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Abstract:  The purpose of this thesis is to examine adults’ fiction 

reading habits. The focus is finding out what differences 
exist between men and women to study the significance of 
fiction to readers. The study is based on a questionnaire 
survey with men and women coming in to a public library. 
We used Sten Furhammar’s reading dimensions and 
categories to describe the importance of the respondents 
reading experience and describe the ways that men and 
women read.  

 
Our result shows that the genres men and women prefer are 
novels, detective stories/thrillers and biographies. The 
reading experience can be either personal or impersonal and 
they can read either for experience or for instrumental use. 
The respondents read in different ways depending on book 
genre, content elements and where the reading takes place. 
We identify several functions of reading fiction; the main 
three reasons are to read for relaxation, entertainment and to 
pass the time. 
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1.Inledning 
 

”Reading is like looking through several windows which  
open to an infinite landscape…. For me life without reading  
would be like being in prison, it would be as if my spirit were 
 in a straitjacket; life would be a very dark and narrow place” 
 (Rosenthal i Ross 2006, sid. 165 – 166)1 

 
Litteratur och då framförallt skönlitteratur har alltid varit en stor del i våra liv och betytt 
mycket genom hela livet. Vi kan absolut relatera till ovanstående citat, utan böcker 
skulle livet kännas väldigt tomt.  
 
När man i biblioteksvärlden började tala om biblioteket som en mötesplats och de nya 
biblioteken som byggdes fokuserade på golvytan och inte på det innehåll som skulle 
finnas där, bidrog detta till att biblioteket som en plats för skönlitteratur plötsligt blev 
något omodernt. Den skönlitteratur som vänder sig till vuxna skulle finnas på 
biblioteket men det var inget man behövde arbeta med eller diskutera. (Rabe 2008, s. 
29). Att kvinnor läser mer än män är ett stabilt resultat av en rad olika 
enkätundersökningar och att skönlitteraturens kärnpublik är kvinnor sedan närmare 
tvåhundra år visar tillgänglig forskning tydligt på (Petersson 2009, s. 22). 
 
Sedan slutet av 1990-talet har läsning av skönlitteratur legat på en jämn nivå och 
skönlitteraturen är den bokgenre som är klart dominerande i befolkningen i Sverige 
(Mediebarometern 2009, s. 104). Hösten 2000 hade den skönlitterära boken ett 
uppsving, då försäljning av pocketboken ökade kraftigt och även på grund av att 
bokmomsen sänktes 2002. Under samma tid minskade utlåningen av skönlitteraturen på 
folkbiblioteken (Hollenby & Rydquist 2008, s. 5). Ser man på statistik från till exempel 
SOM-undersökningarna ser man att det finns stora skillnader mellan könen när det 
gäller skönlitterär läsning, men läsning av skönlitteratur är inte en nedgående trend utan 
ligger på en stabil nivå (Weibull 2011).  
 
Att skönlitteraturen är viktig framkommer då man sedan 2005 bedrivit undervisning i 
skönlitteratur och litteraturförmedling genom samarbetet MUSA 1-3 (Metodutveckling i 
skönlitterärt arbete) som får ekonomiskt stöd av Statens kulturråd. De som medverkar i 
samarbetet är Svenska Akademiens Nobelbibliotek och tre folkhögskolor som har en 
skrivarutbildning (Hollenby & Rydquist 2008, s. 5). För att ytterligare stärka 
skönlitteraturens plats på biblioteken gick författare, översättare, litteraturvetare, kritiker 
och bibliotekarier ihop och skapade nätverket NÄFS (Nätverket för skönlitteratur på 
biblioteken) för att på så sätt kunna ge stöd åt de bibliotekarier som verkar för att stärka 
skönlitteraturen. Folkbiblioteken har som uppgift att inspirera och locka fler människor 
till att läsa mer skönlitteratur och upptäcka de möjligheter som biblioteket har att 
erbjuda (Hollenby & Rydquist 2008, s. 6). Det står i bibliotekslagen att alla medborgare 
ska ha tillgång till ett bibliotek, bland annat för att främja intresse för läsning och 
litteratur. Paragraf två i bibliotekslagen lyder: ”Till främjande av intresse för läsning 
och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt 
skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att 
                                                
1 Citatet är en tredjehandskälla och används endast som en bra inledning. 
Citatet på omslaget är taget från Rachel Van Riel i Ross 2006, s. 212. 
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databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha 
folkbibliotek” (Bibliotekslagen 1996:1596) 
 
Skönlitteratur och förmedlingen av den hör till folkbibliotekets kärnverksamhet, man 
måste börja fokusera på innehållet som till exempel litteraturen och böckerna och inte 
på formerna som till exempel ljudböcker och MP3 böcker då dessa hela tiden förändras 
(Furuland 2008, s. 24). 

1.1 Problemformulering 
Förmedling av skönlitteratur tillhör bibliotekets kärnverksamhet och vi vill därför 
undersöka skönlitteraturens betydelse för läsarna. Fokus ligger på att ta reda på vilka 
skillnader som finns mellan män och kvinnor när det gäller skönlitterär läsning. Den 
forskning som finns om skönlitterära läsvanor undersöker befolkningen i allmänhet eller 
andra specifika grupper som till exempel olika yrkesgrupper. Här ser vi ett glapp då vi 
inte hittat tidigare forskning som behandlar läsvanor hos män och kvinnor med ett 
intresse för skönlitteratur.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur män och kvinnors skönlitterära läsvanor ser ut 
samt att se på hur dessa skiljer sig åt. För att få svar på detta har vi formulerat följade 
frågeställningar: 
 

• Vilka skönlitterära genrer läser män respektive kvinnor och på vilket sätt läser 
de dessa? 

• Vilken betydelse har skönlitterär läsning för män respektive kvinnor? 
 
För att få svar på våra forskningsfrågor använder vi oss av enkätmetoden.  

1.3 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt att inrikta oss på vuxna användare (18-65 år) av folkbibliotek. 
Det betyder att vi inte tar upp andra typer av biblioteksverksamheter som skolbibliotek, 
högskolebibliotek, sjukhusbibliotek eller företagsbibliotek. Vi berör endast ”rena” 
folkbibliotek, vilket innebär att integrerade skol/folkbibliotek inte behandlas.  
 
När vi frågar ”på vilket sätt läser de dessa” i första frågeställningen syftar vi på hur ofta 
män och kvinnor läser skönlitteratur, vad det är i de skönlitterära genrerna som tilltalar 
dem, varför de läser, på vilka platser de läser samt hur de får tag i litteraturen.  
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2. Tidigare forskning och annan litteratur 
I detta avsnitt presenteras statistiska undersökningar och tidigare forskning som 
behandlar läsvanor. 

2.1 Förändrade läsvanor 
SOM-undersökningen (samhälle, opinion, massmedia) är en nationell 
frågeundersökning som startade 1986. Undersökningen genomförs varje år av SOM-
institutet som är ett samarbete mellan tre forskningsenheter vid Göteborgs universitet: 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Statsvetenskapliga 
institutionen och Centrum för forskning om offentlig sektor. Resultaten redovisas i 
årliga rapporter (Nilsson 2011, s. 5). Undersökningen genomförs i form av brevenkäter 
och är till största del inriktad på massmedieanvändningen, attityder till politik, 
samhällsrelaterade frågor men även läsvanefrågor samt en del frågor om fritidsvanor 
(Kulturrådet 2004, s. 9). Enkäten skickas ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av 
svenska och utländska medborgare mellan åldrarna 16-85 år som är boende i Sverige 
(Weibull 2011, s. 3). När undersökningen startade 1986 var urvalet ca 2500 men har 
efterhand ökat och idag består undersökningen av tre parallella delundersökningar med 
ett urval på vardera 3000 personer och svarsfrekvensen för undersökningen ligger på ca 
60% (Kulturrådet 2004, s. 9; Nilsson 2011, s. 5-6).  
 
SOM-rapporten Kulturvanor i Sverige 1987-2010 visar att 60% kvinnor och 45% män 
under 2010 svarade att de besökt biblioteket under de senaste 12 månaderna. Jämför 
man med tidigare undersökningar kan man se en nedåtgående trend när det gäller 
biblioteksbesök. Den åldersgrupp som besöker biblioteket mest är åldersgruppen 16-29 
år (Nilsson, 2011 s. 26). När det gäller läsning säger rapporten att det under 2010 var 
87% kvinnor och 67% män som läst en bok under de senaste 12 månaderna. (Nilsson, 
2011 s. 29-30). Jämför man mellan läsning av skönlitteratur och facklitteratur så är de 
betydligt fler som läser skönlitteratur varje vecka då 39% anger detta jämfört med 15% 
som läser facklitteratur. Tillsammans kan man för läsning av alla typer av böcker se en 
uppåtgående trend från 1993 fram till nu (Nilsson, 2011 s. 55). Från Svenska läsvanor, 
en presentation på bok- och biblioteksmässan 24 september 2011, beskriver man hur det 
sett ut för olika åldrar på frågan: ”bokläsning minst varje vecka” från 1986 fram till 
2010. Man kan från 1988-1991 och senare 1993-1996 se en uppgång inom läsandet för 
alla åldersgrupper. Efter en nedgång i läsande 1998 och 1999 sker en stadig ökning fram 
till 2005-2006 som nu åter har stannat av (Weibull, 2011).  
 
Lars Höglund är professor vid Institutionen Bibliotek- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Han har tillsammans med Eva Wahlström 
som är universitetsadjunkt vid Institutionen Bibliotek- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan skrivit texten Bibliotek och läsande: mellan 
digitala och fysiska media från 2011. Där kan man läsa att bokläsning någon gång per år 
över tid har legat på en stabil nivå men att man under vissa perioder kan se en 
minskning och då framförallt hos de yngre männen. Kvinnor både besöker bibliotek och 
läser oftare än män, 2010 var andelen kvinnor som läst en bok det senaste året 89% mot 
75% män. Biblioteksbesöken minskar bland både män och kvinnor men trots att det 
gjorts många förändringar på biblioteken är det fortfarande boklånen som är den största 
motivationen för besöken. Även boklånen minskar och det gäller framförallt 
facklitteratur och skönlitteratur för vuxna medan den kategori som dominerar utlånen på 
svenska bibliotek är barnböcker. Om man bortser från tidnings- och tidskriftsläsning är 
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det kvinnor som dominerar i utförandet av aktiviteter på biblioteket. Den absolut 
vanligaste aktiviteten hos både män och kvinnor i alla åldersgrupper är lån av 
skönlitteratur men även här finns skillnader mellan könen. Kvinnor lånar betydligt mer 
skönlitteratur än män (Höglund & Wahlström 2011, s. 300-303).  

2.2 Skillnader i män och kvinnors läsvanor 
En tabell i SOM-rapporten Kulturvanor i Sverige 1987-2010 visar hur män och kvinnor 
under de senaste 12 månaderna läst minst tre av följande: romaner, deckare/thriller, 
barn-/ungd, seriealbum, pop.historia, scifi/fantasy och annat. Kvinnor läser mer av 
romaner, deckare/thriller, barn-/ungd, scifi/fantasy och annat än män, medan män läser 
mer seriealbum och pop.historia än kvinnor. Det som var populärast bland både män 
och kvinnor var romaner och deckare/thriller. Det som både män och kvinnor läste 
minst var scifi/fantasy (Weibull, 2011).  
 
Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som startade 1979. Det är det 
statligt finansierade forsknings- och informationsinstitutet Nordicom-Sverige som har 
ansvaret för Mediebarometern och grundfinansieringen kommer från 
Kulturdepartementet. Undersökningen handlar om hur stor andel av befolkningen som 
årligen använder olika massmedier under en genomsnittlig dag, hur många som lyssnar, 
läser och tittar samt hur länge de använder de olika medierna. Metoden för 
undersökningen är telefonintervjuer och urvalet är slumpmässigt utvalda personer 
mellan 9-79 år. När undersökningen startade var urvalet ca 1100 personer men har ökat 
med åren och är idag uppe i ca 3500 personer (Kulturrådet 2004, s. 7; Carlsson 2006). I 
mediebarometern 2010 framkom det att 37% läser skönlitteratur en genomsnittlig vecka 
och man kan se tydliga skillnader mellan män och kvinnor, 45% kvinnor läser 
skönlitteratur medan det är 27% män som läser skönlitteratur (Mediebarometern 2010, 
s. 106). 
 
På uppdrag av Sveriges Riksdag har Statistiska centralbyrån genomfört undersökningen 
Levnadsförhållanden (ULF) varje år sedan 1975 och man mäter och följer genom 
undersökningen levnadsförhållanden i Sverige. Syftet är att ”belysa välfärdens 
fördelning mellan olika grupper i befolkningen samt vilka som på olika sätt kan ses som 
mer utsatta än andra”. Undersökningen görs med hjälp av telefonintervjuer med ca 7500 
personer mellan 16-84 år som är folkbokförda i Sverige (SCB, levnadsförhållanden 
rapport 118, Fritid, 2006-07, s. 119). I levnadsförhållanden rapport 118 Fritid 2006-
2007 kan man läsa att 86% kvinnor i åldrarna 16-84 år läser böcker minst någon gång 
under en 12 månadersperiod, bland män är det 69% som läser böcker minst någon gång. 
När det gäller att läsa skönlitteratur ser man också stor skillnad mellan könen. 82% 
kvinnor läser minst någon gång, 44% läser mer än 5 gånger medan hos män är det 59% 
som läser minst någon gång och endast 24% som läser mer än 5 gånger. Bokläsandet 
minskar mest bland unga män och det är mest kvinnor som framförallt läser 
skönlitteratur (SCB, levnadsförhållanden rapport 118 Fritid, 2006-07, s. 89, 91 & 93).  
 
Annelis Jönsson & Bibi Erikssons rapport Lärarstuderandes läsvanor – hur mycket och 
vad läser blivande lärare? från 2003 är en läsvaneundersökning som ingår i läsprojektet 
”läsfrossa” vars syfte var att främja lärarstudenters läsning av skönlitteratur. Syftet med 
själva studien var att ”få en bild av blivande lärares läsvanor och intresse för bokläsning 
men även deras övriga medievanor”. Undersökningen omfattar endast nöjesläsning och 
genomfördes på ett urval lärarstudenter med olika inriktningar på Malmö högskola. 
Resultaten samlades in genom en enkätundersökning med fasta svarsalternativ om 
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medievanor, attityder till bokläsning samt vilken bokgenre som var populärast (Jönsson 
& Eriksson 2003, s. 5, 8, 10 & 12). Det framkom av studien att TV var det medium som 
studenterna ägnade mest tid åt, ca 13 timmar i veckan ägnades åt TV mot bokläsningens 
ca 2 timmar i veckan. Det framkom också att hela 19% av studenterna inte brukade läsa 
böcker på sin fritid (Jönsson & Eriksson 2003, s. 13-14). Förutom att de manliga 
studenterna spelade mer dataspel än de kvinnliga var det endast marginella skillnader 
vad gäller medievanorna mellan könen. En slutsats författarna drar är att 
lärarstudenterna är mer lika än kvinnor och män i allmänhet när det gäller medievanor 
(Jönsson & Eriksson 2003, s. 16). När det gäller böckerna och läsningens betydelse för 
studenterna kunde författarna urskilja tre attitydgrupper bland studenterna; en grupp där 
de studenter som tyckte att böcker och bokläsningen hade en central betydelse för dem 
hamnade, en grupp där de studenter som hade ett likgiltigt förhållningssätt till böcker 
och läsning hamnade och en ”mellangrupp” med de studenterna som tyckte att böcker 
endast hade en viss betydelse för dem. Gruppen med studenter som tyckte att böcker 
och bokläsning hade en central betydelse var också den grupp som ägnade mest tid åt 
bokläsning, gruppen bestod av ca 40% studenter. Jönsson & Eriksson konstaterar att det 
inte fanns några skillnader mellan kön och attityd (Jönsson & Eriksson 2003, s. 17-18). 
Av de tre genrerna facklitteratur, fantasy – och science fiction och skönlitteratur var det 
utan tvekan skönlitteraturen som var mest omtyckt av lärarstudenterna och den lockade 
framförallt de kvinnliga studenterna medan de manliga studenterna läste mer 
facklitteratur och fantasy - och science fiction (Jönsson & Eriksson 2003, s. 19). 
 
En enkätundersökning med syfte att få en bild av läsvanor samt syn på skönlitterär 
läsning genomfördes inom projektet ”Den skönlitterära texten i skola och 
lärarutbildning. Om läsning och litteraturundervisning”, ett samarbete mellan forskare 
från sju högskolor och universitet. Enkäter delades ut bland blivande svensklärare år 
2006 vid lärosätena i Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Linköping, 
Uppsala och Växjö. Av de 421 studenter som svarade var 80% kvinnor och åldrarna 
varierade mellan 21 och 56 år (Pettersson 2009, s. 16). Av enkäterna framkom det att 
det är 10% av studenterna som inte läser skönlitteratur på fritiden och något förvånande 
är att gruppen utgörs av fler kvinnor än män. Även att det var en högre andel män än 
kvinnor som läser skönlitteratur varje dag var ett förvånande resultat. 40% av 
studenterna, och hälften av männen, har alltid en skönlitterär bok på gång och mer än 
hälften av studenterna läser en eller ett par gånger i veckan skönlitteratur (Pettersson 
2009, s. 20 & 23). 74% av studenterna läser för att det är roligt och 61% för avkoppling. 
Kunskap, utveckla språket samt kognitiva och existentiella skäl var tre grupperingar 
med ca 30% av studenterna i varje grupp. Skillnaderna mellan könen var att fler kvinnor 
läser för att det är roligt och fler män läser av kognitiva eller instrumentella skäl. 
Attitydfrågor i form av påståenden hämtade från rapporten ”Lärarstuderandes läsvanor 
– hur mycket och vad läser blivande lärare?” av Jönsson & Erikson (2003) fanns också 
med i Petterssons enkät. I påståendet ”jag skulle lätt klara mig utan skönlitteratur en 
längre tid” var det 40% som inte instämmer. I påståendet ”jag skulle sakna 
skönlitteratur om jag inte hade tillgång till den” var det 74% som uppgav att de skulle 
sakna skönlitteratur. Av studenterna var det 43% som tycker att läsning är bland det 
roligaste som finns. Mer än hälften av studenterna var mycket positiva till läsning och 
det var kvinnor som betonade behovet av skönlitteratur starkast. Det framkom att 17% 
av studenterna var mer likgiltiga till skönlitteratur och ”mellangruppen” som inte hade 
några särskilda synpunkter på skönlitteratur bestod av 38% (Pettersson 2009, s. 29-30). 
Jämförs Jönsson & Erikssons studie med Petterssons, som båda handlar om 
lärarstudenters läsvanor, finns en likhet då det framkommer i båda studierna att ca 
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hälften av studenterna var positiva till läsning. Resultaten från de båda studierna tyder 
på att svensklärarstudenter inte skiljer sig nämnvärt från andra lärarstudenter när det 
gäller inställningen till böcker och bokläsning.  
 
Steven J. Tapper arbetar vid centrum för konst och kulturpolitiska studier vid Princeton 
University och skrev år 2000 Fiction reading in America: Explaning the gender gap. En 
vetenskaplig artikel som undersöker tre huvudsakliga orsaker till varför kvinnor läser 
mer än två gånger så mycket skönlitteratur som män. För att undersöka detta användes 
data från tre rikstäckande undersökningar utförda 1982, 1992 samt 1992. I 
undersökningarna intervjuades 17 254st, 12 736st samt 24 944st vuxna som var 16 år 
eller äldre (Tapper, 2000 s. 261). De tre förklaringar som undersöktes är påverkan från 
socialisering under barndomen, könsstereotypiska roller samt skillnader när det gäller 
arbetsstatus och fritid. Kvinnor läser mer skönlitteratur på grund av kulturella normer 
som säger att läsning av skönlitteratur är en passande aktivitet för flickor och på grund 
av att de blev uppmuntrade av sina föräldrar och lärare som barn. Data från 
undersökningarna visar på att socialiseringsförklaringen stämmer. Det visade sig även 
att skillnader i hur mycket föräldrar uppmuntrar sina barn att läsa kan förklara hela 15% 
av klyftan mellan könen när det handlar om skönlitterär läsning. Förklaringen att 
kvinnor läser mer på grund av att de har mer fritid än män hittade man endast begränsat 
stöd för. På det hela taget är den starkaste förklaringen till könsskillnader när det 
handlar om skönlitterär läsning könsstereotypiska roller och socialisering under 
barndomen (Tapper, 2000 s. 271-272).  
 
Magisteruppsatsen Litteraturens två kön – om manligt och kvinnligt läsande från 1997, 
av Maria Skoglund, tar upp skillnader mellan manliga och kvinnliga läsvanor och den 
har ett speciellt fokus på hur män och kvinnor skiljer sig åt i deras val mellan manliga 
och kvinnliga författare. Skoglund säger i sin magisteruppsats att det står helt klart att 
kvinnors konsumtion av skönlitteratur är större än mäns, nästan helt oberoende av 
vilken genre man talar om (Skoglund 1997, s. 10). De metoder som används i studien är 
enkäter och intervjuer. Genom enkätresultatet ser man klart att kvinnor totalt sett läser 
mer skönlitteratur än män (Skoglund 1997, s. 55). På frågan om vad en bra bok ska 
innehålla så blev kvinnors svar ”spänning” och ”romantik” och mäns svar blev 
”underhållande” och ”handla om något viktigt”. Dock anser alla att en viktig funktion 
för läsandet är underhållning och spänning. Skoglund konstaterar genom sin studie att 
olika typer av läsning hänger ihop med de traditionella könsroller som finns: att en 
kvinna ses som känslosam och mannen som rationell (Skoglund 1997, s. 56). När en 
kvinna läser kärleksromaner ingår ett medlevande i huvudpersonens öde medan mäns 
läsning av detektivromaner handlar om att lösa mysteriet med hjälp av intelligens 
(Larsson, i Skoglund 1997, s. 56).  
 
Syftet med Emilia Bengtsson & Eva Nyströms magisteruppsats Läsning i generationer: 
en kvalitativ studie av en familjs läsvanor från 2007 var att ta reda på om det fanns 
några mönster i en familjs läsvanor och deras inställning till litteratur (Bengtsson & 
Nyström 2007, s. 2). Metoden de använde sig av var kvalitativa intervjuer med sex 
personer i samma familj över tre generationer och studien inriktar sig på deras 
nöjesläsning. Resultaten redovisades i sex stycken läsarporträtt som ger en överblick av 
varje informant och dennes syn på användning av litteratur (Bengtsson & Nyström 
2007, s. 20 & 24). Det framkom i resultaten att mamman i familjen läser väldigt mycket 
periodvis och då främst hemma och när hon är på semester. Hon föredrar skönlitteratur 
och läser främst för nöjes skull och som ett sätt att koppla av. Hon läser lite av varje 
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men vill absolut inte ha någon ”sötsliskig” bok och när hon läst en bra bok brukar hon 
ge boktips till sin mamma, hon får även boktips från vänner och kollegor. Eftersom hon 
lever sig in i sin läsning handlar det främst om personlig upplevelseläsning men hennes 
läsning kan även betraktas som personlig instrumentell läsning eftersom hon menar att 
hon lär sig något av varje bok (Bengtsson & Nyström 2007, s. 31-32 & 41). 
 
Pappan i familjen läser hellre tidningar och tidskrifter än böcker och uppger att det var 
flera år sedan han läste en skönlitterär bok. Han läser periodvis och på kvällen innan 
han ska sova. De böcker han läser ska vara spännande och gärna involvera ett mord. 
Boktips får han ofta från sin fru men han diskuterar aldrig litteratur med vännerna. 
Eftersom han i stort sett endast läser tidningar och tidskrifter handlar hans läsning 
främst om opersonlig upplevelseläsning då läsningen endast fungerar som tidsfördriv 
och inga personliga känslor är inblandade (Bengtsson & Nyström 2007, s. 34 & 41). 
Dottern i familjen läser precis som sina föräldrar periodvis och på kvällen innan hon ska 
sova. Hon gillar böcker med spänning eller drama och tycker det är avslappnande att 
läsa. Boktips får hon främst från familjen och ibland även från vänner. När hon läser 
handlar det om personlig upplevelseläsning då hon precis som sin mamma lever sig in i 
boken (Bengtsson & Nyström 2007, s. 36 & 42). 
 
En likhet som författarna kunde se var att samtliga familjemedlemmar läser på kvällen 
innan de ska sova och att de läser för att koppla av. En annan likhet 
familjemedlemmarna emellan var att de sällan besöker biblioteket utan får sina böcker 
från antingen bokhandeln eller i gåvor (Bengtsson & Nyström 2007, s. 39). Några av de 
slutsatser som författarna kom fram till var att det inte finns något mönster med hur 
läsvanorna gått i arv genom generationerna i denna studie samt att mamma tillsammans 
med farfadern var de som visade störst intresse för läsning medan pappan var den som 
läste minst (Bengtsson & Nyström 2007, s. 47 & 51). 

2.3 Hur man får tag i skönlitteratur 
Texten Varför minskar biblioteksbesöken? skriven av Lars Höglund & Eva Wahlström 
ingår i boken Lyckan kommer, lyckan går som är en bok där landets 30 ledande 
samhällsvetare tolkar vad människor tycker, tänker, hur de beter sig och hur de mår i 
dagens Sverige. I texten kan man läsa att under 2000-talet har antalet biblioteksbesök 
minskat och SOM-institutet i Göteborg har frågat svenska folket om vilka anledningar 
de minskade biblioteksbesöken beror på. Svaren de fick fram var att man oftare köper 
böcker istället eller att man ser mer på tv. De fick också svar som ”får det jag behöver 
via internet”, ”läser böcker mer sällan”, ”har fått längre till biblioteket” samt ”försämrad 
service på biblioteket”. Här finns en skillnad mellan män och kvinnor, kvinnor uppger 
att anledningen till de minskade biblioteksbesöken är för att de oftare köper böcker och 
ser mer på tv medan män uppger att minskningen beror på att internet tillgodoser deras 
behov (Höglund & Wahlström 2005, s. 173). 
 
Enligt mediebarometern 2010 skaffar de flesta bokläsare sina böcker genom 
bokhandeln, 30% köper sina böcker i en bokhandel medan 25% lånar på ett bibliotek. 
10% uppger att de lånar böcker av släkt och vänner och 9% uppger att de läser böcker 
de fått i present. Andelen som köper sina böcker via en bokhandel på internet är 9% 
(Mediebarometern 2010, s. 110). Kulturbarometern startade 1984 och är ett komplement 
till Mediebarometern som Statistiska centralbyrån producerar på uppdrag från 
kulturrådet. Kulturbarometern visar befolkningens kultur- och medievanor och 
undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer. När undersökningen startade 
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var urvalet 1050 personer i åldrarna 9-79 år, idag är urvalet uppe i ca 2000 personer. 
Första gången som uppgifter om bokläsning publicerades i kulturbarometern var år 
1996 (Kulturrådet 2004, s. 7-8). I kulturbarometern 2003 undersökte man hur de flesta 
skaffar fram de böcker man läser. Vanligast för både män och kvinnor är att låna böcker 
på biblioteket och att köpa i bokhandel/varuhus. Andra sätt som är vanliga är att låna 
från släktingar/bekanta och via bokklubb (Kulturrådet 2003, s. 56).  
 
Åse Kristine Tveit är lektor vid Biblioteks- och informationsstudier på Högskolan i 
Oslo. Hennes bok Innganger från 2004 handlar om litteraturförmedling och 
litteraturförmedlare och i den framkommer det att läsning kan fylla olika funktioner, 
både praktiska och sociala som till exempel avslappning, utbildning, fly vardagen, 
personlig utveckling och informationsbehov. Boken tar även upp varför människor läser 
och Tveit diskuterar motivationens betydelse för läsningen, hon menar att det bland 
annat kan vara känslomässiga upplevelser eller en önskan om att få ny kunskap som 
motiverar till läsning (Tveit 2004, s. 66). Tveit tar även upp olika sätt som man kan 
komma i kontakt med litteraturen på. Valet av litteratur kan påverkas av vilket mål 
läsaren har med sin läsning och krav som läsaren kan ställa på litteraturen kan vara 
exempelvis att böckerna ska utspela sig under en viss tidsperiod eller ingå i ett speciellt 
tema. Valet av litteratur kan också påverkas av vilka källor som läsaren använder sig av 
för få tag i litteraturen, till exempel tips från familj och vänner, boktips i tidningar eller 
att titta bland hyllorna i en bokhandel. Andra saker som kan påverka valet av litteratur 
kan vara författare, titeln, hur omslaget ser ut samt tillgängligheten (Tveit 2004, s. 67-
68).  
 
Professorerna Catherine Sheldrick Ross och Lynne McKechnie samt biträdande 
professor Paulette M. Rothbauer på institutionen för information och media studier vid 
universitetet i Western Ontario har tillsammans skrivit Reading Matters: what research 
reveals about reading, libraries and community. (2006). Författarna såg att erfarna 
läsare har ett antal strategier som de använder sig av när de väljer ut vilka böcker de ska 
läsa. Dessa strategier är att välja; ”en favoritförfattare eller bok”, ”en ny bok man hört 
talas om”, ”en bok inom favorit genren” eller ute efter ”speciella egenskaper” som till 
exempel en stark kvinnlig huvudkaraktär. De första strategierna är lätta att gå efter på 
biblioteket genom att söka i katalogen men ju längre ner i listan man kommer desto 
svårare blir det att hitta böcker om man inte är en erfaren läsare (Ross, McKechnie, 
Rothbauer, 2006 s.198). Läsarna håller alla med om att den mest effektiva metoden att 
välja ut böcker är utifrån författaren och den näst bästa metoden till att välja ut rätt bok 
är att gå efter genre (Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 s. 203-204). 

2.4 Varför folk läser 
Rudolf Antoni är doktorand på institutionen för journalistik och masskommunikation 
vid Göteborgs universitet och har tidigare varit ansvarig för SOM- institutets kultur- och 
livsstilsanalys. Han tar i sin text Svenska läsvanor upp att läsandet har en stark tradition 
i Sverige och att även om de elektroniska medierna; tv, dataspel och internet har 
beskrivits som bokens död så lever den vidare. Även om boken nu inte förblir helt 
opåverkad då man hos förlagen går över till att satsa på billiga pocketutgåvor av 
populära böcker som kan köpas på många fler ställen än tidigare som till exempel 
flygplatsen och mataffären (Antoni, 2006 s. 323). Medielandskapet förändras omkring 
oss men det behöver inte betyda att tidigare vanor som bokläsning försvinner, menar 
Antoni (Antoni, 2006 s. 330).  
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I Reading Matters framkom det att erfarna och entusiastiska läsare säger att läsning är 
en del av deras identitet och att läsning ger dem något som inte kan upplevas på något 
annat sätt (Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 s. 160). Läsarna beskriver sina 
erfarenheter och förhållande till böcker som att underkasta sig och bemästra texten. I 
vissa fall säger de sig bli förförda eller förtrollade, då läsarna helt glömmer bort sin 
omgivning när de läser. Erfarna läsare berättar att de blir fångade av händelserna i 
böckerna och att de identifierar sig med karaktärerna i handlingen (Ross, McKechnie, 
Rothbauer, 2006 s.150-151).  
 
Det finns olika känslomässiga dimensioner i läsning. Böcker kan bli som vänner och 
finnas där som tröst under jobbiga tider i livet (Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 
s.152-153). För många läsare handlar läsning om ”flykt”, den fiktiva världen är mer 
attraktiv än det verkliga livet. Läsaren bär med sig karaktärerna från berättelserna i 
deras vardag och på så sätt blir läsningen invävd i läsarens liv. Läsaren vill stanna kvar i 
berättelsens värld så länge som möjligt och läsaren kan få en känsla av förlust när boken 
är slut (Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 s.154-155). Många läsare nämner även att 
det är viktigt med den fysiska platsen för läsning. Det finns en skillnad mellan platser 
där man kan läsa som till exempel väntrum hos doktorn eller på flygplatsen och platser 
där läsarna föredrar att läsa. Man föredrar platser som känns undangömda och isolerade 
som till exempel i sängen innan man ska sova eller i favoritfåtöljen. (Ross, McKechnie, 
Rothbauer, 2006 s. 155-156). Böcker ger läsarna många olika saker. De kan ge tröst, 
förbättra självkänslan, få dem att känna sig normala och visa dem att andra har gått 
igenom liknande händelser och överlevt (Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 s. 163). 
 
Finding without seeking: the information encounter in the context of reading for 
pleasure från 1999, av Catherine Sheldrick Ross, är en text som undersöker 
transaktioner med texter utan något speciellt syfte. Undersökningen är en del av ett 
större projekt baserad på intervjuer från 194 engagerade vuxna nöjesläsare. Av de 194 
läsarna var 65% kvinnor och 35% män. På frågan om hur det skulle kännas om det av 
någon anledning inte fanns möjlighet att läsa så blev respondenternas reaktioner väldigt 
intensiva, de flesta av respondenterna tyckte att det var otänkbart att inte kunna läsa. En 
av respondenterna berättade följande ”If I were stuck on a desert island without books, I 
would go crazy”. (Ross, 1999 s. 787). I studien kom man fram till att en av strategierna 
för att välja böcker berodde på ”läsarens humör”. Om läsaren till exempel kände sig 
stressad så valdes böcker som var lätta att läsa, korta och gamla favoriter. Andra böcker 
som kräver mer av läsaren valdes när läsarens liv var lugnt (Ross, 1999 s. 790). Andra 
strategier som användes var kunskap om genre, författare, bokens omslag, publicerarens 
rykte, recensioner och råd från vänner (Ross, 1999 s. 797). 
 
I magisteruppsatsen Skönlitteraturens kvalitativa värde – sju levnadsberättelser om 
skönlitteraturens betydelse för äldre – en life history-studie från 2000, av Marie 
Ahnfors, undersöktes genom intervjuer med sju kvinnor i åldrarna 68 till 79 år, hur 
deras skönlitterära läsvanor har sett ut genom livet. Syftet med studien var att ur ett 
psykologiskt perspektiv få en uppfattning om det kvalitativa värdet och betydelsen av 
att läsa skönlitteratur under en hel livstid. En kvinna i intervjun berättar följande om den 
funktion som skönlitterär läsning har för henne ”man kopplar bort verkligheten den lilla 
stunden när man läser, det är liksom att fly litet grand” och i slutet av intervjun nämner 
hon ”men läsa är livet” (Ahnfors 2000, s. 25). En annan intervjuad respondent berättar 
”Det är som att man skulle mista en vän när man slutar en bok.” Genom vad kvinnor i 
intervjuerna berättade får författaren reda på att skönlitteraturen har olika funktioner. 
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Skönlitterär läsning kan vara ett sätt att få reda på saker, ge avkoppling, underhållning, 
verklighetsflykt, igenkänning, ge råd och hjälp, ge inblick i andra människors liv och 
situationer (Ahnfors 2000, s. 27-30). Alla kvinnor i intervjun hade favoritgenrer, 
favoritböcker eller favoritförfattare.  
 
Studiens resultat visar att det främsta utbytet av läsningen för sex av informanterna om 
man ser till lektor Sten Furhammars kategorier om läsutbyte (se 3 Teori) är opersonlig 
upplevelseläsning och för en av informanterna opersonlig instrumentell läsning 
(Ahnfors 2000, s. 46). Ahnfors drar i studien slutsatsen att romantiklitteratur och 
kriminallitteratur är två genrer som finns i gruppen opersonlig upplevelseläsning. 
Läsning av andra litterära kategorier som realistisk litteratur eller litteratur som har en 
verklighetsanknytning förknippas med personlig upplevelseläsning. De genrer som 
lästes mest av respondenterna var romantiklitteratur och detektivromaner (Ahnfors 
2000, s. 50-51). Det framkom även att läsning av realistiska böcker är viktiga för att 
skapa identifikation, social förståelse och socialt sammanhang. Poesi lästes på grund av 
många orsaker och en av dem var som en form av terapi under kriser, medan deckare 
var något man läste för att få avkoppling och för att fly från vardagen. Romantiska 
böcker är en mycket omtyckt litteraturart hos informanterna och författaren drar 
slutsatsen att informanterna inte bara läser denna litteraturart för ren förströelse utan att 
den också har en psykologisk betydelse för kvinnor. Läsningen av romantiklitteratur 
kan fylla många olika funktioner som exempelvis avkoppling, identifikation, social 
förståelse och självreflektion. Författaren drar med hänvisning till tidigare forskning 
slutsatsen att kvinnor läser mer personligt än män och kvinnors läsning av 
romantiklitteratur fyller många funktioner (Ahnfors 2000, s. 60-62). 
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs den teori vi valt att använda oss av i vår studie som är lektor Sten 
Furhammars vid högkolan i Borås fyra kategorier av olika slags läsning och den 
användas senare som ett verktyg i vår analys.  

3.1 Sten Furhammars kategorier av olika slags läsning 
I Sten Furhammars bok Varför läser du? från 1997 presenteras en av två 
utgångspunkter i projektet ”Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer” (SKRIN). 
Projektet är ett samnordiskt forskningsprojekt vars syfte var att få svar på frågan 
”Varför läser du?” och genomfördes mellan åren 1988-1990. Projektets två 
utgångspunkter ”individens förhållande till text och läsning i ett livsperspektiv” och 
”förmedling av förhållningssätt till läsning med utgångspunkt i barnens uppväxtmiljö, 
den egna familjen” är menade att ge värdefull bakgrundskunskap för dem som arbetar 
med folkbibliotek och litteraturförmedling. Sten Furhammar använder utgångspunkten 
om individens förhållande till text och läsning och metoden som användes var 83 
djupintervjuer med personer från 16 västsvenska familjer. 8 av familjerna var från 
landsbygden och 8 var från ett storstadsområde (Furhammar 1997, s. 7-9). 
 
Med utgångspunkt i Steen F Larsens kunskapstaxonomi klassificerades resultaten från 
intervjuerna i två dimensioner:  
 
Personlig läsning – Opersonlig läsning. Dessa dimensioner handlar om hur mycket man 
engagerar sig i texten man läser, antingen identifierar man sig själv med personerna i 
boken/refererar handlingen till det som utspelar sig i sin egen verklighet eller så lämnar 
man sin personliga verklighet utanför och läsningen blir på så vis ren avkoppling eller 
ren information utan att man engagerar sig personligen.  
 
Upplevelseläsning – Instrumentell läsning. Dessa dimensioner handlar om skillnaden 
mellan läsning som har som syfte att endast skänka förströelse eller upplevelse till 
läsaren och den läsning som har som syfte att ge konkret nytta till läsaren exempelvis 
ökad självinsikt eller ny kunskap. 
 
Ur dessa två dimensioner kan man urskilja fyra kategorier av läsutbyte, fyra olika typer 
av relationer mellan läsare och text. Dessa handlar inte om vad man läser utan hur och 
varför man läser (Furhammar 1997, s. 134-136 & 146). 
De fyra kategorierna är:  
 
Personlig upplevelseläsning 
Denna kategori handlar om läsning där det ursprungliga utbytet är upplevelser som 
präglas av läsarens personliga identitet och det är läsarens personliga inlevelse som 
utgör grunden i sammanhanget. Texten tolkas i förhållande till läsarens egna minnen, 
värderingar och erfarenheter. Läsaren är ingen neutral observatör utan lever sig in och 
identifierar sig med personerna i handlingen och läsaren kan till och med bli så 
engagerad i handlingen att han/hon upplever känslorna som sina egna. Att läsaren 
tycker att upplevelserna han/hon får under läsningen är viktigare än själva upplösningen 
av historien är något som också kännetecknar den personliga upplevelseläsningen och 
slutet av historien upplevs ofta som ett vemodigt avsked till berättelsens värld och dess 
karaktärer (Furhammar 1997, s. 140-141).  
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Opersonlig upplevelseläsning 
Denna kategori handlar om läsning som inte engagerar läsaren på det personliga planet. 
Läsaren är en neutral observatör och relaterar inte handlingen till sina egna erfarenheter 
och den opersonliga upplevelseläsningen blir endast ett tidsfördriv. De känslor som 
driver läsaren till att fortsätta läsa är känslor som inte leder till reflektioner som berör 
den egna personen. Att läsaren läser för att få veta hur historien slutar är något som 
kännetecknar den opersonliga upplevelseläsningen och upplevelserna som läsaren får 
under läsningen är inte lika viktiga som spänningen och nyfikenheten att få veta hur 
historien slutar. Det är inte samspelet mellan läsare och text som är av värde utan det 
som händer i själva texten (Furhammar 1997, s. 137-140).  
 
Personlig instrumentell läsning 
Denna kategori handlar om läsning där läsarens personliga identitet vävs samman med 
de instrumentella egenskaperna av läsningen. Den personligt instrumentella läsningen 
kännetecknas av att vara terapeutisk och den har en redskapsfunktion, läsaren 
reflekterar över sin identitet och livssituation och kan på så vis få ökad självinsikt. 
Denna typ av läsning kan också bestå av mer konkreta lösningar på personliga problem 
samt genom att ge läsaren faktakunskaper också öka hans/hennes självkänsla 
(Furhammar 1997, s. 143-144).  
 
Opersonlig instrumentell läsning 
Denna kategori handlar om läsning som har en nyttofunktion för läsaren men som inte 
är knuten till läsarens personliga identitet. Den opersonligt instrumentella läsningen 
kännetecknas av att den fungerar som ett redskap för att få information, kunskap, 
vetande och orientering inom ett visst ämne men som inte berör läsaren på det 
personliga planet. Termen ”objektiv kunskap” använder Furhammar som den term som 
mest kännetecknar denna typ av läsning. Läsningen förknippas oftast med läsning av 
facklitteratur men även läsning av skönlitteratur kan ge ett opersonligt instrumentellt 
utbyte, till exempel i form av kunskaper om levnadsförhållanden i främmande miljöer 
(Furhammar 1997, s. 142-143).  
 
Resultaten av SKRIN - undersökningen visar att den opersonligt instrumentella 
läsningen var den form av läsutbyte som var vanligast hos vuxna och Furhammar kunde 
se tydliga skillnader mellan män och kvinnors läsning. Männen ägnade sig vanligtvis åt 
den opersonligt instrumentella läsningen medan kvinnorna hade ett mer varierat utbyte 
av sin läsning (Furhammar 1997, s. 367-368).  

3.2 Användning av teorin 
Vi använder de fyra olika kategorierna av läsning när vi analyserar våra respondenters 
läsvanor, utifrån resultaten av enkäterna kommer respondenterna kategoriseras in i 
dessa fyra läsgrupper. Teorin hjälper oss att beskriva läsningens betydelse för män och 
kvinnor samt hjälper oss att beskriva på vilket sätt män och kvinnor läser. Indelning 
görs även för att vi vill se vilken grupp som är vanligast bland våra respondenter och se 
skillnaderna mellan män och kvinnor.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod vi har valt att använda oss av i vår studie som är att 
samla in det empiriska materialet med hjälp av enkätmetoden och nedan beskriver vi 
fördelar och nackdelar med metoden. Därefter beskrivs urvalet och tankar kring 
validitet och reliabilitet. 
 
Vi har valt en kvantitativ studie och då fungerar enkätmetoden bra eftersom kvantitativ 
forskning handlar om insamling av numeriska data och mätning av dessa. Enkäter är en 
metod med vilken man kan samla in större mängder data (Bryman 2002, s. 77). Vi vill i 
vår studie genom insamling av en större mängd data kunna göra olika jämförelser 
mellan våra respondenters läsvanor i förhållande till kön.  

4.1 Enkät 
Enkätformuläret är ett mätinstrument som man med hjälp av mäter människors 
beteenden, känslor och åsikter (Trost 2007, s. 11). Skulle man vilja kartlägga en 
population med till exempel den semistrukturerade intervjumetoden som är en kvalitativ 
metod hade man fått problem då det tar lång tid att få ihop så pass många intervjuer att 
det skulle gå att jämföra svaren, och det skulle vara svårt att bearbeta den stora 
mängden data man får fram. Att utföra enkätundersökningar i studier är vanligt och 
metoden kräver mycket planering. En lyckad enkätmetod kräver att den är utformad på 
ett sätt som uppmanar de flesta människor att svara på enkäten (Hank, Wilkins Jordan & 
Wildemuth, 2009 s. 257).  
 
Fördelar med att använda sig av enkätmetoden jämfört med strukturerade intervjuer är 
att enkäter är snabbare att administrera då respondenterna själv fyller i sina egna 
enkätsvar, vilket i sin tur medför att en stor mängd enkäter kan administreras under 
samma tidpunkt. Enkäter medför inte lika stor intervjuareffekt jämfört med intervjuer 
eftersom respondenterna själva fyller i sina svar. När en intervjuare är närvarande finns 
möjligheten att respondenterna försöker ge forskaren en så positiv bild av sig själv som 
möjligt även om detta inte stämmer överens med verkligheten (Bryman 2002, s. 146). 
Nackdelar med att använda sig av enkätmetoden jämfört med intervjuer är att 
respondenten är ensam och inte kan få hjälp av en intervjuare om det är någon fråga 
som respondenten inte förstår sig på, men eftersom vi i vår studie delar ut enkäterna 
själva på plats i biblioteket så elimineras detta problem för oss. Problem med 
respondenter som väljer att aktivt strunta i att besvara vissa frågor på grund av att det 
inte finns någon intervjuare/forskare närvarande elimineras till viss del då vi är 
närvarande. En nackdel med enkäter som vi inte kommer ifrån är att respondenterna inte 
kan ge oss fördjupande svar då uppföljningsfrågor är uteslutna (Bryman 2002, s. 147).  
 
En bra enkätdesign är viktig eftersom det är den som kommer att påverka det antal svar 
man får och giltigheten hos de svaren. Det bästa är att ha en enkät som är relativt kort 
och enkel att genomföra, så att man inte kräver för mycket av respondenterna. Man kan 
ställa både öppna och slutna frågor, de öppna frågorna har inga fasta svarsalternativ 
utan här är respondenten fri att svara med egna ord, de frågor som inte är öppna har 
fasta svarsalternativ (Hank, Wilkins Jordan & Wildemuth, 2009 s. 257-258). Det 
rekommenderas att inte ha med öppna frågor i en enkät då det ofta tar längre tid att 
analysera svaren efteråt. Det kan bli problem med de öppna frågorna eftersom det 
varierar hur mycket respondenterna skriver på svaren och många svarar kanske inte alls. 
Ett annat problem är att många som svarar kan vara osäkra och ovana vid att formulera 
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sig skriftligt vilket bidrar till att svarsbortfallet på sådana frågor ofta blir mycket stort, 
därför är det bra att sträva efter att undvika det så mycket som möjligt (Trost 2007, s. 
74-76). 
 
Att bakgrundsfrågor eller demografiska frågor skall komma sist i enkäten beror på att de 
kan anses tråkiga att svara på menar Trost. Anledningen till att denna typ av frågor ska 
placeras sist är för att de för det mesta inte är viktiga för själva undersökningen. Har 
man däremot en undersökning där man planerar att undersöka skillnader mellan till 
exempel män och kvinnor så borde dessa frågor vara placerade först i enkäten istället 
för sist. Därför har vi i vår enkät valt att sätta dem först eftersom de är viktiga för vår 
studie då vårt syfte är att jämföra män och kvinnors läsvanor (Trost 2007, s. 94). 
 
Man bör undvika långa formuleringar eftersom det ofta är onödigt och för jobbigt för 
respondenterna att läsa. Man bör vara konsekvent i sina formuleringar, om man till 
exempel använder ordet ”Du” för att syfta på respondenten så bör man göra det 
genomgående i hela enkäten. Man bör även vara försiktig med att använda sig av 
rangordningar då många respondenter inte kan eller vill göra det (Trost 2007, s. 82-90). 
Andra saker man bör tänka på när man konstruerar sina enkätfrågor är: att bara ställa 
frågor som är nödvändiga för studiens syfte, att man använder sig av fullständiga 
meningar till frågorna så att det inte blir några missförstånd, använda sig av ett neutralt 
språk och att inte formulera frågor som är vaga så att de leder till frustration eller frågor 
som är för specifika (Hank, Wilkins Jordan & Wildemuth, 2009 s. 257). Att ge tydliga 
instruktioner och en attraktiv layout medför att bortfall minskar och ger även ett mer 
professionellt intryck vilket ökar tillförlitligheten (Bryman 2002, s. 149-150). De råd 
som Trost, Wildemuth & Bryman nämner har vi tänkt på inför utformandet av vår 
enkät. Vi är konsekventa i användandet av ordet ”Du”, vi har använt oss av ett naturligt 
språk, lagt ner mycket tid på layouten samt ger tydliga instruktioner.  

4.2 Utformande av enkäten 
Vi formulerade våra enkätfrågor utifrån exempel från tidigare utförda enkäter och 
gjorde sedan en pilotstudie för att testa våra frågor. Vi delade ut 30st enkäter om 
läsvanor till vuxna biblioteksanvändare (18-65 år) på plats i två olika bibliotek.  
Efter utförandet av pilotstudien märkte vi tydligt några svagheter hos frågorna, vi 
märkte att enkäten var för bred då frågan om vad man läser även berörde facklitteratur, 
tidningar, internet m.m. Vi bestämde oss för att smalna av till att endast beröra 
skönlitteratur och valet av de skönlitterära genrer som kom med i enkäten gjordes 
utifrån boken Populärlitteratur. Vi valde att även ta med genren biografier/sanna 
historier eftersom det är en genre som många läser på samma sätt som en skönlitterär 
bok. Trots att biografier/sanna historier klassificeras som facklitteratur har vissa 
bibliotek den genren i anslutning till skönlitteraturen och inte på fackavdelningen, 
därför förknippar många genren med skönlitteraturen och tänker inte på den som en 
fackbok. På grund av stort bortfall och irrelevans tog vi helt bort frågorna om när 
respondenterna läser, deras favoritbok samt deras favoritförfattare.  
 
Basfrågor om kön och ålder samt frågan om var respondenterna får tag på sin litteratur 
var de enda frågorna som är kvar sedan pilotstudieenkäten. Frågorna om varför 
respondenterna läser och var de läser bakades ihop till en fråga för att undersöka om det 
finns något samband mellan dessa två frågor. Anledningen till att frågan om var 
respondenterna läser finns med är på grund av att Ross (2006) tar upp att platsen där 



 16 

man läser har betydelse då läsare föredrar vissa platser framför andra. Många föredrar 
att läsa på lunga och isolerade platser för att inte bli störda av andra människor. 
 
Vi lade till frågor om vad det är med skönlitterära genrer som tilltalar respondenterna 
och hur respondenterna väljer ut de böcker de läser. För att kunna koppla svaren till vår 
teori konstruerade vi två påståenden som respondenterna fick besvara. Första påståendet 
lyder ”när jag läser identifierar jag mig med personerna i boken eller refererar 
handlingen till mitt eget liv” och det andra påståendet är ”jag läser för att få ny kunskap 
eller ökad självinsikt”. Från Jönsson & Ericssons studie (2003) hämtade vi en fråga om 
hur mycket böcker betyder för respondenterna, frågan innehåller sex påståenden där 
respondenterna ringar in det svar som mest stämmer in på dem utifrån en skala mellan 0 
”nej” och 4 ”ja verkligen”.  
 
Enkäten (se Bilaga 1) består av nio slutna frågor med en öppen delfråga som berör 
varför respondenterna väljer ett visst sätt att få tag på litteratur. Delfrågan är öppen 
eftersom det skulle bli problem att täcka in alla möjliga svar med fasta svarsalternativ. 
För att enkäterna ska ge oss den information vi behöver för vår studie är frågorna i 
enkäten väl genomarbetade och mycket tid lades ner på enkätens utseende för att ge ett 
professionellt intryck. Enkäten innehåller endast nio frågor på två A4-blad för att inte 
vara för lång och leda till att respondenterna inte orkar svara.  
 
Resultatet från enkätundersökningen redovisas genom tabeller och diagram eftersom det 
handlar om kvantitativ statistisk data. Varje fråga i enkäten redovisas på detta sätt och 
till fråga 5 använder vi även statistikprogrammet SPSS då vi gör en korstabell med Chi-
kvadratstest. 

4.3 Urval 
Eftersom vi vill studera varför människor läser är det viktigt att våra respondenter läser 
och har ett intresse för läsning och valde därför att dela ut enkäterna på folkbibliotek. 
Eftersom vi undersöker vuxna biblioteksanvändare var det nödvändigt att ha med frågan 
om ålder då vi endast vill få med män och kvinnor i åldrarna 18-65 i urvalet. En annan 
anledning till åldersfrågan är att vi vill att åldrarna ska vara jämnt fördelade. Tanken var 
att urvalet skulle vara slumpmässigt men vi blev ändå tvungna att påverka urvalet. Vi 
upptäckte under utdelandet av enkäterna att urvalet var snedfördelat på grund av att fler 
kvinnor var benägna att svara på enkäten. För att få ett urval jämnt fördelat mellan män 
och kvinnor riktade vi därför in oss på att få fler svar från män. 
 
Folkbiblioteket är av intresse eftersom skönlitteraturen där har en självklar och central 
plats. Folkbiblioteket som plats för studien är av intresse för oss som blivande 
bibliotekarier. Vi valde ut tre folkbibliotek i tre medelstora städer i Sverige för vår 
studie, de tre städerna valdes ut på grund av deras likvärdiga storlek samt deras närhet 
geografiskt.  
 
För att kunna fånga in så många olika typer av vuxna användare som möjligt 
distribueras enkäterna under bibliotekens olika öppettider, både vardagar och under 
helgen. För att på så sätt ta hänsyn till användarnas scheman och dagsrytmer.  
Enligt Trost är det en tumregel när det gäller urvalsstorlek att ju större desto bättre, då 
ett större urval medför större sannolikhet för att urvalet blir representativt för hela 
populationen (Trost 2007, s. 37). Vårt syfte var att få in sammanlagt 100st enkäter jämt 
fördelade mellan de olika städerna, dessa enkäter distribueras på plats i biblioteken.  
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Vårt bortfall blev på grund av fel ålder samt ofullständiga svar 12st. Eftersom vi ville ha 
100st fullständiga och användbara enkätsvar gjorde bortfallet att vi sammanlagt delade 
ut 112st enkäter. Dock har fråga 9 ett visst bortfall då den innehåller en öppen delfråga. 

4.4 Reliabilitet & Validitet  
Det man menar med reliabilitet eller tillförlitlighet är att en mätning av något är stabilt, 
det vill säga situationen ska se likadan ut för alla som svarar på enkäten. Man ska kunna 
göra om undersökningen på nytt vid ett senare tillfälle och få fram samma resultat. 
Precision har att göra med både forskarens sätt att registrera svaren från respondenterna 
och respondenternas sätt att svara i enkäten. Ju tydligare utformningen av enkäten är ju 
lättare blir det att svara på den och desto större precision har den. Objektivitet handlar 
om att alla som kodar och läser in data uppfattar svaren på enkäten på samma sätt. 
(Trost 2007 s. 64).  
 
Validitet handlar om giltighet och om att frågorna som man använder sig av i enkäten 
mäter det de är tänkta att mäta. För att få hög reliabilitet i studien ska man undvika att 
använda krångliga ord och annat som kan få många av respondenterna att missuppfatta 
frågorna i enkäten. När det är många som missuppfattar frågor medför det inte bara att 
reliabiliteten blir låg utan även validiteten. Man ska i frågorna formulera sig så enkelt 
och lättförståeligt som möjligt. De frågor man ställer och utseendet på enkäten hänger 
tätt samman med reliabilitet och validitet (Trost 2007, s. 65-66).  
 
För att reliabiliteten och validiteten ska bli så hög som möjligt delar vi ut en likadan 
enkät till alla respondenter med tydliga instruktioner om hur frågorna ska besvaras för 
att undvika missförstånd. Frågorna i vår enkät är utformade för att ge svar på våra 
forskningsfrågor. Hur kodningen av enkäterna skulle utföras bestämdes innan 
kodningen för att denna skulle utföras på samma sätt. Det som skulle kunna påverka 
reliabiliteten och validiteten negativt är att utformningen av enkäten kan uppfattas som 
komplicerad trots instruktionerna. Trots att frågorna har tydliga instruktioner kan 
missförstånd uppstå på grund av att respondenterna inte ens läser dessa, detta inträffade 
på fråga nio i vår enkät då respondenterna kryssade i fler svar trots instruktioner om att 
endast ett svar efterfrågades. Att respondenterna inte följde instruktionerna kan påverka 
vårt resultat. De respondenter som följde instruktionerna valde i första hand 
svarsalternativet ”låna i biblioteket”, därför blev detta svarsalternativ stort i förhållande 
till de andra alternativen. Hade dessa respondenter inte följt instruktionerna och istället 
fyllt i fler svarsalternativ hade det med stor sannolikhet blivit jämnare fördelat mellan 
svarsalternativen. 

4.4.1 Forskningsetik 
För att ta hänsyn till forskningsetik blev samtliga av våra respondenter informerade om 
studiens och enkätens syfte och samtliga respondenter gav sitt samtycke till att svara på 
enkäten. Då deras namn inte efterfrågades förblir respondenterna anonyma vilket 
medför att respondenternas integritet skyddas (Vetenskapsrådet 2002). 
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5. Resultat & Analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras vårt empiriska material utifrån våra 
forskningsfrågor med hjälp av teorin och tidigare forskning. I första avsnittet 5.1 
presenteras våra respondenter och därefter i avsnitt 5.2 och 5.3 presenteras och 
analyseras vårt empiriska material utifrån forskningsfrågorna. Enkätsvaren presenteras i 
tabell- och diagramform från Excel. Till fråga 5 som handlar om var respondenterna 
läser och varför, använder vi statistikprogrammet SPSS då vi gör en korstabell med Chi-
kvadratstest. Detta görs för att se om det finns något signifikant samband mellan de två 
variablerna i frågan.  

5.1 Beskrivning av respondenterna 

5.1.1 Könsfördelning på respondenterna 
 

Kön Antal % 
Män 42 42% 
Kvinnor 58 58% 
 

5.1.2 Ålder på respondenterna 
 

 
 
På grund av att vårt syfte endast är att se på könskillnaderna har vi valt att bortse från 
åldersindelningarna i resultaten och analysen. Vi anser att vårt urval är för litet för att 
kunna analysera frågorna genom både åldersindelningar och könsindelningar, vi valde 
därför bort åldersindelningarna.  
 
Urvalet styrdes för att det skulle bli jämt fördelat och den större andelen svar från 
kvinnor kan bero på att kvinnor är mer benägna att svara på en enkät. Även Höglund & 
Wahlström nämner att kvinnor besöker biblioteket oftare än män och att de lånar mer 
skönlitteratur (Höglund & Wahlström 2011, s. 300-303). Höglund & Wahlström 
konstaterar även i texten Varför minskar biblioteksbesöken? att fler kvinnor än män 
besöker ett bibliotek och att biblioteksbesöken har minskat de senaste åren. Texten tar 



 19 

även upp orsaker till de minskade besöken och att det finns en skillnad mellan vad män 
och kvinnor har för anledningar till att inte besöka ett bibliotek. Män uppger att de 
istället använder internet medan kvinnor ser mer på tv och köper fler böcker (Höglund 
& Wahlström 2005, s. 173).  

5.2 Vilka skönlitterära genrer läser män respektive 
kvinnor och på vilket sätt läser de dessa?  
För att få svar på denna forskningsfråga används fem av frågorna från enkäten. Fråga 3 
”vad läser du och hur ofta?”, fråga 4 ”vad är det med dessa skönlitterära böcker som 
tilltalar dig?”, fråga 5 ” varför och var läser du skönlitteratur?”, fråga 8 ”hur väljer du ut 
de skönlitterära böcker du läser?” samt fråga 9 ”hur får du oftast tag på litteratur?”. 

5.2.1 Genre & läsfrekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3a visar i procent i vilken uträckning män och kvinnor läser olika skönlitterära 
genrer. Män läser mest deckare/thriller 74% och biografier/sanna historier 69%. Även 
kvinnor läser mycket biografier/sanna historier 81% men läser mest romaner 91%. Det 
som män läser minst är kärleksromaner 14%, medan 55% kvinnor läser 
kärleksromaner. Det som kvinnor läser minst är science fiction 15% och även hos män 
ligger denna genrer lågt 24%. Diagram 3a visar även att män läser mer än kvinnor i fyra 
av sju genrer men att skillnaderna är större i de genrer där kvinnor läser mer än män.  
 
Utifrån diagram 3a konstateras att de tre största genrerna är romaner, deckare/thriller 
och biografier/sanna historier. Jämförs detta med Weibulls presentation svenska 
läsvanor kan det konstateras att det även där framkom att romaner och deckare/thriller 
är de genrer som är populärast bland män och kvinnor. De genrer som var minst 
populära i vår studie var bland kvinnor fantasy och science fiction och bland män 
kärleksromaner och science fiction. Här finns en skillnad mellan vår studie och vad som 
presenteras i Weibulls presentation, där den minst populära genren var scifi/fantasy 
bland både män och kvinnor. Dock finns det även en likhet mellan vår studie och 
Weibull då både vår studie och Weibulls presentation visar att science fiction och 
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fantasy var de genrer som var minst populära bland kvinnor. En anledning till den 
skillnad som finns kan vara att Weibull inte hade med genren kärleksroman. En tydlig 
skillnad mellan könen i vår studie är att kvinnor läser mer kärleksromaner än män, 86 
% män läser aldrig kärleksromaner medan 45% kvinnor aldrig läser denna genre. En 
annan skillnad mellan vår studie och det Weibull presenterar är att vårt resultat visar att 
det är fler män än kvinnor som läser fantasy och science fiction medan Weibulls 
presentation visar motsatsen. En anledning till det motsatta resultatet kan bero på att 
Weibull har science fiction och fantasy som en kategori medan de två genrerna i vår 
enkät står var för sig. Att ha genrerna som en kategori kan bidra till att andelen som 
läser dessa genrer blir större än när de står var för sig eftersom man då även räknar med 
den andel personer som endast läser en av genren (Weibull 2011).  
 
Jämför man med de kvinnliga respondenterna i Ahnfors studie finns det en likhet med 
de kvinnliga respondenterna i vår studie då kärleksromaner och deckare/thriller är 
populära genrer. Ahnfors drar även slutsatserna att kärleksromaner och deckare/thriller 
förknippas med Sten Furhammars opersonliga upplevelseläsning som innebär att läsaren 
inte blir engagerad på det personliga planet men läser för att få underhållning och 
avkoppling (Ahnfors 2000, s. 50-51).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3b visar i procent hur ofta män och kvinnor läser skönlitteratur. Bland både 
män 62% och kvinnor 65% är det vanligast att man läser någon/några gånger per år. Det 
är mer vanligt bland kvinnor än män att läsa varje dag medan män har högre procent än 
kvinnor när det gäller läsning varje vecka.  
 
Pettersson tar upp att det är en högre andel män än kvinnor som läser skönlitteratur 
varje dag, vilket var ett förvånande resultat enligt Pettersson (Pettersson 2009, s. 20 & 
23). Till skillnad från Pettersson visar vår studie på att det är en högre andel kvinnor 
som läser skönlitteratur varje dag. Som diagram 3b visar är det mer vanligt att läsa 
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någon/några gånger per år än att läsa ofta, detta överensstämmer med vad som framkom 
i ULF undersökningen (2006-07) där den angivna procenten halverades när man gick 
från att läsa en gång per år till att läsa mer än 5 gånger per år (SCB, levnadsförhållanden 
rapport 118, Fritid, 2006-07). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3c och 3d visar i procent hur ofta män och kvinnor läser olika skönlitterära 
genrer. 19% män läser deckare/thriller varje dag. Det som kvinnor läser mest varje dag 
är både romaner och deckare/thriller, 27% vardera. Både för män och kvinnor är det 
vanligast att läsa romaner minst 1 gång i veckan, män 26% och kvinnor 22%. Även när 
det gäller läsning minst 1 gång i månaden är det deckare/thriller som dominerar bland 
män, 17% medan det för kvinnor även här är romaner, 19%. Ser man på läsning 
någon/några gånger per år läser män mest historiska romaner och biografier/sanna 
historier med 36% vardera. 46% kvinnor läser biografier/sanna historier någon/några 
gånger per år. Precis som diagram 3a visar diagram 3c och 3d att män läser minst 
kärleksromaner, då 86% aldrig läser denna genre. Kvinnor läser minst science fiction, 
då 84% aldrig läser denna genre. En tydlig skillnad mellan könen är att endast 9% 
kvinnor aldrig läser romaner medan 33% män aldrig läser denna genre.  
 
Diagrammen tyder på att det är vanligast bland både män och kvinnor att läsa 
någon/några gånger per år och det är då genren biografier/sanna historier som är 
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vanligast, dock är det bland män också vanligt att läsa historiska romaner någon/några 
gånger per år. Det är vanligare bland män att läsa varje veckan medan det för kvinnor är 
vanligare att läsa varje dag. Den jämförelse som görs när det gäller hur ofta män och 
kvinnor läser de olika genrerna har inte hittats i någon tidigare forskning. Dock skriver 
Ross (1999) om att läsarens humör styr val av böcker, är läsarens liv lugnt så väljer man 
böcker som är mer krävande medan man till exempel under stressade perioder väljer 
”lättare” böcker och gamla favoriter. Detta kan vara en anledning till varför romaner 
och deckare/thriller läses oftare än historiska romaner och biografier/sanna historier. 
(Ross 1999, s. 790). 

5.2.2 Innehållselement i skönlitterära genrer som tilltalar 
respondeterna 
(Respondenterna fick kryssa i ett eller flera svar på de genrer de läser) 
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De innehållselement som tilltalar respondenterna mest i genren romaner är för män 
”intresse för huvudperson”, 38% och ”realistisk berättelse”, 28%. ”Intresse för 
huvudperson”, 33%, ”realistisk berättelse”, 33% och ”kärlek”, 33% är de element som 
tilltalar kvinnorna mest när det gäller romaner. Väldigt få bland både män och kvinnor 
har svarat att det som tilltalar med en roman är ”mordgåta” och ”skräck/läskiga 
händelser”. En stor skillnad mellan könen är att ”kärlek” i en roman tilltalar kvinnor 
mer än män, hela 33% mot 9%. 
 
Både män och kvinnor tycker att ”mordgåta” är tilltalande med en deckare/thriller, 52% 
män och 62% kvinnor. Män tilltalas också av en ”realistisk berättelse” i en 
deckare/thriller, 21%, medan kvinnor istället tilltalas av elementet ”intresse för 
huvudperson”, 19%. I en deckare/thriller tilltalas män inte av elementet ”uppleva annan 
tidsålder” och endast 2% kvinnor tilltalas av detta element. Skillnaden mellan män och 
kvinnor är att kvinnor i en deckare/thriller tilltalas av elementen ”intresse för 
huvudperson” och ”skräck/läskiga händelser” mer än män, hela 12 procentenheters 
skillnad på vardera element.  
 
I en kärleksroman är det elementet ”kärlek” som tilltalar mest för både män, 9% och 
kvinnor, 31%. Kvinnor tilltalas även av att en kärleksroman innehåller ”påhittade 
världar/karaktärer”, ”verkliga händelser” och ”intresse för huvudperson”, medan män 
ligger på runt 2% på de flesta innehållselement. Varken män eller kvinnor tilltalas av en 
kärleksroman som innehåller ”skräck/läskiga händelser”. 2% män tilltalas av att en 
kärleksroman innehåller en ”mordgåta”.  
 
I en historisk roman är det elementen ”verkliga händelser” och ” uppleva annan 
tidsålder” som tilltalar män och kvinnor mest. Procenten för ”verkliga händelser” är 
40% män och 16% kvinnor och för ”uppleva annan tidsålder” 36% män och 26% 
kvinnor. En skillnad är att det är mer män än kvinnor som tilltalas av att en historisk 
roman innehåller ”verkliga händelser” och ”uppleva annan tidsålder”, mest skillnad är 
det på elementet ”verkliga händelser” med hela 24 procentenheter. Inget av könen 
tycker att det är tilltalande med en historisk roman som innehåller en ”mordgåta”.  
 
I genren fantasy är det elementet ”påhittade världar/karaktärer” som tilltalar mest för 
både män, 36% och kvinnor, 19%. ”Mordgåta”, ”realistisk berättelse” och ”verkliga 
händelser” är något som varken män eller kvinnor finner tilltalande i en fantasy roman.  
 
De innehållselement som tilltalar mest i genren science fiction är för både män och 
kvinnor ”påhittade världar/karaktärer”, 19% män och 9% kvinnor. Precis som med 
genren fantasy så tilltalas inte respondenterna av att en science fiction roman innehåller 
en ”mordgåta”. 2% kvinnor tilltalas av att en science fiction innehåller ”verkliga 
händelser”. 
 
I biografier/sanna historier är de element som tilltalar män och kvinnor mest ”verkliga 
händelser” och ”intresse för huvudperson”. Procenten för ”verkliga händelser” är 45% 
män, 60% kvinnor och för ”intresse för huvudperson” 34% män och 46% kvinnor. En 
skillnad mellan könen är att 33% kvinnor mot 12% män tilltalas av att en biografi/sann 
historia innehåller elementet ”realistisk berättelse”. Varken män eller kvinnor tilltalas 
av en biografi/sann historia som innehåller elementet ”påhittade världar/karaktärer”.  
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Diagram 4a och 4b visar att de innehållselement som är mest tilltalande för både män 
och kvinnor sammanlagt över genrerna är ”verkliga händelser” och ”intresse för 
huvudperson”. De element som är minst tilltalande för både män och kvinnor är 
”skräck/läskiga händelser”. Även dessa diagram visar att de tre populäraste genrerna är 
romaner, deckare/thriller samt biografier/sanna historier. 
 
Skoglund kom i sin magisteruppsats fram till att kvinnor bland annat vill att en bok ska 
innehålla ”romantik” medan män vill att en bok ska ”handla om något viktigt” 
(Skoglund 1997, s. 56). En manlig respondent i Bengtsson & Nyströms magisteruppsats 
uppger att det han läser ska involvera ett mord (Bengtsson & Nyström 2007, s. 34). En 
likhet mellan vår studie och Skoglunds är att även våra kvinnliga respondenter anger att 
de inom alla genrer tilltalas av ”kärlek”. En anledning till att vår studie inte visar att 
män tilltalas av att en bok ska ”handla om något viktigt” är på grund av att detta inte är 
något som kom med som alternativ i vår enkät. Dock framkom det i vår studie att 
många män tilltalas av ”mordgåta” i en del genrer de läser precis som Bengtsson & 
Nyströms manliga respondent efterfrågar. Tveit nämner i sin bok att val av litteratur 
påverkas av vilka mål läsaren har med sin läsning och vilka krav läsaren ställer på 
litteraturen. Exempel på krav som läsaren kan ställa på böcker är att de ska utspela sig 
under en speciell tidsperiod eller ingå i ett tema (Tveit 2004, s.67-68). Krav som våra 
respondenter ställer på genren deckare/thriller, som är en väldigt populärt genre för 
både män och kvinnor i vår studie, är att den främst ska innehålla en ”mordgåta”. På 
genren roman, som även den är väldigt populär bland både de manliga och kvinnliga 
respondenterna, ställs kraven att den ska innehålla elementen ”realistisk berättelse” och 
”intresse för huvudperson”. För de kvinnliga respondenterna är även innehållet ”kärlek” 
viktigt inom denna genre. Beroende på vilken genre det handlar om är det olika innehåll 
som tilltalar respondenterna och därmed olika krav som ställs på litteraturen.   
 
Innehållselementen ”realistisk berättelse” och ”verkliga händelser” är något som våra 
respondenter efterfrågar mycket i ett flertal genrer. Ahnfors drar i sin magisteruppsats 
slutsatsen att litteratur som har verklighetsanknytning och är realistisk förknippas med 
Furhammars personliga upplevelseläsning, vilket betyder att texten tolkas i förhållande 
till läsarens egna erfarenheter (Ahnfors 2000, s. 50-51). Det framkom i vår studie att de 
innehållselement som är mest tilltalande för både män och kvinnor sammanlagt över 
genrerna är ”verkliga händelser” och ”intresse för huvudperson”, detta har i stort sätt 
ingen inom vår tidigare forskning tagit upp. Att dessa två innehållselement är så 
populära och inte har fått uppmärksamhet bland tidigare forskning kan bero på att vår 
studie till skillnad från tidigare forskning tagit med genren biografier/sanna historier 
där ”verkliga händelser” och ”intresse för huvudperson” är innehåll som tilltalas 
mycket.  
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5.2.3 Varför och var respondenterna läser skönlitteratur 
(Respondenterna fick kryssa i ett eller flera svar på varje plats de läser) 

 
M = Män 

 
K = Kvinnor  

 
Tabell 5a 

 1. 
Avkoppling 

2. 
Underhållning 

3. 
Roligt 

4. 
Väcker 
känslor 

5. 
Spänning 

6. 
Utveckla 
språket 

7. 
Kunskap 

8. 
Glömma 

tid & plats 

9. 
Tidsfördriv 

 M            K M                K M         K M          K M          K M          K M          K M          K M           K 
1. 

Hemma 
69%    81% 45%        62% 38% 50% 24%   53% 52%  57% 28%   36% 48%   38% 26%     57% 31%     45% 

2. 
Biblioteket 

12%    19% 9%            5% 7%     3% 5%       3% 5%      5% 2%       9% 17%   15% 2%         7% 5%         9% 

3. 
Semester 

59%    67% 40%        46% 24% 29% 17%   26% 31%  17% 14%   15% 21%   19% 17%     24% 26%     24% 

4. 
Arbetsplats 

0 %       2% 0%            0% 2%     0% 0%       0% 0%      0% 5%       3% 12%   10% 0%         0% 2%         3% 

5. 
Skolan 

5%        5% 0%            2% 2%     3% 0%       2% 2%      2% 9%     12% 9%     14% 0%         2% 0%        7% 

6. 
Buss/tåg 

19%    17% 12%        14% 5%   10% 9%       9% 7%      9% 7%       2% 14%     2% 9%       12% 31%     33% 
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Tabell 5a visar var respondenterna läser skönlitteratur och av vilken anledning de läser 
på de olika platserna.  
 
Hemma är den plats där både män och kvinnor läser i störst utsträckning, både män och 
kvinnor läser främst för att få ”avkoppling”, 69% män och kvinnor 81%. 52% män läser 
på grund av ”spänning” medan 62% kvinnor föredrar ”underhållning” mer. Den orsak 
som är minst populär hos män är ”väcker känslor”, 24%, medan det hos kvinnor är 
”utveckla språket”, 36% och ”kunskap”, 38%. Den största skillnaden mellan könen är 
att kvinnor till skillnad från män läser mer av orsaken ”väcker känslor”, hela 53% mot 
24%.  
 
Både män och kvinnor läser främst på biblioteket av orsakerna ”avkoppling”, män 12% 
och kvinnor 19% samt ”kunskap”, män 17% och kvinnor 15%. Män läser minst på 
grund av orsakerna ”utveckla språket” och ”glömma tid och plats”, kvinnor läser minst 
på grund av orsakerna ”roligt” och ”väcker känslor”. När det gäller andra anledningar 
till läsning på biblioteket finns det inga större skillnader mellan könen.  
 
Precis som läsning hemma är det under semestern orsakerna ”avkoppling”, män 59%, 
kvinnor 67% och ”underhållning”, män 40%, kvinnor 46% som dominerar. Även här är 
orsaken ”väcker känslor” den minst populära bland män. En skillnad mellan könen är 
att 31% män läser för ”spänning” medan endast 17% kvinnor läser av denna anledning.  
 
När det gäller läsning på arbetsplatsen är ”kunskap” den dominerande anledningen hos 
både män, 12% och kvinnor, 10%. De övriga anledningar ligger väldigt lågt hos båda 
könen, mellan 0-5%.  
 
När det gäller läsning i skolan är ”kunskap” dominerande hos båda könen, män 9%, 
kvinnor 14% men även orsaken ”utveckla språket” är stor, män 9%, kvinnor 12%. De 
övriga anledningarna ligger precis som på arbetsplatsen väldigt lågt, mellan 0-7% hos 
båda könen.  
 
”Tidsfördriv” och ”avkoppling” är de två största orsakerna till läsning på buss/tåg. 31% 
män läser på grund av ”tidsfördriv” och 33% kvinnor läser för denna orsak. 19% män 
läser på grund av ”avkoppling” och 17% kvinnor läser av denna anledning. Män läser 
på buss/tåg minst av orsaken ”roligt”, 5% medan kvinnor läser minst av orsaken 
”utveckla språket”, 2% och ”kunskap”, 2%. En stor skillnad mellan könen finns hos 
orsaken ”kunskap” då 14% män mot endast 2% kvinnor läser av denna anledning.  
 
Skoglund kom i sin magisteruppsats fram till att det kvinnor vill att en bok ska innehålla 
är ”spänning” och ”romantik” medan män vill att en bok ska vara ”underhållande” och 
”handla om något viktigt” (Skoglund 1997, s. 56). Detta kan kopplas till fråga 4 i vår 
studie där det framkom att ”kärlek” är något som tilltalar kvinnor i alla de skönlitterära 
genrerna. En kvinnlig respondent i Bengtsson & Nyströms magisteruppsats uppger att 
hon läser för nöjes skull och för att koppla av, en annan kvinnlig respondent berättar att 
hon istället läser för att hon gillar spännande böcker och för att det är avslappnande att 
läsa. Den manliga respondenten i studien uppger att det han läser ska vara spännande 
och involvera ett mord. (Bengtsson & Nyström 2007, s. 31-36). Även detta kan kopplas 
till fråga 4 i vår studie där det framkom att ”mordgåta” är något som tilltalar både män 
och kvinnor i främst genren deckare/thriller men även i romaner och kärleksromaner 
för män och i romaner och biografier/sanna historier för kvinnor. En likhet mellan vår 
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studie och Skoglund samt Bengtsson & Nyströms studier är att även våra respondenter 
främst läser för ”spänning”, ”underhållning” och ”avkoppling”.  
 
Relateras läsning för ”spänning”, ”underhållning” och ”avkoppling” till vår teori om 
olika slags läsning handlar det om opersonlig eller personlig upplevelseläsning enligt 
Furhammar då respondenterna läser för själva upplevelsen och inte för ny kunskap 
(Furhammar 1997, s. 137-141). I vår studie undersöks varför man läser på olika platser 
och det framkommer att män och kvinnor läser av olika anledningar på olika platser. 
När det gäller läsning hemma, på semestern och på buss/tåg handlar det främst om 
upplevelseläsning medan det på biblioteket, arbetsplatsen och skolan handlar främst om 
instrumentell läsning då respondenterna läser för ”kunskap”. Dock kan läsning på 
biblioteket handla om både upplevelseläsning och instrumentell läsning då 
respondenterna i vår studie till stor del anger både ”avkoppling” och ”kunskap” som de 
största anledningarna till läsning.  
 
Vårt resultat kan även relateras till det som Tveit nämner om olika funktioner och 
motivationer till läsning. Funktionen avslappning kan kopplas ihop med ”avkoppling” i 
vår studie där denna funktion var den främsta anledningen till varför både män och 
kvinnor läser hemma och på semestern. Flera av Tveits andra funktioner/motivationer; 
fly vardagen, känslomässiga upplevelser och kunskap kan kopplas ihop med ”glömma 
tid och plats”, ”väcker känslor” och ”kunskap” i vår studie (Tveit 2004, s. 66). Även 
Ahnfors nämner skönlitteraturens olika funktioner för läsning då hon genom sina 
respondenter får fram att skönlitterär läsning är ett sätt att få avkoppling, 
verklighetsflykt och underhållning. Precis som Tveits funktioner stämmer även Ahnfors 
resultat överens med resultaten från vår studie (Ahnfors 2000, s. 27-30).  
 
En förklaring till skillnaderna mellan könen kan kopplas till det Tapper skriver om då 
han nämner att skillnaderna mellan könen kan bero på könsstereotypiska roller och 
socialisering under barndomen. Med detta menar Tapper att skönlitterär läsning ses som 
en passande aktivitet för kvinnor i alla åldrar. På grund av detta blir flickor till större del 
än pojkar uppmuntrade till att läsa av personer i deras omgivning (Tapper 2000, s. 271-
272). Även Skoglund nämner att läsning hänger ihop med de traditionella könsrollerna, 
hon menar att kvinnor ses som känslosamma och män som rationella (Skoglund 1997, s. 
56). Vårt resultat visar att de kvinnliga respondenterna läser till större del än män för 
orsaken ”väcker känslor” medan de manliga respondenterna läser mer för ”kunskap”. 
En möjlig förklaring till resultatet kan vara att enkäten är utformad på ett sätt som 
bjuder in till stereotypa svar.  
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5.2.4 Korstabell över varför och var respondenterna läser skönlitteratur 
Tabell 5b 

Varför?  
1 

Av- 
koppling 

2 
Under-
hållning 

3 
Roligt 

4 
Väcker 
känslor 

5 
Spänning 

6 
Utveckla 
Språket 

7 
Kunskap 

8 
Glömma 

tid & plats 

9 
Tids- 

fördriv 

Total 

1. Hemma 76 55 45 41 55 33 42 44 39 430 
2. Bibliotek 16 7 5 4 5 6 16 5 7 71 
3. Semester 64 44 27 22 28 15 20 21 25 266 
4. Arbetsplats 1 0 1 0 0 4 11 0 3 20 
5. Skolan 5 1 3 1 2 11 12 1 4 40 

Var? 

6. Buss/tåg 18 13 8 9 8 4 7 11 32 110 
Total 180 120 89 77 98 73 108 82 110 937 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 156,424a 40 ,000 
Likelihood Ratio 132,195 40 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

8,630 1 ,003 

N of Valid Cases 937   

a. 16 cells (29,6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,56. 
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Tabell 5b är en korstabell över variablerna ”var” och ”varför”, där den beroende 
variabeln är ”varför” och där den oberoende och den variabel som styr är ”var”. Med 
hjälp av korstabellen ville vi ta reda på om ”var” man läser påverkar ”varför” man läser. 
Tabellen visar att de klart dominerande orsakerna till varför man läser är ”avkoppling” 
och ”underhållning”. Den orsak som är minst populär bland könen är ”utveckla 
språket”. Den klart dominerande platsen där man helst läser skönlitteratur är hemma, 
därefter kommer semester samt på buss/tåg.  
 
Då Chi-kvadrattestet visar att 29,6% av cellerna i korstabellerna är mindre än 5 och då 
högst 20% av cellerna får ha ett värde som är mindre än 5, kan inte det samband som 
påvisas med hjälp av korstabellen, anges som giltigt. Trots att Chi-kvadrattestet inte kan 
anges som giltigt så finns det tydliga tendenser man kan urskilja genom att studera 
korstabellen. En av tendenserna som går att urskilja är att man på buss/tåg läser för 
”tidsfördriv” och att man på arbetsplatsen läser för ”kunskap”. En orsak till den nämnda 
ogiltigheten kan vara att antalet respondenter i vår studie påverkar. Hade vårt urval varit 
större hade testet med stor sannolikhet varit giltigt.  
 
Resultatet från Petterssons studie visar att den vanligaste anledningen till läsning är 
”roligt” och därefter ”avkoppling”, här finns en skillnad med vår studie då den 
vanligaste anledningen är ”avkoppling” medan ”roligt” endast är den sjätte vanligaste 
anledningen till läsning. Det finns även en likhet mellan vår studie och Petterssons då 
fler kvinnor läser för att det är roligt (Pettersson 2009, s. 29-30). Precis som i vår studie 
framkom det i Bengtsson & Nyströms att respondenterna främst läser hemma och på 
semestern (Bengtson & Nyström 2007, s. 31-32 & 39). Detta resultat stämmer överrens 
med det Ross (2006) nämner, att det finns platser där man föredrar att läsa som till 
exempel i sängen eller favoritfåtöljen. Ross nämner även att det finns platser där man 
kan läsa som till exempel väntrum hos doktorn eller på flygplatsen, detta kan jämföras 
med läsning på buss/tåg som i vår studie var en av de dominerande platserna. Den 
största anledningen till läsning på buss/tåg var i vår studie som ”tidsfördriv” (Ross 
2006, s. 155-156).  
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5.2.5 Hur respondeterna väljer ut de skönlitterära böcker de 
läser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga fick respondenterna kryssa i fler alternativ, därför är det totala antalet 
svar större än antalet respondenter. Sammanlagt fick vi 157st svar från män och 249st 
svar från kvinnor. 
 
Bland både män och kvinnor är ”tips från vänner/släkt” och ”gillar författaren” de två 
kategorier som fått högst svarsantal. Bland män var andelen för ”tips från vänner/släkt” 
och ”gillar författaren”, 69%, siffrorna för kvinnor var på respektive kategori 69% och 
74%. Lika många procent (69) män och kvinnor har angett ”tips från vänner/släkt”. En 
annan populär kategori bland män är ”gillar genren” medan kvinnor istället värderar 
”tips från tv/tidningar” högre. Den kategori som fick minst svar bland män är 
”bokcirkel/läsklubb” med endast 5%, även bland kvinnor var denna kategori väldigt låg, 
endast kategorin ”annat” var lägre. Kategorierna ”tips från bibliotekarie” och ”skyltning 
i bibliotek” är bland de lägsta.  
 
I Bengtsson & Nyströms studie nämner respondenterna att de får boktips från släkt, 
vänner och kollegor. En kvinnlig respondent nämner även att hon ger boktips till släkten 
(Bengtsson & Nyström 2007, s. 31-36). Tveit nämner att valet av litteratur kan påverkas 
av olika faktorer som till exempel tips från vänner/släkt, boktips från tidningar men 
även författare, titel och bokens omslag kan påverka valet av litteratur (Tveit 2004, s. 
67-68). I Ross (2006) framkom det att erfarna läsare har ett flertal strategier när de 
väljer ut böcker att läsa. De mest effektiva metoderna att välja böcker var utifrån 
författare och genre (Ross 2006, s. 198 & 203-204). Ross (1999) nämner att läsare även 
förutom att gå efter genre och författare väljer ut böcker genom strategier som att se på 
bokens omslag, publicerarens rykte, recensioner och råd från vänner (Ross, McKechnie, 
Rothbauer 1999, s. 797). Det tidigare forskning nämner om de mest effektiva och 
vanligaste sätten att få ta på litteratur överensstämmer med resultaten från vår studie, 
där det framkom att ”tips från vänner/släkt” och ”gillar författaren” är de två 
populäraste sätten att skaffa fram litteratur. Bland män var även ”gillar genren” vanligt 
och bland kvinnor ”tips från tv/tidningar”. 
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5.2.6 Hur respondenterna får tag på skönlitteratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga var tanken att respondenterna endast skulle kryssa i ett svarsalternativ, 
dock kryssade mer än hälften i fler alternativ. För att inte bortfallet skulle bli så stort att 
frågan behövde tas bort valde vi att ta med alla svar, därför är det totala antalet svar 
större än antalet respondenter. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat, 
då det finns respondenter som följt våra instruktioner. Att vi utförde studien på bibliotek 
kan även ha bidragit till det stora antalet svar ”lånar i bibliotek”. Hade studien 
genomförts på en annan plats hade möjligtvis vårt resultat sett annorlunda ut.  
 
Sammanlagt fick vi 59st svar från män och 133st svar från kvinnor. De tre kategorier 
som var populärast var samma för både män och kvinnor. Kategorierna var ”lånar i 
bibliotek”, män 74%, kvinnor 71%, ”lånar av vän/släkt”, män 17%, kvinnor 41%, 
”köper i bokhandel”, män 17%, kvinnor 34%. Ingen man kryssade i att de får tag på 
sina böcker i en annan butik eller på något annat sätt än de svarskategorier som fanns 
tillgängliga.  
 
Antoni tar i sin text upp att medielandskapet förändras vilket har påverkat förlagen och 
därmed bidragit till att böcker finns på många fler platser än tidigare (Antoni 2006, s. 
323 & 330). Jämfört med mediebarometern som visar att det vanligaste sättet att få tag 
på litteratur är att köpa i bokhandel var det bland respondenterna i vår studie inte det 
vanligaste sättet, dock var det den tredje vanligaste bland kvinnor och det andra 
vanligaste bland män (Mediebarometern 2010, s. 110). I Bengtsson & Nyström 
magisteruppsats var den vanligaste metoden att få tag på litteratur genom bokhandeln 
eller att få som gåvor, biblioteket besöktes sällan av någon av respondenterna 
(Bengtsson & Nyström 2007, s. 39). Det klart populäraste sättet att få tag på litteratur 
bland våra respondenter var genom att låna på biblioteket, detta nämner även 
kulturbarometern som det vanligaste sättet tillsammans med att köpa i 
bokhandel/varuhus (Kulturbarometern 2003, s. 56). Mediebarometern och 
kulturbarometern nämner även att det är vanligt att få tag på litteratur genom att låna av 
släktingar/bekanta, få i present, genom internetbokhandel eller genom en bokklubb. 
(Mediebarometern 2010, s. 110; Kulturbarometern 2003, s. 56). Detta kan jämföras med 
vår studie då den andra vanligaste kategorin är ”låna av vän/släkt” men kategorierna 
”köper på nätet” och ”få i present” har också viss popularitet. En orsak till att vår studie 
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inte visar att respondenter får tag på litteratur genom ”bokklubb” som mediebarometern 
nämner beror på att denna kategori inte finns med som svarsalternativ. Dock nämns 
”bokcirkel/bokklubb” i fråga 8.  
 
Denna fråga innehöll även en öppen delfråga som handlar om varför respondenterna 
väljer ett specifikt sätt att få tag i sin litteratur. Eftersom frågan var öppen och sist i 
enkäten blev det ett stort bortfall. Vi fick svar från 62% män och 52% kvinnor och vi 
har valt ut några av de kommentarer som angivits. Vi valde en mans och en kvinnas 
kommentarer från de tre populäraste kategorierna.  
 
Biblioteket 
”Gratis, sätt att få tag på litteratur samt att böckerna inte ligger och skräpar hemma 
efter man läst ut dem” – från en manlig respondent.  
 
”Stort utbud, lättillängligt, konkret (gillar att gå runt och titta, läsa baktill, få råd) 
gratis, inspirerande stämning/atmosfär. Bibliotek är ett SMULTRONSTÄLLE!” – från 
en kvinnlig respondent  
 
Lånar av vänner/släkt 
”Enklast! :)” –från en mannlig respondent. 
 
”Familj & vänner har mkt böcker. Vet vad jag gillar att läsa, kan tipsa + att det är 
gratis :)”  - från en kvinnlig respondent 
 
Köper i bokhandel 
”Eftersom det oftast inte går att låna på bibliotek” – från en mannlig respondent. 
 
”För att jag vill ha mina böcker och inte låna dem” – från en kvinnlig respondent 
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5.3 Vilken betydelse har skönlitterär läsning för män 
respektive kvinnor? 
För att få svar på denna forskningsfråga använder vi oss i huvudsak av två frågor från 
enkäten. Fråga 6 ”vad stämmer oftast in på dig när du läser?” och fråga 7 ”hur mycket 
betyder böcker för dig?”. Vi tar även hjälp av fråga 3 ”vad läser du och hur ofta?”, fråga 
4 ”vad är det med dessa skönlitterära böcker som tilltalar dig?” och fråga 5 ”varför och 
var läser du skönlitteratur?” som presenterades och analyserades i avsnitt 5.2. 

5.3.1 Påståenden som oftast stämmer in på respondenterna när 
de läser 
Frågan innehåller två påståenden där respondenterna svarade antingen ja eller nej. 
Utifrån resultaten kategoriserades respondenterna in i Furhammars fyra kategorier om 
olika slags läsning.  
 
Påstående 1: ”När jag läser identifierar jag mig med personerna i boken eller 
refererar handlingen till mitt eget liv” 
 
Påstående 2: ”Jag läser för att få ny kunskap eller ökad självinsikt” 
 
Ett ja svar på första påståendet och ett ja svar på andra påståendet innebär att 
respondenterna placeras in i kategorin personlig instrumentell läsning. 
 
Ett ja svar på första påståendet och ett nej svar på andra påståendet innebär att 
respondenterna placeras in i kategorin personlig upplevelseläsning. 
 
Ett nej svar på första påståendet och ett ja svar på andra påståendet innebär att 
respondenterna placeras in i kategorin opersonlig instrumentell läsning. 
 
Ett nej svar på första påståendet och ett nej svar på andra påståendet innebär att 
respondenterna placeras in i kategorin opersonlig upplevelseläsning. 
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Personlig instrumentell läsning 
I denna kategori hamnade den största andelen män och kvinnor, 48% män och 45% 
kvinnor.  
 
Personlig upplevelseläsning 
I denna kategori hamnade 7% män och 12% kvinnor. Här finns den största skillnaden 
mellan könen, 5 procentenheters skillnad.  
 
Opersonlig instrumentell läsning 
I denna kategori hamnande 36% män och 34% kvinnor.  
 
Opersonlig upplevelseläsning 
I denna kategori hamnade lika många män och kvinnor, 9% vardera.  
 
Den största andelen män och kvinnor svarade att de oftast identifierar sig med 
personerna eller handlingen i boken och att de främst läser för att få ny kunskap eller 
ökad självinsikt. Detta innebär att de hamnar i kategorierna personlig och opersonlig 
instrumentell läsning. Personlig instrumentell läsning betyder att läsaren reflekterar över 
sin identitet och livssituation, läsningen har en redskapsfunktion och kan fungera som 
en form av terapi. Opersonlig instrumentell läsning betyder att läsaren inte berörs på det 
personliga planet, läsningen förknippas ofta med facklitteratur men också läsning av 
skönlitteratur då den kan ge kunskaper om levnadsförhållanden i främmande miljöer 
(Furhammar 1997, s. 142-143). Jämförs detta med Furhammars undersökning, där det 
framkom att det vanligaste läsutbytet var opersonlig instrumentell läsning finns en 
skillnad då vår studie visar på att det är den personliga instrumentella läsningen som 
dominerar. Dock var den opersonliga instrumentella läsningen också vanlig i vår studie 
(Furhammar 1997, s. 367-368). 
 
Jämförs detta resultat med resultatet från enkätfråga tre, fyra och fem i vår studie kan 
det konstateras att det finns en motsägelse. I enkätfråga tre framkom det att 
respondenterna läser mycket deckare/thriller som enligt Ahnfors då kan förknippas med 
opersonlig upplevelseläsning. I enkätfråga fyra framkom det att innehållselementen 
”realistisk berättelse” och ”verkliga händelser” som våra respondenter efterfrågar är 
något som Ahnfors förknippar med personlig upplevelseläsning (Ahnfors 2000, s. 50-
51). I enkätfråga fem framkom det att respondenterna främst läser för ”avkoppling” och 
”underhållning” och inte för ”kunskap”. Läsning för ”avkoppling” och ”underhållning” 
tyder på en form av upplevelseläsning, både personlig och opersonlig. Den personliga 
upplevelseläsningen kännetecknas av den personliga inlevelsen och att texten tolkas i 
förhållande till den egna erfarenheten. Upplevelserna under läsningen är viktigare än 
själva upplösningen av historien. Den opersonliga upplevelseläsningen kännetecknas av 
att läsaren är en neutral observatör och relaterar inte handlingen till egna erfarenheter 
(Furhammar 1997, s. 137-141). Läsningen fungerar som tidsfördriv. I enkätfråga fem 
framkom det att respondenterna främst läser för ”tidsfördriv” på buss/tåg vilket då kan 
kopplas till den opersonliga upplevelseläsningen. Svaren på enkätfråga tre, fyra och fem 
anger att det är opersonlig/personlig upplevelseläsning som är det vanligast 
förekommande medan svaren på enkätfråga sex anger att det är opersonlig/personlig 
instrumentell läsning som är det vanligast förekommande. En orsak till att resultaten 
från enkätfrågorna tre, fyra, fem och sex motsäger varandra kan bero på hur enkätfråga 
sex är formulerad då motsatserna till de två påståenden inte finns beskrivna i enkäten. 
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I Bengtsson & Nyströms studie lever de två kvinnliga respondenterna sig in i 
handlingen och därför handlar deras läsning om personlig upplevelseläsning, dock kan 
en av respondenternas läsning även förknippas med personlig instrumentell läsning då 
respondenten lär sig något av varje bok. Den manliga respondentens läsning fungerar 
endast som tidsfördriv då han lämnar personliga känslor utanför. Läsningen handlar då 
om opersonlig upplevelseläsning (Bengtsson & Nyström 2007, s. 41-42). Även detta 
kan vara en förklaring till varför respondenterna i vår studie motsäger sig själva, då 
samma person kan få olika utbyte av läsning beroende på vad man läser.  
 
I Reading Matters beskriver Ross (2006) att erfarna och entusiastiska läsare identifierar 
sig med händelserna/karaktärerna, de glömmer bort omgivningen och läsningen handlar 
om en flykt till en bättre plats. Läsaren lever sig in i karaktärerna och bär med sig dessa 
i sin vardag och känner stor sorg när boken är slut (Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 
s. 150-155). Relateras detta till kategorierna om olika slags läsning kan man konstatera 
att det handlar om personlig upplevelseläsning.  
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5.3.2 Böcker och läsningens betydelse för respondenterna 
 

M = Män  
 

K = Kvinnor  
 
 0 Nej 1 2 3 4 Ja verkligen SUMMA 
 M                       K M                       K M                       K M                       K M                       K M                       K 
Jag föredrar att 
läsa framför att 
göra andra saker 

9%                   9% 26%                 9% 26%               27% 33%               34% 5%                 21% 100%          100% 

Jag skulle lätt 
klara mig utan 
böcker en längre 
tid 

36%               48% 19%               14% 23%               26% 12%                 2% 9%                 10% 100%          100% 

Jag tycker det 
skulle kännas 
konstigt att inte ha 
någon bok att läsa 

7%                 10% 14%               10%  17%              14% 21%               15% 40%               50% 100%          100% 

Jag skulle sakna 
böcker om jag inte 
hade några 

9%                   5% 5%                   3% 5%                   7%  31%              24% 50%               60% 100%          100% 

Jag tycker att läsa 
böcker är bland 
det roligaste som 
finns 

5%                   5% 19%                 9% 24%               15% 33%               27% 19%               43% 100%          100% 

Jag har alltid en 
bok på gång 

14%               10% 17%               12% 2%                 19% 14%                 9% 52%               50% 100%          100% 
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På påståendet ”Jag föredrar att läsa framför att göra andra saker” svarade 33% män 
och 34% kvinnor att de till stor del håller med om påståendet. Det finns stora skillnader 
mellan könen i andelen som helt håller med, endast 5% män mot 21% kvinnor.  
 
På påståendet ”Jag skulle lätt klara mig utan böcker en längre tid” svarade 36% män 
och 48% kvinnor att de inte skulle klara sig utan böcker en längre tid.  
 
På påståendet ”Jag tycker det skulle kännas konstigt att inte ha någon bok att läsa” 
svarade den största delen män och kvinnor att de helt håller med om påståendet. Hela 
40% män och 50% kvinnor tycker att det skulle kännas konstigt att inte ha någon bok 
att läsa.  
 
På påståendet ”Jag skulle sakna böcker om jag inte hade några” ser man totalt sett den 
största andelen som håller med i påståendet i jämförelse med de övriga. Hela 50% män 
och 60% kvinnor skulle sakna böcker om de inte hade några.  
 
På påståendet ”Jag tycker att läsa böcker är bland det roligaste som finns” håller 19% 
män och 43% kvinnor med i påståendet. Här finns även den största skillnaden mellan 
könen. Hela 24 procentenheters skillnad.  
 
På påståendet ”Jag har alltid en bok på gång” svarade 52% män och 50% kvinnor att 
de alltid har en bok på gång. 
 
Jönsson & Eriksson har genom dessa påståenden urskilt tre attitydgrupper, en grupp där 
böcker och bokläsning har en central betydelse, en grupp där man har ett likgiltigt 
förhållningssätt till böcker och läsning och en grupp där böcker och läsning endast har 
viss betydelse. Utifrån resultaten på enkätfråga 7 i vår studie kan man utläsa att 
majoriteten av respondenterna anser att böcker och bokläsning har en central betydelse 
då respondenterna svarat mot kategorin ”ja, verkligen” på påståendena ”jag föredrar att 
läsa framför att göra andra saker”, ”jag tycker det skulle kännas konstigt att inte ha 
någon bok att läsa”, ”Jag skulle sakna böcker om jag inte hade några”, ”jag tycker att 
läsa böcker är bland det roligaste som finns” samt ”jag har alltid en bok på gång”. På 
påståendet ”jag skulle lätt klara mig utan böcker en längre tid” har majoriteten svarat 
mot kategorin ”nej”. I Jönsson & Erikssons studie konstaterades det att det inte fanns 
några skillnader mellan kön och attityd (Jönsson & Eriksson 2003, s. 17-18). Här finns 
en skillnad då vår studie tyder på att det finns skillnader, i främst två av påståendena.  
 
Skillnaderna mellan könen är att kvinnor föredrar att läsa framför att göra andra saker 
och tycker att läsa är bland det roligaste som finns i större utsträckning än män. En 
orsak till att bokläsning betyder mycket bland våra respondenter kan bero på att studien 
utfördes på ett bibliotek. Även Pettersson har använt sig av dessa påståenden och 
konstaterade då att mer än hälften av respondenterna var positiva till läsning men att det 
främst var kvinnor som betonade behovet av skönlitteratur (Pettersson 2009, s. 29-30). 
Här finns en likhet mellan vår studie då det även här framkom att behovet av böcker är 
större hos kvinnor. På påståendet ”Jag tycker att läsa böcker är bland det roligaste som 
finns” finns den största skillnaden mellan könen, där fler kvinnor tycker att det är roligt 
att läsa. Detta kan relateras till enkätfråga 5 då det även där framkom att fler kvinnor 
läser för det är roligt. Kopplar man beskrivningen Ross (2006) gör av läsare där läsning 
betyder väldigt mycket till Furhammars kategorier, handlar det om personlig 
upplevelseläsning. Denna koppling görs då personlig upplevelseläsning kännetecknas 
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av att läsningen betyder mycket för läsaren. Då det i denna fråga framkom att läsning 
betyder mycket för våra respondenter kan man dra slutsatsen att det precis som i Ross 
handlar om personlig upplevelseläsning, vilket betyder att även denna fråga motsäger 
fråga sex där respondenterna uppger att läsutbytet handlar om instrumentell läsning. 
(Ross, McKechnie, Rothbauer, 2006 s. 150-151).  

5.4 Sammanfattning 
• De tre populäraste genrerna bland respondenterna är romaner, deckare/thriller 

och biografier/sanna historier. Den största skillnaden är att kvinnor läser mer 
kärleksromaner än män. Det är vanligast bland respondenterna att läsa 
någon/några gånger per år och det är då genrerna biografier/sanna historier och 
historiska romaner som är vanligast att läsa. 

• De innehållselement som tilltalar män och kvinnor mest i skönlitterära genrer är 
”verkliga händelser” och ”intresse för huvudperson”. 

• De dominerande orsakerna till varför respondenterna läser är ”avkoppling” och 
”underhållning” och de vanligaste platserna respondenterna läser på är hemma, 
semester och buss/tåg. 

• De vanligaste sätten för respondenterna att välja ut skönlitterära böcker är ”tips 
från vänner/släkt” och ”gillar författaren”.  

• Det klart vanligaste sättet för respondenterna att få tag i skönlitteratur är ”lånar i 
bibliotek”. 

• Det vanligaste läsutbytet bland våra respondenter är personlig instrumentell 
läsning. 

• Majoriteten av respondenterna anser att böcker och bokläsning har en central 
betydelse. 
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6. Diskussion & Slutsatser 
I detta avsnitt diskuterar vi det vi kommit fram till i vårt resultat och i vår analys samt 
presenterar våra slutsatser. För att förtydliga har vi valt att diskutera och presentera 
slutsatserna utifrån våra två forskningsfrågor och dessa besvaras med hjälp av teorin. 

6.1 Vilka skönlitterära genrer läser män respektive 
kvinnor och på vilket sätt läser de dessa? 
Vårt resultat visar att de tre genrer som är populärast bland både män och kvinnor är 
romaner, deckare/thriller och biografier/sanna historier. Vi är medvetna om att detta 
resultat är påverkat av att vi valt ut de genrer som finns med i undersökningen men det 
fanns inte utrymme att ta med alla genrer. Valet vi gjort är baserat på att de är de mest 
populära genrerna men det finns så klart andra genrer som inte tagits med, exempelvis 
chick-lit, en modern och omtyckt genre men förhållandevis liten i jämförelse med de 
genrer vi valt ut. Att läsa skönlitteratur någon/några gånger per år är vanligast bland 
våra respondenter, detta tycker vi är ett förvånande resultat. Vi förväntade oss då vi 
utförde vår studie på ett bibliotek att respondenterna läste oftare.  
 
Vi har sett ett samband mellan vilka genrer man läser och hur ofta man läser. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att läsarens humör kan spela in, läsare orkar kanske inte 
läsa tunga, krävande böcker varje dag. En annan orsak kan också vara att 
biografier/sanna historier inte utkommer lika ofta som en roman eller en 
deckare/thriller. Det finns likheter mellan vad män och kvinnor tilltalas av i de olika 
genrerna. En orsak till att respondenterna tilltalas av ”verkliga händelser” och en 
”realistisk berättelse” kan vara att de vill kunna relatera till den egna vardagen och 
känna igen sig i händelserna i litteraturen. Samtidigt vill många komma bort från 
vardagen och uppleva något nytt och spännande, det måste hända någonting i böckerna, 
till exempel ett mord. Respondenterna vill också läsa om en huvudperson som är 
intressant och som de känner igen. Det finns många författare som skapat en intressant 
person som går att följa genom flera böcker. Att läsa olika genrer kan ge olika 
läsutbyten beroende på vilka innehållselement som finns med i genrerna.  
 
Man kan dra en parallell mellan platserna man läser på och orsaker till läsning. När 
respondenterna läser hemma är det av ett flertal olika anledningar men främst för att 
koppla av efter en lång dag och få lite underhållning. Samma sak gäller med läsning på 
semestern då man vill koppla bort vardagen. Även platser och orsaker till läsning kan 
påverka vilken form av läsutbyte läsaren får. När respondenterna läser på buss/tåg 
fungerar läsningen mest som ”tidsfördriv” vilket bidrar till opersonlig upplevelseläsning 
som kännetecknas av att läsningen endast fungerar som ”tidsfördriv”. När de läser på 
platser som biblioteket, arbetsplatsen eller skolan läser de främst för kunskap vilket då 
innebär en form av instrumentell läsning. Dock läser respondenterna lika mycket för 
underhållning på biblioteket vilket betyder att läsutbytet blir både upplevelseläsning och 
instrumentell läsning. Detta tycker vi är ett bra resultat då biblioteket ska vara en plats 
för alla medborgare och inspirera och främja alla former av läsning. Biblioteken bör 
tänka på att anpassa inredningen efter användarnas läsbehov. En orsak till att 
respondenterna främst vänder sig till vänner och släkt för att få boktips kan bero på att 
vänner/släkten vet vad personen i fråga tycker om att läsa. Detta är en anledning till att 
det är viktigt för bibliotekarier att bygga upp en relation med sina användare så att de 
vet vad användarna tycker om att läsa. Vilket är något vi tror fungerar bättre på mindre 
filialer och bokbussar än på stora bibliotek där antalet användare är väldigt stort. Att 
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respondenterna väljer sin litteratur utifrån författare kan bero på att de gillar författarens 
sätt att skriva men även att de fäst sig vid en intressant huvudperson som författaren 
skriver om. Tips från bibliotekarie och skyltning i bibliotek var inte vanliga sätt för våra 
respondenter att välja ut böcker, detta är ett intressant resultat då det absolut vanligaste 
sättet att skaffa fram litteratur var att låna i ett bibliotek. Biblioteken bör därför jobba 
mer med skyltning och att ge användarna mer boktips. En orsak till att så stor andel 
respondenter angav att det vanligaste sättet att få tag på litteratur är att låna i bibliotek 
kan bero på att studien genomfördes på ett bibliotek.  
 
Som slutsats kan vi konstatera att respondenterna i vår studie inte skiljer sig nämnvärt åt 
när det gäller skönlitterär läsning. De två stora skillnaderna som framkom av studien är 
att kvinnor vill läsa mer om kärlek och att de läser mycket oftare än män. Vi kan 
konstatera att det finns ett samband mellan vilka innehållselement man tilltalas av och 
de olika genrerna. Utifrån svaren på denna forskningsfråga kan vi konstatera att våra 
respondenters skönlitterära läsning främst handlar om upplevelseläsning.  

6.2 Vilken betydelse har skönlitterär läsning för män 
respektive kvinnor? 
Vårt resultat visar att läsning av skönlitteratur har en central betydelse för 
respondenterna i vår studie. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna föredrar 
läsningen framför andra aktiviteter och tycker att läsa är bland det roligaste som finns i 
större utsträckning än de manliga. Detta kan vara en förklaring till att statistiken i vår 
tidigare forskning visar att kvinnor läser mer och oftare än män, samt att de besöker 
biblioteket i större uträckning än män.  
 
Påståendena från enkätfråga sju som gör att vi kan säga att läsning har en central 
betydelse är formulerade på ett sätt som gör att respondenterna svarar mot kategorin ”ja, 
verkligen” om de håller med i påståendet och är positiva till läsning. Ett av 
påståendenas formulering skiljer sig från de övriga fem då kategorin ”ja, verkligen” 
betyder en negativ inställning till läsning. Detta tvingar respondenterna att svara mot 
kategorin ”nej” om de har en positiv inställning till läsning. Påståendet som skiljer sig 
från de övriga fungerar som en kontroll av att respondenterna verkligen läst och tänkt 
igenom sina svar och gör att vi med större säkerhet kan fastställa vårt resultat. Att vi fått 
fram ett resultat som visar att respondenterna är positiva till läsning kan bero på att 
studien genomfördes på ett bibliotek och att vi efterfrågade män och kvinnor med ett 
intresse för skönlitteratur.  
 
Enligt respondenternas svar på enkätfråga 6 är deras läsning främst kopplad till 
personlig instrumentell läsning. Detta är ett förvånande resultat då det framkom i första 
forskningsfrågan att respondenternas läsning handlar om opersonlig/personlig 
upplevelseläsning. Orsaker till det motsatta resultatet kan vara enkätfråga sex 
formulering, då den inte beskriver att ett nej- svar på påståendet ”jag läser för att få ny 
kunskap och ökad självinsikt” innebär att respondenterna istället läser endast för 
underhållning och tidsfördriv. Om denna motsats varit med hade vi förmodligen fått ett 
annat resultat som kanske hade stämt överens med den första forskningsfrågan. 
Eftersom påståendet är formulerat på detta sätt kan en annan orsak till att de flesta 
respondenter svarat ja på påståendet vara att de ser ett nej svar som negativt, de tycker 
kanske att det är dåligt att inte läsa för att få ny kunskap. Att respondenterna glömt bort 
att enkäten handlar om skönlitterär läsning och inte berör facklitteratur kan också vara 
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en orsak till att de flesta svarat ja på påståendet. Att vi har med genren biografier/sanna 
historier som egentligen klassificeras som facklitteratur kan även ha bidragit till det 
stora antal ja-svar. För att enkätfråga sex skulle gett oss ett mer pålitligt resultat skulle 
båda sidor av det andra påståendet funnits med. 
 
Som slutsats kan vi konstatera att läsning har en central betydelse för våra respondenter. 
Resultaten tyder på att det är möjligt för en person att kan läsa på olika sätt och få olika 
utbyte av läsningen beroende på vilken genre de läser, dess innehåll samt var man 
befinner sig när man läser. En och samma bok kan ge olika läsutbyte då läsaren läser för 
att få avkoppling och underhållning men boken kan samtidigt ge läsaren ny kunskap 
eller ökad självinsikt. Ett exempel på detta kan vara då man läser en skönlitterär bok för 
själva upplevelsen men att boken även beskriver en situation/händelse som är ny för 
läsaren och på så sätt ger läsaren ny kunskap. Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
läsutbytet beror på vilka platser man befinner sig på när man läser och vilka genrer man 
läser.  

6.3 Reflektioner och förslag till vidare forskning 
Studien har gett oss en bra bild av hur män och kvinnor läser och vad läsningen ger 
dem. Undersökningen visar att skönlitteraturen är viktig och att den ger läsarna mer än 
bara förströelse. Det vi ska tänka på och bära med oss till fortsatt forskning är att lägga 
ännu mer energi på utformningen av enkäten då vi märkte i efterhand att vissa frågor 
inte hade lika stor relevans som vi först trodde samt att ha med fler frågor som ger ett 
liknande resultat för att öka tillförlitligheten. Att ha ett större urval respondenter hade 
varit att föredra för att få säkrare resultat och för att få ett giltigt Chi-kvadrattest. Att 
använda enkätmetoden fungerade bra för oss då vi fick in tillräckligt många svar för att 
kunna göra jämförelser mellan våra respondenter. Dock tog det längre tid än vi räknat 
med att sammanställa tabellerna och diagrammen, en bra planering är att 
rekommendera. Vi tycker att vår teori om olika slags läsning passar bra för 
undersökningen, det var enkelt att applicera respondenternas svar på de olika 
kategorierna. Teorin har används av andra forskare inom detta område och vi kan även 
rekommendera andra som gör liknande studier att använda den.  
 
Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att göra en 
intervjuundersökning av den avvikande gruppen män som läser kärleksromaner. En 
annan intressant studie hade varit att ta reda på varför det finns vissa skillnader mellan 
män och kvinnors läsvanor. Det hade också varit intressant att ta med parametrar som 
ålder och utbildning då tidigare forskning visar att även detta är något som påverkar 
läsvanorna.  
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Bilaga 1 
Enkät om 

SKÖNLITTERÄRA LÄSVANOR 
Till kandidatuppsats av två studenter på Bibliotekshögskolan 

i Borås 
Fråga 1 Är Du man    Fråga 2 Hur gammal är Du? 
 eller kvinna  
      Yngre än 18   
      18-30 år   
      31-40 år   
      41-50 år   
      51-60 år   
      61-65 år   
      66 eller äldre   
 
 

Fråga 3 Vad läser Du och hur ofta?  (Kryssa i ett svar på varje kategori) 
 

Läser inte skönlitteratur  
 

  Varje                    Minst 1 gång                    Minst 1 gång                    Någon/några                    Aldrig 
  dag                        i veckan                           i månaden                        gånger per år 
Romaner                                                                                                                                              
Deckare/thriller                                                                                                                                             
Kärleksromaner                                                                                                                                             
Historiska romaner                                                                                                                                             
Fantasy                                                                                                                                              
Science Fiction                                                                                                                                             
Biografier/ 
sanna historier                                                                                                                                             
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Fråga 4 Vad är det med dessa skönlitterära böcker som tilltalar Dig?  (Kryssa i svar på de kategorier du läser) 
 
 
                Mordgåta        Realistisk       Kärlek        Påhittade        Verkliga händelser        Uppleva         Intresse           Skräck/läskiga 
                                                            berättelse                            världar/                                                annan             för                         händelser 
                                                                                                       karaktärer                                             tidsålder         huvudperson 
Romaner                                                                                                                                                         
Deckare/thriller                                                                                                                                                        
Kärleksroman                                                                                                                                                        
Historiska romaner                                                                                                                                                        
Fantasy                                                                                                                                                         
Science Fiction                                                                                                                                                        
Biografier/ 
sanna historier                                                                                                                                                        
 
 
 
Fråga 5 Varför och var läser Du skönlitteratur?   (Du får kryssa i fler alternativ) 
 
 
 Avkoppling        Underhållning        Roligt        Väcker        Spänning        Utveckla        Kunskap        Glömma         Tidsfördriv 
                                                                                                   känslor                               språket                                 tid & plats  
Hemma                                                                                                                                                                    
Biblioteket                                                                                                                                                                    
Semester                                                                                                                                                                    
Arbetsplats                                                                                                                                                                    
Skolan                                                                                                                                                                    
Bussen/tåg                                                                                                                                                                    
Annat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
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Fråga 6 Vad stämmer oftast in på dig när Du läser? (Svara på båda påståendena)  
 

När jag läser identifierar jag mig med personerna i boken eller refererar handlingen till mitt 
eget liv 
 Ja       Nej    

 
Jag läser för att få ny kunskap eller ökad självinsikt 
 Ja       Nej    

 
 
Fråga 7 Hur mycket betyder böcker för Dig? (Ringa in ett svar per påståenden) 
 
                       Nej                Ja, verkligen 
Jag föredrar att läsa en bok 
framför att göra andra saker 0 1 2 3 4 
 
Jag skulle lätt klara mig utan 
böcker en längre tid  0 1 2 3 4 
 
Jag tycker det skulle kännas 
konstigt att inte ha någon bok att läsa 0 1 2 3 4 
 
Jag skulle sakna böcker om jag 
inte hade några  0 1 2 3 4 
 
Jag tycker att läsa böcker är bland 
det roligaste som finns  0 1 2 3 4 
 
Jag har alltid en bok på gång 0 1 2 3 4 
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Fråga 8 Hur väljer du ut de skönlitterära böcker Du läser?  (Du får kryssa i fler alternativ) 
 
 Tips från bibliotekarie    
 Skyltning i bibliotek    
 Tips från TV/tidningar    
 Tips från släkt/vänner    
 Bokcirkel/läsklubb    
 Gillar författaren    
 Populär/känd bok    
 Populär/känd författare    
 Gillar genren     
 (Deckare, kärlek, Fantasy, Science Fiction, historia) 
 Annat………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fråga 9 Hur får Du oftast tag på litteratur?  (Kryssa i ett alternativ) 
 
 Lånar på biblioteket    
 Köper i bokhandel    
 Köper på nätet    
 Köper i annan butik    
 Får i present     
 Lånar av vän/släkt    
 Genom arbete/skola    
 Internet     
 Annat………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Varför väljer Du detta sätt?....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tack för att du tagit dig tid och besvarat enkäten 


