentell uppfattning av
de inlånade teorierna och deras tillämpning och mindre på ett epistemologisk rättfärdigande 
av dessa i relation till den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten. 
De olika teorierna visar inre förbindelser med varandra, lånas från närliggande discipliner och 
subdiscipliner och pekar på en linjär tvärvetenskaplighet. Denna premiss har i sin tur stark 
anknytning till hur man inom den egna disciplinen positionerar ett problemområde som ett 
legitimerat undersökningsämne. 

Den tredje premissen är att när det gäller undersökningsämnets relevans finns det i lägre 
grad en intellektuell självmedvetenhet och i högre grad en pragmatisk sådan. Relevansen
ligger mest i professionen. Den instrumentella uppfattningen av teorier för studiet av 
läsningen, belyst ovan, gör att magisteruppsatsförfattarna, trots teoretisk förtrogenhet,
uppvisar en osagd osäkerhetskänsla. Detta eftersom de teoretiska redskapen i studiet av 
läsningen lånas in från andra discipliner. Dessa redskap approprieras med 
praktiska/”administrativa” argument men i relevansbedömningen är det epistemologiska 
rättfärdigandet för teoriernas relation med den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältet nästan frånvarande.

Föreliggande metastudies resultat visar att biblioteks- och informationsvetenskapliga
läsarstudier åskådliggör varierande kunskaper om vuxnas läsning vilken undersöks inom två 
huvudinriktningar, en allmän och en specifik. Båda med ett gemensamt intresse för läsningens 
betingelser samt dess effekter och värde. Läsarstudierna visar på en instrumentell uppfattning 
av de inlånade teorierna och deras tillämpning i studiet av läsningen. I mindre grad 
rättfärdigas dessa epistemologiskt. Problemområdet läsare och läsning betraktas med viss 
outtalad osäkerhet som undersökningsämne inom B&I och denna inställning framträder trots 
ett ingående teoretisk medvetande. Självmedvetenheten är snarare pragmatisk än intellektuell.
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7.1 Några reflektioner

Detta kapitel är avsett som en reflektion över två aspekter som jag inte har haft tillfälle att 
beröra under undersökningens gång. Jag vill kort förhålla mig till eventuella frågor angående 
metastudiens validitet och reflektera över behovet av teoretisk investigation inom en 
professionsorienterad disciplin.  

Inom kvalitativa undersökningar är validitets- eller giltighetsproblemet mycket mindre än 
inom kvantitativ forskning men detta betyder inte att denna aspekt är problemfri i det första 
fallet. Forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig, det handlar exempelvis om den 
närhet som uppstår mellan forskare och den undersökta enheten.98  Således vill jag göra några 
anmärkningar som avser materialet och metoden samt min egen inställning till dessa. 

Jag har reflekterat mycket över min analysmetod och jag tycker att den är välmotiverad och 
rimlig för mitt syfte och mitt arbetsmaterial. Jag har strävat efter att redan i materialets 
urvalsskede ha genomtänkta urvalsprinciper och efter att få ett så homogent material som 
möjligt. Jag har haft funderingar beträffande den valda metoden och i början vacklade jag 
mellan möjliga tillvägagångssätt. Som jag tidigare har nämnt används exempelvis 
innehållsanalys i metastudier. Ett annat metodologiskt alternativ, nämnt i avsnitt 6.2.1. (fotnot 
86), kunde ha varit den grundade teorin, med konstant växling mellan induktion och 
deduktion. 

Uppräkningen här utesluter inte att också andra metoder kunde ha använts. Att valet slutligen 
föll på en induktiv metod av analytisk typ beror inte på att denna metod är den mest unika och 
mest tillförlitliga av alla, utan det beror på att jag tycker att den stämmer bäst med mitt 
material, mitt undersökningssyfte samt med min personlighet. I analysens avslutande del gör 
jag kopplingar till tidigare angivna litteraturkällor genom att referera till olika tankemässiga 
resonemang kring t.ex. tvärvetenskaplighet, disciplin och tankestil. Jag har inte utgått från 
teorier eller modeller i min undersökning och jag har inte haft för avsikt att pröva sådana.
Kopplingarna representerar inte ett deduktivt moment i min undersökning. Istället avsåg jag 
under det skedet av arbetet att ge mitt undersökningsresultat en teoretisk bakgrund, att ge hela 
diskussionen enhetlighet. Ny kunskap uppstår inte plötslig på ett helt tomt fält utan den omges 
av och är en effekt av tidigare strävan till kunskap.

Den närhet som ibland uppstår mellan forskare och den undersökta enheten kan, som ovan 
nämnts, ställa till validitetsproblem i kvalitativa undersökningar. Det skulle kunna innebära
att min egen närhet till både materialet och det undersökta kunskapsområdet påverkar 
undersökningsresultatet. Jag skriver min egen uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap
om andra uppsatser av samma art och jag har vissa tidigare kunskaper om läsning och läsare. 
Mina förutfattade meningar och min förförståelse kan leda till att undersökningens pålitlighet
kan ifrågasättas. Dessa subjektiva ramar har medvetet eller omedvetet har influerat min 
undersökning. Min undersökning är dock en kvalitativ sådan, vilket tidigare redogjorts för,
och mitt intresse var att skapa förståelse och tolkning. 

                                               
98 Holme & Solvang, Op. cit., p. 94. 
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Förförståelse och flexibilitet motsäger, enligt mig, inte tillförlitlighet. Den bevaras genom 
fortlöpande insikt avseende materialet, metoden och det egna förhållningssättet till dessa. Det 
gäller även när man, som i mitt fall, undersöker sekundära datakällor.

Analys och interpretation av dokument kan vara problematiskt, men jag betraktar min empiri 
som vetenskapliga dokument till vilka jag söker ny tolkning, annan än den som framkom i de
primära undersökningarna.

Det är inte materialet som är det avgörande testet av den teoretiska tolkningen utan det är 
validitetstestet, d.v.s. den teoretiska tolkningens giltighet. Herbert Blumer uppmärksammar 
det och påpekar att validiteten påvisas av teoretiserandets interna konsistens.  Han
uppmärksammar att de mänskliga dokumentens grundläggande funktion är att erbjuda
eftertänksamhet, insikter och frågor, d.v.s. reflektion.99

I mitt fall gäller det att föreslå mer självreflektion över den egna disciplinen. Jag tycker att 
sättet på vilket man uppfattar den egna disciplinen är en förutsättning för disciplinens 
självkonstitution, en del av disciplinen. Varför måste man betrakta den egna disciplinens
praktik helt avskild från den teoretiska uppfattningen av disciplinen? Eftersom B&I pekar på 
en praktisk profession uppstår, enligt John Budd, frågan om det finns något behov av 
filosofisk examination av fältet. Han besvarar denna fråga enligt följande: 

[…] philosophical investigation of practice is not an abstract exercise, but is 
intrinsically connected to the nature of practice and is aimed at discovering how we 
act within our profession. [… ] In order to understand the potential of LIS we should 
examine the way we think; in order to examine that, we need to explore the sources 
of influence that have helped shape our thinking. 100

Att skilja mellan det sätt på vilket man talar om den egna disciplinen och det sätt på vilket 
man talar om dess praktik, som två disparata delar är, enligt min uppfattning, inte gynnsamt 
för en disciplin som strävar efter sin autonomi. Att betrakta en flervetenskaplig eller 
tvärvetenskaplig disciplin som en som saknar självständighet är inte heller gynnsamt för 
disciplinen. Att förstå och reflektera över dessa aspekter kan vara gynnsamt och omdanande 
för disciplinen. 

Föreliggande studie kan vara användbar både för den som är intresserad av läsforskning och 
för den som är intresserad av B&I som disciplin. För att få en mer komplett bild av
problemområdet läsning som undersökningsämne inom B&I kan undersökningsmaterialet 
utvidgas till att reda ut flera och olika typer av läsarstudier utförda inom B&I, exempelvis 
med andra målgrupper än just vuxna läsare. Man kan även bredda undersökningen till att 
också gälla biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser vid andra svenska biblioteks-
och informationsvetenskapliga institutioner än BHS och då skapa en jämförande och 
allomfattande bild av hur problemområdet läsare och läsning betraktas inom fältet.   

                                               
99 Blumer, Herbert. Symbolic interactionism: Perspective and method. 1969, p. 122. Blumer påpekar också att 
tolkning förblir en bedömningsfråga och dess acceptans beror på dess rimlighet.  (Ibid., p. 125). Dessa 
påpekande gör Blumer i recensionen om Thomas och Znanieckis “The polish peasant in Europe and America”, i 
Op. cit., pp. 117 – 126). 
100 Budd, John.  Knowledge and knowing in library and information science: a philosophical framework, 2001, 
pp. 7sq..
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8. Sammanfattning

Problemområdet läsare och läsning behandlas inom B&I i relation till biblioteket som 
litteraturförmedlare eller med utgångspunkt i samarbetet mellan bibliotek och skola. Läsning 
utforskad i en icke lärande/informationsbaserad/ biblioteksrelaterad kontext är en aspekt som 
undersöks i vissa magisteruppsatser och det visar sig vara problematiskt på grund av att det 
inte finns en direkt och självsäker koppling mellan undersökningsämnet och B&I. 
Utifrån denna problemformulering har i föreliggande uppsats nio magisteruppsatser inom 
B&I undersökts, alla framlagda vid institutionen B&I i Borås mellan 2000 och 2010 och 
samtliga med vuxnas läsning som intresseområde. Syftet har varit att upptäcka, förstå och 
tolka på vilket sätt, med vilka resultat och med vilka inställningar problemområdet läsning 
undersöks i dessa läsarstudier. Undersökningens teoretiska bakgrund utgörs av olika ansatser 
från litteraturområdet, såsom metastudier, läsforskning och disciplinär forskning. Begrepp 
som disciplin, subdisciplin, forskningsfält, utbildningsämne och tvärvetenskaplighet 
diskuteras och hänsyn till dessa tas i analysen. Insamlingen av data har gjorts genom 
närläsning av materialet och metoden som använts är analytisk induktion. 

Resultatet visar att läsarstudier inom B&I opererar med olika teorier, modeller och begrepp 
som lånas ut från andra discipliner, mer eller mindre närliggande B&I. Som huvudteorier lyfts
läsutvecklingsteorier som i kombination med vissa sekundära teorier bildar en 
litteraturpsykologisk modell, kvalitetsvärderingsteorin, transaktionsteorin (läsarresponsteori) 
samt den sociokulturella teorin. Som huvudsakliga teoretiska modeller använda i B&I 
läsarstudier finns den efferent – estetiska modellen från läsarresponsteorier, 
familjesystemmodellen, genussystemmodellen samt modellen om läspåverkningsfaktorer. De 
teoretiska begrepp undersökningen av läsningen utgår ifrån är identitetsbegreppet, det 
moralfilosofiska begrepp ”reading för life”, masskulturideologibegreppet, begreppet om den 
symboliska kampen (från Cultural Studies) samt kultursociologiska begrepp. 
Läsarresponsteorier är de mest nyttjade huvudteorierna i studiet av läsningen. Företräde ges 
också åt litteraturpsykologiska modeller och kultursociologiska begrepp. En enda läsarstudie 
använder moralfilosofiska begrepp.  

Resultatet visar också på varierande forskningsresultat. De kunskaper om läsning som 
framkommer i de biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatserna kan indelas i 
två huvudkategorier, läsningens betingelser och läsningens effekter och värde. Läsningens 
betingelser ringar in läsarintresset, läsvanorna och läsutvecklingen. Läsningens effekter och 
värde rymmer läsupplevelser och läsningens ändamål. 
Resultatet visar också på fyra argument med vilka magisteruppsatsförfattarna motiverar och 
positionerar läsarstudierna som biblioteks- och informationsvetenskapliga 
undersökningsalster. Dessa argument ligger i utbildningens struktur, i professionsrelevansen, i 
behovet av mer kvalitativ inriktad läsforskning inom B&I samt i behovet av jämnare 
representativitet för alla läsargrupper. 
Analysen åskådliggör att argumenteringen inte alltid är självsäker och flera formuleringar 
pekar i den här riktningen. 
Studiet av biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudier har identifierat tre premisser 
som karakteriserar läsundersökning inom fältet. 
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Lån och tillämpning av teorier i biblioteks- och informationsvetenskapliga läsarstudier 
baseras mest på ett instrumentellt rättfärdigande och används för att lösa empiriska problem, 
trots en viss strävan att epistemologiskt klargöra relationen mellan de inlånande teorierna och 
forskningskontexten (B&I). Läsundersökningen följer två huvudinriktningar inom vilka 
problemområdet läsning inom B&I studeras både allmänt och specifikt. Den första 
inriktningen visar ett allmänt intresse för läsarnas vanor, läspreferenser och kriterier för 
värdering av skönlitteratur. Läsarstudier inom den andra inriktningen fokuserar på 
undersökning av det specifika för vuxnas läsning: vad skönlitterärläsning betyder för en viss 
åldersgrupp, hur läsningen ser ut för läsare som väljer att läsa en viss litterär genre framför 
andra etc. Inom den andra huvudinriktningen är också kombinationer, som t.ex. relationen 
mellan läsarens genus och en viss litterär genre, möjliga och intressanta. Vare sig allmän eller 
specifik, utformas läsundersökningen kring två huvudkategorier, läsningens betingelser och 
läsningens effekter och ändamål. 

Trots teoretisk kännedom och medvetenhet visar läsarstudiernas författare en outtalad 
osäkerhetskänsla, möjligen p.g.a. variationen av teorier, lånade från andra discipliner. Dessa 
approprieras med praktiska/”administrativa” argument men i relevansbedömningen är det 
epistemologiska rättfärdigande av teoriernas relation med den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kontexten nästan helt frånvarande. Problemområdet läsning och 
läsare som undersökningsämne inom B&I betraktas med viss osäkerhet och analysen av de 
nio läsarstudierna påvisar en mindre intellektuell självmedvetenhet och större pragmatisk 
sådan. Undersökning av läsningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen får sin 
relevans med argument som ligger både i utbildningens struktur och i professionen.
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