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Abstract: Books and reading are important elements in cultural policy. 

On 1 January 2002 VAT on books and magazines was 
reduced from 25 per cent to 6 per cent. The purpose was to 
increase reading in all sections of the population. A special 
Book Price Commission was appointed to follow and 
examine price trends and to work for an enhancement of 
reading in all groups of the Swedish population. But what 
form of reading are the BPC talking about? 

 
With a theoretical point of departure in the theory of power 
and discourse by Michel Foucault the aim of this thesis is to 
explore if there is an existing discourse about reading and, if 
so, how this discourse is operating in the BPC reports. A 
chapter on the history of reading is also included. When 
studying how the history of reading is described and then 
analyzing the material that was published by the Book Price 
Commission under the years of 2002-2005 it becomes clear 
that the discourse of reading includes certain forms of 
reading and excludes (or devalues) other forms of reading. 
One way that the discourse is operating in is by connecting 
the concept of reading with values like democracy and both 
personal and social change. The BPC material can thus be 
seen as producing and reproducing the dominating discourse 
of reading, one form of reading that values the reading of 
printed books higher than other forms of reading. 
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1 Inledning 
Det finns ett starkt samhällspolitiskt intresse för att den svenska befolkningen inte bara 
är läskunnig utan faktiskt även utövar denna läskunnighet genom att läsa. Intresset sägs 
grunda sig i saker som exempelvis berör frågor om demokrati och att läskunnighet är en 
rättighet eftersom den är en förutsättning för kunskapsinhämtning och språkutveckling. 
Att böcker och läsning verkligen är viktiga element i det kulturpolitiska arbetet framstår 
med all önskvärd tydlighet när man börjar studera de olika åtgärder som ägnas åt att få 
barn, ungdomar och den svenska befolkningen i allmänhet intresserade av läsning.  
 
Det som för min del var upprinnelsen till denna uppsats var en diskussion på 
kultursidorna i DN under hösten 2004. I ett antal artiklar diskuterades ungdomars 
läsning av litterära klassiker på skoltid och åsikterna hos skribenterna gick isär om 
huruvida detta var bra eller dåligt och hur det kunde/skulle genomföras på bästa sätt. 
Även om denna fråga är nog så intressant så var det inte sakfrågan i sig som intresserade 
mig mest. Till grund för diskussionen låg, enligt min mening, en föreställning om att 
ungdomar bör ägna sig åt god läsning och att denna läsning är i bokform, må det vara 
klassiker eller ej. Den mer vanliga medierapporteringen om hur läsningen bland svenska 
folket, och speciellt bland barn och ungdomar, minskar fick här en extra dimension av 
vad det är som bör läsas och i vilken form. Diskussionen väckte enligt mig en mängd 
följdfrågor: Varför värderas en viss läsning eventuellt högre än en annan? Varför är det 
så viktigt och bra om alla människor just läser en tryckt bok och inte något annat? Finns 
det en föreställning om att ”riktig” och ”god” läsning naturligtvis innebär bokläsning? 
Vad händer med denna föreställning i dessa dagar när läsning av e-böcker, cybertexter 
etc. blivit allt vanligare? Är det bättre att läsa en ”dålig” pappersbok än en digitaliserad 
klassiker? 
 
För att kunna besvara dessa frågor började jag att söka mer material och kunde snabbt 
konstatera att det existerar mycket material om läsning, särskilt om läsare (och icke-
läsare), läskunnighet, språkutveckling och olika läsfrämjande insatser. Även inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap finns det en hel del material om läsning, 
nämnas kan undersökningar kring insatser för att öka läslusten hos barn och ungdomar 
mm. Men mina frågor var ju av ett annat slag: vad räknas egentligen som läsning? I en 
del av det material jag samlade ihop konstaterade jag att det fanns en tendens att en 
person kunde betraktas som ”icke-läsare”, trots att den faktiskt läste en hel del, men att 
läsningen i dessa fall utgjordes av exempelvis ”dataskärmsläsning” (e-böcker, 
cybertexter, poesiringar, olika inlägg, bloggar etc.). Trots att många ungdomar idag 
ägnar mycket tid åt läsning (och skrivande) av olika former av texter så verkar en del 
former av läsning att räknas bort: den räknas inte som ”riktig läsning”, varken av 
forskare eller dem själva. Material som kunde svara på denna fråga som i större 
utsträckning problematiserar föreställningen om vad läsning är eller tillåts vara var det 
svårare att hitta.  
 
Om det är så att en viss form av läsning betraktas som ”mest riktig”, vilka mekanismer 
ligger då bakom denna form av värdering och exkludering? En sådan föreställning om 
läsning borde få implikationer för de olika undersökningar och åtgärder som på olika 
sätt ägnas läsning. För att försöka undersöka och problematisera detta valde jag ganska 
snabbt att använda mig av diskursanalys som metod. Eftersom min fråga, förutom att 
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uppehålla sig vid frågan om något som verkar självklart och uppenbart (att läsa är bra) 
även handlar om makt – i detta fall om något som värderas högre än något annat (vissa 
former av läsning är bättre än andra), valde jag att använda mig av Michel Foucaults 
teorier om diskurser.  
 
Det finns många exempel på läsfrämjande satsningar och olika åtgärder för att stimulera 
en varierad utgivning av kvalitetslitteratur eller helt enkelt öka tillgången till litteratur. 
Sedan 60- och 70-talen har inga större läsvaneundersökningar genomförts i Sverige, 
däremot ingår frågor om läsning (bokläsning) i undersökningar som bland annat 
Mediebarometern och Kulturbarometern1. Alla undersökningar med frågor som kretsar 
kring läsning visar på ett samband mellan läsvanor och ålder, kön, utbildning: kvinnor 
läser mer än män, flickor mer än pojkar, yngre mer än äldre och högutbildade mer än 
lågutbildade (SOU 2002:66, sid. 22). Ett exempel på en statlig kulturpolitisk satsning 
utgör bokmomssänkningen som genomfördes den 1 januari 2002. Mervärdesskatten på 
böcker, tidskrifter mm. sänktes då från 25% till 6% som ett led i en kedja av olika 
litteraturpolitiska insatser tänkta att bland annat öka (inköp och) läsning i alla grupper i 
samhället. För att granska och utvärdera vilket genomslag sänkningen fick på det 
faktiska priset ute i bokhandeln och på den svenska befolkningens läsvanor tillkallades 
en statlig kommission som fick namnet Bokpriskommissionen. Flera av de rapporter 
som jag stött på tidigare när jag började arbetet med denna uppsats och som behandlade 
frågan om läsning i den svenska befolkningen kom från bland annat Nordicom och SCB 
och visade sig vara bakgrundsmaterial till det fleråriga undersökningsarbete som letts av 
Bokpriskommissionen. 
 
Bokpriskommissionens arbete kan ses som ett av de uttryck som det samhällspolitiska 
intresset för läsning har tagit sig och ett av deras uppdrag var att öka och bredda 
läsningen bland svenska folket. Förutom att deras material alltså sade sig undersöka och 
diskutera frågan om läsning fanns här en aktuell och kulturpolitisk förankring som jag 
tyckte var lockande. Jag bestämde mig därför för att koncentrera mig på föreställningen 
om läsning i Bokpriskommissionens material, framförallt den slutrapport som 
publicerades i februari 2005. 

1.1 Syfte 
Ett av Bokpriskommissionens uttalade mål är att läsningen bland svenska folket skall 
öka i omfattning och bredd, dvs. att fler ska läsa och att de som läser gärna ska läsa mer. 
I slutrapporten konstateras att läsandet trots olika insatser inte ökat nämnvärt bland den 
svenska befolkningen, åtminstone inte på bredden. Men vad menas då med detta 
allmänna begrepp ”läsning”? För de flesta av oss antar jag att ambitionen att bredda 
läsningen bland svenska folket känns som en ganska självklar och relevant satsning som 
inte i sig är mycket att diskutera. Vilken läsning är det vi avser när vi talar om saken? 
Vad som betraktas som läsning och hur denna läsning sedan värderas är områden som 
är konfliktfyllda även om detta inte alltid är uttalat i de texter man läser. För att kunna 
analysera föreställningen om läsning som den kommer till uttryck i 
Bokpriskommissionens material bestämde jag mig för att använda mig av diskursanalys 
som metod och då specifikt Michel Foucaults diskursteori.  
                                                 
1 Mediebarometern är en årlig undersökning som genomförs av Nordicom-Sverige, en institution inom 
Nordiska ministerrådet, som är knutet till Göteborgs universitet. Kulturbarometern är resultatet av en 
undersökning om svenska folkets kulturvanor som med jämna mellanrum utförs av Kulturrådet. 
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Syftet med denna uppsats är att genom en närläsning av Bokpriskommissionens 
slutrapport Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter (SOU 2005:12) kritiskt 
granska och problematisera begreppet läsning. Detta kommer att göras med 
utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori där begrepp som makt, diskurs och 
vetande är centrala. Syftet är vidare att genom litteraturstudier ge exempel på och 
tydliggöra hur föreställningen om läsning förändrats över tid.  

1.2 Frågeställning 
I arbetet med denna uppsats kommer jag att fokusera på följande frågeställningar: 
 
Ü En diskurs är, enligt Foucault, knuten till den historiska kontext där den 

förekommer. Hur har föreställningen om läsning förändrats genom historien? 
 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom en presentation och studie av litteratur 
om läsningens historia skriven av inom ämnet etablerade forskare och/eller författare. 
De följande frågeställningarna besvaras genom presentation och analys av uppsatsens 
empiriska material, dvs. Bokpriskommissionens slutrapport samt till viss del de 
delrapporter som föregick den.   

 
Ü Finns det element av en dominerande politisk och ideologisk diskurs om läsning 

i Bokpriskommissionens material och hur speglas den i kommissionens 
slutrapport?  

 
Ü Genom vilka tekniker operationaliseras i så fall denna dominerande diskurs? 

 
Ü En effekt av diskursen och dess maktrelationer är enligt Foucault att den skapar 

subjektspositioner. Vilken läsning möjliggörs, alternativt: hur begränsar detta 
vad läsning kan vara?  

1.3 Disposition 
Uppsatsen kan sägas vara indelad i två delar. Den första delen utgörs av kapitel 1-4 och 
består, förutom detta inledande kapitel, av en presentation av tidigare forskning i ämnet. 
Här förankras uppsatsen i det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet 
och jag presenterar en del av den forskning som finns inom ämnesområdet. Jag har valt 
att presentera denna tidigare forskning i två delkapitel där det ena fokuserar på hur 
forskning om läsning sett ut inom Biblioteks- och Informationsvetenskap (skrivs 
fortsättningsvis B & I-vetenskap). I det andra belyser jag med några exempel hur 
diskursanalys som metod använts. Innan beskrivningen av mitt tillvägagångssätt i och 
med arbetet med denna uppsats följer det relativt omfattande kapitlet ”Teoretisk 
utgångspunkt”. Här ges förutsättningarna för att problematisera begreppet läsning 
utifrån uppsatsens formulerade frågeställning och Foucaults diskursteori presenteras 
med fokus på några valda begrepp. I det sista kapitlet i uppsatsens första del beskrivs  
den metod jag använt mig av, mitt material och uppsatsens avgränsningar.  
 
Uppsatsens andra del, kapitel 5-10, inleds med kapitlet om läsningens genealogi, en 
slags läsningens historia. Genom att placera läsning i ett historiskt sammanhang är 
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ambitionen att öka förståelsen för hur föreställningen om läsning förändrats över tid och 
att presentera en möjlig bakgrundsbild till hur dagens föreställning skapats. I kapitel sex 
presenteras bakgrunden till Bokpriskommissionen samt uppsatsens empiriska material 
som utgörs av  Bokpriskommissionens rapporter. De fem delrapporterna presenteras 
kortfattat och genom en närläsning av Bokpriskommissionens slutrapport 
problematiseras begreppet läsning utifrån uppsatsens frågeställning. I kapitel 7 
diskuteras resultaten och slutsatser dras innan uppsatsen avslutas med sedvanlig 
sammanfattning och källförteckning. Avslutningsvis bifogas en förkortningslista där de 
i uppsatsen vanligast förekommande förkortningarna förklaras. 
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2 Tidigare forskning 
Jag kommer här att ta upp en del av den forskning som bedrivits inom ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap som har relevans för denna uppsats. När det gäller 
diskursanalys brukar den delas in i två huvudinriktningar, dels den kontinentala eller 
franska och dels den anglosaxiska där teoretikerna Michel Foucault respektive Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe brukar nämnas som frontfigurer. Foucaults diskursteori har 
haft ett stort inflytande på den vetenskapliga tanketradition som benämns 
poststrukturalism och diskursanalysens utveckling. Som jag kommer att beskriva 
närmare i nästa kapitel har denna tanketradition sitt ursprung i språkvetenskap och 
lingvistik, framförallt den franska.  
 
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap nämns ofta Foucault som en 
självklar förutsättning i de uppsatser och arbeten som sysslar med diskursanalys, men 
det är oftast den mer anglosaxiskt inspirerade diskursanalysen som tillämpas. Jag 
kommer att i detta kapitel kort presentera några exempel på hur diskursanalys som 
metod behandlats och använts inom ämnet B & I-vetenskap, oavsett vilken ”form” av 
diskursanalys som författarna varit intresserade och använt sig av. För som man snabbt 
märker kan diskursanalys användas på en mängd olika sätt – för att studera en mängd 
olika saker. Men först några exempel på den forskning som bedrivits om läsning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.  

2.1 Läsning inom B & I-vetenskap 
Läsning behandlas ofta ur ett instrumentellt perspektiv och vanliga frågor är i denna typ 
av material exempelvis hur läs- och skrivsvårigheter kan påverka olika grupper i 
samhället (barn, invandrare, arbetarklass etc.), hur själva läsprocessen fungerar och hur 
olika läsfrämjande insatser kan bidra till ett ökat deltagande i ett demokratiskt samhälle 
(se exempelvis En bok åt alla som beskrivs senare i uppsatsen)2. Inom pedagogiken 
tenderar litteraturen att mer behandla läsningens nödvändighet för exempelvis 
språkinlärning och hur den befrämjar kunskapsinhämtning. Läskunnighetens starka 
koppling till demokrati och folkbildning är tydlig också i denna typ av material. Även 
inom medie- och kommunikationsvetenskap är läsning beforskat ur olika perspektiv. 
Det finns medieinriktade analyser av läsning i form av cybertexter, e-boken med mera 
men framförallt material, ofta statistiska undersökningar, om svenska folkets 
medievanor etc. där läsning naturligtvis är en del. Eftersom frågan om svenska folkets 
läsvanor och läskunnighet är av kulturpolitiskt intresse har den även varit ett ämne för 
flertalet utredningar och undersökningar initierade av riksdag och regering under en 
längre tid. 
 
Bibliotek har naturligtvis spelat en stor roll i arbetet med att få en så stor del som 
möjligt av den svenska befolkningen intresserade av att läsa och den här typen av 
material är relativt lätt att hitta inom B & I-vetenskapen: samarbete mellan skola och 
bibliotek, hur (folk-)biblioteken har arbetat och kan arbeta med olika läsfrämjande 
                                                 
2 En bok åt alla är ett projekt med bokhandlarnas branschorganisation som huvudman (Stiftelsen Boken i 
Sverige) och som inriktar sig på den situation som inträder när barn börjar skolan och hur skolan kan 
arbeta för att ge en grund till bestående läsglädje för alla barn. Detta projekt ska inte sammanblandas men 
En bok för alla som sedan 1976 ger ut ”kvalitetsböcker” till ett billigt pris med hjälp av statligt stöd. 
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projekt samt hur användarna själva ser på läsglädje. Forskning om läsning har också 
bedrivits inom litteraturvetenskap och bokhistoria, exempelvis inom 
litteraturvetenskaplig receptionsforskning men då med fokus på läsaren eller texten. I 
Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: Aktuell forskning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap redogör Sten Furhammar och Erland Hjelmqvist för SKRIN-
projektet (SKRiftkultur och mediebruk I Nordiska familjer), ett samnordiskt projekt 
med syfte att undersöka psykologiska och sociala aspekter på skriftliga mediers villkor i 
de nordiska länderna under 1900-talet. Projektet har två huvudinriktningar: dels 
individens relation till texter och läsning och dels förmedlingen av attityder till läsning 
framförallt under barndomen. Det skriftliga medium som står i fokus för projektet är 
boken. Furhammar formulerar det som så att själva folkbibliotekens existens kan ses 
som ett uttryck för idén om det värdefulla läsandet (1995, sid. 359). Vilken roll spelar 
då läsning i de nordiska familjerna? Sten Furhammars studie Varför läser du?, som är 
en del av SKRIN-projektet, byggde på kvalitativa intervjuer där informanternas 
läsvanor studerades. Genom att intervjua tre generationer från åtta familjer och sedan 
klassificera deras erfarenheter av läsutbyte diskuterar Furhammar olika former av 
läsning hos de olika grupperna av informanter. Läsningen delades in enligt två 
dimensioner: personlig/opersonlig och upplevelseläsning/instrumentell läsning. Denna 
indelning och informanternas svar resulterade i fyra kategorier av läsutbyte: personlig 
upplevelseläsning där läsarens förhållande till texten baseras på läsarens egna 
erfarenheter, minnen etc. och inlevelse i texten är grundläggande; opersonlig 
upplevelseläsning som inte engagerar läsaren i lika stor utsträckning på det personliga 
planet utan där läsaren mer beskriver sin läsning i termer av tidsfördriv och 
underhållning än att den är berikande och utvecklande; personlig instrumentell läsning 
som karaktäriseras av att läsaren genom sin läsning reflekterar över sin egen identitet 
eller livssituation och därigenom vinner ökad självinsikt samt opersonlig instrumentell 
läsning som inte på samma sätt knyter an till läsarens egen identitet utan där den insikt 
som läsningen ger gäller områden som läsaren inte har någon egen erfarenhet av. Denna 
sista form av läsning förknippas ofta med faktaläsning (Furhammar 1997, sid. 137f). 
 
Ytterligare ett exempel på hur ämnet läsning har behandlats inom B & I-vetenskapen är 
Sara Bengtssons uppsats Vad är läsfrämjande? Bengtsson fokuserar på synen på läsning 
och läsfrämjande arbete under 1970-, 80- och 90-talen och konstaterar att det inte är den 
folkbildande funktionen hos läsning som framhävs idag, utan snarare den personliga 
utveckling som läsning kan ge (1998, sid. 2). Förutom nyttan med läsning 
(kunskapsbildning, språkutveckling etc.) vill Bengtsson även undersöka nöjet med 
läsning. När det gäller nyttan med läsning motiveras den ofta med att läsning är en 
förutsättning för barn att tillägna sig ett bra språk och att det är en viktig förutsättning 
för kunskapsinhämtning och bildning. Argument för att läsning påverkar läsarens 
värderingar och fostrar läsaren kulturellt är vanligare under 70- och 80-talen än under 
90-talet enligt Bengtsson och den litteratur som läses skall också vara av god kvalitet. 
Läsning är ur detta perspektiv en funktionell sysselsättning vars nytta är just bildning 
(1998, sid. 6). Bengtsson ser även hur diskussionen kring läsning handlar om upplevelse 
och nöje, en inställning till läsning som enligt Bengtsson blivit allt vanligare idag. Men 
så har det inte alltid varit, att uppmuntra barn till nöjesläsning förekom inte förrän under 
den senare delen av 1800-talet och likaså var det först under detta århundrade som det 
accepterades att kvinnor läste ”nöjeslitteratur” (1998, sid. 6). 
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Bengtsson ställer sig frågan vad som är bra läsning och vad som är dålig (och vem som 
ska definiera detta) och om målet med läsfrämjande insatser är att människor skall läsa 
eller att de skall läsa viss litteratur. Målet med insatserna är att locka till läsning och 
läslust, men samtidigt finns det kvalitetsaspekter på detta: all läsning är således inte av 
godo (1998, sid. 8). Greta Renborg, välkänd profil inom biblioteksvärlden bland annat 
för sitt samhällsengagemang och arbete med att marknadsföra folkbibliotek, får 
exemplifiera åsikten att det är god litteratur som ska läsas, populärlitteratur är inte alls 
ett steg på vägen mot kvalitetslitteratur: lässtegen går från det enkla till det svåra och 
inte från det dåliga till det bra. I en del dokument ser Bengtsson att avsikten med den 
läsfrämjande insatsen är tvådelat: dels att få icke-läsaren att läsa och dels att få läsaren 
att upptäcka ”den goda boken” (1998, sid. 19). Hon kan också se en förskjutning från att 
läsaren endast sågs som ett objekt till att läsaren behandlas alltmer som ett subjekt och 
får komma till tals i de undersökningar som görs. Frågor kring vad som gör att 
människor läser blir viktiga och det fokuseras i större utsträckning på läsaren och 
dennes läsglädje och läsupplevelser än tidigare (1998, sid. 24). Läsfrämjande insatser är 
inte i lika hög grad likställt med läsning av ”kvalitetslitteratur” på ett uttalat plan i 
utredningar som Boken i tiden, en utredning som tillsattes 1996 för att undersöka 
bokens och kulturtidskrifternas ställning i Sverige, utan snarare är det underförstått så 
att det är ”bra” litteratur som ska läsas (ibid., sid. 27). Det Bengtsson tycker sig kunna 
konstatera är att läsfrämjande insatser under 1970-talet kopplats till frågan om kvalitet 
(En bok för alla startas) men att detta förbleknar under 80- och 90-talen då läslust och 
läsglädje kommit att hamna mer i fokus. Läsaren har fått högre status och det 
läsfrämjande arbetet riktas mer in på det individuella och den upplevelse som läsningen 
ger. 
 
Annice Hansson och Margaret Svensson har i sin magisteruppsats Läsfrämjande 
verksamhet för ”läsovana” vuxna valt att istället fokusera på den minskade läsningen 
bland LO:s medlemmar och de kulturpolitiska insatser och andra läsfrämjande åtgärder 
som står till buds där folkbiblioteken spelar en stor roll. Genom att intervjua olika 
aktörer (dvs. de organisationer och institutioner som bedriver läsfrämjande verksamhet, 
framförallt på arbetsplatser) vill de undersöka hur dessa förhåller sig till och agerar i 
förhållande till denna minskande läsning. De konstaterar att varken kulturnämnder eller 
folkbibliotek nämner ”läsovana” vuxna (ett begrepp som av flera informanter anses 
problematiskt eftersom det har en sådan negativ klang) i sina måldokument (2006, sid. 
61). De diskuterar också frågan om läsningens roll i dagens kunskapssamhälle, där det 
ställs större krav på läskunnighet framförallt i yrkeslivet vilket innebär att de som 
saknar god läskunskap riskerar att hamna utanför i samhället. Några vägar att nå fler 
”läsovana” kan vara satsningar på arbetsplatsbibliotek, författarbesök och olika 
läsfrämjande projekt i stil med ”Läs för mig, pappa” inom LO-förbunden. Syftet med 
”Läs för mig, pappa” är att få män inom LO:s fackförbund att läsa mer böcker och på 
detta sätt visa att berättelser, böcker och läsning också hör till männens värld. Det har 
betydelse för dagens pojkar, dvs. framtidens män. 

2.2 Diskursanalys inom B & I-vetenskap 
Som Mats Sjölin så träffande skriver i sin D-uppsats Bibliotekariens kunskap. En 
diskursanalys går det inte att påstå att diskursanalys tillhör något speciellt ämne lika lite 
som kvantitativ statistisk metod gör det (2002, sid. 15). Men som vetenskaplig metod 
har den en starkare tradition inom vissa vetenskapliga ämnesområden, exempelvis 
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lingvistik och sociologi, än andra. Inom B & I-vetenskapen är diskursanalys som metod 
ett växande område. Detta har sin förklaring i ämnets utveckling i sig som bland annat 
beskrivs i Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och har inneburit en institutionalisering av ämnet 
sedan 60-talet, och på senare tid en stark teoretisering och forskningsintensiv period 
(1995, sid. 16; 38). Som konkret forskningsmetod har diskursanalys använts i relativt 
liten utsträckning jämfört med andra ämnen, men en rad forskare har ur olika perspektiv 
påtalat värdet av att använda diskursanalys som metod och även genomfört 
diskursanalyser inom B & I-vetenskapen och jag kommer här att nämna några. 
 
Bernd Frohmann, professor i filosofi och verksam inom Informations- och mediastudier 
i Canada, var tidigt ute med att poängtera diskursanalysens användbarhet inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. I artikeln “Discourse Analysis as a Research 
Method in Library and Information science” beskriver han diskursanalysen som en både 
viktig och förbisedd metod inom B & I-vetenskap. Frohmann menar att diskursanalys 
har potential att bli en användbar forskningsmetod: ”The kind of discourse analysis 
practiced by Michel Foucault and his followers is a useful research method in library 
and information science (LIS).” (1994, sid. 119). Han identifierar ett antal diskurser 
som skulle kunna stå i fokus för en diskursanalys, för att se hur nyckelbegrepp som 
information, information users och information uses konstitueras och menar att B & I-
teori kan erbjuda speciellt relevanta data för en sådan analys (1994, sid. 121). Några år 
senare fortsätter han i ”Discourse and documentation: Some implications for Pedagogy 
and Research” att konstatera att den diskursanalys som praktiseras av Foucault är en 
metod som återför biblioteks- och informationsvetenskapen till några av dess viktigaste 
historiska rötter och dessutom vidgar fältet för vad som är av intresse att studera inom 
ämnet. Två områden som Frohmann identifierar som särskilt intressanta är studier av 
vetenskaplig dokumentation och kulturella studier av information. Tre nyckelkoncept i 
Foucaults diskursanalys gör sig särskilt användningsbara enligt Frohmann: att fokus 
flyttas från tolkning av utsagor till existensen av dem; studiet av utsagors disciplinerade 
och institutionaliserade praktiker samt studiet av hur vissa utsagor tillskrivs tillräckligt 
mycket stabilitet för att konstituera och legitimisera kunskap om personer, objekt eller 
processer (2001, sid. 12ff).  
 
Ett liknande diskursanalytiskt angreppssätt presenterar forskarna John M. Budd och 
Douglas Raber i ”Discourse analysis: Method and application in the study of 
information”. De ser fördelar med att använda diskursanalys som metod inom B & I-
vetenskaperna just eftersom både diskursanalys som metod och ämnesfältet är 
tvärvetenskapliga till sina karaktärer. De presenterar diskursanalys som en särskilt 
lämplig och tillämpbar metod inom B & I-vetenskap eftersom många frågor inom detta 
forskningsfält kretsar kring kommunikation och ger exempel på ett flertal 
diskursanalyser av begreppet information. Att applicera diskursanalys på begreppet 
information inkluderar en undersökning av ordets sociala, politiska och tekniska 
användning och dess betydelse för teori och praktik, skriver de (1996, sid. 217). 

 
Since there is a potential variability of interpretation, an interpretative method of 
study seems to make sense as a means of examining what information is, or at least 
how writers and speakers use the word. Discourse analysis is one such method. 
(Ibid, s. 217) 
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Ronald R. Powell skriver i “Recent Trends in Research: A Methodological Essay” 
(1999) om relativt nya och för B & I-vetenskapen ovanliga forskningsmetoder. Efter en 
genomgång av de olika metoder som forskare inom ämnet använt sig av kommer Powell 
in på de metoder som nämns i litteratur om kvalitativa forskningsmetoder, ett exempel 
är då diskursanalys. Förutom Budd/Raber och Frohmanns artiklar tar han upp några 
exempel på hur diskursanalys genomförts inom ämnet och konstaterar att det finns ett 
behov av att utveckla och använda nya forskningsmetodologier som motsvarar det 
komplexa ämnesområdet B & I-vetenskap. 
 
Sanna Talja, docent i informationsvetenskap vid universitetet i Tampere, skriver i 
”Analyzing Qualitative Interview Data: The Discourse Analytic Method” om 
diskursanalysens användbarhet för analyserande av kvalitativa intervjudata (1999). 
Talja betonar att intervjusvaren är kontextberoende och att detta har betydelse för 
tolkning och användning av dessa data och vill påtala värdet av att använda en 
analysmetod som inte är ute efter att avslöja intervjudeltagarnas egentliga, 
bakomliggande, intentioner och erfarenheter. Hon har även använt diskursanalys för att 
analysera användares diskurs för att se hur de kategoriserade sina informationsbehov i 
artikeln Discourse analysis in the development of a regional information service (1997) 
och resultaten av studien användes sedan för att utveckla ett lokalt www-baserat 
informationsnät. Biblioteksanvändares diskurs är även utgångspunkt i hennes artikel 
”Users’ Library Discourses” (2005) där hon bland annat jämför användare av ett 
musikbiblioteks diskurs med den professionella, yrkesmässiga biblioteksdiskursen. 
  
Joacim Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk 
hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (1999) och Jenny 
Johannissons Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets 
Göteborg (2006) är två svenska avhandlingar som kan nämnas som exempel på 
tillämpning av diskursteoretiska utgångspunkter inom B & I-vetenskapen. Hansson 
menar att det inom B & I-vetenskapen funnits en viss förståelse för hur politiska och 
ideologiska förhållanden påverkat och färgat utformningen av bland annat de 
klassifikationssystem som används inom folkbiblioteken. Med hjälp av diskursanalys 
analyserar han i avhandlingen SAB-systemets första upplaga från 1921 i tre faser: först 
diskuteras de politiska ideologiernas kamp i Sverige under 1900-talets första decennier 
och den diskurs som växer fram i samband med de tidiga folkbibliotekens 
institutionalisering. Sedan genomför Hansson en närläsning av SAB-systemet där olika 
ideologiskt meningsbärande strukturer blottläggs vad gäller placering och indelning av 
olika ämnen. Slutligen visar Hansson hur denna behandling av olika ämnen förmedlar 
vissa ideologiska preferenser på bekostnad av andra, och menar att SAB-systemet därför 
också är en aktiv del i formandet av folkbibliotekens identitet som offentliga och 
politiska institutioner. 
 
I Johannissons avhandling studeras det lokala kommunala, kulturpolitiska 
förändringsarbetet i Göteborg under den tidsperiod som titeln anger. Göteborg 
genomförde då ett omfattande förändringsarbete inom det kulturpolitiska området. 
Fokus i avhandlingen läggs på kulturpolitik som en språklig och social praktik och 
Johannisson analyserar de argument som framförs av olika aktörer inom området, både 
på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Johannisson argumenterar för 
sin ansats som diskursorienterad istället för diskursanalytisk och vill på detta sätt 
framhäva att det är användningen av diskursbegreppet som analysverktyg och inte 
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diskursanalysen som metodologi hon är intresserad av. Svensk kulturpolitik står inför en 
rad möjligheter och utmaningar i och med den decentralisering och internationalisering 
som präglar omvärlden. Många gränser håller på att luckras upp och Johannisson 
identifierar tre diskurser i utsagorna kring det kulturpolitiska förändringsarbetet som 
skall möta dessa förändringar: en kvalitetsdiskurs, en välfärdsdiskurs samt en 
alliansdiskurs. Kvalitetsdiskursen utgår från de traditionella konstarterna och 
kulturbegreppets fokus på dessa: spridningen av god konst till befolkningen bidrar till 
positiv andlig utveckling och god konst är av hög kvalitet. Välfärdsdiskursen utgår från 
ett antropologiskt kulturbegrepp där fokus flyttas mer från den konstnärliga 
berättigandegemenskapen till den kulturpolitiska för att tillgängliggöra det utbud som 
finns till så stor del av befolkningen som möjligt. Välfärdsdiskursen förankras tydligt i 
ett demokratiskt styrelseskick. Alliansdiskursen grundas även den, enligt Johannisson, i 
ett antropologiskt kulturbegrepp men fokuserar mer på individuella livsstilar och 
preferenser. Här bildar aktörer, konstnärliga utövare och andra kulturproducenter 
nätverk via vilka individer genom aktiva val kan ta del av. Samhället framställs inom 
denna diskurs som en marknad på vilken offentliga och privata aktörer konkurrerar på 
samma villkor om medborgarnas efterfrågan på det kulturella utbudet. För att uppnå det 
mest kostnadseffektiva resultatet måste därför de olika aktörerna ingå olika allianser 
som ofta knyts till den geografiska plats där allianserna ingås. Dessa diskurser utesluter 
inte varandra utan verkar parallellt i den kulturpolitiska argumentationen även om 
Johannisson konstaterar att alliansdiskursen i materialet tenderar att få företräde framför 
kvalitets- och välfärdsdiskurserna. 
 
Exemplen ovan visar på några av de möjligheter som diskursanalys som metod erbjuder 
inom B & I-vetenskap. Återkommande i de förstnämnda artiklarna är konstaterandet att 
diskursanalys som metod och B & I-vetenskap som ämnesområde båda är 
tvärvetenskapliga och att detta gör dem lämpliga att sammanföra. Vi har sett olika 
exempel på hur diskursanalys kan användas. Frohmann, Budd och Raber genomför 
kritiska granskningar av B & I-vetenskapens teoretiska paradigm, dvs. att de tillämpar 
diskursanalysen i vetenskapskritiska syften, medan exempelvis Talja använder sig av 
diskursanalysen med fokus på användarperspektivet och tolkning av intervjudata.  
 
I mitt fall är det inte diskursanalysens mer konkreta verktyg och metoder utan hela den 
teoribildning om diskurs som presenterats av Michel Foucault som ligger till grund för 
analysen av mitt material. Denna diskursteori kommer att användas i en kritisk 
granskning av hur Bokpriskommissionen resonerar kring frågan om läsvanor och 
läsning. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Strukturalism (och poststrukturalism) är den intellektuella tradition som brukar 
förknippas med Michel Foucault och den utvecklades huvudsakligen i Frankrike. Till 
stor del bygger strukturalismen på idéer som växte fram inom lingvistiken eller 
språkvetenskapen men som sedan alltmer fördes in i samhälls- och kulturvetenskaperna. 
Pionjären inom området, Claude Levi-Strauss, strävade efter att hitta strukturer, 
universella principer, som påverkar alla nivåer av mänskligt liv och detta ledde honom 
till att tillämpa modeller inom språkvetenskapen även på antropologin. Fredrik Miegel, 
universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, och 
Thomas Johansson, professor vid Institutionen för kultur, estetik och medier vid 
Göteborgs universitet, skriver i Kultursociologi om att semiotik (läran om tecken och 
deras betydelse) sedan har fått en central position inom samhälls- och 
kulturvetenskaperna. Semiotiska modeller används idag bland annat i studier inom 
konst, mode, musik, film, subkulturer och TV, samt en mängd andra kulturfenomen som 
kan betraktas som språkliga strukturer eller semiotiska system (Miegel & Johansson 
2002, sid. 183).  
 
Poststrukturalismen är, som det framgår av namnet, något som följer efter 
strukturalismen. För att göra en mycket förenklad och kortfattad beskrivning kan man 
säga att det som förenar de tänkare som brukar räknas till denna tradition är att deras 
teorier har sitt ursprung i lingvistiska modeller och att de ägnar sig åt att analysera 
”texter”. Text i det här sammanhanget är inte bara det vi brukar prata om till vardags 
(skriven text) utan strukturalister och poststrukturalister menar att man även kan 
betrakta det sociala och kulturella livet och den materiella kulturen på ungefär samma 
sätt som man ser på litterära texter. Olika lingvistiska modeller, menar de, kan användas 
även för att studera och analysera det sociala och kulturella livet. Denna nya syn på 
textbegreppet men framförallt poststrukturalisternas intresse och fokusering på språket 
har stor relevans vid ett studie av just språkanvändning (diskurs), som exempelvis för 
att studera ett material som kan sägas vara ett av den textbaserade kulturens manifest, 
dvs. Bokpriskommissionens material. Strukturalisterna intresserar sig för övergripande 
språkliga, samhälleliga och kulturella strukturer eller system, de uppehåller sig mer på 
en lingvistisk nivå medan poststrukturalisterna däremot i större utsträckning intresserar 
sig för texten och de diskurser som den ingår i, en mer textuell nivå (Miegel & 
Johansson 2002, sid. 184).  
 
Tillsammans med Jaques Derrida anses Foucault vara poststrukturalismens mest 
inflytelserika tänkare. Derrida menade att all förståelse nås via språket, vilket uttrycktes 
i ett berömt citat som ofta översätts med "Det finns ingenting utanför texten" (Il n'y a 
pas de hors-texte). Derridas poäng är att när vi ska förstå världen, är det omöjligt att 
göra det utan att ta vägen om språket. Det vill säga: hela vår uppfattning, det som 
konstituerar oss som människor – vår förmåga att förstå den värld vi lever i – är 
språkligt förmedlad. Vi kan inte förstå utan hjälp av språk i en eller annan bemärkelse 
(Miegel & Johansson 2002, sid. 204-206). I engelskspråkig litteratur om 
diskursanalysens framväxt nämns ofta the linguistic turn. Med detta menas kortfattat att 
språket är det som kommer att stå i fokus, språket är det som konstruerar verkligheten: 
språket representerar inte en given verklighet. Språket har också en konstituerande sida 
på det sättet att vi genom språket i hög grad formar olika sociala fenomen som 
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exempelvis identitet och relationer. Språket är en grund för det vi tänker och gör, det 
påverkar hur vi ser på oss själva och hur vi ser på världen. 

3.1 Diskursanalys – en introduktion 
Som jag beskrivit i inledningen tycker jag mig ana att det finns en föreställning om 
läsning som något självklart och outtalat ”gott”: att det finns en föreställning om en 
naturlig och god läsning, men också att vissa former av läsning är ”mer goda” än andra. 
Diskursanalys är ett verktyg som lämpar sig väl för att undersöka, problematisera och 
försöka blottlägga till synes självklara och naturliga föreställningar och den kan 
genomföras på en mängd olika sätt. Den innebär som metod inte ett specifikt praktiskt 
tillvägagångssätt. Jag har valt att närma mig uppsatsens empiriska material utifrån en 
teoretisk utgångspunkt där begreppen diskurs, makt och kunskap är grundläggande. Jag 
kommer inledningsvis att redogöra för en del av det som kan sägas vara gemensamt för 
diskursanalytikers inställning till sitt forskningsområde och omvärld för att sedan 
redogöra för de av Foucaults tankar om diskurser och den maktutövning som sker inom 
dessa som är relevanta för min undersökning.  
 
Att en gång för alla definiera vad begreppet diskurs betyder låter sig inte göras. Dess 
innebörd sträcker sig från det rent lexikala ”samtal” till mer teoretiska och filosofiska 
innebörder. Som Sara Mills, professor i engelska vid Sheffield Hallam-universitetet, 
skriver i inledningen till Discourse går det knappast att definiera betydelsen genom att 
slå upp ordet i en teoretisk ordbok utan snarare är det den disciplinära kontexten som 
avgör begreppets betydelse. Ett alternativt sätt att definiera begreppet kan vara med 
hjälp av vad det inte är, såsom text, mening, ideologi etc. (1997). Ett mål med 
diskursanalysen är att sätta in en textmassa (body of writing or speech) i teoretiska 
ramar av kommunikation och diskurs (Budd & Raber 1996, sid. 225). Utgångspunkten 
för diskursanalysen är att mening, betydelse, värderingar och etiska principer inte är 
individuella skapelser utan något som människor skapar tillsammans genom 
kommunikation och social handling. En diskurs är med andra ord inte heller en enskild 
individs skapelse, utan har formats under tidens gång och har effekter som ingen 
medvetet har haft för avsikt.  
 
När man närmar sig diskursanalys som vetenskaplig ansats märker man snabbt att 
diskursanalys som sagt inte är en enhetlig metod utan att den tvärtom är 
tvärvetenskaplig till sin karaktär. Winther Jørgensen och Phillips skriver i 
Diskursanalys som teori och metod att en diskursanalys kan användas på många olika 
sociala områden och i många olika typer av undersökningar (2000, sid. 7). Generellt kan 
sägas att en diskursanalytikers uppgift inte är att ”komma bakom” diskursen i sina 
analyser eller att fundera ut vad människor egentligen menar med det ena eller andra. 
Inte heller är det diskursanalytikerns roll att fundera ut hur verkligheten egentligen är 
bakom all diskurs. Utgångspunkten, skriver Winther Jørgensen och Phillips, är att man 
aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna och det är därför som diskursen i sig är 
föremål för analysen. Det är vad som faktiskt har sagts eller skrivits som ska undersökas 
för att se vilka mönster som finns i utsagorna, och vilka sociala konsekvenser som olika 
diskursiva framställningar av verkligheten får (2000, sid. 28). 
 
Diskursanalys systematiserar olika utsagor för att synliggöra de utgångspunkter som 
möjliggör kunskaps- och meningsproduktion i ett speciellt historiskt ögonblick. Detta 
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innebär att diskursanalytikern fokuserar på regelbundenhet i språkanvändning: vilka 
former av beskrivningar om ett ämne är möjliga, vilka föreställningar/värderingar 
baserar sig dessa beskrivningar på, hur gör olika former av redogörelser att olika 
versioner om ämnet konstrueras eller kanske producerar olika former av sanning? (Talja 
1999, sid. 469) Ett diskursivt synsätt bryter distinktionen mellan idé och verklighet och 
väver samman språk och handling, diskurser kan rentutav sägas rekommendera vissa 
handlingar och viss praktik.  

3.2 Michel Foucault 
I A Foucault primer av Alec McHoul och Wendy Grace beskrivs Foucaults bidrag till 
idéhistorien som ett nytänkande av de tre centrala koncepten diskurs, makt och kunskap 
(1993, sid. 1). När det gäller begreppet makt menade Foucault att det tidigare uppfattats 
i stort sett på två sätt: antingen som synonymt med Lagen (legislativ makt) eller, 
inspirerat av marxismen, i termer av statsapparaten och dess ideologiska 
representationer. Mycket skiljer sig mellan dessa analyser av makt (som jag inte 
kommer att gå in på här) men det som förenar dem båda är en föreställning om att 
makten utövas av och mot redan existerande subjekt: medborgare-stat, barn-förälder, 
elev-lärare etc. Relationen mellan dessa subjekt och härskande existerar innan 
maktutövandet, dvs. att makt är ett resultat av snarare än en orsak till denna relation 
(McHoul & Grace 1993, sid. 87ff.). Foucault föreställde sig maktbegreppet på ett annat 
sätt som jag kommer att redogöra för senare i detta kapitel.  
 
Foucault utvecklade det strukturalistiska perspektivet i en riktning som gav historia 
större utrymme. Där strukturalister såg det mänskliga beteendet som ett resultat av mer 
eller mindre tidlösa och oföränderliga strukturer menade Foucault att denna 
historielöshet var problematisk. Han ville visa hur de strukturer som kännetecknar en 
speciell epok i mänsklighetens historia inte alls är de samma som karaktäriserar en 
annan (Miegel & Johansson 2002, sid. 206). För att veta vilka vi är idag och för att 
kunna ställa frågor om detta, står vi enligt Foucault inför ”historical forms of enquiry” 
(McHoul & Grace 1993, sid. viii). Men han är ingen historisk determinist, historia är 
aldrig bara skrivet i retrospekt utan vår historia är det medium som vardagslivet idag 
utförs i. Foucault pratar följaktligen gärna om historien i termer av att de företeelser 
(events) som förekommer idag är historiskt överdeterminerade, dvs. att de har en mängd 
möjliga orsaker och att det är ett samband av eventualiteter som lett fram till just det 
förhållande som råder idag (Mills 2003, sid. 114). Förutom att själv skapa mig en 
uppfattning om vad läsning inneburit tidigare i historien var detta en anledning till att 
jag började arbetet med denna uppsats med en historisk undersökning av läsning: den 
läsning vi menar oss tala om idag är en företeelse som har ett eller flera historiska 
sammanhang. 

3.2.1 Arkeologi och genealogi som metod 
De historiska undersökningar Foucault genomför kallar han ”genealogier”, och han ser 
dem mer som att de öppnar upp nya rum för debatt än att de presenterar dogmatiska 
påståenden (McHoul & Grace 1993, sid. 85). Foucaults projekt är, med McHoul & 
Graces ord, att exponera historiens specificitet hos det som vi tycker oss veta med 
självklarhet idag (1993, sid. 33). Det vill säga att han vill uppmärksamma oss på det 
faktum att saker och ting skulle ha kunnat vara annorlunda.  
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Foucault intresserar sig även för skillnader mellan olika epoker, historien är inte en 
logisk och entydig utvecklingskedja utan en serie av skillnader, brott och 
diskontinuiteter. Dessa skillnader kommer till uttryck bland annat i några av de 
samhälleliga institutioner (mentalsjukhus, fängelser och kliniker) som Foucault 
studerade. Dessa institutioner formar diskurserna, sättet att tänka och tala, som 
utvecklas inom olika områden (i detta fall psykiatrin, rättsväsendet och sjukvården). Hur 
diskursen ser ut är knutet till den historiska kontext där den uppkommer. I sina tidiga 
arbeten intresserar sig Foucault för metodologiska spörsmål, framförallt vad gäller 
idéhistorien3. Han är kritisk mot den linjära utvecklingssyn som han tycker präglat 
disciplinen och föreslår istället en vetandets arkeologi. 4 Denna vetandets arkeologi ska 
undersöka de strukturer som definierar ramarna för vad som kan respektive inte kan 
tänkas inom en viss epok eller kultur. Under alla epoker utvecklas diskursformer, dvs. 
sätt att tänka, tala och resonera om olika saker och de vetenskapliga disciplinerna kan 
ses som exempel på sådana diskursformer. Dessa olika diskursformer hänger enligt 
Foucault ihop och vetandet inom ett område hänger samman med vetandet inom de 
övriga diskursformerna inom den givna epoken eller kulturen. Den här arkeologiska 
metoden5 syftar till att undersöka vetandets och kunskapens utveckling inom olika 
epoker och Foucault gör detta genom att undersöka de olika diskurser som kännetecknar 
epoken eller kulturen i fråga, hur den uppkommer i form av skillnader eller 
avgränsningar (Miegel & Johansson 2002, sid. 207).  
 
I Vansinnets historia 6 tillämpar Foucault vetandets arkeologi när han försöker visa hur 
psykiatrin som vetenskaplig diskurs uppkommer genom att vansinnet skapas som ”det 
andra” (skillnaden, avgränsningen) i förhållande till förnuftet. Varken vansinne eller 
förnuft, menar Foucault, är objektiva kategorier utan resultat av historiska och sociala 
processer och han visar detta genom att jämföra hur relationen mellan förnuft och 
vansinne skilt sig åt mellan tre epoker i mänsklighetens historia. Istället för att se 
vansinnets historia som en gradvis utveckling där en ökad kunskap om sinnessjukdom 
lett till bättre och mer humanitär behandling av sinnessjuka ser Foucault ett antal brott 
och diskontinuiteter mellan de olika epokerna. Dessa brott har inneburit bättre och 
bättre möjligheter för de förnuftiga att kuva de oförnuftiga/vansinniga. Förnuft är alltså 
nära förknippat med dominans eftersom det kräver att dess motsats, vansinnet, 
undertrycks och spärras in (ibid., sid. 210). I Övervakning och straff 7 är det istället 
fängelset som institution och inlåsning som strategi för att oskadliggöra ”det andra” som 
undersöks. Den moderna formen för bestraffning av brottslingar sker genom 
disciplinering, men istället för fysisk lemlästning som exempelvis på 1700-talet, sker 
den i våra dagar genom övervakning. Det moderna samhället beskrivs av Foucault som 
ett disciplinärt samhälle, där makt utövas genom ständig övervakning av individer, men 
makten är inte knuten till någon speciell institution (exempelvis staten) utan snarare en 
strategi som genomsyrar hela samhället på olika sätt. Miegel och Johansson beskriver 

                                                 
3 De titlar som nämns i texten skrivs här och fortsättningsvis ut med originalets fullständiga titel och 
utgivningsår samt titel och utgivningsår för den första svenska (eller engelska) upplagan: Les Mots et les 
Choses (1966)/The order of things (1970); L’Archeologie du savoir (1969)/Vetandets arkeologi (1972). 
4 Det är också i Vetandets arkeologi som Foucault myntar begreppet epistem (épistèmé), dvs. den 
kunskap och det vetande som existerar vid en och samma tidpunkt. Det epistemologiska fältet är en 
kunskapsteoretisk struktur som bestämmer vad vi kan veta/tänka under en viss epok. 
5 Dessa två begrepp, arkeologi och genealogi, ska inte ses som uttryck för två olika metodologier hos 
Foucault utan mer som två olika perspektiv eller aspekter. 
6 Histoire de la folie á l’âge classique (1961)/Vansinnets historia under den klassiska epoken (1983) 
7 Surveiller et punir (1975)/ Övervakning och straff. Fängelsets födelse. (1987) 
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det som att vetandets arkeologi som metod nu underordnats det som brukar kallas 
maktens genealogi (2002, sid. 211). I denna genealogi står kunskapens förhållande till 
makten och hur kunskap kan frambringa nya tekniker som kan användas för att utöva 
makt över människor i fokus (exempelvis panoptikon8). Även i Sexualitetens historia9 
är övervakning ett tema. Makten är inte repressiv och i händerna på en styrande klass, 
hävdar Foucault här, utan tvärtom utövar alla människor makt i olika sammanhang.  
 
Arkeologisk analys innebär ingen tolkning, den erbjuder inga förklaringar av vad som 
hände i det förflutna, utan beskriver endast det som hände och de diskursiva 
förhållanden som gjorde det möjligt att hända. Genealogi å sin sida är en utveckling av 
den arkeologiska analysen och fokuserar mer på maktens verksamheter (the workings of 
power) och med att beskriva ”the history of the present” (Mills 2003, sid. 24). 

3.2.2 Om diskurs 
Det är som sagt svårt att ge begreppet diskurs en entydig definition. När det gäller 
begreppet på en mer teoretisk nivå använder Foucault det generellt i sin vidaste 
betydelse: hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden (Foucault 1993, 
sid. 57), men samtidigt resonerar han själv i Vetandets arkeologi kring sitt användande 
av begreppet:  

 
Och istället för att undan för undan pressa samman den svävande innebörden i ordet 
’diskurs’, tror jag slutligen att jag tvärtom mångfaldigat dess betydelse. Ibland är den alla 
utsagornas generella område, ibland är den en individualiserbar grupp av utsagor, ibland 
är den en regelbunden praktik som redogör för ett visst antal utsagor. (2002, sid. 102) 

 
För att kunna identifiera en eller några specifika diskurser krävs grupper av utsagor som 
verkar ha en gemensam sammanhållning och regleras på något sätt. Den definition som, 
enligt Sara Mills, har haft störst användbarhet för många teoretiker är ”a regulated 
practice that accounts for a number of statements.” På denna nivå är Foucault mindre 
intresserad av specifika utsagor utan mer av de regler och strukturer som producerar 
vissa former av dem (1997, sid. 7). För att undersöka eller beskriva diskursiva regler 
måste man alltid se till det lokala, det tillfälliga, saker och ting kan aldrig inträffa 
hursomhelst utan enligt vissa regler eller villkor. Diskurser fungerar med andra ord 
alltid i relation till maktrelationer. 
 
Foucault förskjuter begreppet diskurs från att handla om språk, i betydelsen ett 
lingvistiskt system eller grammatik, till att mer handla om disciplin, där disciplinen 
består av ett intresse av kontroll som internaliseras av varje individ, ett slags 
disciplinära normer (Mills 2003, sid. 43). Han menar att i vilken given historisk period 
som helst är det så att vi bara kan prata, skriva och tänka om något givet objekt eller 
någon speciell praktik på vissa speciella sätt – men inte på andra. En diskurs blir då det 
som begränsar, men också det som möjliggör att skriva, prata och tänka inom dessa 
historiska begränsningar. En diskurs kan sägas innehålla ett antal komponenter som alla 

                                                 
8 Panoptikon (ursprungligen en idé utvecklad av Bentham) är designad i form av ett torn i centrum av en 
cirkelformad byggnad som består av celler där fångarna sitter. Panoptikon innebar simultan övervakning 
av en mängd fångar samtidigt som den krävde få övervakare och ersatte tunga kedjor och lås i 
fortliknande fängelser. Det var en mer ekonomisk och välarrangerad enhet och enligt Foucault en effekt 
av den disciplinära makten (McHoul & Grace 1993, sid. 67). 
9 Histoire de la sexualité I-III (1976-1984)/Sexualitetens historia I-III (1980-1987) 
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är relativt enkla att identifiera: objekt (det som studeras eller produceras av diskursen), 
operationer (metoden/tekniken/sättet att handskas med dessa objekt på), koncept (termer 
och idéer som regelbundet återfinns i diskursen och kan konstituera diskursens unika 
språk) och teoretiska valmöjligheter (de olika antaganden, teorier och kanske till och 
med hypoteser som finns tillgängliga inom diskursen) (McHoul & Grace 1993, sid 44). 
Jag kommer att återkomma till dessa begrepp senare i uppsatsen. 
 
För att summera: en diskurs är den praktik som systematiskt formar de objekt den 
uttalar sig om och diskurserna bildar ”kunskapsformationer” (knowledge formations) 
som erbjuder en både effektiv och begränsad lins för kunskapsproduktion om ett ämne. 
Diskurser säger med andra ord något om vad som kan sägas inom diskursen, vem som 
kan säga det och varifrån, dvs. från vilka olika positioner något sägs och hur det sägs. 

3.2.3 Om makt och kunskap 
Enligt McHoul & Grace (1993) är Foucault den förste författaren som ställer frågor om 
makt i relation till diskurs. Att förstå hur Foucault ser på makt är avgörande för att 
förstå hans teori om diskurs. Makt är, enligt Foucault, inte något som kan ägas eller 
utövas av en eller grupp av privilegierade individer. Istället för att tala om Makten med 
stort M, den som kan innehas, talar Foucault om makt som ett verb: 
 

A third methodological precaution relates to the fact that power is not to be taken to be a 
phenomenon of one individual’s consolidated and homogenous domination over others, 
or that of one group or class over others. What, by contrast, should always be kept in 
mind is that power, if we do not take too distant a view of it, is not that which makes the 
difference between those who exclusively possess and retain it, and those who do not 
have it and submit to it. Power must be analysed as something which circulates, or rather 
as something which only functions in the form of a chain. It is never localised here or 
there, never in anybody’s hands, never appropriated as a commodity or piece of wealth. 
Power is employed and exercised through a net-like organisation. And not only do 
individuals circulate between its threads; they are always in the position of 
simultaneously undergoing and exercising this power. They are not only its inert or 
consenting target; they are always also the elements of its articulation. In other words, 
individuals are the vehicles of power, not its points of application. (Foucault 1980a, sid. 
98) 
 

Makt är inget som utövas av en eller flera aktörer, av ett subjekt eller mot ett subjekt, 
utan något som utvecklas i relation mellan människor: makt är en diskursiv relation. 
Foucault menar att när vi talar om makt i form av exempelvis lagar, ideologier eller 
strukturer så talar vi underförstått om förhållanden där någon utövar sin makt gentemot 
någon annan. På detta vis blir makten en form av aktivitet formad av förhållandet 
mellan människor och grupper. Det gör begreppet makt till något som sker och något 
som inte i första hand beskriver ett missförhållande eller det ojämlika i en specifik 
situation, utan det är i sig själv själva aktiviteten (Foucault 2000, sid. 337).  

 
Maktens allestädesnärvaro: inte därför att den skulle ha förmånen att samla allt under sin 
okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i 
varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är överallt; inte därför att den 
omsluter allt, utan därför att den kommer överalltifrån. (1980b, sid. 118) 
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Makt kan inte förstås som en individs eller social grupps privilegium, egenskap eller 
resurs, skriver Magnus Hörnqvist, doktorand på kriminologiska institutionen vid 
Stockholms universitet, i Foucaults maktanalys (1996, sid. 28). Men vad är då en 
maktrelation? I ett avseende är den ett styrkeförhållande som kan ha olika uppbyggnad 
och genom att beskriva dessa relationer kan de nät de bildar blottläggas. Makten är 
dessutom dynamisk. Styrkeförhållandet är inte något statiskt eller stabilt utan är ständigt 
föränderligt. Ett styrkeförhållande som ständigt måste backas upp med nya åtgärder och 
strategier och som alltid kan förändras, modifieras. Ett styrkeförhållande bestämmer inte 
fullständigt vilka handlingar som ska utföras, även om det kan hända, men det inverkar i 
någon mån på det som görs. 
 
I litteratur om Foucault lyfts 70-talet fram som den period då makten framträder som ett 
centralt problem i hans arbeten. Under denna period handlar en väsentlig del av 
Foucaults tänkande om det som brukar kallas maktens diskurs vilket i stor utsträckning 
behandlar relationen mellan makt och kunskap (Miegel & Johansson 2002, sid. 206). 
När diskurser skapas leder detta enligt Foucault till att människor kontrolleras med hjälp 
av olika utestängningsmekanismer. Den etablerade kunskapen, som är nära förbunden 
med makt, styr enligt Foucault utestängningsmekanismerna och bestämmer vad som 
kan sägas eller inte. Som exempel på utestängningsmekanismer kan nämnas när något 
blir förbjudet, när något definieras som sjukt eller anses som tradition eller inte 
(Bergström & Boréus 2000, sid. 225).  
 
Men Foucault vill inte endast tala om makt i negativa termer: att makten exkluderar, det 
vill säga övervakar, döljer etc., utan är mer intresserad av maktens producerande kraft. 
Makt producerar verklighet, den producerar objektsdomäner (domains of objects) och 
sanningsritualer (rituals of truth). Makten är begriplig i termer av de tekniker den 
utövas genom. Det existerar många former av makt i vårt samhälle: lagmässig, 
administrativ, ekonomisk, militär etc. Gemensamt för dem alla är att de förlitar sig på 
speciella tekniker eller appliceringsmetoder och att de refererar till diverse 
vetenskapliga ”sanningar”, Foucault kallar dessa mekanismer för ”disciplinerande 
makt” (panopticism som ett exempel). Den disciplinerande maktens tekniker och 
instrument kan tas över och användas av vilken institution som helst, straffinrättningar, 
skolor, polismyndigheter, sjukhus, byråkrati etc. (McHoul & Grace 1993, sid. 64-66).  
 
Maktfrågan för Foucault handlar inte om en individs (eller klass) dominans över den 
andre utan om hur subjektet som makten har konstituerat blir en del av maktens 
mekanismer. Makt handlar alltså inte om medvetna eller avsiktliga beslut, istället för att 
fråga vem som innehar makt frågar Foucault hur makten installerar sig själv. Makten är 
både reflexiv och opersonlig. Avsikten är dock inte att helt förbise subjektets roll eller 
att förneka dess existens utan snarare att undersöka det som Foucault kallar subjektion, 
dvs. hur subjektet skapas/produceras som effekt av diskursiva maktrelationer (McHoul 
& Grace 1993, sid 22). Istället för aktörer talar Foucault om subjektspositioner vilka är 
mindre autonoma, mindre självständiga och inte har ett sådant stort handlingsutrymme 
utan mer ses inom ramarna för diskursen. Diskursen skapar subjektspositionerna och 
individen accepterar dessa på olika sätt, det som Foucault refererar till som 
subjektifiering och subjektion. Foucaults analys av makt gör den till ett mindre stabilt 
element eftersom den kan utmanas vid varje ögonblick och genom att makten ständigt 
måste förnyas och underhållas för att maktrelationerna ska bestå. 
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Ytterligare ett begrepp som Foucault undersöker och använder sig av för att definiera 
makt är governmentality eller regementalitet10. Detta begrepp syftar på att maktutövning 
alltid korresponderar mot en inställning eller ett förhållningssätt till det som ska 
påverkas eller styras. I artikeln ”Regementalitet” beskriver han hur ekonomi förs in i 
den politiska verksamhetens innersta och hur detta enligt honom, är väsentligt för 
upprättandet av en styrningskonst.  
 

Att styra en stat kommer alltså att betyda att tillämpa ekonomi, att sätta upp en ekonomi 
på statlig nivå, det vill säga att i förhållande till statens innevånare, och till vars och ens 
rikedomar och beteenden, utöva en slags övervakning och kontroll, lika noggrann som 
den som en familjefar utövar över sitt hushåll och sina egendomar. (Foucault 2004, sid. 
68)  

 
Som vi kommer att se är ekonomi och handel med böcker hela tiden i centrum i BPK:s 
material. Att analysera, beräkna och använda handel som taktik, som den modell där 
läsande placeras, på detta sätt är intressant ur detta perspektiv. Att införa ekonomi på en 
statlig nivå, med befolkningen som måltavla, och införandet av statistik innebär ett 
utövande av makt. I sin beskrivning av hur styrningstekniken växer fram resonerar 
Foucault kring statistik: ”Till sist visar statistiken att befolkningen, genom sina 
förändringar, vanor och aktiviteter, har specifika ekonomiska effekter.” (Foucault 2004, 
sid. 75ff). Med regementalitet menar Foucault hela den helhet som bildas av de 
institutioner, analyser, beräkningar och taktiker som tillåter utövandet av den makt som 
har befolkningen som måltavla och den politiska ekonomin som kunskapsform. I den 
moderna staten har maktutövningens effekter lett till ökad styrbarhet i form av 
reglering, sanktionering och normering av människors beteende, kunskapssystem, 
human- och samhällsexpertis etc., där utvärdering ofta används som instrument för att 
reglera normer och värden i samhället (Hultqvist & Peterson 1995, sid. 27). 
 
 
 
 

                                                 
10 Originaltermen på franska är gouvernement och översätts ofta med styrande, men betyder även 
regerande, stat och förvaltning samt styrningen av desamma (Foucault 2004, sid. 62). I engelskspråkig 
litteratur används termen governmentality. Foucaults ursprungliga presentation av begreppet på en 
föreläsning 1978 översattes av Jan Sjunnesson med termen regementalitet och artikeln publicerades i 
tidskriften Fronesis 2004. 
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4 Metod och material 
För att kunna ställa frågor om det som gäller idag krävs alltså enligt Foucault att vi även 
ställer frågor om hur saken sett ut genom historien: finns det skillnader i sättet att 
betrakta läsning om man ser tillbaka på läsningens historia? Jag har därför inkluderat ett 
kapitel om läsningens historia i uppsatsen och till grund för detta ligger litteraturstudier. 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa hur synen på läsning sett ut genom 
historien och att synliggöra den diskurs som för närvarande är dominant när det gäller 
läsning. Ambitionen har inte varit att ge en heltäckande bild utan att med hjälp av några 
nedslag i läsningens historia belysa några av de förändringar som skett vad gäller 
läsning. Litteraturen är skriven av etablerade författare och/eller forskare som ofta 
citeras i andra arbeten i ämnet. För den historiska genomgången har jag framförallt 
använt mig av den passionerat beläste kritikern och författaren Alberto Manguels En 
historia om läsning (1999) samt Den skötsamme arbetaren (1998) av Ronny 
Ambjörnsson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet .  
 
Uppsatsens empiriska material, Bokpriskommissionens slutrapport, kommer jag att 
problematisera ur ett diskursanalytiskt perspektiv där Michel Foucaults begrepps- och 
teoribildning står i fokus, det jag huvudsakligen benämner Foucaults diskursteori.  

4.1 Metod 
Genom en närläsning av Bokpriskommissionens slutrapport är min avsikt att 
problematisera begreppet läsning utifrån uppsatsens formulerade frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkt. Detta resulterar i två delar: först diskuteras 
Bokpriskommissionens bakgrund och övriga material (de fem delrapporterna) och sedan 
analyseras slutrapporten för sig. Slutsatserna presenteras sedan i kapitel 7 med koppling 
till uppsatsens teoretiska perspektiv och frågeställning. 
 
Foucaults diskursteori innefattar också en metodologisk förutsättning. Jag dristar mig 
till att här generalisera Foucaults kunskapsprojekt till att handla om analyserandet av 
olika former av vetande ur framförallt ett maktperspektiv. Sin vana och vetenskapliga 
övertygelse trogen är det inga pekpinnar och regelföreskrifter som Foucault delar ut när 
han resonerar kring metod. Däremot diskuterar han själva genomförandet av analysen 
och förhållningssättet gentemot det studerade i en mängd artiklar, intervjuer, skrifter på 
ett mera allmänt hållet sätt, på varje ställe i något olika formulering och ur något olika 
perspektiv. Genom att här helt kort redogöra för ett av dem är min förhoppning att 
skapa en större förståelse för hur Foucault menade att man kan närma sig och handskas 
med sitt undersökningsämne.  
 
Under åren 1976-1984 arbetade Foucault med det projekt som utmynnade i tre böcker 
och som på svenska kom att heta Sexualitetens historia I-III. I dessa böcker är syftet att 
analysera relationen mellan sexualitet och makt ur ett historiskt perspektiv. I den första 
delen Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta skriver han i ett kapitel om metod på sant 
foucaultskt manér om fyra regler: ”Men det är inte oundgängliga metodkrav; på sin höjd 
försiktighetsföreskrifter.” (1980b, sid. 125-130):  
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1: Immanensregeln11. Här vill Foucault mana till försiktighet mot att hävda att det 
studerade12 utgör ett bestämt område som lyder under ett objektivt och vetenskapligt 
kunnande som bara begränsats av maktens ideologiska och ekonomiska krav genom 
dess förbudsmekanismer. Att det existerar ett kunskapsområde överhuvudtaget (i mitt 
fall om läsning) beror på att maktrelationer har gjort det till ett möjligt objekt – och 
omvänt: att makten fått korn på det beror på att kunskapstekniker och talprocesser tagit 
hand om det. Inget kunskapsområde bestäms ensamt utan är föremål för en mängd 
vetenskapliga och icke-vetenskapliga kunskapsproduceringar, i läsningens fall kommer 
vi att se hur läsning växt fram som sysselsättning via exempelvis religiösa och politiska 
sammanhang.  
 
2. De ständiga variationernas regler. Meningen är inte att vi ska söka efter vem som 
har makten och vem som är utan, inte heller vem som har rätt att veta eller vem som 
hålls nere i okunnighet. Hellre ska vi söka efter det mönster i styrkeförhållandenas 
förändringar som de åstadkommer genom sitt växelspel. Att studera en rådande 
maktfördelning är att studera ögonblicksbilder av processer som antingen innebär en 
under lång tid uppbyggd förstärkning av det starkaste elementet, eller det motsatta eller 
rentutav bådaderas samtidiga tillväxt. Forskaren bör söka efter mönster i 
styrkeförhållandenas förändringar vilket visar hur makt/vetande-relationerna inte är 
fasta. Dessa förändringar uttrycks i analysen som motstånd och dominans. Genom att 
intressera mig för hur föreställningen om läsning sett ut tidigare har ambitionen varit att 
försöka se mönster i hur den rådande diskursen byggts upp och förstärkts, men eftersom 
jag inte har studerat olika historiska dokument är detta inget som tydliggörs i denna 
uppsats mer än att jag redogör för en del i kapitlet om läsningens historia. 
 
3. Regeln om den dubbla betingelsen. Ingen lokal härd eller omvandlingsmönster skulle 
fungera om det inte vore så att de genom en rad sammanlänkningar till slut 
sammanfogades i en samlad strategi. Men omvänt kan ingen strategi få allomfattande 
verkningar om den inte tar fasta på bestämda små relationer. Man får tänka sig det hela 
som en dubbel betingning där strategin betingas av det specifika hos de taktiker som är 
möjliga, men att också taktikerna betingas av de strategier som får dem att fungera. Att 
bara stirra sig blind på Bokpriskommissionens material och deras förmedling av vad 
läsning är/inte är/borde vara leder inte någonstans, den taktik och de relationer som kan 
studeras i deras material måste även ses som en del i en större strategi.  
 
4. Regeln om talets taktiska polyvalens. Det som sägs bör inte bara uppfattas som 
maktmekanismernas projiceringsyta. Det är just i talet som makt och vetande kopplas 
samman. Vi bör se talet som en mångfald talelement som kan verka i olika strategier 
med allt vad det innebär av sagda saker och förtigna saker, av påbjudna och förbjudna 
uttalanden, med allt vad det förutsätter av varianter och olika verkningar beroende på 
vem som talar, vilken maktställning den har, vilket institutionssammanhang den 
befinner sig i etc. Här får man enligt Foucault räkna med ett komplicerat och ostadigt 
spel där talet (eller frånvaron av tal) både kan vara ett maktinstrument och en makteffekt 
på en och samma gång. Talet innehåller och producerar makt, det stärker makten men 
undergräver den också. Vem är det som kommer till tals i Bokpriskommissionens 

                                                 
11 Immanens betyder inneboende, motsatsen till transcendent – överskridande. 
12 Med ”det studerade” avser Foucault i sin text sexualitet och kön, men vi kan tänka oss att ämnet för 
resonemanget istället är läsning. 
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material och vad är det möjligt, eller helt otänkbart, att formulera när vi talar om 
läsning?  
 
Avsikten med att redogöra för dessa ”metodanvisningar” är att tydliggöra hur de 
fungerar som ett slags implicita arbetsmetoder i mitt arbete med uppsatsmaterialet. Som 
jag redan nämnt är detta ingen regeluppställning för hur en lyckad undersökning ska 
genomföras enligt Foucault, men den kan fungera som ett (förhoppningsvis) 
tydliggörande exempel på det sätt som Foucault resonerar kring metod och hur hans 
teorier även ställer metodologiska krav. 

4.2 Material och avgränsning 
Materialet för denna uppsats består som sagt av valda delar av Bokpriskommissionens 
material, och då framförallt slutrapporten. Bokpriskommissionens material är i sin 
helhet mycket omfattande. Slutrapporten föregås av fem delrapporter, alla utgivna under 
den övergripande titeln Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter. Till grund 
för rapporterna ligger i sin tur ett omfattande bakgrundsmaterial av bland annat 
Nordicom-Sverige och SCB (Statistiska centralbyrån). Till varje rapport har dessutom 
fristående skribenter engagerats för att skriva artiklar i ett antal frågor som anknyter till 
kommissionens bevakningsområde. I slutrapporten är det Pamela Schultz Nybacka, 
doktorand vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet; P Jonas 
Sjögren, civilekonom; Mona Hillman Pinheiro, direktör i Föreningen Svenska 
Läromedel och Anna Gunder, forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen i 
Uppsala, som får komma till tals. De fem delrapporterna kommer visserligen att 
presenteras kortfattat men för att få ett hanterbart material har jag valt att fokusera på 
slutrapporten av Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter (SOU 2005:12). 
Resultaten och diskussionerna i de olika delrapporterna summeras dessutom i 
slutrapporten. I de fall där hänvisningar görs till tidigare delrapporter eller fullständiga 
versioner av olika forskares artiklar har jag även använt dessa.  
 
Förutom att skaffa mig en god överblick över Bokpriskommissionens samlade material 
har jag valt att koncentrera mig på de delar som på olika sätt handlar om läsning. Det 
innebär att exempelvis de statistiska kapitlen om momssänkningens genomslag på det 
faktiska bokpriset ute i bokhandeln, bokklubbar eller dylikt inte kommer att analyseras i 
denna uppsats. Jag tar heller inte ställning till frågan om vilken metod som lämpar sig 
bäst för denna form av statistisk jämförelse mellan prissättningar, något som SCB 
diskuterar relativt omfattande i sina avsnitt i samtliga av Bokpriskommissionens 
rapporter.  
 
Jag vill också lyfta fram den uppenbara kulturella avgränsning som ligger till grund för 
denna uppsats. Det är den svenska utredningen gjord av Bokpriskommissionen som är 
ämnet för uppsatsen vilket medfört att bland annat den historiska del som senare följer i 
uppsatsen är begränsad till den västerländska.  
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5 En läsningens genealogi  
Mycket av det som vi idag tar för givet och på ett naturligt sätt kopplar ihop med frågan 
om läsning var för några hundra år sedan inte alls självklart. Men läsningens historia 
kan, som jag försökt antyda, skrivas på många olika sätt beroende på vilken ingång i 
ämnet man väljer (läsandets praktik, läsaren, verket/texten, tolkning, författarens 
intention etc.). Min framställning är inte avsedd att betraktas som en definitiv och 
oproblematisk ”sanning” om läsningens historia utan som ett bakgrundsbidrag till min 
diskussion om läsning som följer senare i uppsatsen. Jag gör inga anspråk på att göra en 
”fullständig” genealogi över läsningens historia utan vill genom att använda Foucaults 
eget begrepp i rubriken understryka detta kapitels syfte: att öppna upp för nya rum för 
diskussion samt att möjliggöra de frågor om läsning jag vill ställa till det aktuella 
materialet för denna uppsats, att beskriva the history of the present13. Jag har ur olika 
verk som handlar om läsning och dess historia valt ut ett antal teman som intresserat 
mig i arbetet med denna uppsats och även om framställningen är gjord i en kronologisk 
ordning så är inte avsikten att på detta sätt även skildra en slags läsningens utveckling i 
en historiedeterministisk mening.  
 
Stora delar av läsningens historia, dess motiv, värderingar och praktiker, är fortfarande 
oskriven och kommer så att förbli. Läsning är ju en aktivitet som inte lämnar några 
materiella spår efter sig, annat än när den exempelvis omskrivs av samtida författare. 
Endast ett försvinnande fåtal av 1700- och 1800-talens läsare har, som Margareta 
Björkman skriver i Böcker och bibliotek, dokumenterat sin läsning i brev, dagböcker, 
memoarer eller på annat sätt (1998, sid. 87). För denna uppsats räkning är det inte 
läsarnas uppfattning om boken eller hur läsare mottagit, tolkat och tillägnat sig texter 
som är i fokus utan det som Roger Chartier i Böckernas ordning beskriver som ”verkets 
praktiska fullbordan (en läsning)”. Läsning är, med Chartiers ord, en praktik som 
förkroppsligas i gester, rum och vanor (1995, sid. 14-15) och ett sätt att närmare 
undersöka läsningens/läsesättens historia är att försöka identifiera specifika mönster 
som särskiljer olika läsargrupper och läsartraditioner. Robert Darnton är professor i 
europeisk historia med bokhistoria som inriktning och han påpekar i Vad är 
bokhistoria? att även om läsarnas inre upplevelser alltid kommer att vara okända för oss 
borde det vara möjligt att rekonstruera en stor del av läsningens sociala sammanhang 
(1998, sid. 46). 

5.1 Sättet att läsa 
Förutsättningarna för läsning, inställningen till vem som ska läsa och vad som ska läsas, 
samt hur läsning bäst skall genomföras och varför är några av de frågor som påverkat 
praktiska och teoretiska förutsättningar för människors läsning genom tiderna. Den 
självklara bild av läsning som en tyst aktivitet som ofta utförs i ensamhet, gärna 
nedsjunken i en skön fåtölj eller varför inte ett badkar, har inte alltid varit självklar. I En 
historia om läsning berättar Alberto Manguel att från de första sumeriska tavlornas 
dagar (ca 3000 f.Kr.) var skrivna ord avsedda att uttalas högt eftersom tecknen inom sig 
bar ett visst ljud. Med en skriven text framför sig var läsaren skyldig att ge röst åt de 
tysta orden: att låta scripta bli verba som Manguel skriver (1999, sid. 51). För 

                                                 
13 Se sidan 15 i denna uppsats. 
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kyrkofadern Augustinus (354-430 e.Kr.) var det så ovanligt att läsa tyst att han när han 
hälsar på Ambrosius som sitter och läser under tystnad kände sig tvungen att 
kommentera det i sina Bekännelser: ”…vederkvickte han kroppen med en välbehövlig 
föda eller själen med läsning. Då han läste gledo hans ögon över sidorna och hans tanke 
arbetade, medan röst och tunga vilade.”14 Augustinus fortsätter sedan med att resonera 
kring vad skälet till denna underliga form av läsning kan vara, kanske för att undgå 
störande förklaringar eller invecklade frågor? Kanske för att spara rösten som lätt blev 
hes? Denna förändring i läsningens historia utspelar sig under den långa medeltiden. 
Från att mellan 600- och 1000-talen varit begränsad till klostren började den tysta 
läsningen under 1100-talet att nå ut till skolorna och universitetens värld (Chartier 1998, 
sid. 299). Även Darnton beskriver hur läsandets praktik förändrats: ”Själva läsandet har 
förändrats med tiden. Det utfördes ofta högt och i grupp, eller i hemlighet och med en 
intensitet som vi kanske inte kan föreställa oss idag.” (Darnton 1998, sid. 45). Den 
vanliga formen av läsning under antiken var med andra ord högläsning, både för andra 
och för sig själv, men den tysta läsningen praktiserades med all sannolikhet även den, 
precis som högläsning var vanlig fortfarande på 1700-talet när den tysta läsningen 
annars blivit norm hos bildade läsare (Chartier 1998, sid. 300). 
 
Men läskulturen förändrades även genom sättet som texten organiserades på. På 
pergamentrullen var inte texten uppdelad i ord utan bokstäverna stod i en lång rad, utan 
skiljetecken eller små och stora bokstäver. Avskiljning av bokstäver och ord växte 
långsamt fram och enklare former av interpunktion hjälpte den osäkra läsaren och 
hjälpte med all säkerhet till att sprida den tysta läsningen (Manguel 1999, sid. 53ff; 
Svedjedal 2004 sid. 214ff). Denna anpassning av text (att stycka upp, förenkla, 
illustrera) till den grupp av läsare som vill nås har utvecklats genom historien. Chartier 
nämner kolportageromanen15, dvs. den form av ”populärlitteratur” som spreds i 
Frankrike under 1800-talet, som ett mer modernt exempel på hur text anpassats till 
läsare och läsförhållanden (1995, sid. 25). 
 
Med den tysta läsningen spreds också en föreställning om att denna form av läsning gav 
utrymme åt dagdrömmerier och lättja. Den tysta läsningen medförde även en annan risk, 
nämligen den som innebär en ocensurerad kommunikation mellan bok och läsare som 
inte kunde handledas eller övervakas: ”…med tyst läsning kunde läsaren äntligen 
upprätta en obehindrad relation med boken och orden.” (Manguel 1999, sid. 56). När 
texter börjar kommenteras, t. ex. i form av munkars kommentarer i bibelmarginalen, 
växer också föreställningen om att det finns olika sorters läsningar fram. Hand i hand 
med denna utveckling följer naturligtvis föreställningen om att vissa läsarter är bättre än 
andra: mer upplysta, mer sanningsenliga, klarare, svårare och mer njutbara. En 
hierarkisk utveckling av texter där olika genrer förknippas med olika värden, samt en 
kanonisering av vissa verk och författarskap, utvecklas också – att läsa en 
kolportageroman på 1800-talet innebar en läsning som skiljde sig från den läsning den 
                                                 
14 Bekännelser, VI:III. Augustinus blev ombedd av sina vänner att skriva om sina livserfarenheter vilket 
han gjorde i form av samtal med Gud. Bekännelser (Confessiones) skrevs omkring år 397. Den är till stor 
del självbiografisk och skildrar hans väg till kristen tro.  
15 Kolportageroman är en typ av underhållningsprosa, utvecklad under 1800-talet, som ursprungligen 
såldes av kringvandrande bokförsäljare (kolportera av latinets comportare, forsla, via franskans colporter, 
kringbära och utbjuda varor). Det rör sig om ett slags stilistiskt klichémässig populärlitteratur med enkel 
personteckning och händelserik intrig där spänningsskapande element, våldsinslag och sentimentala 
kärleksskildringar är viktiga. En av kolportageromanens mest kända karaktärer är Nick Carter, särskilt 
populär i Sverige åren efter förra sekelskiftet. 
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bildade eliten vid samma tid ägnade sig åt. Chartier resonerar kring det faktum att 
omvandling av textens form möjliggör nya sätt att tillägna sig texten på och att detta 
därmed skapar nya publiker och användningssätt. Samtidigt konstaterar han att det ”är 
som om skillnaderna mellan olika sätt att läsa förstärks i takt med att den tryckta 
skriften blir mindre sällsynt, mindre konfiskerad, mer vardaglig.” (1995, sid. 27). När 
blotta innehavet av en bok inte längre kan användas som social och kulturell markör får 
skillnader sökas på andra ställen, och mot ett distingerat sätt att läsa och mot rikt 
illustrerade böcker ställs ”folklig” läsning och snabbtryck.  

5.2 Censur: vem ska läsa? 
Som Manguel beskriver kan man genom historien se ett stort motstånd mot att lära olika 
grupper av människor att läsa. Verkligheten och dess bistra förutsättningar hamnar ofta i 
konflikt med den drömvärld som böcker kan anses sprida. Folkliga regimer har 
definierat boken som onödig lyx, som en drömflykt från verkligheten, och totalitära 
regimer har förbjudit och censurerat för att hindra kritiskt tänkande eftersom ett folk 
som består av analfabeter är lätt att styra. Som exempel kan nämnas det starka motstånd 
som de brittiska slavägarnas visade mot att låta sina slavar lära sig läsa som kung Karl 
II beslutade 1660. De insåg att det ju inte bara var Bibeln slavarna i så fall skulle kunna 
tillgodogöra sig, utan även skrifter om slaveriets upphävande etc. Starkast var 
motståndet i de amerikanska kolonierna där det hundra år senare utfärdades stränga 
lagar som förbjöd alla svarta (slavar eller ej) att lära sig läsa. Dessa lagar var i bruk ända 
fram till 1850-talet (1999, sid. 271). Som många andra diktatorer, tyranner och 
makthavare trodde slavägarna starkt på det skrivna ordets makt, den som kan läsa en 
enda mening kan i stort sett läsa allt, alltså måste läsning förbjudas. Censur i en eller 
annan form är ett av maktens hjälpmedel och läsandets historia lyses, med Manguels 
ord, upp av en till synes ändlös räcka bokbål, allt från de äldsta papyrusrullarna till vår 
tids böcker (1999, sid. 274).  
 
Vilka som har ansetts värda att lära sig läsa och olika makthavares inställning till vilka 
grupper (slavar, arbetarklass, kvinnor, barn etc.) som ska få lära sig läsa har skiftat 
genom historien, det är svårt att generalisera över flera århundraden och så många olika 
länder och kulturer. I senmedeltidens och den tidiga renässansens kristna samhälle var 
det nästan uteslutande adelns och borgerskapets privilegium att lära sig läsa och skriva 
men hade man turen att tillhöra rätt samhällsklass fick de flesta pojkar och många 
flickor lära sig att läsa och skriva. Om amman kunde läsa var det oftast hon som inledde 
undervisningen, vartefter modern tog hand om döttrarnas undervisning och sönerna togs 
om hand av anställda manliga lärare eller skickades på utbildning utanför hemmets 
väggar. Medeltidens moralister diskuterade flitigt för- och/eller nackdelar med flickors 
offentliga eller privata utbildning. En del menade att det inte var lämpligt för flickor att 
lära sig läsa och skriva om de inte skulle bli nunnor (de kunde ju annars ta emot 
amorösa erbjudanden när de blev vuxna!) medan andra menade att de tvärtom borde 
lära sig läsa för att kunna skydda sina själar mot faror och inhämta den sanna tron 
(Manguel 1999, sid. 75ff). 

5.3 Läsande som demokratisk rättighet 
Det finns stråk i läsningens historia både av förtryck och revolt. Läsning har inte alltid 
varit en självklar del av en folkbildningstanke utan har periodvis bedömts vara riskabelt 
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och till och med fördärvlig (SOU 2004:90, sid. 71). I den svenska 
folkbildningstraditionen har dock läsning en stark förankring och eftersom jag har valt 
att problematisera begreppet läsning i ett samhällspolitiskt material där frågan kring 
läsning är förknippad med demokratiska frågor och rättigheter följer här något om hur 
folkbildningstraditionen sett ut i Sverige med fokus på dess betydelse för läsningens 
framväxt.  
 
I Läsarna och demokratin – ett brev till det läsande Sverige (SOU 1998:34) skriver 
Anders Johnson, före detta chefredaktör för DN, om läsandets betydelse för den svenska 
demokratin. Boken är en debattbok utgiven av Demokratiutredningen som vill diskutera 
läsandets funktion och bildningens betydelse i en demokrati. Läskunnighetens historia i 
Sverige är nära förknippad med de klassiska folkrörelsernas framväxt under mitten av 
1800-talet och deras inflytande på vår demokratiska samhällsordning. Medborgare 
började sluta sig samman för att lösa olika problem: sociala, ekonomiska eller andra. 
Rörelserna var starkt lokalt förankrade och nämnas kan t.ex. väckelse-, nykterhets- och 
arbetarrörelsen. Folkrörelserna var en form av medborgarskola och var oerhört viktiga 
inte bara för utvecklingen av demokratin som organisationsform utan även för att de 
hade ett speciellt förhållande till det skrivna ordet. Medlemmarna i väckelserörelsen 
kallades ofta för ”läsare” med anspelning på deras sätt att läsa och tolka Bibelns ord. På 
detta sätt bidrog rörelsen till demokratins utveckling genom att de hävdade varje 
individs rätt att söka egen sanning och bildning (SOU 1998:134, sid. 6ff). Det fanns 
dock ett utbrett läsande även innan: Johnson beskriver hur läskunnigheten var spridd 
inom allmogen redan under 1600-talet. Men på denna tid var det utantilläsning som 
lärdes (katekes och husförhör) och inte som i väckelserörelsernas fall ett eget 
förhållningssätt till texten (SOU 1998:134, sid. 10).  
 
Även idéhistorikern Ronny Ambjörnsson beskriver i Den skötsamme arbetaren (1998) 
väckelserörelsens ”nya” förhållningssätt till läsning och folkrörelsernas kultur där 
nykterhet, idédebatt och bildning utgjorde hörnstenar. Att stävja lättjan hos den 
bångstyrige och festglade arbetaren var ett av folkrörelsernas stora uppdrag. Världen 
skulle reformeras och detta projekt inbegrep såväl moraliska frågor som samhällsfrågor. 
Att förändra och få hyfs på omvärlden innebär även ett arbete med den egna personen, 
och det är i detta sammanhang som Ambjörnsson placerar det stora intresset för 
bildning som växer sig starkt inom folkrörelserna. Ett exempel utgör den nykterhetsloge 
som Ambjörnsson beskriver. Logen vill skapa en meningsfull fritid för sina medlemmar 
och förena nöje med bildande verksamhet. Denna verksamhet kretsade inledningsvis 
kring olika nykterhetsfrågor men kom allt efterhand att vidgas eftersom bildning sågs 
som ett värde i sig (1998, sid. 90–93). Även mindre bemedlade människor skulle lära 
sig att behärska det offentliga språket och därmed kunna göra anspråk på ledningen och 
makten i samhället. Att medlemmarna läste var, enligt Ambjörnsson, viktigare än vad de 
läst (1998, sid. 117) och litteraturen, det lästa – skapade samtal mellan likställda 
individer, en slags motoffentlighet. Överheten hade inte längre monopol på det 
offentliga rummet.  
 
Ambjörnsson menar att man kan se läsinlärningen som en del i det ”skötsamhetens 
projekt” som han beskriver. Ur detta perspektiv innebär läsinlärning en slags 
intellektuell disciplinering där intellekt och skolad kunskap premieras framför impuls 
och känsla som egenskaper hos människor. Liksom Johansson påpekar även 
Ambjörnsson att läsandet har en stark tradition i Sverige men att den läsning som 
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förekommit till största delen sedan 1600-talet varit i form av utantillkunskap, dvs. att 
man skulle lära sig katekesen utantill. Den nya formen av läsning hade med all säkerhet 
en annan funktion menar Ambjörnsson och att väckelsens folk kallades läsare är ett 
tecken på denna nya form av läsning, en läsning som hade mer av begrundan än 
utantillkunskaper över sig (1998, sid. 118).  
 
I början av 1900-talet blev det allt vanligare med studiecirklar. Studiecirklarna 
representerade ett demokratiskt alternativ till skola och kyrka och högläsning var vanligt 
på träffarna. Man diskuterade innehållet i de böcker som lästes, vad som skulle läsas, 
men även hur böcker skulle läsas. Hur är det med romaner, ger en roman kunskap för 
livet? Ska man skilja på romaner och romaner, där den goda romanen ger både bildning 
och kunskap medan den dåliga inte erbjuder några insikter överhuvudtaget? 
Ståndpunkten att läsning av skönlitteratur skapar bildade och kultiverade arbetare som 
är i stånd att ta del av den offentliga debatten och kan ge uttryck åt sina egna åsikter 
vinner i styrka (Ambjörnsson 1998, sid. 122). Det Ambjörnsson med flera tecknar är en 
historisk bild av hur den kritiska läsningen växer fram. Det offentliga samtalet blev mer 
pluralistiskt och påbjöd att den enskilde själv tog ställning i alltfler frågor. ”Detta 
främjade framväxten av den kritiska läsning och det kritiska tänkande som konstituerar 
den självständige medborgaren i en demokrati.” (SOU 1998:34, sid. 11).  

5.4 Om boken 
Förutsättningarna för produktion och läsning av texter har förändrats drastiskt genom 
tiderna. Denna utveckling pågår ständigt och är lika aktuell idag (e-bok, läsplattor, mp3-
böcker, Googles indexering av skönlitteratur etc.) som den varit tidigare genom 
historien. Via pergamentrullar, papper, codices16 och Gutenbergs tryckpressteknik har 
boken fått sin plats i den kulturella hierarkin. Den form som blivit mest populär och 
vunnit mest spridning är helt enkelt den som läsaren bekvämt har kunnat hålla i handen 
skriver Manguel (1999, sid. 127ff). Litteraturprofessor Johan Svedjedal resonerar i Den 
sista boken initierat kring pappersbokens framtid och konstaterar att den inte hotas av 
hypertext och nya digitaliserade former lika lite som den slogs ut av filmen, 
grammofonen, teven eller videon när det begav sig för dessa medierevolutioner: ”Den 
bokliga kulturen har ständigt muterats för att överleva i nya mediala miljöer.” 
(Svedjedal 2004, sid. 270). Precis som Manguel konstaterar Svedjedal bokens fördelar 
(bärbar, slitstark, anteckningsbar och i bästa fall vackert formgiven för att nämna några 
exempel), men förutom detta har den litterära världen dessutom byggt upp sofistikerade 
system som möjliggör bokens höga status i den kulturella hierarkin. Exempel på sådana 
system är urval, kvalitetskontroll och redigering (2004, sid. 275).  
 
Boken är som vi alla vet långt ifrån död, men ny teknik påverkar de befintliga kulturella 
formerna och får naturligtvis följder för boken och de institutioner som omger den. 

                                                 

16 En codex (i plural: codexar eller codices) kan vara en inbunden handskriven text, bok eller lagsamling 
från antiken eller medeltiden. Man började tala om codex när man övergick från bokrullar till inbundna 
böcker. Det latinska ordet codex betyder "träkloss". 
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Geoffrey Nunberg skriver i Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens 
tidsålder att visserligen kommer antagligen de flesta böckerna att ersättas av 
elektroniska återgivningar inom en relativt nära framtid, men å andra sidan är böcker 
inte en intressant kategori i sig. Det stora flertalet bundna och tryckta dokument har i 
dagens samhälle ingen som helst kulturell laddning utan är skattetabeller, turlistor, 
reservdelskataloger, reparationshandböcker etc. och att ha denna typ av texter i 
elektronisk form är det få som invänder mot. Men när vi talar om böcker är det 
naturligtvis något annat vi menar: det arv som exempelvis våra bibliotek har till uppgift 
att tillhandahålla och bevara, de verk som för vidare en offentlig diskurs och när det 
gäller både böckernas och datorns framtid så är det den för stunden tillgängliga tekniken 
och vår förmåga (eller oförmåga) att använda den som formar den (1998, sid. 267ff).  
 
Läsning på dator och andra elektroniska skärmar (läsplattor, mobiler etc.) har blivit nya 
medier för läsning, vilket även borde börja visa sig i rapporter och viss forskning. 
Denna digitala läsning innefattar allsköns texter, även den form av böcker som 
vanligtvis associeras med den litterära kulturen. Trots allt verkar det vara så att 
läsningens andra aspekter, de sociala, rumsliga och kroppsliga, är de som säkerställer 
bokens självklara fortlevnad och som Nunberg konstaterar är det så att även den 
elektroniska boken kommer att vara tvungen att hanteras som en bok. Det är därför 
troligt att den tryckta boken kommer att förbli det omhuldade mediet för den uthålliga 
och seriösa läsningen av den typen av texter som associeras med litterär kultur medan 
den elektroniska tillgången till sådana texter blir tillgängliga för andra syften. Detta 
utesluter naturligtvis inte att de texter som bara kan användas i elektronisk form 
(hypertexter, de som innehåller multimedia, interaktivitet etc.) kan komma att växa i 
betydelse utan bara att de inte kommer att ersätta den tryckta boken och det linjära 
berättandet. Det boklösa biblioteket är lika osannolikt som det papperslösa kontoret som 
utlovades för ett antal decennier sedan (Nunberg 1998, sid. 272f).  
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6 Presentation och analys av Bokpriskommissionens 
material 

Med de teoretiska och metodologiska förutsättningar, samt med den historiska 
tillbakablick som jag redogjort för, som utgångspunkter kommer jag i detta och 
nästföljande kapitel att problematisera Bokpriskommissionens föreställning om läsning 
utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. Analysen kommer att i möjligaste mån 
vävas in i texten i kapitel sex men framförallt kommer jag att försöka summera och dra 
slutsatser av det presenterade materialet i kapitel sju. Genom att använda mig av ett 
ganska frikostigt citerande ur nämnda slutrapport hoppas jag att framställning blir mer 
läsarvänlig och intressant.  

6.1 Bokpriskommissionens bakgrund 
Svenska folkets läsvanor, läskunnighet och bokens ställning i det svenska 
medielandskapet har som jag redan nämnt varit föremål för utredningar och 
undersökningar under en längre tid. Utredningarna är oftast initierade av riksdag och 
regering och genomförs eftersom det i sammanhanget finns ett självklart intresse för till 
exempel hur skolbarn klarar läs- och skrivproven eller vilka faktorer som eventuellt 
påverkar hur mycket tid som läggs ned på ”fritidsläsning” av skönlitteratur. 
Upprinnelsen till dessa utredningar är inte sällan mediala larmrapporter om att barn och 
ungdomar läser i allt mindre utsträckning än tidigare.  
 
I regeringsdeklarationen hösten 1996 slogs det fast att litteraturen och läsandet är 
centrala delar av kulturpolitiken. Samma höst lade regeringen fram en proposition 
(1996/97:3) med förslag till en fortsatt långsiktig kulturpolitik där litteraturen och 
läsfrämjandet särskilt lyftes fram. En bibliotekslag föreslogs liksom ett nytt inköpsstöd 
för barn- och ungdomslitteratur till biblioteken. 1998 lämnade regeringen över 
propositionen Litteraturen och läsandet till riksdagen (Prop 1997/98:86) där ett nytt 
distributionsstöd till bibliotek och bokhandel och ett permanent stöd till läsfrämjande 
åtgärder för barn och unga var de viktigaste satsningarna: ”Att tillförsäkra varje 
medborgare och särskilt unga, rätten till språkliga och kulturella verktyg är en central 
uppgift för kulturpolitiken. Därför krävs det ytterligare satsningar inom 
litteraturpolitikens område.” (Prop 1997/98:86, sid. 5). Året innan hade Bokutredningen 
konstaterat i sitt betänkande Boken i tiden (SOU 1997:141) att boken levde i hård 
konkurrens med andra media och att läsandet minskade bland barn och ungdomar. 
Därför skulle statens insatser stimulera en bred utgivning av kvalitetslitteratur och öka 
tillgången till och intresset för litteratur i hela landet. Själva inledningsorden till 
Litteraturen och läsandet från 1998 lyder: ”Litteraturen öppnar nya världar för sina 
läsare och förmedlar upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Den ger insikt 
om människors skilda livsvillkor och hjälper oss att förstå världen och oss själva. Som 
källa till kunskap är litteraturen svåröverträffad.” Några rader senare konstateras att 
boken är förmedlare av det svenska språket och att läsning ökar människors förmåga att 
använda språket. ”Rätten till ett språk handlar i grunden om yttrandefrihet och 
demokrati. Språk är makt och tillgång till språket ger möjligheter att vara med och 
forma det framtida samhället.” (Prop. 1997/98, sid. 5). Den uppmärksamme läsaren kan 
här konstatera att resonemanget kring läsning nästan är identiskt med Ambjörnssons (se 
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kap. 5.3). Även i den allra senaste språkutredningen (Bästa språket – en samlad svensk 
språkpolitik, Prop. 2005/06:2) finns läsfrämjande insatser med som en av fyra viktiga 
punkter i arbetet.  
 
2002 beslutade regeringen att tillsätta en kommission med uppgift att följa och granska 
prisutvecklingen på böcker och tidskrifter m.m. efter det att mervärdesskatten (momsen) 
sänktes på denna typ av varor den 1 januari 2002. I Kommissionen satt företrädare för 
bl.a. förlag, tidskrifter, bokhandeln, bibliotek, författare och läsare. Även ett antal 
centrala myndigheter, såsom Statistiska centralbyrån, Statens kulturråd och 
Konsumentverket var representerade, ordförande för kommissionen var Ingegerd 
Sahlström. Sedan dess har Bokpriskommissionen, som den kom att heta, med jämna 
intervall lämnat fem delrapporter plus en slutrapport. I stort sett är det utvecklingen 
under de tre år som Bokpriskommissionen existerat som överblickas i denna slutrapport. 
I varje delrapport finns, förutom kommissionens gemensamma text, ett antal texter 
skrivna av inbjudna författare. Bokpriskommissionen konstaterar att denna metod är 
mindre vanlig i svenska utredningar men att syftet med dessa tematiska artiklar av 
fristående författare är tänkta att ge värdefull relief åt de områden som 
Bokpriskommissionen har att bevaka och att artiklarna ska bidra till att skapa debatt om 
dessa. De betonar att bidragen speglar artikelförfattarnas synpunkter i de frågor de berör 
(2003:8, sid. 7). 

6.1.1 Direktiv 2002:2 
Sist i Bokpriskommissionens rapporter presenteras kommissionens direktiv från 2002. 
Eftersom momsen på bland annat böcker och tidskrifter sänkts ska en kommission följa 
upp och granska prisutvecklingen. Förutom att se till att sänkningen får genomslag i det 
pris som konsumenterna betalar skall kommissionen också arbeta för att läsandet ökar i 
alla grupper. Litteraturpolitiska effekter av den sänkta momsen skall också redovisas. 
Bakgrunden till att kommissionen bildades beskrivs i termer av att villkoren för 
litteratur och läsande är en fråga som har hög prioritet i regeringen. Staten har gjort 
olika insatser på området och målet är att ”stimulera en varierad utgivning av 
kvalitetslitteratur, samt att öka tillgången till och intresset för litteratur i alla grupper. 
Särskild vikt läggs vid läsandets betydelse för barn och ungdomar.” (SOU 2005:12, sid. 
143). Redan här kan vi notera att en viss form av kvalitetsvärdering finns kvar i 
Bokpriskommissionens direktiv. 
 
Det konstateras att de statliga insatserna har en avgörande betydelse för litteraturens och 
läsandets villkor men att det finns ”vissa oroande tecken” på att läsandet minskar, 
särskilt bland yngre. Därför krävs ytterligare satsningar och bidrag, varav 
momssänkningen är en. Denna satsning skall ses som ett komplement till andra 
litteraturpolitiska insatser. Frågan beskrivs ha varit föremål för diskussion under lång 
tid: olika motioner har tagit upp frågan och kulturdepartementet har analyserat de 
kulturpolitiska konsekvenserna av en momssänkning på böcker. Den här analysen 
redovisades i en rapport hösten 2000 och allt sammantaget leder fram till propositionen 
2001/02:45 där momssänkningen och avsikten att tillsätta en kommission beskrivs. 
Statens kulturråd och SCB får också i uppdrag att följa utvecklingen på litteratur- och 
kulturtidskriftsområdet genom att presentera statistik respektive att löpande förse 
kommissionen med relevanta uppgifter och analyser av prisutvecklingen. Därefter 
beskrivs kommissionens uppdrag, formerna för dess sammansättning samt när 
kommissionen skall redovisa sitt uppdrag. Bokpriskommissionen ska: 
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• följa och granska prisutvecklingen på böcker, tidskrifter och andra varor som 

omfattas av momssänkningen. Bokpriskommissionen ska också verka för att den 
sänkta momsen ska få fullt och bestående genomslag i det pris som 
konsumenten betalar. 

• bidra till konsumentinformation om den sänkta momsen på böcker etc. samt den 
fortlöpande prisutvecklingen på dessa varor 

• verka för att läsandet ökar i alla grupper och redovisa vilka effekter som 
uppnåtts genom sänkningen av momsen, samt slutligen att 

• lämna förslag till åtgärder som motiveras av kommissionens granskning (SOU 
2005:12, sid. 7). 

 
När det gäller svenska folkets läsvanor ligger undersökningar från Nordicom-Sverige 
och SOM-institutet till grund för Bokpriskommissionens material om detta. Nordicoms 
resultat bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 
7-79 år och denna verksamhet inleddes 1979 och intervjuer har genomförts varje år 
sedan dess. 2003 utfördes drygt 3500 intervjuer under 41 slumpmässigt valda dagar. 
SOM-institutets resultat (både Nordicom och SOM-institutet är knutna till Göteborgs 
universitet) är hämtade från deras nationella undersökning som pågått sedan 1986. I 
samband med momssänkningen ställdes 2002 och 2003 en rad nya och mer detaljerade 
frågor angående bok- och tidskriftsläsning, bok- och tidskriftsinköp och den allmänna 
attityden till att läsa böcker och tidskrifter. De allmänna SOM-frågorna går årligen ut 
via en postenkät till 6000 slumpmässigt utvalda personer. Specialfrågorna som skulle 
följa upp momssänkningen gick ut till hälften, dvs. 3000 personer.  

6.2 De fem delrapporterna 
Tonen i SCB:s redovisning i den första rapporten från 2002 är något annorlunda än i 
senare rapporter. Här inleds kapitlet om läsandet i Sverige i positiva ordalag och bilden 
av svenskarna som ett läsande folk etableras: i Sverige är de som läser böcker fler än 
genomsnittet för EU-länderna och vi har även fler böcker i våra hem. Vi läser också 
litteratur av andra orsaker än arbete och skola i större utsträckning än i andra europeiska 
länder. Däremot konstateras det flera gånger att kvinnor läser mer än män, flickor mer 
än pojkar, unga läser mer än äldre och högutbildade mer än lågutbildade. SCB redogör 
sedan för vad eller vilken form som läses: kvinnor läser mer böcker, män läser mer 
tidskrifter och ungdomar läser mer än andra på Internet (SOU 2002:66, sid. 9). Även om 
bokläsning kommer långt efter exempelvis tv-tittande och radiolyssnande så är det 2002 
fortfarande fler som ägnar sig åt bokläsning än åt Internetanvändning. Läsning på 
Internet och bokläsning sammanblandas alltså inte, läsning på Internet är något annat än 
bokläsning och om läsningen på Internet ställs inga direkta frågor. När SCB uttalar sig 
om att den vikande trenden för läsning verkar ha stannat upp är det alltså det faktum att 
trenden att människor ägnar allt mindre tid åt bokläsning som stannat upp. 
Undersökningarna har inte fångat upp eventuell annan form av läsning eller människors 
egen inställning till vad läsning är, utan istället för att hålla sig till resonemang om 
bokläsning får resultaten innesluta alla former av läsning (SOU 2002:66, sid. 33). Som 
vi kommer att se är detta en tendens som kommer att återkomma i materialet. 
 
I den andra delrapporten, SOU 2003:8, är det boken som lättillgänglig och attraktiv 
produkt som framträder. Ytterligare material kring läsvanor har tagits fram av SCB som 
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menar att det trots allt är svårt att med detta material ytterligare belysa frågan om 
momssänkningens effekt på läsningen. Det finns grupper som det bedöms vara särskilt 
angeläget eller svårt att nå, detta gäller barns läsbehov och att insatserna i större 
utsträckning måste nå invandrare. Männens roll i sammanhanget bedöms också den vara 
särskilt intressant eftersom män uppvisar svagare eller åtminstone annorlunda kultur- 
och läsintresse än kvinnor. Även i denna andra rapport konstaterar SCB att kvinnor 
läser mer böcker än män, men fortsätter nu detta resonemang lite senare med att 
konstatera att män och kvinnor läser i stort sett lika mycket – men att de läser olika 
medier. Kvinnor läser mer böcker, vecko- och månadstidningar medan män ägnar mer 
tid åt läsning på Internet och läsning av morgon- och kvällstidningar (SOU 2003:8, sid. 
14). Här konstateras alltså att läsning på Internet är vanligare bland män (och unga), 
men att männen som grupp samtidigt är en av de mer angelägna grupperna att nå 
eftersom deras kultur- och läsintresse är så svagt. Under ett seminarium som anordnades 
av BPK var två av frågorna: ”– vilken betydelse kan kampanjer ha för att främja 
läsintresset? – hur skall vi mobilisera den svagaste länken i kulturutövandet inkl. 
läsandet, nämligen mannen?” (SOU 2003:8, sid. 8). Förutom att deltagarna efterlyste 
mer forskning kring sambandet mellan pris och böckers (även kulturevenemang som 
museer etc.) förmåga att locka en publik så konstaterades att: 
 

Det är viktigt att rikta särskilda insatser mot grupper som kunde uppfattas som särskilt 
angelägna eller svåra att nå. Särskilt betonades behovet av att fortsätta fokuseringen på 
barnens läsbehov och ambitionen att insatserna i ökad utsträckning måste nå invandrarna. 
Vidare diskuterades männens roll i sammanhanget mot bakgrund av uppgifter som tyder 
på att de i många avseenden uppvisar svagare – eller i vart fall annorlunda – kultur och 
läsintresse än kvinnorna. (SOU 2003:8, sid. 9) 

 
I denna rapport anser Bokpriskommissionen sig ha kompletterat den ”huvudsakligen 
bokrelaterade bilden av läsvanor” med Nordicoms studie angående tidskriftsläsning och 
sluttonen i denna delrapport får även den sägas gå i positiva ordalydelser: ”Den 
internationella statistiken bekräftar att svenskar är ett läsande folk också inom 
tidskriftsområdet.” (SOU 2003:8, sid. 34). När det gäller artiklarna av de fristående 
författarna är det i huvudsak bokbranschen och handeln med böcker som står i fokus. 
Genom att boken blir en attraktiv produkt (fler och billigare böcker och större 
bokintresse) blir boken mer lättillgänglig även för läsovana. 
 
I den tredje delrapporten, SOU 2003: 76, lämnas ett slags deltidsresultat där fokus 
delvis ligger på momssänkningens läseffekter. Av de tre år som Bokpriskommissionen 
förfogar över för sitt uppdrags räkning har nu halva tiden gått. SCB har lämnat 
ytterligare material rörande prismätningarna av momssänkningens genomslag men har 
även anlitat SOM-institutet för att ge en bild av läsvaneutvecklingen i Sverige. När det 
gäller effekten på svenska folkets läsning poängterar BPK att siffrorna är mycket 
preliminära men tyder på att de som redan var bokköpare köper och läser något mer än 
tidigare men att bokläsandet generellt inte breddats till nya grupper (SOU 2003: 76, sid. 
13). Befintliga läsare har ökat sitt läsande, framförallt har sporadiska läsare börjat läsa 
oftare skriver SCB i sin rapport. Kvinnor och akademiker läser oftare än andra, men 
andelen arbetare som aldrig läser har även den minskat något. De grupper som BPK 
bedömer vara i störst behov av läsfrämjande insatser är fortfarande barn, invandrare 
samt medelålders män.  
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Den vanligaste typen av bok som läses år 2002 är romanen och det vanligaste sättet att 
få tillgång till en bok är att köpa den i bokhandeln (SOU 2003:76, sid. 17). Intressant att 
notera är att SCB i sin omnibusundersökning17 2002 inte bara fokuserar frågan om 
läsning till böcker och tidskrifter utan även frågar efter Internet-läsning. Denna form av 
läsning är enligt deras undersökning vanligast bland yngre och män och ökar med 
utbildningsnivå. När det gäller attityderna till bokläsning är de flesta rörande överens 
om både vikten och värdet av att läsa, oavsett utbildning, klasstillhörighet, ålder eller 
kön. SOM-institutet har särskilt studerat gruppen ”nya läsare” för att försöka utröna vad 
som kan vara orsaken till det ökande läsandet i dessa grupper. De konstaterar att den 
troligaste förklaringen till att nya läsare tillkommit är att priset på böcker har gått ner 
(pocketsatsningar samt momssänkningen), samt till viss del även nya försäljningsställen 
som exempelvis Pocketshop, Seven Eleven och dagligvaruhandeln. SOM-institutet 
betonar dock att man inte kan ta för givet att ökat inköp av böcker automatiskt innebär 
ett ökat bokläsande men de anser ändå att det faktiska sambandet är tydligt. 
 
Den största delen av den fjärde delrapporten, SOU 2004:9, behandlar frågan om 
mätmetoder samt prissättning och jämförelser mellan olika områden. Momssänkningens 
effekter på läsningens omfattning och bredd som diskuterades i den tredje rapporten tas 
inte upp vidare, istället lyfts fler oredovisade områden som BPK:s uppdrag täcker in 
fram i denna delrapport. Journalisten Hans Wigstrand skriver bland annat om ett 
seminarium anordnat av BPK om tidskrifter och momssänkningen. Här diskuterades det 
bland annat om läsning av tidskrifter kan vara en inkörsport till läsning i allmänhet och 
att den engagerade tidskriften kan skapa en brygga mellan exempelvis nätet och boken 
(SOU 2004:9, sid. 60). Som i tidigare delrapporter konstaterar BPK att den stora 
litteratur- och kulturpolitiska utmaningen i deras uppdrag ligger i att verka för att 
läsandet ska ökas och breddas samt att de ska kunna redovisa dessa effekter av 
momssänkningen. För att fullfölja den delen av uppdraget går de efter några linjer: 
exempelvis att bokbranschens eget engagemang i läsfrämjandet är den bästa garanten 
för det fortsatta arbetet med att nå nya läsargrupper. Projektet En bok åt alla är, enligt 
BPK, ett exempel på ett spännande och förhoppningsvis framgångsrikt läsfrämjande 
samarbete mellan producentsidan, bokhandeln och konsumenterna (skoleleverna) (SOU 
2004:9, sid. 11f). Stiftelsen Boken i Sverige, med Sveriges bokhandlare som huvudman 
och Tomas Rönström (tidigare kulturchef i Haninge kommun samt direktör för Svenska 
bokhandlareföreningen) som ordförande, stödjer ett läsprogram för barn och unga i 
samarbete med bibliotek och skolor över hela landet. I detta projekt betonas läsglädjen, 
för ”…utan den blir uppförsbacken i barnets vandring genom livet brantare” som 
Rönström skriver (SOU 2004:9, sid. 51). Eftersom detta är en relativt stor satsning för 
bokhandeln är det viktigt att det finns statistiskt underlag menar Rönström. Detta finns i 
BPK:s material och pekar, enligt Rönström, på att krafttag måste tas för att bland annat 
motverka de könsskillnader som råder när det gäller läsvanor. ”Det går således en 
dramatisk skiljelinje mellan mäns och kvinnors läsvanor.” (SOU 2004:9, sid. 54). Men 
att bokläsningens ställning är stark är mycket betryggande besked trots allt:  
 

Erfarenheter av framgångsrikt läsfrämjande arbete finns, liksom kunskapen om vad 
läsningen betyder för ett demokratiskt samhälle. Med tanke på all den läsfrämjarmöda 

                                                 
17 I en omnibus-undersökning delar frågeställare på utrymme, dvs. att exempelvis SCB i en 
enkätundersökning kan ställa frågor rörande läsning för både Kulturrådets samt Bokpriskommissionens 
räkning istället för att göra två separata undersökningar. På detta sätt hålls kostnaden för undersökningar 
nere. 
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som lagts ned kan det ändå tyckas märkligt att vi fortfarande har så många vuxna 
människor som nästan aldrig läser böcker. Men å andra sidan. Om inte så mycket hade 
uträttats av lärare, bibliotekarier och författare, av studieförbund och föreningar, och av 
bokbranschens organisationer hade situationen varit ännu mera bekymmersam. (SOU 
2004:9, sid. 54) 

 
Rönström skriver avslutningsvis att det ställs höga krav på de böcker som ska kunna 
bidra till att utveckla en god språkförmåga, väcka läslust och önskan att uppleva god 
litteratur.  
 

Spännande och underhållande böcker. Böcker som väcker frågor och pekar på 
sammanhang. Böcker som speglar historiska villkor och ger en inblick i andra kulturer. 
Böcker som ger kunskap och väcker drömmar och förhoppningar. Kunskaper om detta 
rika utbud av möjliga läsupplevelser är en central faktor i En bok åt alla. Lärare, 
bibliotekarier, bokhandlare, föräldrar – kort sagt alla vuxna – avgör med sina kunskaper 
om eleverna skall göra bra bokval. (SOU 2004:9, sid. 56) 

 
För att kunna fullgöra den andra delen av sitt uppdrag (verka för ett ökat och breddat 
läsande) behövs statistiskt material som kommissionen kan analysera för att se om 
momssänkningen och uppmärksamheten kring den verkligen leder till ökat läsande. I 
den femte delrapporten presenteras ytterligare material från Nordicom och SOM. 
Överlag är trenden positiv men enligt SCB kan man fortfarande se att arbetare och 
lågutbildade läser veckotidningar medan högutbildade och de med akademiska yrken 
läser böcker (SOU 2004:90, sid. 31). En sjundedel av det svenska folket läser aldrig 
skriver BPK i inledningen och arbetet med att nå denna grupp fortsätter. Den kraftiga 
ökningen av bokförsäljningen som man kunde se direkt efter momssänkningen har nu 
planat ut och de tidigare preliminära uppgifterna om att sänkningen lett till ett ökat 
läsande på höjden men inte på bredden bekräftas av SCB som stöder sig på SOM-
institutets undersökningar. När det gäller läsning av facklitteratur konstaterar SCB (med 
hjälp av Nordicoms undersökning Mediebarometern) en nedgång av läsning av sådan, 
eftersom denna typ av litteratur i allt större utsträckning läses på Internet. Ökningen av 
läsning på Internet leder alltså till en minskad läsning av facklitteratur, mer om det 
senare. I övrigt bekräftas de grundläggande mönstren i bokläsningen: högutbildade läser 
mer än lågutbildade, kvinnor mer än män och flickor mer än pojkar. Omkring 10–15 % 
av den svenska befolkningen verkar vara icke-läsare, så var det för drygt 15 år sedan 
och så är det enligt SOM-institutet fortfarande idag (SOU 2004:90, sid. 32).  

 
Svenska folket läser idag mer böcker och veckotidningar än de gjorde i slutet på 1980-
talet. Det handlar främst om att de som tidigare läste böcker och veckotidningar bara då 
och då nu gör det mer regelbundet. För både böcker eller veckotidningar är det 
fortfarande så att ungefär tolv procent av svenskarna överhuvudtaget aldrig läser dem. 
Det ökade läsandet är således främst en följd av att de tidigare sporadiska läsarna nu läser 
oftare och är för både bok- och veckotidningsläsande främst koncentrerat till de senaste 
åren. (SOU 2004:90, sid. 40) 

 
För att locka till läsning menar SOM-institutet att det snarare än pris handlar om format, 
innehåll och genre. Läsande och läsvana går i en trappstegsliknande utveckling: från 
vecko-/månadstidningar, till tidskrifter, till pocketböcker och lättare genrer som 
deckare/thrillers och vidare till romaner och inbundna böcker. SCB konstaterar: ”De 
mest ovana läsarna attraheras främst av vecko-/månadstidningar och de riktiga 
bokslukarna håller sig främst till böcker” (SOU 2004:90, sid. 33). 
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Under rubriken ”Bokläsning i den digitala tidsåldern” redogör Ulla Carlsson, Ulrika 
Facht och Karin Hellingwerf från Nordicom resultaten från Mediebarometern under 
åren 1979-2003.  De anser sig kunna säkerställa en vikande trend för bokläsning, men 
också att denna vikande trend kan hänföras till facklitteraturläsningen. Det är viktigt att 
konstatera, tycker Nordicom, att de årliga undersökningar som görs av dem och SOM-
institutet inte visar att det skulle föreligga någon kris för bokläsandet i Sverige (min 
kursivering). De tryckta medierna klarar sig bra i konkurrensen i denna tid då de 
elektroniska både ökar i utbud och spridning, pocketbokens uppsving är ett exempel på 
detta. Samma sak gäller för tidskriftsläsandet, den vikande trenden förklaras med en 
ökad tillgång till tidskrifter på Internet och därmed ett ökat läsande. Nordicom menar 
också att den ökande läsningen till viss del kan förklaras med det så kallade 
flerkanalskonceptet (att en företeelse finns i olika medier, exempelvis Harry Potter som 
film, bok, t-shirt, spel etc.) och att detta koncept visat sig vara speciellt framgångsrikt 
bland barn och ungdomar (2004:90, sid. 39). Den långsiktiga stabiliteten hos både bok- 
och tidskriftsläsning beror enligt Nordicom på att det hela tiden har skett förändringar 
inom dessa områden som inneburit ständiga anpassningar, förändrat utbud, nya genrer, 
olika läskampanjer, nya distributionssätt och försäljningsställen. SOM-institutets Rudolf 
Antoni skriver i Läsa och bläddra (en undersökning som täcker perioden 1988–2003) 
att sänkningen av momsen haft en positiv effekt på bok- och tidskriftsläsandet – 
åtminstone tillfälligt och i samspel med andra faktorer. Antoni konstaterar samma sak 
som Nordicom: den ökande läsningen beror på att de som tidigare bara läste sporadiskt 
nu läser mer, att de positiva trenderna för läsning i Sverige lever kvar men att de 
grundläggande läsmönstren inte har ändrats utan att momssänkningen förstärkt rådande 
läsmönster. Vad gäller miljö kan denna spela roll för läsning: 
 

Däremot inverkar det [var man bor, min anmärkning] på hur man får tillgång till det man 
läser, både när det gäller läsning av tidskrifter av olika slag samt gällande bokläsning. Ju 
mer urban omgivningen är, desto mer benägen är man att spontant handla det man läser. 
Med försäljningsställen som kiosker, pressbyråer, pocketshop och Seven Eleven, som har 
ett stadigt ökande utbud av böcker och tidskrifter, blir det lättare att ta till sig något att 
läsa. På landsbygden,där detta utbud är mycket mer begränsat, köper man det man läser 
på ett mera regelbundet sätt. Man prenumererar på sina tidskrifter och man är med i 
bokklubbar. (SOU 2004:90, sid. 41) 

 
Den bild som preliminärt framträdde i delrapport tre bekräftas alltså här: det finns inget 
uppenbart samband mellan momssänkning och breddat läsande till nya grupper; de som 
redan läste läser nu mer; andelen icke-läsare är lika stor (ca 1/7 av Sveriges befolkning); 
de grundläggande mönstren i bokläsning är likadana och att vägen in i läsandet tycks gå 
trappstegsvis (2004:90, sid. 57). 
 
Erik Peurell skriver i delrapport fem för Statens kulturråds räkning Om läsning – mer 
eller mindre18: ”Förmågan att läsa och att uttrycka sig har en stark koppling till 
inflytande, demokrati, kunskap och förströelse.” (2004:90, sid.71). Peurell menar att 
dagens föreställning om läsning utmanas av den nya generationen läsare som själva vill 
ta en aktiv del i produktionen av sin fiktion. ”Det kommer att finnas de som kan läsa 

                                                 
18 Artikeln ”Om läsning – mer eller mindre” är ett sammandrag av en granskande och jämförande studie 
(med samma titel) gjord för Kulturrådets räkning där fem läsvanestudier jämförs och kommenteras av 
Peurell. Finns tillgänglig via kulturrådets hemsida: www.kulturradet.se.  
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och de som kan utnyttja sin förmåga att läsa”: att läsa och förstå och själv kunna 
uttrycka sig kommer att vara avgörande för den uppväxande generationen och eftersom 
samhället, enligt Peurell, inom all överblickbar framtid kommer att vara textbaserat är 
dessa kunskaper avgörande för deras möjligheter att kunna påverka sin levnadsbana och 
det samhälle de kommer att leva i (2004:90, sid. 71). Peurell övergår sedan till att 
problematisera läsvaneundersökningar som ibland lämnar olika och motstridiga resultat, 
det går helt enkelt inte går att dra alltför säkra slutsatser av materialet. ”En närmare 
studie av de olika undersökningarna visar emellertid att det inte går att dra alltför säkra 
slutsatser. En annan orsak är att barns och ungdomars läsande är allt mer varierande och 
att de frågor som ställs inte täcker in alla former för läsande.” (SOU 2004:90, sid. 71). 
Att jämföra de olika läsvaneundersökningarna är mycket svårt eftersom de ställer olika 
frågor, använder sig av varierande metoder, riktar sig till olika åldersgrupper i olika 
åldersintervall i olika stora urval och dessutom presenterar sina resultat på olika sätt.  
 

Metoderna har varierat över tid inom en och samma undersökning. Några undersökningar 
frågar t.ex. om all läsning, medan andra frågar enbart efter fritids- och nöjesläsning. De 
fyra undersökningar som frågar ”hela befolkningen” om de har läst en bok under det 
senaste året visar ett relativt samstämmigt resultat, nämligen att mellan 80 och 90 procent 
har läst en bok under det senaste året. Däremot är tendenserna över tid olika. Tre 
undersökningar anger att bokläsandet minskar, medan en undersökning anger att läsandet 
ökar. När det gäller frågor om bokläsning varje vecka skiljer sig 
resultaten åt betydligt mer. Den undersökning som uppger lägst andel bokläsare per vecka 
ligger på 35 procent, den högsta ligger på 60 procent. Ser man till läsandet fördelat på 
kvinnor och män visar undersökningarna en något större överensstämmelse, 
nämligen att gapet mellan mäns och kvinnors läsning visar en tendens att öka. Även när 
det gäller barns läsning är resultaten skiftande. Det finns undersökningar som tyder på att 
läsningen har haft en vikande trend under de senaste 10–15 åren, även om de allra senaste 
undersökningarna tyder på att läsandet ökar. (2004:90, sid. 72) 

 
Trots detta rapporteras det alltså i dagspressen allt som oftast att läsningen minskat 
drastiskt. Peurell frågar sig: 
 

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

 
I februari 2005 publiceras så Bokpriskommissionens slutrapport. Uppdraget är då 
slutfört och de fem delrapporterna summeras. Efter att ha återgett detta relativt 
omfattande material i korthet kommer jag i min analys att koncentrera mig på 
slutrapporten och dess beståndsdelar. 

6.3 Läsningens diskurs i Bokpriskommissionens slutrapport 
Ur ett diskursteoretiskt perspektiv är att prata om läsning inte bara att leverera neutrala 
beskrivningar av en självklar sysselsättning. Det sätt vi pratar om läsning på innehåller 
versioner av vad läsning innebär och dessa versioner är värderande. Läsning existerar 
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med andra ord inte som en neutral och stabil företeelse utan är kontextberoende. 
Diskurser är kunskapsformationer, enheter som erbjuder en effektiv och begränsad lins 
genom vilken vi producerar kunskap om ett ämne. Att analysera en diskurs innebär att 
analysera de föreställningar som ligger till grund för uttalandet men som sällan ges röst 
utan implicit är en del av det speciella sätt som vi tänker kring något.  

6.3.1 Att motivera läsning 
För att kunna identifiera en specifik diskurs krävs grupper av utsagor som verkar ha en 
gemensam sammanhållning och som regleras på något sätt. Michel Foucault är, som jag 
beskrivit, mindre intresserad av specifika utsagor och deras förekomst utan mer av de 
regler och strukturer som omger dem. Ett sätt att systematisera utsagor om läsning i 
slutrapporten och blottlägga en regelbundenhet/systematik som omger dem är att räkna 
förekomster. Men dessa förekomster blir endast intressant när de grupperas och 
eventuella mönster/reglerande strukturer kan framträda. Ordet ”läsning” förekommer 
visserligen 110 gånger i slutrapporten och detta skulle i sin tur kunna systematiseras. 
Vid en första anblick ger sammanhanget en bild av läsning som kopplat till framtid, 
ökad och breddad läsning, bok- eller tidskriftsläsning, pris och momssänkning, 
läsningens utveckling och spridning, läsning ur ett mångkulturellt perspektiv samt den 
personliga utveckling som läsning förväntas ge. Bokpriskommissionen problematiserar 
eller definierar inte i sitt material vad de menar med och låter ingå i begreppet läsning, 
låt oss därför fokusera på vilka faktorer som anges för varför det är viktigt och 
eventuellt bra att läsa. 
 
Ett försök till samlat grepp på BPK:s material ger vid handen att läsning är en företeelse 
som kopplas till kulturpolitiken på en handfull olika sätt. När läsning på olika sätt 
nämns i samband med någon som helst motivering till varför det ska läsas kan några 
mönster skönjas. Ett mönster är läsningens relevans för språkutveckling: ”Det här har 
naturligtvis också starka kulturpolitiska effekter eftersom tillgång till böcker och 
bokläsning är viktiga inslag i utvecklingen av människors förmåga att förstå och 
använda det svenska språket.”(2003:8, sid. 36); ”Ingenting slår så hårt i ett samhälle 
som ett bristande språk; man måste kunna läsa, skriva, berätta, samtala.” (SOU 2003:8, 
sid. 47); ”Dessa förmågor [att läsa och skriva, min anmärkning] är förknippade med 
möjligheten till demokratiskt deltagande i samhällslivet, till framgång i arbetslivet och 
inte minst till personliga, sociala och intellektuella möjligheter.” (SOU 2005:12, sid. 
128). Ett annat mönster är att placera läsning tillsammans med personlig utveckling: 
”Utan denna bakgrund [av en rik läsmiljö, min anmärkning] blir uppförsbacken 
brantare. Förväntningarna saknas, liksom minnena av de härliga lässtunderna.” (2004:9, 
sid. 51); ”…mer läsning ger mer människa.” (2004:9, sid. 60); ”Att läsa och förstå och 
själv formulera sig kommer att vara avgörande för den uppväxande generationens 
möjligheter att påverka sin individuella levnadsbana och det samhälle de kommer att 
leva i.” (SOU 2004:90, sid. 71); samt att böcker och läsning ger ett rikare liv och 
”perspektiv på tillvaron” (SOU 2005:12, sid.89; 118).  
 
Men det kanske mest dominerande mönstret är ändå att placera läsning i samband med 
läs- och skrivkunnighet och i förlängningen demokrati, samhällsutveckling och 
kunskap: ”Bokläsandet sjunker bland yngre män inom LO-förbunden (arbetarrörelsen), 
en tendens som finns i hela samhället och detta blir till slut ett problem för oss alla; utan 
språk ingen demokrati.” (SOU 2003:8, sid. 47); ”Förmågan att läsa och att uttrycka sig 
har en stark koppling till inflytande, demokrati, kunskap och förströelse.” (2004:90, sid. 
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71); SOU 2005:12, sid. 127). Läskunnighet kopplas till tillväxt och samhällsutveckling 
och kopplas samman med språk och kunskap: ”En skicklig språkmänniska, vilket vi vill 
att alla våra barn och ungdomar ska bli, måste alltid ha tillgång till grunden och basen 
för språket. Basen är läsförståelsen. Basen krävs för utveckling, för att kunna ta till sig, 
njuta och bygga på kunskapen.” (SOU 2005:12, sid. 128). 
 
Läsning nämns avslutningsvis även ett antal gånger i ett mångfaldsperspektiv: ”När 
det gäller läsandets breddning har Kommissionen som ambition att även följa den 
forskning som studerar mångfaldsperspektivet när det gäller läsandet i Sverige.” 
 (2003:8, sid. 9); ”… behovet av att främja läsningen i skolan bland annat i segregerade 
områden” (SOU 2005:12, sid. 118) och med koppling till yrkesverksamhet: ökad 
facktidskriftsläsning kan kopplas samman med tjänstemannayrken – men läsning bland 
arbetare minskar (2003:8, sid. 24); att OECD kallat Sverige ett land med extremt 
kunskapsbaserade företag och att läsning därför är av största vikt (SOU 2003:8, sid. 47); 
”Vikten av att kunna läsa och skriva bra betonas som viktigast i kunskapssamhället. Det 
moderna samhälls- och arbetslivet kräver en kompetens att analysera och förstå på allt 
högre abstraktionsnivåer.” (SOU 2005:12, sid. 127). 
 
Vid en första anblick kan man konstatera att läsning som den framställs i 
Bokpriskommissionens material i stor utsträckning nämns i det som Johannisson (2006) 
i sin avhandling identifierade som en välfärdsdiskurs: kulturpolitik handlar om att 
tillgängliggöra det utbud som möjliggörs av offentliga medel till så många som möjligt. 
Denna välfärdsdiskurs förankras i ett demokratiskt styrelseskick och i läsningens fall är 
just frågan om det samhällsdemokratiska värdet i att läsa mycket stark. Den lustfyllda 
läsning som Bengtsson tyckte sig kunna se vuxit sig stark under 80- och 90-talet syns 
det dock i detta material inte mycket av, mer än i generaliserande termer som att 
läsningen ger ett rikare liv. Enligt ett foucaultskt sätt att analysera denna diskurs skulle 
man kunna säga att en effekt av maktutövningen är att det blir individens plikt att hålla 
sig informerad och delta engagerat i både den egna själsliga utvecklingen men även den 
samhälleliga. Kunskapen om vad detta innefattar skapas av den diskurs som för tillfället 
är den dominerande.  

6.3.2 Vilken form av läsning? 
När det gäller vad och varför som läsning sker konstateras det i slutrapporten att 
skönlitteraturläsningen ökar samtidigt som facklitteraturen minskar vilket går hand i 
hand med resultaten att nöjesläsningen ökar medan läsning för skola eller arbete 
minskar (2005:12, sid. 54). 

 
Nedgången i läsningen av facklitteratur kan till stora delar förklaras av att det i dag sker 
en omfattande läsning av material, som är att hänföra till facklitteratur och läromedel, på 
datorskärmen (Internet) på bekostnad av läsning av tryckt facklitteratur, säger Nordicom-
Sverige. Det finns i deras undersökning Mediebarometern resultat som visar en tydlig 
koppling mellan Internetanvändning och facklitteraturläsning. (2005:12, sid. 54) 

 
Även om Bokpriskommissionen på några ställen, speciellt i slutrapporten, öppnar upp 
för frågan och problematiserar vad läsning är så definierar de aldrig vad det är de menar 
eller inte menar med begreppet läsning. Begreppet diskuteras visserligen på några 
ställen i materialet, som när Statens kulturråd skriver i delrapport fem att föreställningen 
om läsandet som något i sig självt gott håller på att utmanas av en generation som själva 
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vill ta kommando över fiktionen och inte längre vill låta sig ledas genom en berättelse 
(SOU 2004:90, sid. 71). Erik Peurell skiljer sig med sitt resonemang om att framtidens 
läsvaneundersökningar måste börja ställa frågor av annat slag än vad de gör i dagsläget 
för att på så sätt täcka in alla former av läsning. I slutrapporten diskuterar Pamela 
Schultz Nybacka, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms 
universitet, begreppet läsning. Hon menar visserligen inte att begreppet läsning är 
problematiskt men vill ändå vidga begreppet och vad det vill säga idag. Schulz Nybacka 
vill betrakta läsandet som en social praktik och inte en enskild handling utförd i tystnad 
och ensamhet. Istället vill hon se läsning i det sociala sammanhanget:  

 
Vi måste också lyfta fram läsarpraktikernas oerhörda rikedom och mångfald. Därigenom 
kan vi också visa på de olika möjligheterna att tillägna sig böcker vid skilda tidpunkter, i 
olika situationer och i olika sociala sammanhang för att på så sätt verka för ökad och 
breddad läsning. (2005:12, sid. 91) 

 
Vid närmare granskning är det inte begreppet läsning som vidgas utan begreppet bok, 
det sociala sammanhanget som omger det att läsa en bok. En bok är inte bara en tryckt 
artefakt med mer eller mindre hårda pärmar, utan kan ha formen av en CD-skiva. När 
begreppet bok vidgas kommer detta att medföra nya sociala praktiker, kanske lånar vi 
inte böcker av varandra inom en snar framtid utan mp3-spelare med hela 
favoritförfattarens utgivning nedladdad? 

 
Likaså tar undersökningen hänsyn till olika former för att tillägna sig litteratur såsom att 
lyssna på ljudböcker. Till grund för detta ligger synen att varje ny form av bok ger 
upphov till nya former av läsande. Böcker har också, liksom konsten, en slags 
organiserande förmåga. Följaktligen uppstår kring böcker olika sociala fenomen såsom 
t.ex. läsecirklar. Människor hanterar, organiserar och fördelar också böcker i alla dess 
former på olika sätt. (2005:12, sid. 90) 

 
Schultz Nybacka konstaterar dock att läsning inte är detsamma som läskunnighet: ”De 
flesta vuxna människor i Sverige idag är läskunniga, även de som sällan eller aldrig 
läser böcker. I studien beaktas således skillnaden mellan att bli läskunnig samt att bli en 
läsare, vilket definieras som en person som självmant införlivar böcker och läsande i sitt 
liv.” (SOU 2005:12, sid. 89). Monica Hillman Pinheiro fokuserar däremot på skolan, 
som enligt henne har nyckeln till att få barn och ungdomar mer intresserade av läsning. 
Här kopplas datoranvändning direkt till minskat läsande:  

 
Samtidigt visar Skolverket att eleverna numera möter ett minskande antal textgenrer i 
grundskolan. Det finns skäl att anta att nedgången delvis är relaterad till ökningen av 
läsning på datorskärmen, som har en annan karaktär än läsning av en lärobok eller en 
tidning. Det skulle kunna förklara pojkarnas tapp i läsförmåga gentemot flickorna mellan 
årskurs 5 och 9. Fortfarande är pojkarna mest flitiga dataanvändare. I grundskolans sista 
årskurs är pojkarna i stor majoritet i den grupp elever som sämst klarar proven i svenska. 
Det är också flest pojkar som oroar sig för att inte förstå det som ska tas upp I 
undervisningen. Jag är rädd för att Sverige är på väg att skapa en grupp illitterata unga 
män. (2005:12, sid. 128) 
 

Pinheiro ställer här två sorters läsning mot varandra där den ena läsningen är mer 
positiv och önskvärd än den andra. Den senare formen av läsning bidrar bland annat till 
minskat antal genrer, minskad läsförmåga, dåliga skolresultat men även individuell oro 
hos denna grupp ungdomar – unga män. Läsning på datorskärm har en annan karaktär, 
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skriver Pinheiro, än läsning av bok eller för den delen tidning, men går inte närmare in 
på hur.  
 
Anna Gunder, som i slutrapporten fokuserar på framtidens forskning, skriver om 
läsningen och boken: 

 
Sannolikt kommer den tryckta boken länge att förbli det dominerande mediet för lagring 
och presentation av skönlitterära verk. Detta inte främst av nostalgiska skäl eller vanans 
makt utan helt enkelt därför att boken är praktisk. Den kräver till exempel varken eluttag 
eller batterier – på en öde ö är femtio romaner i en handdator knappast att föredra framför 
två traditionella tryckta böcker. Dessutom uppfattar de flesta läsare att det är bekvämare 
för ögonen att läsa en tryckt boksida än på skärm. Än så länge är nöjesläsning för de allra 
flesta inte kopplat till tangenter och skärm utan till att vända blad, göra hundöron och 
råka få en chokladfläck på sidan 32. (2005:12, sid. 131) 

 
Det finns en mängd exempel på hur resonemangen om läsning i större eller mindre 
utsträckning handlar om bokläsning och det skulle bli alltför långrandigt att här rada 
upp alla. Jag vill trots allt lyfta fram några exempel ur texten som exemplifierar hur det 
kan se ut. Vanligt är att den faktiska och undersökta bokläsningen sedan i 
resonemangen får komma att gälla läsning i stort:  
 

Bland ungdomarna tycks samma mönster kunna skönjas som hos vuxna bokläsare; det 
verkar vara ofta-läsarna (de som svarat att de läser varje dag eller flera dagar i veckan), 
som har ökat sitt läsande samtidigt som andelen icke-läsare är i det närmaste oförändrad. 
(2005:12, sid. 22)  

 
Däremot ser vi en tydlig förskjutning från sporadiskt läsande till ofta-läsande. År 1988 
uppgav 88 procent att de läste böcker; 30 procent läste ofta och 58 procent läste 
sporadiskt. Resterande 12 procent var ”ickeläsare”. År 2001, året före momssänkningen, 
var det fortfarande 88 procent bokläsare, då med fördelningen 35 procent som läste ofta 
[…] (ibid., sid. 56)  

 
En regelmässighet av detta slag när det gäller yttranden/utsagor är det som enligt 
Foucault konstituerar en diskurs och de kunskapsformationer som den innebär. Det 
tycks med andra ord vara så att diskursen om läsning omfattar en etablerad 
föreställning/kunskap om läsning som läsning av bok, där en av diskursens 
utestängningsmekanismer medför att annan form av läsning räknas som icke-läsning. 

6.3.3 Icke-läsning 
Bokpriskommissionen ställer naturligtvis även frågan om varför vi inte läser. Brist på 
tid och tv-tittande verkar vara de största anledningarna enligt svenska folket självt enligt 
SCB:s rapport (SOU 2005:12, sid. 56). I Läsa och bläddra (2004)19 skriver Antoni att 
vissa förklaringar till varför folk inte läser verkar vara ”allmänt vedertagna”, men att det 
är stor skillnad om man jämför hur stor vikt de svarande lägger vid svarsalternativen 
beroende på hur mycket de läser själva. De som inte läser så mycket eller inte alls är 
benägna att inte ranka dessa förklaringar lika högt som de som läser mycket. De ser 
istället andra förklaringar som inte ingick i frågans svarsalternativ eller, som Antoni 
skriver, så är de mer ovilliga att erkänna några orsaker alls som viktiga. ”Detta är 
                                                 
19 Undersökning gjord av SOM-institutet på uppdrag av Bokpriskommissionen som i sammandrag 
presenterades i delrapport fem. 
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definitivt en möjlighet då frågan till sin konstruktion antyder att folk borde läsa böcker 
och att många inte läser böcker är ett problem som diskuteras.” (2004, sid. 23). Detta är 
dock inte något som diskuteras vidare i Bokpriskommissionens del- eller slutrapport. 
 
Som jag beskrivit i kapitel 3 handlar diskursbegreppet för Foucault till stora delar om 
disciplin och disciplinära normer. Den föreställning om läsning som diskursen påbjuder 
internaliseras av varje individ och skapar följaktligen även ett icke-läsande subjekt, men 
vad är då en icke-läsare i BPK:s slutrapport? Söker man på ordet i slutrapporten får man 
19 träffar, varav 10 nämns i mer eller mindre direkt samband med bokläsning. 

 
Detta kombinerat med att 17 procent inte hade någon uppfattning om frågor som rör 
momssänkningen år 2002 tydde på en bristande medvetenhet hos en del av befolkningen 
om att det faktiskt hade blivit billigare att köpa böcker och tidskrifter. Omkring 10–15 
procent av befolkningen verkar vara icke-läsare. Så är det nu och så har det sett ut sedan 
1988. (SOU 2005:12, sid. 55) 
 

Lite senare under rubriken Inget uppenbart samband mellan momssänkning och 
bokläsning kan vi läsa att ”Andelen ofta-läsare har fortsatt att öka, till 41 procent 2003. 
Samma år utgjorde de sporadiska läsarna 44 procent och icke-läsarna 15 procent, vilket 
innebär att andelen som över huvud taget läste böcker 2003 var 85 procent.” 
 

Att många människor saknar tradition hemifrån att läsa böcker, tror 84 procent av ofta-
läsarna är orsak till sviktande läslust medan bara 51 procent av icke-läsarna anger att de 
tror på den orsaken.” (SOU 2005:12, sid. 56) 
 
Svenska folket läser idag mer böcker än tidigare. Det är naturligtvis mycket glädjande. De 
som förr läste då och då läser nu mer regelbundet. Det framgår av Bokpriskommissionens 
femte delrapport. Samtidigt konstateras dock att fortfarande var sjunde medborgare kan 
betraktas som icke-läsare. (SOU 2005:12, sid. 129) 

 
Är Bokpriskommissionen medveten om detta skapande av icke-läsande subjekt? I de 
iakttagelser som Bokpriskommissionen gör preciseras helt plötsligt icke-läsarna som 
icke-läsare av böcker: ”– läsandet har dock ökat på så sätt att de som tidigare 
läste böcker och tidskrifter, också mer sporadiskt, nu har övergått till att läsa mer än 
förut; – andelen icke-läsare (av böcker) uppgår fortfarande till ca 1/7 av Sveriges 
befolkning eller ca 15 procent” (2005:12, sid. 103). Detta klarläggande handlar dock 
mer om att förtydliga att procentsatsen är beräknad på de som inte läser böcker och inte 
på de som inte läser vecko- och månadstidningar, något som även det behandlats i 
kapitlet. Ytterligare lite senare i rapporten föreslår BPK att en samlad översyn ska göras 
över läsfrågorna och: 
 

[…] ett klargörande av vilket läsande det är som kulturpolitiken faktiskt eftersträvar. Våra 
studier har visat att vissa personer som karaktäriseras som icke-läsare ibland läser böcker 
som de själva inte inkluderar i begreppet ”bokläsning”. Vi noterar också de 
synpunkter som Anna Gunder presenterar i sin artikel om hur framtidens läsning kan se 
ut. (SOU 2005:12, sid. 118) 

 
Ett konstaterande som ”Omkring 10–15 procent av befolkningen verkar vara icke-
läsare” måste alltså sättas in i denna kontext: det är bokläsning vi talar om (SOU 
2005:12, sid. 55). Men formuleringarna om mönstren vad gäller bokläsning bland olika 
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grupper i samhället ges i svepande ordalag som gör det svårt att komma ihåg att det är 
läsning av böcker som avses.  
 
Genom att formulera läsandets praktik så här generaliserande skapas en bild av att 
endast en form av läsning är eftersträvansvärd, nämligen bokläsandet. Läsning på 
Internet, som vi redan konstaterat, räknas inte in som läsning överhuvudtaget (se 
exempelvis resonemanget om att ökad facklitteraturläsning på Internet innebär svikande 
facklitteraturläsning). Detta skulle kunna ses som resultatet av en av diskursens 
utestängningsmekanismer, som enligt Foucault styr vad som kan sägas eller inte inom 
en diskurs. 

6.3.4 Vem kommer till tals? 
Bokpriskommissionens material består, förutom av texter författade av 
Bokpriskommissionens ledamöter samt representanter från SCB, av artiklar skrivna av 
tillfrågade författare som är helt fristående från kommissionen i övrigt. Urvalet av dessa 
beskrivs inte mer ingående än:  
 

Som tidigare nämnts har till rapporterna också engagerats fristående författare som i 
artikelform belyst sakområdet från olika utgångspunkter. Förutsättningen har 
genomgående varit att artikelbidragen har avspeglat författarnas synpunkter i frågorna 
och alltså varit fristående från Kommissionens uppfattningar i övrigt. (2005:12, sid. 10)  

 
Skribenterna har valts ut på grund av sin sakexpertis inom de områden som 
Bokpriskommissionen ansett vara av intresse för utredningen. Några skribenter är 
sådana som även tidigare figurerat som experter i olika utredningar, nämnas kan 
exempelvis Kristina Ahlinder och Thomas Rönström som båda deltog i utredningen 
Boken i tiden redan 1996. Bokpriskommissionen resonerar själva kring de tematiska 
artiklarnas betydelse och menar att de är en anledning till att rapporterna blivit så 
välvilligt mottagna. I varje delrapport skrivs det tydligt och klart ut att artikelbidragen 
avspeglar författarnas synpunkter samt att avsikten varit att på detta sätt: ”… ge relief åt 
de områden som vi har att bevaka och bidra till debatt om dem.” (exempelvis SOU 
2004:90, sid. 9ff). Intressant är dock att notera vilka det är som får komma till tals som 
sakexperter för att belysa frågan om läsning. Ett flertal av skribenterna återkommer i 
delrapporterna med artiklar om olika ämnen, och några är knutna till 
Bokpriskommissionen på olika sätt (exempelvis genom att vara ledamot eller redaktör). 
  
I BPK:s andra delrapport är bland andra direktören för Svenska förläggareföreningen 
och tillika ledamot i BPK, Kristina Ahlinder, inbjuden. I sin text ”Långsiktiga effekter 
av bokmomssänkningen” konstaterar hon att ”Ett oomtvistligt generellt kulturpolitiskt 
mål är att öka och bredda läsningen. Sammantaget måste de kulturpolitiska effekterna 
av bokmomssänkningen, med ökad försäljning hos ett ökat antal konsumenter, betraktas 
som synnerligen lovande såväl i det korta som i det långa perspektivet.” (2003:8, sid. 
35-36). Ahlinder menar att bokens konkurrenskraft stärks i och med det lägre priset och 
att  sänkt pris leder till ökad försäljning som även innebär ökad läsning. Hon trycker på 
att detta ”[…] naturligtvis har starka kulturpolitiska effekter eftersom tillgång till böcker 
och bokläsning är viktiga inslag i utvecklingen av människors förmåga att förstå och 
använda det svenska språket” (2003:8, sid. 35-36).  
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Erik Peurell från Statens kulturråd (delrapport fem) är, som jag redan nämnt, den första 
som reser frågan om tillförlitligheten i de läsvaneundersökningar som ligger till grund 
för Bokpriskommissionens analyser. Om det inte är läskunnighet utan kvaliteten på 
läsningen man vill mäta måste frågeformuleringarna anpassas till detta. 

 
För framtiden förefaller det viktigt att formulera frågor som täcker in olika typer av 
läsning. Om det inte är läskunnighet man vill mäta, utan ett kvalitativt läsande, måste 
frågeformuleringarna anpassas till detta. Läsning av debattinlägg på webbplatser som 
sourze.se och samhällsdiskuterande, månghundrasidiga bokverk av Noam Chomsky 
borde vara lika intressant att mäta som läsning om Arn, Annika Bengtzon eller Harry 
Potter. Det kanske skulle vara intressant att veta om en fjortonåring läser 100 dikter 
skrivna av andra fjortonåringar, som lagt ut dem på Internet eller dessa fjortonåringars 
representationer av Karin Boyes verk. De frågor som borde ställas är om man har läst 
något, om det man har läst har varit fiction eller fakta, och i vilket format man har tagit 
till sig det lästa. Dessutom kan det vara minst lika viktigt att ställa frågor om eget 
skrivande för att mäta just den process som Göran Löfdahl beskrev, nämligen förmågan 
att läsa, bearbeta det lästa och själv formulera sig. (SOU 2004:90, sid. 72) 

 
I slutrapporten är det tre fristående författare som bidragit med material, samt Pamela 
Schultz Nybacka vars avhandling ingår i ett forskningsprojekt där 
Bokpriskommissionen är samarbetspart. Forskningsprojektet syftar till att undersöka 
relationen mellan människor, böcker och läsning samt vilken ekonomi den grundar sig 
på. Schultz Nybackas text Människans väg till boken skiljer sig alltså från de andra ”helt 
fristående” skribenterna genom att den ändå är skriven inom ramen för BPK:s arbete. 
Texten är även placerad i slutrapporten som att den ingår i BPK:s material till skillnad 
från de andra som undantagslöst följer efter det att Bokpriskommissionen redogjort för 
sina slutsatser av det presenterade materialet.  
 
Det som lyfts fram av de fristående författarna i slutrapporten är att böcker är väl 
lämpade för handel via Internet och att detta under 90-talet bidrog till att ge boken extra 
positiv uppmärksamhet som produkt: boken blev en trendig och intressant produkt. 
Civilekonomen P Jonas Sjögren menar att bokhandeln trots allt lämpar sig för bokinköp 
om man som kund inte vet vad man ska ha utan vill ha tips och förslag eller har bråttom. 
Handeln med böcker har dessutom koncentrerats till ett fåtal aktörer vilket innebär en 
fara i att endast de mest kommersiella titlarna är intressanta att marknadsföra. Monica 
Pinheiro med sin position som direktör för Föreningen svenska läromedel lyfter däremot 
fram skolan som en av de viktigaste arenorna för läsning. Läsning av böcker måste 
prioriteras i den svenska skolan eftersom andelen lässvaga ungdomar ökar, speciellt 
bland pojkarna och hon stödjer sina resonemang genom att utgå från nationella och 
internationella undersökningar (som NU03 och PISA). Boken är här inte endast en 
produkt utan framförallt en nyckel som via läsande bidrar till skapandet av goda 
medborgare, samhörighet, tillväxt och välfärd. Den avslutande artikeln konstaterar att 
trots alla de förändringar som sker och kommer att ske i framtiden, så kommer de 
tryckta boken, av praktiska skäl, med all önskvärd tydlighet att vara det dominerande 
mediet för lagring och presentation av skönlitterära verk. Boken har som medium 
anammat den nya teknologin genom att datorn och Internet tjänar bokens produktion, 
distribution och konsumtion. Anna Gunder skriver dock att boken som vi idag känner 
den – den traditionella boken– kommer att förändras i och med nya tekniska framsteg 
som till exempel mer läsarvänliga skärmar. Gunder rör också vid frågan om hypertexter 
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och den form av läsning som dessa kräver men menar att dessa verk fortfarande och 
inom överskådlig framtid måste betraktas som experimentella. 
 
I Foucaults regementalitetsbegrepp, som jag kort redogjorde för i kapitel tre, ryms även 
ett resonemang om den autonoma expertisen. Att använda sig av experter möjliggör och 
berättigar styrning eftersom expertutlåtande flyttar fokus från ett eventuellt politiskt 
konfliktområde till en fråga om sanning eller ej. Med hjälp av expertis installeras istället 
självreglerande tekniker hos medborgarna som nu kan inrikta sina personliga val i 
enlighet med styrningens ändamål. ”Medborgarnas frihet och subjektivitet kan på så sätt 
bli en bundsförvant åt, och inte hot mot den välordnade politiska styrningen av en 
statsform och av ett samhälle” (Hultqvist & Peterson 1995, sid. 31). Att använda sig av 
experter i rapporter av detta slag skulle kunna sägas vara en form av styrning som 
skiljer sig från den lagstiftande och samhällspolitiska styrningen, att läsa (en god bok) 
är visserligen det egna ansvaret men till godo inte bara för den egna utvecklingen och 
bildningen utan även för samhällsutveckling och tillväxt i stort. 
 
Ambitionen från Bokpriskommissionens sida var att genom att bjuda in dessa fristående 
skribenter öppna upp och göra frågan om läsningen i Sverige mer intressant, men 
diskursen om läsning skapar, med Foucaults ord, de positioner som är möjliga för 
subjekt att inta och inga av artiklarna från fristående skribenter utmanar egentligen den 
rådande föreställningen om läsning som framkommer i Bokpriskommissionens material. 
Erik Peurells bidrag utmärker sig genom sitt ifrågasättande av vilken form av läsning 
som är av intresse men i övrigt kan det konstateras att Bokpriskommissionen med sitt 
material förstärker bokens ställning i läsningens landskap.  

6.3.5 Läskunnighet och demokrati 
Som vi har sett genomsyras rapporten av att det är eftersträvansvärt att läsa. Att ställa 
sig frågan varför det är på detta sätt verkar till en början rätt så banal och onödig 
eftersom de flesta av oss antagligen har en ganska självklar föreställning om att det 
naturligtvis är bra att läsa. Men all läsning verkar inte vara lika bra? Om vi för en stund 
bortser från den problematiska kopplingen mellan försäljning av böcker och läsning 
som framskymtar på flera ställen i rapporterna20 kan vi konstatera att läsning av böcker 
kopplas till saker som värderas högt: exempelvis demokrati, kunskap, språkutveckling 
och självförverkligande.  
 
Kopplas läsning till frågan om läskunnighet blir läsning snart en rättighet som varje 
medborgare borde kräva. Enligt Pamela Schultz Nybacka skiljer sig boken från andra 
kultur- och konstprodukter genom att den kräver just läskunnighet. De flesta vuxna i 
Sverige är läskunniga, även de som sällan eller aldrig läser böcker konstaterar Schultz 
Nybacka. Det finns därför en skillnad mellan att vara läskunnig och att vara en läsare. 

                                                 
20 Detta påpekas även av SOM-institutet i delrapport tre: ett ökat inköp av böcker säger inte 
nödvändigtvis något om  läsningen av dessa böcker. Hur kan man då tänka kring det faktum att handel 
med böcker säger något om läsningen i Sverige – och framförallt: att det satsas mycket pengar på olika 
kulturpolitiska projekt för att främja läsning och att rapporter som Bokpriskommissionens skrivs? 
Bokpriskommissionen problematiserar inte förhållandet mellan bokinköp och läsning men kopplingen 
från inköp till läsning kan som sagt vara problematisk. Att analysera, beräkna och använda handel som 
taktik, som den modell där läsande placeras, på detta sätt är intressant ur det perspektiv som Foucault 
lyfter fram i och med sitt begrepp regementalitet. Att införa ekonomi på en statlig nivå, med befolkningen 
som måltavla, och införandet av statistik innebär ett utövande av makt.  
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Att skapa läsvanor sker vanligtvis genom gradvis tillägnelse men det förekommer också 
att människor blir läsare från ett ögonblick till ett annat, även i vuxen ålder, skriver hon. 
Det är med andra ord aldrig för sent att bli en god läsare, redan i nästa mening kan vi 
läsa: ”Det finns de som börjar läsa böcker för att det är möjligt och det finns de som 
avstår för att de inte längre måste. Det är dock svårt att veta vad som avses med 
begreppet ’att läsa en bok’, då några tycks mena att det utesluter deras böcker, dvs. 
nischade böcker och handböcker.” (SOU 2005:12, sid. 90). Pinheiro påpekar i 
slutrapporten att läskunnighet kopplas till samhälleliga fenomen som tillväxt och 
utveckling och betonar vikten av att motverka analfabetism. I det som ofta beskrivs som 
kunskapssamhället betonas vikten av att kunna läsa och skriva bra, och vårt moderna 
samhälle och arbetsliv kräver allt oftare kompetens att analysera och förstå på höga 
abstraktionsnivåer.  

 
Att glömma bort eller försöka förneka läsningens betydelse är att göra alla barn och 
ungdomar en stor otjänst. Att läsa och skriva ska vara prioriterad undervisning i skolan. 
Dessa förmågor är förknippade med möjligheten till demokratiskt deltagande i 
samhällslivet, till framgång i arbetslivet och inte minst till personliga, sociala och 
intellektuella möjligheter. (2005:12, sid. 128) 

 
Förutom att sätta läsning i samband med rådande bildningsideal passar 
Bokpriskommissionens resonemang om läsning in i ett diskursteoretiskt resonemang om 
disciplinering. Även om Bokpriskommissionen inte diskuterar frågan om vad som ska 
läsas på detaljnivå (vilka titlar och vilka författare) så är det tydligt att en viss form av 
läsning premieras. Genom att läsning på detta sätt kopplas samman med starkt positiva 
värden (samhällspolitiskt och individuellt) skapas en föreställning om läsning som 
dominerar andra – makt utövas.  

6.3.6 Hierarkisk läsning 
Ytterligare ett sätt som föreställningen om läsning skapas på, som diskursen opererar 
på, är genom den hierarkiska beskrivning av läsning som görs. Jag har tidigare i 
uppsatsen21 nämnt några exempel på hur beskrivningar av läsning tenderar att gå i 
hierarkiska ordalag som om läsningen hade sin egen deterministiska utvecklingshistoria. 
I denna form av beskrivningar kan vi läsa att läsande och läsvana går i en 
trappstegsliknande utveckling: från vecko-/månadstidningar, till tidskrifter, till 
pocketböcker och lättare genrer som deckare/thrillers och vidare till romaner och 
inbundna böcker (SOU 2004:90, sid. 33; SOU 2005:12, sid. 103). Överst på lässtegen 
står med andra ord den inbundna Boken. Att just den här beskrivningen av läsning är 
möjlig säger en hel del om diskursen om läsning och den rekommenderar också vissa 
handlingar. Även i slutrapporten återkommer SCB till denna beskrivning av 
läsutveckling: läsning börjar med vecko- och månadstidningsläsning och utvecklas/går 
vidare till tidskrifter, vidare till pocketböcker och lättare genrer som deckare och 
thrillers för att sedan ”nå toppen” där vi finner romaner och de inbundna böckerna 
(2005:12, sid. 56).  
 
Men i Bokpriskommissionens material finns även en annan form av hierarkisk 
läsarindelning som i högre grad tar fasta på klass och i klartext uttrycker att ökad 
bokläsning vore att önska. 

                                                 
21 I kapitlet 2.1 Tidigare forskning (Renborg) samt i kapitel 6.1.2 i stycket om delrapport fem. 
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Överlag råder flera positiva trender för både bok- och veckotidningsläsning i Sverige. 
Men man ser fortfarande att arbetare och lågutbildade läser veckotidningar medan 
högutbildade och de med akademiska yrken läser böcker. (SOU 2005:12, sid. 54) 

 
I Bokpriskommissionens material betonas en specifik grupp som i behov av riktiga 
krafttag när det gäller läsfrämjande insatser: lågutbildade och män (eller bådadera) inom 
LO-sektorn. Det finns ett antal exempel på åtgärder inom fackförbunden, där kvinnor 
inom TCO, men båda könen inom SACO visserligen står för ökad läsning, men männen 
inom LO uppvisar alarmerande tecken till sviktande läsning: ”I stället har vi kunnat 
avläsa vissa oroande tecken när det gäller läsutvecklingen bland annat hos männen inom 
LO-förbunden. De tyder på att läsningen där totalt sett går ner.” (2005:12, sid. 114). 
Även upprepandet att högutbildade läser mer än lågutbildade i samband med lästrappan 
kan sägas peka mot en klassindelad läsning. ”Den högsta andelen icke-läsare finns 
bland arbetarna (23 procent 2003). Den lägsta andelen icke-läsare (3 procent) återfinns 
bland de som anser sig tillhöra akademiker- eller högre tjänstemannafamiljer. […] 
Skillnaden mellan klasserna ligger alltså i andelen icke-läsare och i andelen som läser 
ofta.” (Antoni 2004, sid. 7). Läsningsutvecklingen i vissa grupper av befolkningen, SCB 
talar framförallt om arbetare och då specifikt män inom LO, går helt enkelt åt fel håll:  
 

Vår granskning har givit vid handen att det fortfarande är ca 1/7 av den svenska 
befolkningen som aldrig läser en bok. Vi har också kunnat konstatera att läsningen hos 
dem där läsningen har en särskilt svag profil, bland annat männen inom LO, så tycks 
utvecklingen gå åt fel håll, dvs. antalet som läser böcker tycks minska. (SOU 2005:12, 
sid. 117) 

 
När BPK själv talar om mönster i läsning konstaterar de återkommande att de mönster i 
bokläsning man såg för tjugo år sedan i stort sett fortfarande är oförändrade: 
högutbildade läser mer än lågutbildade, kvinnor läser mer än män och flickor mer än 
pojkar. Precis som Ambjörnsson beskriver läsningens placering i det skötsamhetens 
projekt som han studerar (kapitel fem i denna uppsats) verkar resonemangen kring 
läsning fortfarande idag ha starka band till folkbildning. Att ha möjlighet till förändring, 
påverkan och att kunna få hyfs på omvärlden innebär som sagt ett arbete inte bara med 
det omgivande samhället utan även den egna personen. 

6.4 Att illustrera läsning 
Det är inte bara texten som förmedlar en föreställning om vad läsning är i 
Bokpriskommissionens material. Kapitlen är, förutom med tabeller och diagram, även 
illustrerade med teckningar och fotografier. Min avsikt med detta kapitel är att lyfta 
fram även bildmaterialet som en viktig del i hur vissa aspekter av begreppet läsning 
med hjälp av bild förstärks.  
 
Vilka bilder har då valts att illustrera läsning i Bokpriskommissionens slutrapport? De 
föreställande bilderna består av fotografier (5 st.) och illustrationer (33 st.). Av de fem 
fotografierna föreställer fyra en ensam individ som sitter försjunken i läsandet av en 
bok. Fyra av fotografierna illustrerar Bokpriskommissionens inledande förord och 
sammanfattning medan det femte avslutar hela rapporten och återfinns på pärmens 
bakre insida. Det första fotografiet, rentutav på rapportens omslag, föreställer en liten 
pojke som ligger på en kudde utomhus i vackert väder och läser en bilderbok. Redan på 
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nästa sida kommer nästa fotografi, denna gång av en vit medelålders kvinna med 
glasögon som sitter på en farstutrapp och läser en bok i solens sken, hon ska precis 
vända blad och verkar alldeles innesluten i sin läsning. Den tredje bilden är det enda av 
fotografierna som uppenbarligen är konstruerat. 12 böcker med hårda pärmar ligger 
staplade på varandra i en lagomt osymmetrisk trave som kröns av ett par glasögon och 
ett äpple. Några sidor senare avslutas förordet med ett fotografi av en vit medelålders 
man (med glasögon) som ligger i en soffa i något som verkar vara hemmets lugna vrå 
och läser en bok. Det sista fotografiet föreställer en flicka som sitter inomhus med 
ytterkläder, i något som verkar vara en mer officiell miljö – kanske ett skolbibliotek? – 
och läser en hästbok. Utan att göra någon djuplodande bildanalys kan man konstatera att 
dessa fotografier har flera saker gemensamt: de föreställer vita människor som läser 
pappersböcker med hårda pärmar och de gör det, åtminstone som det verkar, inneslutna 
i sin egen värld och i ensamhet. Det är även intressant att notera hur den konstruerade 
bilden har förstärkt bokens kunskapsdimension med både ett par glasögon och ett äpple, 
kunskapens frukt. 
 
När det gäller illustrationerna är de fler till antalet, hela 33 stycken. Det som tecknas är 
glasögon, där glaset bytts ut mot ord och bokstäver; böcker; en damsko med ord istället 
för klack; ögon och till och med en väckarklocka som istället för urtavla har ord och 
sirlig text. När böckerna tecknas är de ofta ”levandegjorda”: ibland har de ben, ibland 
ligger de öppna och gapar och ur dem strömmar ord eller de bildar en trappa. Förutom 
dessa små illustrationer förekommer även några mer föreställande teckningar, såsom en 
vit medelålders man med glasögon som till synes har vadat ut i havet/sjön läsandes en 
bok, en bild av två män i ett rum möblerat med bokhyllor där den ene talar i 
mobiltelefon och uppenbarligen stör den andre som försöker läsa och håller för sina 
öron och en kvinna som håller en trave böcker och samtidigt lyfter upp sig själv i håret 
(2005:12, sid. 125). Men rapporten innehåller även mer visuella metaforer, exempelvis 
en bild där en person sitter inne i ett utrymme med fyra väggar (ett eget rum) och läser 
en bok i en lampas sken medan självaste djävulen bankar på väggen där utanför 
(2005.12, sid. 88). Schults Nybackas kapitel om Människans väg till boken avslutas 
med en bild av en person som håller en bok framför sig och visar hur texten 
internaliseras och blir till bild inne i människans hjärna (2005:12, sid. 91) och 
intressanta är även de två teckningar som finns återgivna på slutrapportens omslag, sista 
sidan. Den ena föreställer en äldre man som håller upp något som liknar en bokpärm 
men som har en antenn och den andra föreställer ett boktåg där en man skyfflar in 
bokstäver som bränsle i det vingförsedda loket och där vagnen utgörs av en bok där 
allehanda figurer kikar fram. På detta underliga tågset står en ko och tittar förvånat.  
 
Om man ska dra några slutsatser om vad läsning är utifrån de fotografier och 
illustrationer som förekommer i Bokpriskommissionens slutrapport är läsandet en 
aktivitet som nästan uteslutande utförs i ensamhet (endast på två bilder är det fler än en 
människa inblandad och på den ena av dessa håller den ena gubben för öronen eftersom 
den andra personen på bilden pratar i mobiltelefon på något som ser ut som ett 
bibliotek). Det råder tystnad på bilderna och det är uteslutande böcker som läses. Andra 
saker som förmedlas via bilderna är: stillhet, avkoppling, sommar och kunskap 
(glasögon, äpplen). Den föreställning om läsning som förmedlas i texten förstärks med 
andra ord av de illustrationer som förekommer i slutrapporten.  
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För att summera detta kapitel: hur ser då läsningens diskurs ut i Bokpriskommissionens 
material? Foucault identifierar, som jag nämnde i kapitel tre, ett antal enkelt 
identifierbara komponenter i en diskurs: diskursens objekt, dess operationer, koncept 
och teoretiska valmöjligheter. Diskursens objekt som studeras i det här fallet är läsning 
och den föreställning om läsning som produceras av diskursen. När det gäller metoden, 
operationen, som diskursen handskas med objektet läsning på är det, förvånande nog 
kan det tyckas, en metod som i högre grad baseras på form och inte innehåll. Det som 
särskiljer denna diskursiva föreställning om läsning från annan form av textinhämtning 
är att den sker i form av en bok. Hur skiljer sig då boken från andra former av medier 
som skulle kunna göra anspråk på att läsas? Den är tryckt på papper, har gärna pärmar 
(som vi sett i illustrationerna) samt ingår i ett produktions- och distributionssystem med 
tillrättalagda och godkända kanaler. Termer och idéer som återfinns inom läsningens 
diskurs, diskursens koncept, konstituerar diskursens specifika språk. I konceptet läsning, 
som det framställs i Bokpriskommissionens slutrapport, ryms bland annat idén om 
språklig utveckling, demokratiska rättigheter och möjligheter att påverka det samhälle 
man lever i. När det gäller de teoretiska antaganden och valmöjligheter som diskursen 
erbjuder bygger dessa i stor utsträckning på de värderingar som kommit att 
sammankopplas med läsning, dvs. att läsning är en viktig del av kunskapsinhämtning 
och att denna är kumulativ. 
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7 Slutsatser  
En diskurs säger något om vad som kan sägas inom diskursen, vem som kan säga det 
och varifrån, dvs. från vilka positioner något sägs och på vilket sätt det sägs. Varför är 
det ett så betryggande besked att bokläsningens ställning fortfarande är stark i Sverige? 
I följande kapitel återstår att samla ihop alla trådar och försöka summera och dra 
slutsatser av det presenterade materialet.  

7.1 En diskurs om läsning 
Den inledande frågeställningen i denna uppsats handlade om hur föreställningen om 
läsning förändrats genom historien och om det idag existerar en dominerande diskurs 
om läsning. 
 
Foucault var intresserad av att med hjälp av historisk analys hitta nya och mer effektiva 
sätt att betrakta makt och kunskap – och deras respektive relation till ”subjektet”. I 
kapitel fem har jag givit exempel på hur villkoren och förutsättningarna för läsning 
förändrats genom historien. Vad som ska läsas och vem som ska ha rätten att göra det 
har även det förändrats. Från att i stort sett varit en sysselsättning som kunde ske i 
grupper, ofta i form av högläsning, förändrades läsandet till att bli en sysselsättning som 
skedde i tyst ensamhet. Från den religiösa miljön spred sig sedan denna form av läsning 
även till skolor och universitet. Med den tysta läsningen spred sig även en föreställning 
om att denna form av läsning kan ge utrymme åt dagdrömmerier och lättja och läsning 
kom, som jag beskrivit, allt mer att sammankopplas med samhälleliga och politiska 
värden.  
 
Historiskt har det funnits ett starkt motstånd mot en ökad läskunnighet bland 
befolkningen. I kapitlet om läsningens historia beskrev jag även hur olika former av 
läsning, viss litteratur etc., drabbats av censur eller andra former av förbud. Att läsning 
kommit att kopplas till demokratiska värden är med andra ord inte så konstigt. Detta är 
inte längre fallet i Sverige: makten förbjuder visserligen inte viss sorts läsning, men 
kanske är det så att den istället påbjuder vissa former av läsning, vissa former av 
läsning som är mer riktiga än andra. Att göra detta, koppla föreställningen om läsning 
till bokläsning på det sätt jag beskrivit kan ses, åtminstone historiskt, som ett sätt att 
disciplinera medborgarna. Förutom att läsning sammankopplats med positiva värden 
som demokrati och själslig utveckling hänger denna föreställning om läsning 
(bokläsning) även samman med kunskap. Att lära sig läsa – och utöva läskunnighet – är 
en slags intellektuell disciplinering där den skolade kunskapen är att föredra. 
 
Läsning och läsundervisning/läskunnighet har historiskt spelat en stor roll i 
samhällsbyggandet och den svenska folkbildningstraditionen. Även i folkrörelsernas 
bildningsprojekt kopplades läsningens nöje samman med bildningsaspekten på ett sätt 
som kan liknas med de tankar om läsningens roll för både personlig utveckling och 
demokratiskt samhällsdeltagande som ses idag, något som även Bengtsson noterar i sin 
uppsats. Läsning innebär ett meningsfullt sätt att fördriva sin fritid på, till skillnad från 
andra fritidssysselsättningar. Ambjörnsson beskriver läsningen som en del i 
skötsamhetens projekt: att läsa och aktivt kunna delta i en offentlig diskussion ställs mot 
lösdriveri och ansvarslöst leverne (där alkohol inte sällan var en del av bilden). Den 
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lättjefulle arbetaren skulle disciplineras in i flit och aktivt medborgarskap med hjälp av 
läsning. Den skötsamma människan är en läsande människa i ett demokratiskt samhälle 
där det rationella tänkandet premieras.  
 
När det gäller de materiella förutsättningarna för produktion och läsandet av text har 
dessa förändrats drastiskt. Precis som i våra dagar påverkar ny teknik de befintliga 
kulturformerna och detta har på olika sätt haft inverkan på läsandet. Den 
föreställning/de föreställningar om läsning som förekommer idag har en mängd möjliga 
orsaker och är ett resultat av eventualiteter som lett fram till just det förhållande som 
råder idag, den/de är överdeterminerade för att använda Foucaults ord. Men vad läsning 
är och har varit genom historien fångas och fixeras i och genom en mängd dokument. 
De praktiker som möjliggjort dessa dokuments tillblivelse, de praktiker som 
katalogiserar och refererar dokumenten till utsagor på andra ställen, relationen mellan 
institutioner etc. är det som skapat föreställningen om vad läsning är.  
 
Kunskap är enligt Foucault något som produceras inom diskurser. Diskurserna är i sin 
tur förankrade historiskt och kulturellt. Som vi har sett i kapitel fem har föreställningen 
om vad läsning är förändrats genom tiden. Genom att definiera vad som är, respektive 
inte är, läsning och sedan förknippa dessa föreställningar med värden av olika slag har 
en dominerande diskurs växt fram. Denna diskurs präglas av en föreställning om läsning 
som sker i tyst ensamhet och ur det dominerande mediet tryckt pappersbok. 

7.2 Element av diskurs i Bokpriskommissionens material 
Uppsatsens andra frågeställning tog avstamp i den historiskt etablerade diskursen om 
läsning och hur denna manifesterar sig i Bokpriskommissionens material.  
 
Att definiera en diskurs innebär att försöka hitta mönster i de utsagor som finns i 
materialet. Vilka mönster bildar då utsagorna om läsning i BPK:s material? Som jag i 
kapitel sex har försökt visa genom att presentera det innehåll i rapporterna som 
behandlar frågan om läsning relativt omfattande finns det tydliga element av en diskurs 
om läsning i Bokpriskommissionens slutrapport. Denna diskurs inkluderar vissa 
aktiviteter och exkluderar andra. Redan 1998 konstaterades det i Litteraturen och 
läsandet att boken hade hård konkurrens av andra medier och att statliga insatser 
krävdes eftersom läsningen minskade bland barn och ungdomar. Detta är en del av 
bakgrunden till Bokpriskommissionen samt exempel på hur den dominerande bilden av 
läsning som läsning av bok förstärkts. Att det är ”kvalitetslitteratur” som ska läsas står 
utskrivet i direktivet, men även Rönström diskuterar i Bokpriskommissionens material 
(fjärde delrapporten) om de höga krav som ställs på böckernas innehåll.  
 
Den historiskt förankrade diskursen om läsning som jag presenterat är manifest även i 
Bokpriskommissionens slutrapport. Parallellt med den möjliga själsliga utvecklingen av 
att läsa löper tanken om läsningens betydelse för individen att bli en del av och 
förstå/tillägna sig den demokratiska processen. Bokläsning har kommit att kopplas ihop 
med samhällspolitiskt stora värden som demokrati och medborgaransvar, men även mer 
kulturpolitiska värden som språkutveckling och naturligtvis läskunnighet. Gemensamt 
för dem alla är att de är starkt positivt laddade och ingår i en slags medborgerlig 
värdegrund – att läsa böcker knyts till frågan om varje individs rättighet till inflytande 
över både sitt eget liv och samhället i stort. Det är varje individs rättighet att få tillgång 
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till och möjlighet att läsa (böcker). Att behärska språket, allra helst det offentliga 
språket, är att kunna göra anspråk på det offentliga rummet och makten i samhället, 
något som återspeglas i slutrapporten och som även varit tydligt i vad som förknippats 
med vikten av att lära sig läsa genom historien. Men det är inte bara läskunnighet utan 
även skapandet av en viss form av läsning som ingår i denna intellektuella 
disciplinering som är effekten av diskursens maktutövning. 
 
Foucault fokuserade på frågan om makt vid sin analys av diskurser och jag hade därför 
ett relativt omfattande avsnitt om detta tidigare i denna uppsats (kapitel tre). Foucault 
manar till försiktighet vid maktanalysen. Poängen är inte att identifiera globala 
institutioner, utan att försöka hitta det särskiljande, det speciella, det lokala i maktens 
rörelser och att fokusera på maktens praktiker och metoder för utövning. Detta innebär 
att det är ointressant att analysera makt utifrån intention, motiv eller intresse hos en 
makthavare. Det intressanta är effekten av makt, inte förklaringen till varför. Kunskapen 
man får av denna maktens mekanismer, diskursens tekniker, kan vara sann eller ej, det 
viktiga är att teknologin är effektiv när den producerar det som anses vara sanning. Det 
viktiga är med andra ord inte om Bokpriskommissionens rapporter producerar kunskap 
som är ”sann” eller ej, utan att sättet att producera vad som ska anses som sanningar om 
läsning faktiskt fungerar och att det finns ett utrymme för denna form av rapporter.  
 
Diskursen om läsning återspeglas som jag försökt visa både i de utsagor som handlar 
om läsning samt de illustrationer som används i slutrapporten, den sker i ensamhet och i 
form av den tryckta pappersboken. 

7.3 Operationalisering 
Den tredje av uppsatsens frågeställningar handlade om operationalisering: med hjälp av 
vilka tekniker skapas, upprätthålls och återskapas diskursen om läsning i 
Bokpriskommissionens material? 
 
Läsningens diskurs skiljer sig inte från andra. När diskurser skapas så skapas även olika 
utestängningsmekanismer och det är den etablerade kunskapen, som är nära förbunden 
med makt som, enligt Foucault, styr utestängningsmekanismerna och bestämmer vad 
som kan sägas eller inte. Dessa utestängningsmekanismer är ett sätt som diskursen 
opererar på och vår föreställning om läsning kontrolleras med hjälp av dem och medför 
exempelvis att vissa former av läsning inte räknas in i begreppet läsning. Genom att 
knyta bokläsning till starkt positiva värden som demokrati och språkutveckling görs 
denna form av läsning till den mest eftersträvansvärda – den bästa, den goda läsningen.  
Men diskursen om läsning skapas också genom avgränsning, genom skapandet av 
skillnad. Genom att läsning ställs mot icke-läsning (det andra) definieras vad läsning 
är/inte är. Jag har i min analys resonerat kring skapandet av icke-läsaren som i själva 
verket i materialet framstår som en icke-läsare av bok. Detta skapande av skillnad 
skapar och återskapar föreställningen om läsning som likställt med bokläsning. Ur ett 
foucaultskt perspektiv skulle detta kunna sägas skapa en disciplinär norm som i sin tur 
internaliseras av varje individ. Detta skulle kunna förklara varför en del av de som 
besvarat enkätfrågor i Bokpriskommissionens material och sedan bedömts som icke-
läsare faktiskt ändå läser böcker – men inte sådana böcker ”som räknas”. Att 
sänkningen av bokmomsen inte lett till fler bokläsare säger med andra ord kanske inget 
om läsningens utbredning i Sverige. Däremot om läsvanor, om svenska folkets 
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uppfattning om sig själva och vad läsning är, samt implicerar en auktoriserad mening 
om vad läsning får/ska vara. Det finns med andra ord en slags läsning ”som räknas” och 
en annan som inte gör det.  
 
Bokens höga status skapas bland annat genom olika urvalsprinciper: den skönlitterära 
boken genomgår kvalitetskontroller, redigering och är del av ett sofistikerat nät av 
produktion och distribution. Vidare kan den ses som bärare av en offentlig diskurs på 
det sätt som Nunberg skriver i Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens 
tidsålder22, vi har flera institutioner som reproducerar detta bokliga arv (där biblioteken 
bevarar och tillhandahåller, men även Internet i allt större utsträckning). I BPK:s 
material är handeln med böcker hela tiden i centrum, den modell i vilken boken och 
läsande placeras: ”Ett övergripande syfte är att söka förstå och beskriva relationen 
mellan människor, böcker och läsande, samt vilken slags ekonomi denna relation 
grundar sig på.” (SOU 2005:12, sid. 89). Kopplingen mellan handel och läsning är som 
jag tidigare varit inne på problematisk, både som mätinstrument för i vilken omfattning 
människor läser samt som ett instrument för att öka eller bredda den önskvärda formen 
av läsning. När läsning diskursivt kopplas samman med positiva värden som 
demokratiskt medbestämmande eller personlig utveckling och ett samhällspolitiskt 
bildningsideal skapar Foucaults regementalitetsbegrepp möjligheten att analysera 
Bokpriskommissionens material som ett instrument för styrning/disciplinering. Även 
om försäljningen av böcker minskar så skulle alltså läsningen bland svenska folket 
kunna öka. Bokpriskommissionens konstaterande att läsning av facklitteratur minskar 
eftersom handeln gör det kan ses som ett exempel på detta. Nordicom ser ett tydligt 
samband mellan facklitteraturläsning och internetanvändning i Mediebarometern, det 
sker idag en omfattande läsning av facklitteratur och läromedel på datorskärmen 
(Internet) på bekostnad av läsning av tryckt facklitteratur. Detta innebär i själva verket 
inte en minskad läsning av facklitteratur, utan en minskad läsning av tryckt 
facklitteratur, och inhandlad tryckt facklitteratur. Om undersökningar även tog hänsyn 
till vad människor läser på datorskärmen/Internet (även barn och ungdomar) skulle 
kanske helt andra resultat kunna presenteras.  
 
Foucault själv talar om den diskursiva makten som disciplinär. En av maktens tekniker 
är att referera till diverse ”vetenskapliga sanningar”. I Bokpriskommissionens material 
är en sådan vetenskaplig sanning att läsning kan placeras i en trappstegsmodell. Den 
hierarkiska beskrivningen av läsning förstärker ytterligare diskursen om läsning, där den 
dominerande diskursen endast inkluderar bokläsning (allra helst En Skönlitterär 
Roman). Modellen kan på detta sätt sägas illustrera både de utestängningsmekanismer 
och gränsdragningar som är aktiva inom diskursen. Bokpriskommissionen uttalar 
visserligen en viss tveksamhet mot att trappstegsmodellen håller i sina iakttagelser och 
menar att läsintresset kanske kan kopplas till intresseprofil och att vägen in i läsningen 
därför mer är beroende av om man kan hitta läsning som tillgodoser detta intresse än 
den yttre formen för textpresentationen. Genom att trots allt återkommande beskriva 
läsningen som hierarkiskt uppbyggd på detta sätt och även kopplat till ett bildningsideal 
förstärks den dominerande föreställningen om läsning: det är att läsa böcker som är den 
mest eftersträvansvärda läsningen. 
 

                                                 
22 Se avsnitt 5.4. 
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 Jag har tidigare i uppsatsen beskrivit hur bland annat Chartier resonerar kring det 
faktum att när textens form förändrats genom historien och möjliggjort nya sätt att 
”läsa”/tillägna sig texten på så har detta skapat nya publiker och naturligtvis nya 
användningssätt. Samtidigt är det som att dessa skillnader i sätt att läsa förstärkts i och 
med att den tryckta skriften blir mindre sällsynt och mer vardaglig. När inte längre 
innehavet av en bok längre kan användas som en social markör måste skillnaderna 
sökas på andra ställen: mot det distingerade och samhällspolitiskt självutvecklande 
bokläsandet ställs exempelvis läsning på Internet. En tryckt pappersbok medger seriös 
läsning av den typ som associeras med litterär kultur medan elektrisk tillgång verkar 
fylla andra syften. En värdering tycks på detta sätt vara inbyggd i formatet. 

7.4 Ett läsande subjekt 
Uppsatsens avslutande frågeställning intresserar sig för det läsande subjektet: hur 
begränsar diskursen om läsning möjligheterna för det läsande subjektet, vilka 
subjektspositioner är möjliga att inta inom diskursen om läsning? 
 
Diskursen om läsning begränsar visserligen vad läsning kan vara, men den möjliggör  
också det sätt att prata om läsning på som vi gör idag. Som jag har försökt visa är en av 
diskursens funktioner att genom att inkludera viss form av läsning, men inte annan, 
skapa ett visst socialt subjekt (det Foucault pratar om som subjektion): föreställningen 
om den goda läsningen bidrar till att reproducera ett specifikt subjekt – den förutsätter 
en viss typ av läsare. I diskursanalysen är det egentligen inte själva språket som 
grammatik eller kommunikativt verktyg som är det intressanta, utan mer vilka sociala 
följder det får när världen framställs på ett visst sätt. ”En aktiv kulturpolitik inom 
litteraturområdet måste göra upp med gamla myter om läsare och läsande, för att istället 
skapa utrymme för nya visioner på området” skriver Schultz Nybacka i BPK:s 
slutrapport. Den goda läsningen förutsätter en viss form av läsare – annan läsning 
skapar ett annat socialt subjekt: icke-läsaren. Subjektspositionen läsare skapas av 
diskursen där det är just bokläsning som är den viktigaste markören. Ett par av de 
begrepp som Frohmann beskrivit som nyckelbegrepp hos Foucault23 är vikten av att 
studera utsagors disciplinerade och institutionaliserade praktiker samt hur vissa utsagor 
tillskrivs tillräckligt mycket stabilitet för att konstituera och legitimera kunskap om 
personer, objekt eller processer. I lika hög grad handlar legitimeringen om dess motsats: 
diskvalifikationen av en viss subjektsposition, dvs. skapandet av icke-(bok)läsaren. 
Handlingsutrymmet för subjektspositionen läsare verkar med andra ord fortfarande vara 
starkt begränsat. Sättet att tala om läsning på är även det diskursivt begränsat, läsning på 
dataskärm eller Internet omtalas exempelvis endast i svepande ordalag24 och 
Bokpriskommissionen kan därför inte heller resa frågan om eller definiera vad läsning 
är. Den inledande och lite raljerande frågan om det räknas som bättre läsning att läsa en 
”dålig” pappersbok än en text på nätet kan ur detta perspektiv inte ställas eftersom 
läsning på Internet, diskursivt sett, inte räknas som riktig läsning.  
 
Ur ett perspektiv kan icke-läsningens historiska motsvarighet kunna sägas vara 
analfabetismen, jag menar då som exkluderande samhällsprincip. När analfabetism inte 
längre kan användas som exkluderande princip skapas istället den goda läsningen som 

                                                 
23 Kort resonemang om detta i kapitlet om tidigare forskning. 
24 T. ex. av Pinheiro som att denna form av läsande ”… har en annan karaktär”. 
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samhällspolitisk och kulturell markör. Att se läsning i ett diskursivt perspektiv på detta 
sätt innebär möjligheten att tolka skapandet av den goda läsningen som en kamp om att 
fortfarande hålla kvar makten över vad som är giltig kunskap och bildning. I den 
kulturella hierarkin har den goda läsningen sin plats genom att den ger (önskvärd) 
bildning. Larmrapporter om minskat läsande skulle i detta sammanhang kunna ses som 
ett instrument för institutioner och organisationer att legitimera sin läsfrämjande 
verksamhet – i detta fall: en kulturpolitisk ekonomisk storsatsning i form av 
momssänkning. Ökad läsning kanske är inte målet, utan upphöjning av den egna 
positionen och det rådande kunskapsidealet: den skolade bildningen.  
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8 Sammanfattning 
När bokmomsen sänktes den 1 januari 2002 ökade intresset för svenska folkets läsvanor 
drastiskt. Olika läsvaneundersökningar lade (på begäran i en del fall) till frågor om 
böcker och läsning i sina undersökningar vilket media fångade upp. De rapporterade 
sedan om läsningens utbredning, eller snarare om den dramatiskt minskade läsförmågan 
bland barn och ungdomar och vilka följder detta skulle få för demokrati och 
samhällsmedborgerlig utveckling. 
 
Men minskad läsning av böcker innebär inte nödvändigtvis en minskad läskunnighet 
eller för den delen minskad läsning. Inte heller innebär övergången från tryckta böcker 
till dator, om man nu överhuvudtaget kan prata om en sådan övergång, slutet för 
läskunnigheten. Det som tar slut är inte läskunnigheten eller läsningen i sig utan den 
som bygger på tryck eftersom den elektroniska tekniken erbjuder både nya och gamla 
sätt att skriva och läsa. 
 
Genom att studera hur läsningens historia beskrivs och sedan med hjälp av den 
diskursteori som Michel Foucault arbetade fram analysera det rapportmaterial som 
producerades av Bokpriskommissionen under åren 2002-2005 tycker jag mig ha kunnat 
se hur föreställningen om den goda (bok-)läsningen skapas och återskapas/reproduceras. 
Det övergripande syftet med en diskursanalys är inte att försöka hitta vad som är sant 
eller falskt. Som jag beskrivit är utgångspunkten för diskursanalysen att betydelse, 
värderingar och etiska principer inte är individuella skapelser utan något som människor 
skapar tillsammans genom kommunikation och social handling. En diskurs är inte en 
enskild individs skapelse, utan något som formats under tidens gång och har effekter 
som ingen medvetet har haft för avsikt. I det moderna disciplinära samhälle som 
Foucault pratar om, är inte makten knuten till en viss grupp av individer eller 
institutioner. Snarare utövas makt genom ständig övervakning av individer och är en 
strategi som genomsyrar hela samhället på olika sätt. Bokpriskommissionens material 
både speglar och konstruerar en föreställning om läsning, vilket är tydligt både i de 
utsagor om läsning som förekommer samt i de bilder som används för att illustrera 
materialet. Det är självklart fler institutioner, organisationer, associationer, grupper och 
discipliner som också pratar om läsning och som alla ger sitt bidrag till det diskursiva 
fältet om läsning. Sättet som begreppet läsning används på av de olika aktörerna, bildar 
diskursen och begränsar alltså de möjliga frågor som kan ställas, de hypoteser som kan 
göras och även de forskningsmetoder som kan användas. Att det finns plattformar för 
auktoriserade påståenden (inom diskursen) som legitimiserar utsagor och dokument ger 
stabilitet och konstituerar kunskap. Bokpriskommissionens material samt det 
sammanhang där detta ingår är endast en plattform, men en plattform med hög 
auktoritet och legitimitet. 
 
Bokpriskommissionens slutrapport kan ses som ett uttryck för den dominerande 
diskursen där läsning i själva verket innebär bokläsning och där andra former av läsning 
utesluts, eller åtminstone inte värderas lika högt. Bokläsning kopplas till fenomen som 
demokrati och själsutveckling och blir på detta sätt en viktig komponent i individens 
plikt att hålla sig informerad och engagera sig i både den egna och den samhälleliga 
utvecklingen. Denna plikt kan ses som en effekt av/ett uttryck för maktutövning, det är 
helt enkelt individens plikt att läsa.  
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Läsvaneundersökningar, läsfrämjande insatser och andra kulturpolitiska insatser inom 
läsningens område kan, med Foucaults ord, ses som den disciplinerande maktens 
tekniker, bland annat på det sätt som de producerar och refererar till vetenskapliga 
sanningar. Genom att läsning kopplas till värden som demokrati och själslig eller/och 
språklig utveckling görs den till ett intresseområde för oss alla att individuellt 
internalisera. En diskursiv framställning av verkligheten rekommenderar viss handling 
och praktik, i detta fall disciplinerar diskursen om läsning oss som läsande subjekt till 
en viss form av läsning – läsning av skönlitterär bok i tryckt form.  
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10 Bilaga 
Förkortningslista med förklaringar till de i uppsatsen vanligast förekommande 
förkortningarna: 
 
B&I: Biblioteks- och informationsvetenskap, en tvärvetenskaplig disciplin vars 
huvudsakliga hemvist ligger inom samhällsvetenskapen. I Sverige har ämnet fått fäste 
under de senaste femton åren, då bibliotekarieexamen kom att akademiseras. Studerar 
man på utbildningar inom detta ämne kan man därefter arbeta bl.a. som bibliotekarie, 
informatör eller annat informationsförmedlande yrke. Se bl.a: www.wikipedia.se 
[060503] 
 
BPK: Bokpriskommissionen (se kapitel 6.1). 
 
LIS: Library and Information Science, engelsk motsvarighet till biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
Nordicom: Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, en 
institution inom Nordiska ministerrådet. 
För vidare läsning se: http://www.nordicom.gu.se [070103] 
 
NU03: Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan, den största sedan 1992. 
För vidare läsning se: http://www.skolverket.se [061205] 
 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development, en internationell 
organisation som grundades efter andra världskriget och som arbetar för samarbete 
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ekonomiska utvecklingen. 
För vidare läsning se: http://www.regeringen.se [061205] 
 
PISA: Programme for International Student Assessment, ett OECD-projekt som syftar 
till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 
femtonåriga elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är 
rustade att möta framtiden. Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom fyra 
kunskapsområden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. För 
vidare läsning se: http://www.skolverket.se [061127] 
 
SCB: Statistiska centralbyrån, en central förvaltningsmyndighet för officiell statistik 
och annan statlig statistik. Se: http://www.scb.se [070105] 
 
SKRIN-projektet: Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer. SKRIN är ett 
samnordiskt forskningsprojekt som syftar till att belysa några sociala och psykologiska 
aspekter på skriftliga mediers – och framför allt bokens – villkor i de skandinaviska 
länderna under senare delen av 1900-talet. 
 
SOM-institutet: SOM(SamhälleOpinionMassmedia)-institutet är centrum för den 
undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för 
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journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. 
 
SOU: Statens offentliga utredningar, de rapporter/betänkanden som olika utredare eller 
kommittéer lämnar till regeringen. Rör oftast större frågor som kräver särskilt grundlig 
genomgång innan en proposition kan tas fram och lämnas till riksdagen för beslut. För 
vidare läsning se: http://www.riksdagen.se [070105] 




