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Abstract: This master’s thesis investigates the contextualized relation between a 

reader and a text, in a non classroom-oriented situation. I am 
studying the questions of (a) in what way a persons education, 
personal experiences and opinions, and (b) how the text; its design 
(language) and message, holds a function in – and forms – the 
reader-text relation. At the same time I am testing the theoretical 
framework of Louise Rosenblatt, for the purpose of finding an 
adequate method to analyze this relation.  
 
Using semi-structured interviews, six participants have read and 
answered questions about two texts. Exploring the theories of 
Rosenblatt, the participants take part in an ‘experiment’ where their 
communicated text transactions are the crucial foundation of the 
study. The analysis of their statements has been carried out with the 
help of Rosenblatts’ efferent-aesthetic continuum, together with a field 
model of Berntsen and Larsen, which survey different types of text 
interaction. 
 
The result of the study shows, that we are able to conduct an analysis 
on the reader-text relation, with the help of the framework that the 
above-mentioned tools offer. The methods help us to identify and 
understand both individual and contextualized – as well as more 
general – elements in the reader-text relation. In this way, we can 
learn how the relation takes form and develops during the 
transaction. This comes to help in the larger issue of understanding 
reading as a phenomenon. Also, the study shows that Rosenblatt's 
theoretical framework serves a study conducted outside of a 
classroom-related context well. 
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1. INLEDNING 
När det talas om läsning, tillgodogörande av information eller kunskapande finns det två 
antaganden som ofta verkar stå tyst – men närvarande – i bakgrunden; att det man tar fasta på är 
(a) vad det är som läses, och att (b) att det är vad som står på pappret som läses, och sålunda tas 
emot, bearbetas och eventuellt omskapas till kunskap.1 Dessa antaganden får dock till följd att 
man undviker att ta fullständig hänsyn till människans konstanta associativa och tolkande natur. 
Denna kan man se prov på genom ett enkelt exempel. Om du ger en grupp niondeklassare 
uppgiften att recensera en bok kommer du otvetydigt att få in 25 helt olika arbeten med 
diversifierade reflektioner och recensioner av vad som lästs. Hur kan det komma sig? Vad gör att 
en person läser och tar till sig någonting i en text, medan en annan person läser detsamma och 
finner det helt oviktigt, samtidigt som en annan passus i boken väcker tankar och funderingar? 
Här flyter vi in under begreppet bearbetning. Frågor som ’vad är det som bearbetas?’ och ’med 
vilken bakgrund?’ väcks härigenom till liv. 
 
Hur personer i vardagliga situationer interagerar med och relaterar till texter de läser, och på vilka 
premisser detta förhållande baseras verkar förvånansvärt nog vara ett relativt outforskat ämne. 
Den idag befintliga forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen är mer inriktad 
mot kvantitativa undersökningar såsom läsvaneundersökningar, alternativt tar avstamp i ett 
lärandeperspektiv; hur man genom att skapa en ’bättre relation’ mellan läsaren och texten ska 
kunna generera bättre läsförståelse och således mer aktiva och engagerade studenter.  
 
Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I), som kretsar kring läsning och 
läsrelaterade ämnen, är relativt ansenlig. Då ämnet är något som är aktuellt så länge som läsning i 
sig är en aktuell företeelse uppdateras forskningen löpande. Läsforskningen har som nämnt dock 
främst varit inriktad mot läsvaneundersökningar där frågor som vad man läser, i vilken eller vilka 
situation/er man läser samt hur ofta eller mycket man läser, är vanliga undersökningsområden. 
Även frågor som behandlar vad läsaren i fråga anser sig få ut av läsningen har varit aktuella (se ex. 
Berntsen och Larsen 1993, Furhammar 1996). Den ovan beskrivna inriktningen på en kvantitativ 
forskning; mot vad personer läser, och i vilken utsträckning de läser, lämnar dock många frågor 
inom den kvalitativa forskningen kring läsarens känslor, reaktioner och reflektioner vid läsningen 
obesvarade. 
 
Teorierna kring textuppfattning (textperception) tar i högre grad fasta på vad som händer med 
individen under och efter läsningen och söker utreda, hur interaktionen mellan läsare och text ser 
ut. Hur förhållandet mellan läsaren och texten ser ut och fungerar är här central. Man ställer sig 
frågan om det är texten som ’dirigerar’ läsaren genom läsningen och inpräntar sitt budskap i 
läsaren, eller om läsaren läser det hon eller han vill läsa och anpassar texten efter sig själv och sina 
premisser? Ett sökande efter ett ’styrkeförhållande’ mellan läsare och text i interaktionen mellan 
dem kan sägas vara en del i denna forskning. Det är i detta kvalitativa teoretiska ramverk jag 
funnit ett intresse, och således tar avstamp från i detta arbete. 

                                                 
1 Dessa antaganden har länge stått som grund inom textuppfattningsforskningen, även om en annan gren av 
forskning har kunnat identifieras under den senare delen av 1900-talet. Den har dock gått åt motsatt extremitet; att 
det är läsaren som för alla tolkningsmöjligheter med sig och att texten står utan betydelse i lässituationen. (Se bl.a. 
Rosenblatt 1978, Smidt i Munch-Petersen 1995.) 
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2. PROBLEMFORMULERING 
Som ovan beskrivit, är textuppfattningsområdet mindre utforskat och utvecklat än detsamma 
rörande läsvanor. Det verkar finnas fler teorier och hypoteser kring hur denna interaktion 
fungerar än det finns empirisk forskning att understödja detsamma. Genom detta arbete söker jag 
anta en annan infallsvinkel kring läsar-textrelationen än den vanligtvis förekommande (i en 
lärandebaserad situation), vilken kretsar kring just vad denna relation tar sig för uttryck i en icke-
inlärningsbaserad situation. Jag har således förlagt studien utanför skolvärlden; hos en specifik 
text och dess läsare för att kunna utröna, om det går att finna vissa faktorer som betingar 
relationens karaktär, och indikationer till mönster i hur denna interaktion fungerar. Med andra 
ord är tanken här att utforska fältet kring textuppfattning och läsar-textrelationer på en kvalitativ, 
individuell och kontextbaserad basis, då en generell förståelse av ett problem alltid bör grundas på 
en förståelse för hur problemet ter sig på en individuell nivå. 
 
Denna studie syftar till att göra ett försök att bidra till perceptionsforskningen inom reader 
response-området2 och utreda, huruvida vi kan se hur den individuella, situationsbundna läsar-
textrelationen uppstår och ter sig. En kvalitativ förståelse (det vill säga utanför de kvantitativa 
läsvaneundersökningarna) för hur denna relation gestaltar sig är viktig inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Insikt i hur – och inte minst att – olika personer uppfattar, förstår, och 
responderar gentemot text de läser olika, är central; både i lärande och i arbete mot olika grupper, 
eller för att kunna möta den enskilde besökaren och låntagaren på bästa sätt. Det är även av vikt 
för att möjliggöra reflektioner kring den så ofta tagna för givna uppställningen och uppdelningen 
av text i olika, ofta stränga och fasta, kategorier som talar om hur de ska uppfattas (till exempel 
skönlitteratur, facklitteratur, dikter – eller olika genrer av desamma). 
 
Jag gör i denna undersökning inget anspråk på att kunna täcka det aktuella undersökningsfältet, 
vare sig i beskrivningen av den redan existerande forskningen eller i de resultat jag finner då det 
är ett långt större företag än jag har möjlighet att ta i anspråk här. Jag söker istället bidraga till den 
existerande forskningen inom reader response-fältet. 

2.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur förhållandet mellan en viss person och en viss text ser ut, och om det 
går att urskilja dels individuella skillnader och dels ett mönster i relationen mellan läsare och text. 
Dessutom visa vilka element som kan hänvisas till läsarens säregna situation och förutsättningar, 
respektive vad textens utformning verkar ha för inverkan på läsarens uppfattning kring texten och 
läsupplevelsen. I enlighet med detta är arbetets uppgift att undersöka vad som kan utläsas ur 
resultatet då ett antal personer, med individuella förutsättningar, läser en och samma text och får 
respondera kring ett specifikt ämne i denna. Studien är tänkt att söka skapa förståelse för 
interaktionen – och eventuellt urskilja ett mönster – i den kontextualiserade läsar-textrelationen. 
 
Undersökningen genomförs med hjälp av Louise Rosenblatts transaktionsteori (läs vidare i 
kapitel 3 och 5), vilken tidigare använts i skolrelaterade läs- och uppgiftsformer. Det leder således 
till att jag genom undersökningen även ’prövar’ Rosenblatts transaktionsteori, för att se vilket 
förklaringsvärde den har och möjlighet till att hjälpa oss utreda det individuella läsartextförhåll-
andet. 
 
 

                                                 
2 I brist på ett vedertaget svenskt uttryck för denna fras väljer jag här och löpande att använda den engelska 
formuleringen. En fri översättning skulle lyda ungefär läsresponsforskning eller -område. 
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2.2 Frågeställning 
Genom en konkretisering av min problemformulering blir uppsatsens frågeställning följande: 
  

• Hur ter sig interaktionen mellan en individ och en given text, och vilka förhållanden 
påverkar denna relations karaktär? 

 
Denna frågeställning är tänkt att kunna utredas och besvaras genom två underfrågeställningar: 
 

- På vilket sätt innehar respondenternas utbildning, åsikter och personliga erfarenheter 
en roll i läsar-textrelationen?  

- Vilken betydelse anger respondenterna att texten; dess utformning, stil och budskap, 
har i relationen mellan dem själva och texten? 

2.3 Avgränsningar 
Studiens övergripande frågeställning är av teoretisk art och har därför brutits ner i två operativa 
underfrågeställningar. Jag syftar inte att utreda alla förhållanden och faktorer som påverkar 
relationen mellan läsare och text (vare sig de ligger i läsaren eller i texten), utan har genom mina 
underfrågeställningar valt att fokusera på att undersöka vissa faktorers (möjliga) påverkan av 
förhållandet. 
 
Studien omfattar undersökning av interaktionen mellan läsare och text kring ett visst tema, vilket 
här är makt. Anledningen till temaavgränsningen är, att specificera och konkretisera ämnet som 
ska undersökas, för att göra intervjuerna och det empiriska materialet mer praktiskt hanterbart. 
Att fokusera intervjuerna och göra dem mer djuplodande istället för att göra dem mer allmänna. 
Härigenom blir det material som ligger till grund för analys förhoppningsvis mer konkret med 
större möjlighet till en mer konkret och djuplodande diskussion, där interaktionen i läsar-
textförhållandet exemplifieras och analyseras. Att intervjuerna varit ämnesstyrda innebär givetvis 
att även respondenterna i viss mån har blivit styrda i vad de talat om (genom mina frågor), och 
eventuellt reflekterat kring under läsningens gång. Jag anser dock att även respondenterna har 
tjänat på en viss styrning, i det avseende att de redan från början fått veta vad intervjuerna skulle 
komma att handla om och kunnat känna sig förberedda. 
 
Valet av tema grundar jag på, att det är ett ämne med stor diversitet och många infallsvinklar. 
Detta är givetvis inte specifikt för ämnet makt men det är ett diskussionsämne som är svårt, i 
princip omöjligt, att stå likgiltig inför och/eller inte ha någon åsikt eller personlig relation till. Det 
lämpar sig därför väl att ha som utgångspunkt för eftertanke och reflektion. Det är samtidigt ett 
öppet ämne, som inte kräver någon form av förkunskaper. Genom denna öppenhet från 
respondenternas håll har jag valt, att inte göra någon egen begreppsdefinition av vad som 
innefattas i begreppet makt. Då syftet med arbetet är att låta respondenterna själva i relation till 
texterna reflektera kring (bland annat) detta ämne är en utomståendes syn på vad makt är oviktig. 
(Se även vidare om motivering till val av de texter respondenterna läst under rubrik 5.4 Val av 
texter.) 
 
Jag gör här inget anspråk på att kunna förklara alla former av läsar-textinteraktion genom detta 
tema. Möjligheten är stor att interaktionen skulle ta sig andra uttryck om ett annat tema hade 
valts, alternativt om inget specifikt tema i texterna hade varit i fokus. Dock anser jag, att valet att 
använda en till viss del temainriktad undersökning, ger goda möjligheter till att exemplifiera och 
eventuellt förklara hur interaktionen kan se ut och varför. (Resultatet av intervjuernas tematiska 
fokus har jag dock funnit mest givande att presentera endast under avsnittet 6.2 Resultatgenomgång i 
gruppform, och är därmed ej omnämnt i avsnitt 6.1 Porträtt och individuell analys.) 



 4 

2.4 Begreppsdefinitioner och teckenförklaringar 
Efferent-estetiskt kontinuum (efferent-aesthetic continuum). Begrepp och skala (kontinuum) utvecklat av 
Louise Rosenblatt med syfte att utmärka och analysera på vilket sätt en individ responderar 
gentemot en viss text, och om läsutbytet främst har formen av ”efferent” alternativt ”estetisk” 
läsning. Dessa två element har enligt Rosenblatt ett motsatsförhållande till varandra då efferent 
betecknat att extrahera; ’föra bort’, blir fokus för den efferenta läsningen att hämta någonting ur 
texten, exempelvis information, medan den estetiska läsningen kännetecknas å andra sidan av en 
upplevelse under själva läsningen gång, i texten och med läsaren. Skillnaden görs då mellan det en 
upplevelse ’i’ texten till motsats från att ’hämta någonting ur’ den (se vidare under avsnitt 3.3.). 
 
Reader response-området. Beteckning för det forskningsfält som behandlar material och teorier kring 
bland annat läsrespons, textuppfattning och textinteraktion. 
 
Textperception respektive textreception. Dessa båda begrepp har olika innebörd, vilka kan utläsas 
genom en direktöversättning från engelskan. Medan uttrycket ”reception” står för ”mottagande” 
står ”perception” för ”uppfattning”. Den tidigare är en passiviserande term där läsaren endast 
anses vara en mottagare av information, medan det senare påvisar en aktiv och reflekterande 
hållning. Detta arbete befinner sig inom det perceptionistiska fältet. 
 
Transaktion/transaktionera. Begrepp, utvecklat av Louise Rosenblatt (ursprungligen använt av John 
Dewey och Arthur Bentley), som utmanar det äldre begreppet interaktion. Rosenblatt anser 
interaktion vara en föråldrad och statisk beskrivning av en situation och någonting man bör se på 
som ett dynamiskt förhållande mellan två parter med ett konstant flöde och utbyte dem emellan. 
Det innebär att alla situationer är unika och inget möte är detsamma som ett annat. Detta gäller 
även läsar-textförhållandet där en läsare och en text alltid befinner sig i ett unikt möte som 
definieras av läsarens individuella kontext (se vidare under avsnitt 3.2.). 
 
Användning av ”citationstecken” respektive ’apostrofer’. Genomgående använder jag apostrofer, när det 
är ett uttryck som jag själv valt att använda för att beskriva en viss företeelse. (Exempelvis i 
meningen: ”Studien har utförts på ett ’experimentliknande’ sätt där jag givit sex personer två olika 
texter att läsa.” Avsnitt 2.6 Disposition.) Citattecken används då ett citat från en författare eller 
respondent är aktuellt, alternativt då jag önskar markera att det ordval som används är någon 
annans. Det senare förekommer främst i porträtten över respondenterna, där jag noga markerat 
vilka ord och uttryck som är deras. (Exempelvis i meningen: ”Fursten ser Dan som ”tråkigt” och 
”simpelt” skriven och anser att texten känns ”uppstaplad”.” Avsnitt 6.1.1 Dan.) Jag använder 
även citationstecken första gången vid en översättning av ett ord. (Till exempel då jag översatt 
uttrycken ”efferent” och ”aesthetic” med ”efferent” och ”estetisk”). 

2.5 Disposition 
Kapitel 1 och 2 beskriver de utgångspunkter arbetet har. Här återfinns en beskrivning av mitt val 
av arbete och inriktning; arbetets syfte och frågeställning, begreppsdefinitioner samt de avgräns-
ningar jag valt att göra. 
 
I kapitel 3 finner vi en genomgång av de teoretiska utgångspunkter och analysinstrument jag valt 
att använda mig av. Louise Rosenblatts transaktionsbegrepp och efferent-aesthetic continuum samt 
Dorthe Berntsen och Steen Folke Larsens fyrfältsmodell. Dessa tre är samtliga olika verktyg för att 
kunna insamla, identifiera och analysera läsningens och läsutbytets natur. Transaktionsbegreppet 
är en beskrivning av hur läsar-textförhållandet fungerar, medan kontinuumet samt fältmodellen är 
uppställningsformer som gör det möjligt att identifiera och analysera olika former av läsutbyte. 
 
För att sätta ovanstående teorier, och detta arbete, i ett sammanhang återknyter jag i kapitel 4 till 
tidigare forskning inom läsområdet, som behandlar perceptions- och receptionsforskningen från 
’grunden’. Här går jag igenom olika teorier kring hur vi uppfattar och förstår tecken och ord i en 
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specifik text, samt åsikter kring hur läsning framkallar olika reaktioner (och möjligtvis aktioner) 
beroende på vilket sätt vi läser, eller möjligtvis väljer att läsa. 
 
I kapitel 5 redogör jag för och diskuterar den metod jag använt för insamling, hantering och 
analys av informationsunderlaget. Jag tar först upp de metoder som använts för insamling och 
materialanalys och motiverar varför just dessa metoder valts. Studien har utförts på ett 
’experimentliknande’ sätt, där jag givit sex personer två olika texter att läsa. Jag har sedan 
intervjuat respondenterna och transkriberat intervjuerna för att göra en uppställning av resultaten 
i enlighet med de analysinstrument jag valt att använda; Rosenblatts kontinuum och Berntsen och 
Larsens fältmodell. I detta avsnitt återfinns även en diskussion kring de forskningsetiska överväg-
anden jag ställts inför vid arbetet samt motivering till mitt val av texter som respondenterna fått 
läsa i samband med studien. 
 
Kapitel 6 och 7 består av resultatredovisning och resultatanalys, vilka är inbakade i varandra, samt 
slutsatser och diskussion. Analysen är uppdelad som sådan att den första delen innehåller varje 
respondents specifika förhållanden och textrelation för sig, genom en uppställning av porträtt 
över varje enskild respondent samt en analys av denna persons läsupplevelser. I analysens andra 
del är resultatredovisningen uppställd i gruppform och jag går här igenom likheter och olikheter – 
och möjliga anledningar till detta. Genom en kombination av individuell och gruppbaserad analys 
är möjligheten till en analys med bättre helhetsförståelse större. Jag för efter detta, i kapitel 7, en 
kortare diskussion kring vad arbetets resultat har för plats och betydelse inom biblioteks- och 
informationsforskningsområdet. Efter detta återfinns källförteckning, sammanfattning samt 
bilagor. 
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3. TEORIBILDNING OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Här kommer jag att presentera det teoretiska underlag jag valt att använda som referensramar till 
undersökningen. Dessa är (a) en transaktionsteori och (b) ett så kallat efferent-aesthetic 
continuum, båda utformade av Louise Rosenblatt. De behandlar frågor kring hur samspelet 
mellan en läsare och text ser ut. Dessutom har jag använt mig av (c) Dorthe Berntsens och Steen 
Folke Larsens läsningsmodell med fält för olika typer av läsning. Jag förklarar och motiverar här 
vad de har för analysvärde i detta arbete. 

3.1 Val av teoretiska utgångspunkter 
Jag har som ovan nämnt valt att använda Rosenblatts transaktionistiska reader response-synsätt 
som utgångspunkt i detta arbete. Det förklarar utförligt och med infallsvinklar från flera delar av 
textuppfattningsområdet (se vidare Rosenblatt om selektiv uppfattning under rubrik 5.1 
Uppfattning av ord och språk) hur den individuella läsar-textrelationen ser ut och fungerar i ständigt 
nya och unika situationer och möten mellan dessa båda. Detta är en central del i den 
undersökning som innefattas i detta arbete, där just individen och dess förutsättningar står i fokus 
för hur relationen med en specifik – i detta fall av mig utvald – text tar sig uttryck. 
 
För att kunna förklara och till viss del eventuellt kategorisera de uttalanden individernas 
upplevelser tar sig uttryck i analyseras dessa genom att ställas upp dels genom Berntsen och 
Larsens fyrfältsmodell. För att finna ytterligare element, som kan falla bort i denna analys, ställer 
jag även upp dem enligt Rosenblatts efferent-estetiskt kontinuum. Denna glidande skala ska 
kunna påvisa huruvida läsaren uppfattar olika textelement som möjliga att relatera till sin 
personliga sfär eller som opersonliga samt således hur dessa fördelas över skalan och varför.  

3.2 Det transaktionistiska begreppet 
Louise Rosenblatt för fram begreppet transaktion3 som ett uttryck för vad som sker mellan läsaren 
och texten när de båda möts istället för det traditionella begreppet interaktion. Hon förklarar 
skillnaden mellan dessa båda begrepp och dess innebörd med att transaktion representerar och 
beskriver en ”unfractured observation of the whole situation” (Rosenblatt 2005, s.2). Begreppet 
har innebörden av ett konstant samspel och utbyte mellan läsare och text, där de alltid möts i ett 
unikt och nytt möte för varje gång. Även om samma läsare läser om samma text har nu 
förutsättningarna och grundantagandena förändrats och leder till ett nytt möte och en ny 
upplevelse hos läsaren. Detta skiljer sig från interaktion, som implicerar två statiska begrepp (här 
läsare och text), som påverkar varandra fram och tillbaka (2005, s.x, inledningskap.). Rosenblatt 
jämför här de två olika begreppen – vilka leder till två olika synsätt på relationen läsare-text – med 
att interaktion får betydelsen av en maskin, medan transaktion snarare gestaltar en organism; 

The ”interactive processing model” […] basically retains the old mechanistic view of separate personal 
”top” and textual ”bottom” elements acting on one another. No matter how much one might build 
elements labeled top-down or bottom-up into a machine, the result would still be a machine [---]. We 
need to see the reading act as an event involving a particular individual and a particular text, 
happening at a particular time, under particular circumstances, in a particular social and cultural 
setting, and as a part of the ongoing life of the individual and the group. We can still distinguish the 
elements, but we have to think of them, not as separate entities, but as aspects or phases of a dynamic 
process, in which all elements take on their character as part of the organically-interrelated situation. 
Instead of thinking of reading as a linear process, we have to think rather of a complex network or 
circuit interrelationships, with reciprocal interplay (Rosenblatt 2005, s.42f). 

 
Rosenblatts transaktionsteori har främst använts i undersökningar i den mening som hon har 
skapat den; att vara ett stöd i undervisningen. Detta är en undervisningsmetod som ska hjälpa 
                                                 
3 Ursprungligen ett begrepp som använts av John Dewey och Arthur Bentley; se exempelvis Knowing and the Known 
(1949). Beacon Press, Boston. 
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elever att bättre kunna skapa förståelse för vad de läser genom att relatera den till sina egna 
erfarenheter och reflektera över vad de läser. På detta sätt hoppas Rosenblatt kunna utveckla 
eleverna till djupare tänkande och mer engagerade individer (se bl.a. Hsu, 2004; Nance, 2000). 
Rosenblatts teori kan dock användas även utanför klassrummet, då den är utformad på ett sådant 
sätt, att det transaktionistiska synsättet kan appliceras på andra läsar-textrelationer utan att det 
behöver påföljas av en klassrumsrelaterad läsmetod. I relation till ovanstående kommer jag 
hädanefter att använda ordet transaktion, transaktionism eller transaktionera då jag beskriver 
samspelet mellan läsare och text. Undantaget från detta är då jag beskriver hur andra ser på denna 
relation. Där författaren har valt att använda begreppet interaktion, använder även jag interaktion 
vid beskrivning av hans eller hennes ståndpunkter (eller annan beskrivning, det vill säga jag följer 
författarens ursprungsbegrepp). 

3.3 Efferent-estetiskt kontinuum 
Ett annat analysinstrument Rosenblatt framhåller som påvisar vilket förhållande läsare och text 
intar gentemot varandra, är det så kallade efferent-estetiskt kontinuum (efferent-aesthetic continuum, jag 
använder löpande den svenska översättningen) (se figur 1). Detta visar vilka proportioner av 
”privata” och ”estetiska” gentemot ”offentliga” eller ”opersonliga” element läsaren uppfattar och 
tar till sig av texten, och sålunda vilken känsla och intryck som skapas i denna relation (Rosenblatt 
2005, s.10). 
 
Det som Rosenblatt kallar ”the efferent stance”, där efferent står för att förflytta något bortåt 
eller bort från; extrahera, handlar om att läsningens primära fokus blir vad som går att få ut av 
läsningen. Det är den andemening som Rosenblatt här kallar ” ’tip of the iceberg’ of sense”, det 
vill säga den huvudsakliga informationen; företeelser som går att abstrahera och strukturera 
analytiskt.4 Här kan det handla om att extrahera idéer, information, direktioner och konklusioner; 
betydelser och innehåll att använda efter läsningen (2005, s.11) Detta kan till exempel vara ett läsa 
instruktionen till den nyinköpta IKEA-hyllan Billy för att få reda på hur denna ska sättas samman, 
eller att läsa för att lära sig mer om ett specifikt ämne. Dock ska man inte se det som att fantasi 
inte kan förknippas med efferent läsning. Även när man läser exempelvis filosofi, historia eller 
någon annan form av vetenskap använder man sin fantasi för att ställa upp symboler och bilder 
för förståelse. Skillnaden mellan efferent och aesthetic läsning ligger snarare i vilken form av 
fantasi man använder sig av (Rosenblatt 1978, s.32). 
 
Den ”aesthetic stance” (den estetiska eller affektiva hållningen) däremot, fokuserar främst på vad 
som händer i texten och med läsaren under läsningens gång. Här handlar den kvalitativa formen av 
läsupplevelsen om de känslor, bilder, idéer med mera som förs fram, och att personliga 
erfarenheter skapar vidare associationer i samarbete med texten. Vad texten ”väcker” snarare än 
dess innehåll är här läsarens främsta objekt för respons och förståelse – både under läsningen och 
efteråt (Rosenblatt 2005, s.11). Detta ska dock inte förväxlas med att en text alltid är öppen för 
fria tolkningar och associationer, som inte har med texten att göra, utan tolkning kräver ett 
konstant medvetande om, och samarbete med, texten (1978, s.29).  
 
Rosenblatt påpekar att dessa två former för läsning aldrig kan finnas renodlade hos en person 
utan måste läggas ut över ett schema, där linjen går från en tyngdpunkt på antingen den ena eller 
den andra formen av textperception (Rosenblatt 2005, s.12). Se även under Resultat och analys-
kapitlet, rubrik 6.1 Porträtt och individuell analys. 

                                                 
4 Ordet efferent kan relateras till den läsningsform som jag senare kommer att tala om som instrumentell, även om 
Rosenblatt hävdar att hon hellre använder ordet efferent då det har en mindre snäv betydelse (Rosenblatt 1978, s.24). 
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Figur 1. Efferent/aesthetic continuum (Rosenblatt 1988). 

 
Många texter – eller snarare textupplevelser – faller inom mittområdet av detta continuum, då 
läsningen allt som oftast har inslag av båda elementen. En och samma text kan även, som tidigare 
påpekats, upplevas olika av olika personer, eller på olika sätt av samma person vid olika tillfällen 
(1978, s.36f). 
 
Ett citat från Rosenblatt tar här upp och utvecklar det transaktionistiska förhållandet såväl som 
redogör för det estetiska läsförhållandet, vilket i ett ’innerligt’ stadie (då läsaren är djupt 
engagerad) representerar läsar-texttransaktionen då den fungerar som mest intensiv: 

To produce a poem, the reader [has] to pay attention to the broader gamut of what these particular 
words in this particular order were calling forth within him: attention to the sound and rhythm of the 
words in the inner ear, attention to the imprints of past encounters with these words and their 
referents in differing life and literary contexts, attention to the overtones of feeling, the chiming of 
sound, sense, idea, and association. Sensing, feeling, imagining, thinking under the stimulus of the 
words, the reader who adopts the aesthetic attitude feels no compulsion other than to apprehend what 
goes on during this process, to concentrate on the complex structure of experience that he is shaping 
and that becomes for him the poem, the story, the play symbolized by the text (2005, s.26). 

 
Rosenblatt uttrycker även att det finns faktorer som får oss att redan innan läsningen tar vid 
”välja” vilken aspekt (efferent eller estetisk) vi kommer att lägga på den föreliggande texten, och 
utifrån det läsa den på ett sådant sätt som vi antar att den är skriven för att läsas. Hon menar att 
faktorer som kan påverka detta val är bland annat hur titeln är utformad. Det är skillnad i 
titelsättning mellan till exempel forskningsmaterial och skönlitterära verk, och ibland lägger man 
till och med till birubriken ”en berättelse” efter huvudtiteln. Även på vilken hylla i biblioteket 
som det aktuella verket står påverkar vår förutfattade mening om texten (1978, s.79). Denna form 
av ledning av vårt läsande från utomstående faktorer får henne att uttala följande: 

This may be an adaption to the fact that readers themselves often are not conscious of the difference 
in stance required by different texts, but need such prior signals to adjust their approach to such 
materials. Indeed, one is sometimes led to wonder how many adults may never have learned to make 
such a shift from the efferent toward the aesthetic end of the spectrum (Rosenblatt 2005, s. 79). 

 
I relation till min undersökning finner jag detta intressant, då jag bland annat vill se just vad som 
sker när en person får sig en text tilldelad utan att ha valt den själv. Därmed vet inte personen i 
fråga hur den ’bör’ läsas och har efter läsningen fått reflektera kring vilken form av litterär 
karaktär de ansåg att verket har. Detta återkommer i avsnitt 6.2. 

3.4 Berntsen och Larsens fyrfältsmodell 
Den modell som Steen Folke Larsen och Dorthe Berntsen använt för sin empiriska studie kring 
läsningens former (och som senare även använts av Sten Furhammar (1996)) kretsar kring ett fält 
med fyra delar, där varje del representerar en läsform (se figur 2). Denna kunskapstaxonomi5 
uppdelas i å ena sidan personlig kontra opersonlig läsning samt i upplevelseläsning kontra 
                                                 
5 Furhammars begrepp, Furhammar 1996, s.146. 
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instrumentell läsning. Detta ger oss ett fält med fyra möjliga utkomster; opersonlig upplevelseläs-
ning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning samt personlig instrumentell 
läsning (Berntsen och Larsen 1993, s.19). Jag kommer här att presentera en genomgång av dessa 
fyra fältdelar och dess respektive innebörd. 
 

 
Figur 2. Berntsen och Larsens modell över läsningens olika former. 

 
Den opersonliga läsupplevelsen beskrivs av Larsen och Berntsen med ledordet ”avkoppling’”. Där 
betonas det, att läsningen i detta fall sker med syftet att slappna av och tillmäta sig själv 
underhållning eller upplevelser, där läsaren har en opersonlig relation till texten och står som en 
betraktare till den, utan något personligt engagemang eller relaterande till innehållet. Man vill åt 
den upplevelse texten ger, och veta hur berättelsen (om det är en sådan) slutar. Det är därför här 
inte relevant med en identifiering av förekommande personer eller situationer. Det som kan sägas 
sammanfatta den opersonliga upplevelseläsningen är dels (a) att läsaren ser läsupplevelsen som 
inneboende i texten, det vill säga det som sker i texten relateras inte till någonting utanför den 
eller i ens egna liv; (b) att textens överordnade handling och final framträder starkt (det vill säga 
gör den enkel att följa) och ger därmed ofta upphov till ett högt lästempo; samt (c) att 
läsupplevelsen har karaktären av avkoppling framför erfarenheter (1993, s.24f). 
 
Med den personliga upplevelseläsningen som läsform får subjektet primärt ett utbyte genom 
upplevelser, och här spelar läsarens egen personlighet och identitet in starkt. Som Larsen och 
Berntsen förklarar det sker ”at teksten som en ’ydre’ fortælling bliver forstået i lyset af læserens 
’indre’ ” (1993, s.26), det vill säga texten får mening genom läsarens tidigare upplevelser, 
erfarenheter och värderingar. Man kan säga att subjektet ifråga bär ett par glasögon som är 
färgade av hans eller hennes identitet, genom vilka personen i fråga läser texten. Det gör läsaren 
mer benägen att leva sig in i texten och se sig själv som delaktig, samt ta ställning till olika förlopp 
och personer som förekommer. De tre punkter som kan sammanfatta essensen i den personliga 
upplevelseläsningen är (a) att läsupplevelsen framträder i ett samspel mellan texten och läsaren; 
(b) själva upplevelsen som läsaren erfar under läsningens gång kan ha lika stor, eller större, 
betydelse än huvudhandlingen och textens upplösning; och (c) läsningen har här en karaktär av 
(aktiv) upplevelse till skillnad från endast avkoppling (1993, s.26ff). 
 
Genom den opersonliga instrumentella läsningen ser läsaren främst texten som en redskapsfunktion. 
Man vill här ha – eller får – reda på någonting kring ett ämne, och ställer sig inte själv i en 
personlig relation till texten, utan kan abstrahera den från den givna situationen. I regel förbinder 
man denna form av läsning med främst facklitteratur, men den kan även vara ett resultat av 
fiktionsläsning, där till exempel kunskap om hur man levde förr kan abstraheras ur texten, en 
form av allmänkunskap. Kännetecknen för denna form av läsning är således (a) att läsutbytet blir 
en form av insikt som kan överföras från den specifika läsar-textrelationen till andra relationer 
och situationer, och dessutom att (b) textupplevelsen abstraheras från det personliga förhållande 
som existerar mellan läsaren och det fenomen som läsningen handlar om (1993, s.29f). 
 
Den fjärde form av läsuppfattning som Larsen och Berntsen behandlar är den personliga 
instrumentella läsningen, vilken är en syntes av personlig läsning, och läsning med en instrumentell 
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verkan. Det innebär att den information subjektet tillmäter sig genom interaktionen med texten, 
på samma sätt som vid den opersonliga instrumentella läsningen, abstraheras från den specifika 
läsar-textrelationen, men ändock relateras till situationer läsaren själv ingår i. Larsen och Berntsen 
menar att denna form av läsning har (eller kan ha) en ”terapeutisk effekt”, där läsaren i ett typiskt 
exempel reflekterar över sin identitet eller livssituation, i förhållande till texten. Författarna 
hävdar dock att läsningen även kan ha mindre ’pretentiösa’ effekter, såsom att upplevelsen i 
texten kan bestå i att söka/få tröst eller distansering till vardagen. Kontentan av den personliga 
instrumentella läsningen är således att (a) läsningen har en terapeutisk effekt, som läsaren har en 
reflexiv förhållning till samt att (b) denna terapeutiska effekt kan anta flertalet former, vare sig det 
gäller självreflektion, tröst eller distansering till verkligheten (1993, s.30ff). Exempel på hur 
ovanstående läsformer kan ta sig uttryck genom en specifik läsar-textrelation finns i analysen i 
avsnitt 6.1 Porträtt och individuell analys. 
 
Berntsen och Larsens undersökning, likaså Furhammars följande, har främst syftat till att 
definiera vad en person upplevt att han eller hon ”fått ut” av läsningen, det vill säga vad de angett 
för skäl till varför de läst eller läser, och vad de sedan ansåg sig få ut av detsamma. Därtill har 
undersökningen handlat om läsvanor; personerna har fått berätta om vad de brukar läsa, varför 
de brukar läsa denna form av texter, vad de anser sig få ut av läsandet med mera. Därmed kan vi 
identifiera två huvudsakliga differentieringar i de undersökningar Berntsen och Larsen (samt 
Furhammar) genomfört, i jämförelse med den jag utför här. De fokuserar som nämnt sin 
undersökning på läsvanor, vilket inte är något jag lägger som huvudsakligt fokus i detta arbete; 
respondenternas vardagliga läsvanor fyller mer en funktion som kompletterande bakgrundsmat-
erial. Den andra åtskillnaden görs i det att de tidigare undersökningarna där denna analysmodell 
använts, i enlighet med ämnet läsvanor, har behandlat texter som är självvalda, vilket inte är fallet i 
denna studie. Dessa olikheter gör dock ej modellen oanvändbar i denna form av undersökning; 
här kompletterar modellen Rosenblatts analysinstrument för att se vilken sinnesrörelse och vilka 
reflektioner som har skapats i transaktionen mellan läsare och text. För en närmare beskrivning 
av hur jag praktiskt gått tillväga med att analysera respondentmaterialet, genom att identifiera och 
placera deras uttalanden över Berntsen och Larsens samt Rosenblatts modeller, se avsnitt 5.1 
Tillvägagångssätt. 
 
I nästa kapitel sätts de teoretiker jag valt att använda mig av och deras metoder, i samband med 
övrig forskning inom B&I. Förutom att kapitlet ger oss en uppfattning om hur B&I-forskningen 
sett och ser ut inom textperceptionsområdet, hjälper det oss att placera de nämnda teorierna och 
instrumenten, såväl som detta arbete, på fältet för B&I-forskningen. Det ger också möjlighet att 
belysa teoriernas möjligheter att vara behjälpliga vid (den kvalitativt inriktade) forskningen inom 
fältet. 
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4. FORSKNING INOM LÄSFÄLTET 
I detta kapitel presenterar jag olika centrala delar av forskningen inom det aktuella forskningsom-
rådet. Inledningsvis diskuteras grundläggande antaganden om textperception och -reception; hur 
språk och ord mottas, uppfattas och värderas av en person. Därefter följer synsätt på hur läsaren 
och texten interagerar (eller transaktionerar) med varandra i olika situationer. En genomgång av 
det här slaget, där en del av den forskning jag kommer att ta upp inte tar samma teoretiska 
utgångspunkter som jag gör i denna uppsats, och i vissa fall till och med motsatta, har sitt syfte i 
just detta. Jag vill här gå igenom och visa hur (ett axplock av) forskningen inom området växt 
fram och sett ut fram till dagsläget, samt vad den säger. Genom att presentera detta önskar jag 
påvisa, hur huvudfåran inom forskningsområdet sett och ser ut och varför en undersökning av 
denna form är behövlig.  

4.1 Uppfattning av ord och språk 
I talet om textreception och -perception är det viktigt att utgå från grunden till forskning och 
möjliga antaganden kring dessa begrepp – nämligen språket. Och i grunden för språket ligger 
uppfattning och förståelse av ordet. Därför tar Gunnar Hansson i Litteraturen och mottagarna (1975) 
upp läsprocessen från grunden; vad som sker när vi ser och läser orden på ett papper.  
 
När man läser ett ord sker ett flertal saker i ens huvud; dels bildas en ’bild’ av ordet i huvudet och 
dels skapas verbala bilder; man tycker sig höra ’ljudet’ av ordet, även när man läser tyst. 
Dessutom kommer minnesbilder och föreställningar fram och skapar associationer i förbindelse 
till ordet och texten. Man tycker sig känna en viss doft, komma ihåg hur ett föremål kändes att 
hålla i handen eller dylikt (Hansson 1975, s.64f). Det bildas en förbindelse mellan vad ordet betyder 
och vad det representerar och/eller symboliserar. Även betydelsen av ordet eller ordföljden är 
tudelad. Vi har dels ordets huvudbetydelse; det som det representerar, och dels dess bibetydelse; 
de associationer vi gör i relation till tidigare erfarenheter, vår person, identitet med mera (1975, 
s.66). 
 
I en text samarbetar dessa två delar av ordets mening, det vill säga den ’sanna’ betydelsen och 
bibetydelserna. Genom att utforma en text i enlighet med olika stilistiska former och grepp söker 
man betona de olika delarna av meningen. Här tar Hansson upp det klassiska exemplet på 
vetenskaplig respektive skönlitterär text, där man i skapandet av den vetenskapliga texten söker 
eliminera antalet bibetydelser, medan den litterära texten snarare söker det motsatta (Hansson 
1975, s.66f). I kontakt med läsaren tolkas och värderas texten, något som ofta sker redan tidigt i 
inledningen av texten. Man bildar snabbt en uppfattning om innehåll, stil, attityd med mera. I 
slutet av texten skapar läsaren värderingar och uppfattningar utifrån och om den lästa texten. Det 
är en form av ’cirkelprocess’, där de tidiga värderingarna och uppfattningarna påverkar läsarens 
fortsatta läsning, samtidigt som den slutgiltiga bedömningen av texten kan ändra det helhetliga 
intrycket av den och forcera en omvärdering av de tidigare åsikterna om den (1975, s.67). 
 
Louise Rosenblatt, som framför sin tes om transaktionsbegreppet i relation till individ-text-
relationen, utgår även hon från en diskussion kring hur det kognitiva mottagandet och förståelsen 
av ord och språk går till. Hon refererar till Lev S. Vygotskys förklaring av vad ”the sense of a 
word” innebär. Vygotsky förklarar att detta innefattar summan av alla psykologiska företeelser 
som tar form i vårt sinne i relation till ordet och att själva meningen endast är en del av 
betydelseområdena (”zones of sense”) av begreppet; ”A word aquires its sense from the context 
in which it appears; in different contexts, it changes its sense” (Vygotsky i Rosenblatt 2005, s.4). 
 
Vi är genom läsandet konstant involverade i en ”choosing activity” där vi utgår från den 
inledande känslan, förväntan, syftet eller den förutfattade mening vi har inför texten, som kan 
vara antingen vag eller stark från början. Under textens gång genereras den och låter orden 
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integreras med vår identitet och tidigare upplevelser, erfarenheter och intresseområde/n 
(Rosenblatt 2005, s.8). Att denna form av selektivism är pågående under en läsprocess har studier 
genomförda av Adelbert Ames (1955) tydliggjort. Experimenten visar att perceptionen av texten 
till stor del beror på läsarens selektivitet och organisation av textinnehållet (vilka baseras på 
tidigare upplevelser, förväntningar, behov och intresse), och att denna perception kan revideras 
vid en fortsatt transaktion mellan texten och dess läsare (Rosenblatt 2005, s. 9). Rosenblatt 
återkommer än en gång till meningen att läsprocessen är en dynamisk situation, där ”meningen” 
inte ligger färdig vare sig i läsaren eller i texten, utan skapas i det transaktionistiska förhållandet 
mellan de båda (2005, s.7). 

4.2 Läsaren och texten  
Jon Smidt hänvisar i sin text ”Blir teksten till i lesningen?” till Gunnar Hanssons läsundersök-
ningar kring dikter som bland de mest betydande tidiga undersökningar inom den skandinaviska 
receptionsforskningen. Grundföreställningen är att en texts mening inte är bunden till vad den är 
avsedd att föra fram eller betyda, utan istället styrs av den som läser texten, och i vilket 
sammanhang detta sker. Texten ’realiseras’ helt enkelt inte utan ett subjekt som läser den, hävdar 
Smidt (1995, s.134). Att texten blir annorlunda, eller snarare att den uppfattas som annorlunda i 
olika situationer, är således en av grundvalarna inom receptionsteorin. Smidt talar om Wolfgang 
Isers förkärlek att titta på det som inte står i texten; textens ”tomrum” som Iser kallar dem. Iser 
hävdar, att det är det som inte uttryckligen sägs i texten som får litteraturen att fungera. Texten 
lämnas öppen för tolkning, och därmed överlåts det till läsaren att skapa sammanhang i det som 
läses; att utläsa stämning, mönster eller en eventuell mening. Det är denna aktivitet, hävdar Iser, 
som skapar interaktion mellan läsaren och texten (Smidt 1995, s.135). 
 
Smidt nämner även Norman N. Holland, som ser textläsning som en helt och hållet subjektiv 
företeelse. Vi läser, eller finner det i texten, som vi vill läsa. Holland förklarar att läsning har 
individuell psykologisk grund; alla människor har ett så kallat identitetstema som innefattar hur vi 
ser, eller vill se, på oss själva, och detta schema skyddas genom bekräftelse. När vi läser söker vi 
de delar i texten som bekräftar oss och passar in i vårt schema, samtidigt som vi sorterar bort 
eller förnekar information som faller utanför ramen. Att se på förhållandet läsare-text genom 
detta perspektiv gör självfallet att texten förlorar sin mening; det enda som är av intresse är 
läsarens respons gentemot, eller tolkning av, texten (Smidt 1995, s 137). De författare som Smidt 
tar upp, talar samtliga utifrån ett starkt läsarcentrerat synsätt. Det är läsaren, och endast denna, 
som ger upphov till hur en text uppfattas. Detta är en tolkning jag ifrågasätter, då den helt 
utelämnar eller förbigår texten som påverkande part i läsar-textrelationen. 
 
Umberto Eco, författare och professor i semiotik, presenterar forskning från motsatt håll och 
talar istället om textens utformning och dess betydelse för läsningen. Han använder de båda 
begreppen ”stängda” respektive ”öppna” texter. Dessa två texttyper, menar han, är fundamentalt 
olika i hur de är uppbyggda och syftar till att föra läsaren genom texten. En stängd text för 
läsaren framåt längs en förutbestämd väg, där man har skapat tydliga känslo- och händelseuttryck 
för att det inte ska vara någon ’ambivalens’ hos läsaren; förutsägbara känslor och reaktioner 
skapas. Den stängda textformen markeras därmed av inflexibilitet i texten. Däremot kan 
subjektet, det vill säga läsaren, vara mer flexibel i sin form. Vid läsning av denna form av 
oreflexibel text kan läsaren vara i princip vem som helst, eller som Eco uttrycker det, förutsätter 
författaren en ”genomsnittlig läsare” (average reader) (Eco 1979, s.8). Eco påtalar dock att dessa 
texter är möjliga att läsa på olika, oförutsedda, sätt. Problematiken är då snarare, att texterna på 
grund av sin utformning och sitt generella språk och uttryck därmed är öppna för ett otaligt antal 
tolkningar, vilka i sin tur kan se ut hur som helst vara utan begränsningar (Eco 1979, s.8). Till 
skillnad från de stängda texterna har de öppna motsvarigheterna den egenskapen att: 

You cannot use the text as you want, but only as the text wants you to use it. An open text, however 
’open’ it be, cannot afford whatever interpretation (Eco 1979, s.9). 
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De öppna texterna kan sägas ha strukturen av en labyrint, där läsaren tack vare sina tidigare 
erfarenheter (exempelvis överensstämmelse med och förståelse av författarens symbolspråk) kan 
vara en ”bra” eller ”dålig” läsare i interaktionen med texten. ”Dålig” symboliseras av 
missuppfattning eller feltolkning av texten. Eco uttrycker denna tanke på ett starkt kontroversiellt 
sätt, då han påstår att: 

It is possible to be stupid enough to read Kafka’s Trial as a trivial criminal novel, but at this point the 
text collapses – it has been burned out, just as a ‘joint’ is burned out to produce a private euphoric 
state (Eco 1979, s.9f). 

 
Det begrepp som Umberto Eco för fram som viktigt för sina teorier kring textperception och -
tolkning, är det han väljer att kalla för ”model reader”. Detta begrepp är ett uttryck för den läsare 
som författaren, medvetet eller omedvetet, vänder sig till i sin text. För att en text ska uppfattas 
på det sätt den är avsedd att göra, måste författare och läsare besitta samma förståelse för de 
textuella koder som författaren använder för att uttrycka sig och föra fram sitt budskap (Eco 
1979, s.7). Utan denna förståelse kommer läsaren inte att kunna förstå texten på en 
tillfredsställande nivå, och dess mening går förlorad. Eco menar att alla texter på ett eller annat 
sätt riktar sig till en viss (typ av) läsare, samtidigt som den utesluter andra: 

Every type of text explicitly selects a very general model of possible reader through the choice (i) of a 
specific linguistic code, (ii) of a certain literary style, and (iii) of specific specialization-indices (Eco 
1979, s.7). 

 
Här menar Eco på att en text redan i inledningen kan utesluta en stor grupp människor, om 
texten i första meningen påvisar att det krävs en viss ämneskunskap eller ämnesjargong för att 
kunna förstå skriftens innehåll. 
 
Eco för på många sätt fram ett synsätt på läsning som är typiskt för stora delar av 
forskningskåren.6 En syn som jag tar avstånd från. Det står i stark kontrast till den syn som 
Rosenblatt framför; att alla läsare har möjlighet att agera analytiker och föra fram värdefulla 
analyser på sina egna premisser, och att hur kompetent, ämneskunnig eller informerad någon är, 
så kan den personen aldrig uppleva läsupplevelsen åt oss (Rosenblatts kursivering på originalspråk, 
Rosenblatt 1978, s.132, 138, 141). 

4.3 Den skapa(n)de läsupplevelsen 
Ett vanligt sätt att se på skillnaden mellan hur olika personer läser och responderar gentemot vad 
de läser, är att göra en brytning mellan så kallad personlig och opersonlig läsning. Denna 
distinktion tar inte minst Berntsen och Larsen upp i sin undersökning som central för att skapa 
förståelse för läsar-textrelationen. Den forskning som presenteras under denna rubrik har jag tagit 
från Berntsen och Larsen Læsningsens former (1993), där de båda författarna tillsammans med ett 
större nordiskt forskarlag har eftersökt, sammanställt och presenterar en mycket omfattande 
historie- och teorigenomgång. Därför refererar jag mestadels av nedanstående forskning till just 
denna bok, och nämner den ursprungliga författaren eller forskaren endast då jag anser det 
givande eller nödvändigt. 
 
Berntsen och Larsen förklarar att brytningen mellan personlig och opersonlig läsupplevelse ligger 
i huruvida läsaren själv är med och ’formar’ texten, det vill säga låter sin egen personlighet och 
personliga erfarenheter spela med i läsningen (Berntsen och Larsen 1993, s.20f). Denna brytning 
ger upphov till två synsätt; det konstruktionistiska top-down där läsaren sätts i centrum för 
upplevelsen, och det receptionistiska bottom-up där man utgår från att texten och dess utformning 

                                                 
6 Talet om ”the informed reader”, ”the competent reader” och ”the ideal reader” påvisar enligt Rosenblatt en tydlig 
markering – och till och med nedlåtande – gentemot ”the ordinary reader”. Genom detta uttrycks en starkt elitistisk 
syn på litteratur och läsande, som under de senare årtiondena har tenderat att dominera akademiska kretsar 
(Rosenblatt 1978, s.138). 
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influerar läsaren starkare än läsaren påverkar uppfattningen av texten (1993, s.20f). Berntsen och 
Larsen relaterar dessa synsätt till två litteraturvetenskapliga synsätt, nämligen nykritiken, vilken 
var framträdande under 1930-1960-talen, och reader response-kritiken, som efter 1960-talet 
delvis övertagit nykritikens ställning. Inom nykritiken hävdas det att meningen finns i textens 
utformning och symbolstrukturer, och följaktligen vare sig i författarens syfte med texten eller i 
läsarens upplevelse av densamma. Detta visar på en datastyrd syn av hur en text bör förstås. Mot 
detta synsätt står den konstruktionistiska reader response-kritiken, vilken menar att en text aldrig 
kan ha en mening utan en läsare; utan någon som läser och aktivt tillägnar sig texten saknar den 
betydelse (1993, s.21). 
 
Författarna tar upp och talar om den forskning som sätter texten främst, det vill säga som ställer 
texten som den styrande parten i förhållandet mellan text och läsare. Bruner hävdar, att skillnaden 
i hur en text mottas och upplevs, står i samband med textens utformning, till exempel i skillnaden 
mellan skön- och facklitteratur (Berntsen och Larsen 1993, s.20). Dock finns det i de fyra 
kategorier som Larsen och Berntsen själva ställt upp (se avsnitt 3.4) ingen kategori som talar om 
endast ett formmässigt utbyte av texten, det vill säga en upplevelse som helt bortser från textens 
innehåll. Detta motiverar författarna med att: 

[D]en skønlitterære tekst kunstneristiske form (eller hvilken som helst tekst form) ikke har en 
selvstændig funktion, men udelukkende har en funktion i forhold til tekstens indholdsside. Dette 
synspunkt tilskriver altså formen en kognitiv, fremfor en retorisk funktion: Formen er ett middel til 
formidling af tekstens mening (Berntsen och Larsen 1993, s.34). 

 
Den upplevelseorienterade läsningen definieras som en läsning utan mål utanför (den pågående) 
läsningen, vilket här betyder ett åsyftat mål, inte det eventuellt uppnådda målet, som kan vara 
annorlunda. Därmed kan skillnaden i mål- respektive situationsstyrd läsning vara motivet med 
läsningen, framför resultatet av den (Berntsen och Larsen 1993, s.40). Här återkommer 
diskussionen om huruvida mötet mellan läsare och text bör ses ur ett receptionistiskt alternativt 
konstruktivistiskt synätt. Inom det receptionistiska hävdar man att det är textens form som 
bestämmer huruvida läsningen blir mål- eller situationsstyrd, och inom det konstruktivistiska 
fältet hävdar man att det är läsaren och dennes utgångspunkter vid läsningen som formar 
upplevelsen, i princip oberoende av textens uppbyggnad. Det transaktionistiska synsättet, vilket 
jag valt att ansluta mig till, talar istället om den unika relationsform som finns mellan den specifika 
läsaren och den specifika texten (Berntsen och Larsen 1993, s.41). 
 
Vad gäller texters möjligheter till diversifierade läsupplevelser diskuteras även huruvida det finns 
textformer för att uppnå specifika läs- eller upplevelsemål. Enligt Søren Kirkengaard kan 
förmedlingen av kunskap (erkendelse7) och ’äkthet’ eller innerlighet (förmedlande av icke-gener-
aliserbara och subjektiva upplevelser) ej ske genom en direkt begreppslig form. Det kräver istället 
ett implicerande av något, en förmedling i indirekt form, för att möjliggöra den flertydlighet och 
öppenhet för tolkning som krävs, för att läsaren ska kunna se sig själv i den aktuella situationen. 
Denna flertydiga textform, menar Kirkengaard, är den narrativa (Berntsen och Larsen 1993, 
s.53f). Samma tes finner vi även hos Wolfgang Iser, som beskriver hur textens mening 
framkommer främst genom dess konnotationer (bitydningar) framför dess denotationer (huvud-
betydelse/-r). Den denoterade meningen av ett ord, exempelvis leguan, förklarar vad ordet 
innebär (här ett djur under gruppen reptiler), medan konnotationerna blir lika med begreppets 
associationer. Dessa kan vara både ord- känslo- och situationsmässiga – här till exempel grön, 
fara, obehag, en viss doft från blommorna där den satt första gången du såg en leguan och så 
vidare. Det leder till att en texts konnotationer skapar möjlighet till flertydlighet och implicita 
meningar för den enskilde läsaren (Berntsen och Larsen 1993, s.55). 
 

                                                 
7 En översättning av detta ord är inte helt enkel. ’Förmedling av kunskap’ eller ’kunskapande’ kan antas vara de mest 
korrekta översättningarna. 
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När vi nu går över till kapitlet om den metod och det material som använts i denna undersök-
ning, har vi således med oss kunskap om hur det inom textreceptions- och textperceptionsfältet 
har varit, och är, en pågående diskussion kring hur läsar-textförhållandet ser ut och fungerar, och 
vad det är – i text eller hos läsare – som skapar och betingar dess karaktär. trots en ständigt 
pågående och utvecklande forskning kring frågorna, råder det fortfarande vissa frågetecken, 
främst av empirisk art, då empirin inte sällan verkar ha fått stå tillbaka för teorin. Detta föranleder 
som nämnt kapitlet som behandlad detta arbetes metod och material, där fokus ligger på att 
undersöka läsar-textrelationen från ett personnära, och starkt empiriskt bundet, tillvägagångssätt 
och resultat. Nedan presenteras dessa metodologiska och materialmässiga val, i syfte att inrama 
och presentera denna studies specifika utgångspunkter. Förhoppningsvis kan studien genom 
detta; en empiriskt bunden metod, och på detta sätt tidigare sällan använt teoretiskt ramverk, 
tillföra den existerande B&I-forskningen ytterligare kunskaper om den kontextualiserade läsar-
textrelationen. 
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5. METOD OCH MATERIAL 
I detta avsnitt behandlar jag de olika delarna av metod och material som jag använt mig av i 
undersökningen. jag presenterar och diskuterar val och urval av metodmässigt och analytiskt 
tillvägagångssätt, de deltagande respondenterna och de texter jag valt som underlag för deltagarna 
att läsa och reflektera över. Jag för även ett generellt forskningsetiskt resonemang som främst 
behandlar intervjuerna med respondenterna och hur resultaten av dessa presenteras; genom ett 
nära och personligt porträtt av respektive respondent, för att fördjupa och förtydliga den 
personliga kontexten och känslan av personen; hans/hennes situation och relation till läsning och 
de aktuella texterna (läs vidare under avsnitt 5.2). 
 
I relation till de frågeställningar och det syfte jag ställt upp som premisser för arbetet gör jag som 
tidigare nämnt en kvalitativ ansats i undersökningen. Mitt syfte har varit att skapa ett möte med 
deltagarna kring en lässituation (som jag skapat), för att söka utreda hur deras läsrelationer ser ut 
och fungerar, samt, att genom detta även använda deras svar i avseendet att pröva Rosenblatts 
teoretiska ramverks analysvärde (se avsnitt 2.1 Syfte, samt fortsatt läsning under 5.2 
Forskningsetiska överväganden). För att göra detta har jag valt att använda mig av intervjuformen för 
att möta respondenterna. Det är ett föga överraskande val, då det sannolikt är den 
undersökningsform som är vanligast vid kvalitativ forskning (Bryman 2002, s.299). Dock är det 
en mycket effektiv och underlagsgenererande sådan, när den används i rätt situationer. Inom 
intervjuramen har jag haft bäst möjligheter att möta de personer som valt att delta i studien, för 
att samtala och kunna fånga deras uttryck. Därutöver får man i en intervjusituation en möjlighet 
att skaffa sig en ”helhetsbild” av den intervjuade ifråga (där till exempel tonfall, kroppsspråk och 
den ’känsla’ man får av personen ingår), vilket kan vara till fördel under analysen (Widerberg 
2002, s.148). 
 
Som komplement till intervjuerna, och till viss del som underlag för dem, fick respondenterna ett 
papper med ett antal frågor som de ombads reflektera och föra mindre anteckningar kring – om 
de ville – medan de läste de aktuella texterna. De var avsedda att hjälpa deras minne och 
möjlighet till reflektion, och det gav också mig möjlighet att ta del av material och reflektioner 
som kom till i läsandets stund (se bilaga 7). 
 
De transkriberade intervjuerna genomsöktes sedan efter uttalanden som kan placeras i enlighet 
med de modeller för läsande jag valt att använda mig av (se kapitel 3. Teoribildning och utgångspunkt-
er). Transkriberingarna har också bidragit till att finna teman och begrepp som faller utanför dessa 
modellers ramar. Att vara öppen för att finna indikationer eller företeelser man inte förväntat sig 
från början (om man hade förväntat sig några i utgångsläget) är viktigt då även dessa kan komma 
att vara behjälpliga i analysen (Bryman 2002, s.384). De uttalanden som faller utanför ramen för 
Berntsen och Larsens samt Rosenblatts analysmodeller presenteras genom nedan nämnda 
porträttform (läs mer om porträttformen under rubrik 5.2). 
 
I fråga om undersökningens möjlighet till ett pålitligt och användbart resultat som dessutom är 
användbart som underlag eller utgångspunkter vid andra undersökningar inom området, är 
resultatet givetvis specifikt då den är utförd i starkt individuella kontexter. Det är dock inte en 
begränsning. Förutsättningarna är olika om man önskar utföra en undersökning som syftar att 
undersöka stabilitet (alternativt förändring) över tid i samma deltagares respons, gentemot 
antingen (a) de aktuella texterna eller (b) andra texter. I det första fallet (a), bör man vara 
medveten om att textrelationen är föränderlig över tid (se avsnitt 3.2) och är beroende på var man 
befinner sig i livet, och att förutsättningar kan ha förändrats sedan den tidigare textläsningen tog 
vid. Samtidigt är det högst sannolikt att det endast är åsikter och attityder av mer ’grunda’ slag 
som förändrats. Desamma av mer djupt sittande och grundläggande karaktär förändras endast 
mycket långsamt över tid. Därför kan man göra antagandet, att eventuella förändringar i respons 
och resultat är naturliga och har höga förklaringsmöjligheter. Om det istället gäller (b), hur 
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samma respondenter skulle respondera kring andra texter, eller om studien skulle utföras med en 
annan målgrupp, är upplevelsen och responsen givetvis inte densamma. Däremot, om de 
påverkande faktorer8 som undersöks är desamma som används i detta arbete, är en annan studies 
mätinstrument likvärdiga, och syftar till att utföra en undersökning som bygger på samma 
premisser, men med andra subjekt (deltagare). Även vid dessa förutsättningar är variationer i 
resultat oundvikliga på grund av deltagarnas ofrånkomligt varierande reflektioner, men något 
annat är heller inte önskvärt i en studie som utgår från respektive deltagares specifika kontext. 
Således är det, med en insikt och förbehållning om de unika variationerna, möjligt att överföra 
studiens form och resultat till en annan situation eller läsar-textrelationsundersökning. 

5.1 Tillvägagångssätt 
Jag går här relativt koncist igenom de steg jag tagit för att genomföra denna studie; från 
intervjumötet till utformningen av bearbetningen och analysen av det insamlade materialet. Jag 
har valt att använda mig av Karin Widerbergs bok Kvalitativ forskning i praktiken (2002) som 
stödunderlag när jag utformat tillvägagångssättet. I den diskuterar hon många av de problem jag 
(som de flesta vid en studie som baseras på intervjuer) brottas med och måste ta ställning till. 
Hon presenterar också många användbara råd för hur dessa val och avvägningar kan göras. 
 
De intervjuer som legat till underlag för insamlandet av information har haft en semistrukturerad 
form (Se ex. Bryman 2002, s.305ff; Widerberg 2002, s.96ff). Det innebär att intervjuerna baseras 
på och lutar mot ett så kallat intervjuschema eller intervjuguide; en uppställning av teman 
och/eller (öppna) frågor som intervjun är avsedd att behandla. Utrymme finns dock för att 
frågorna kan komma att ställas i en annan ordning än i guiden. Frågor kan tas bort om de anses 
överflödiga under intervjun, och nya frågor och följdfrågor kan komma att läggas till om detta 
anses givande. Jag har skapat en intervjuguide, som i grova drag ser ut som följande: 
 

 
Figur 3. Intervjuguide. 
 
Med respondenternas medgivande gjordes ljudupptagningar av intervjuerna för att sedan kunna 
transkriberas. (Kodning av material och sökande efter överensstämmande uttryck och möjlighet 
till citering underlättas enormt genom detta.) Under intervjuernas gång förde jag smärre 
anteckningar kring samtalet för att kunna göra en sammanställning av den information som 
framkom. Då jag förde anteckningar utöver inspelningen kunde jag nedteckna sådant som inte 
går att avläsa endast genom en ljudupptagning; den sinnesstämning jag uppfattar, reaktioner, 
kroppsspråk och uttryck. Detta gav mig bättre möjlighet att fånga en helhetsbild av personen i 
fråga (Widerberg 2002, s.115).  
                                                 
8 I denna studie undersöks i relation till person faktorerna utbildning, jobb och tidigare erfarenheter (och i relation till 
texten faktorerna språk och stil). 
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För att bygga upp en trygg atmosfär startade intervjuerna med att respondenten och jag 
’småpratade’ om hans eller hennes vardag snarare än befann oss i en strikt intervjusituation. Detta 
för att få personen i fråga – och även mig – att slappna av. Intervjuerna pågick mellan drygt 35 
minuter och omkring 70 minuter. Dock skiljer sig inte mängden analysmaterial, som extraherats ur 
intervjuerna alltför mycket åt, trots den stora skillnaden i tidsspann som intervjuerna pågick 
under. Detta berodde främst på att jag själv kände mig alltmer trygg i intervjusituationen för var 
gång, och därmed tenderade ’småpratet’ att uppta mer tid innan vi gick mer på djupet med frågor 
rörande främst de aktuella texterna. Intervjuerna förflöt relativt problemfritt med avseende på 
uppfattad uppriktighet och engagemang i uppgift och svar hos respondenterna. Hos en person 
uppfattade jag dock en viss nervositet över att inte uttrycka ’rätt’ svar, varvid jag förklarade för A, 
att ’rätt’ eller ’fel’ svar inte existerade här utan att det endast handlade om A:s eget tyckande. 
Hade A inte någon uppfattning i en viss fråga så var det okej att uttrycka det. Efter att jag hade 
sagt detta fick jag intrycket av att A slappnade av mer. I tre av fallen sände jag respondenterna ett 
fåtal kompletterande frågor via e-post, då jag hade glömt att ställa dem under intervjun och ansåg 
att de var viktiga för materialsammanställningen.  
 
Efter intervjuerna transkriberats, analyserades de genom att de genomsöktes efter citat, uttryck 
eller ordval som motsvarade de olika fälten inom de analysverktyg jag valt att använda mig av, det 
vill säga Dorthe Berntsen och Steen Folke Larsens samt Louise Rosenblatts modeller och 
scheman, och ställdes upp enligt dessa. Syftet var dels att göra en tematisk analys – i enlighet med 
ovan nämnda scheman – dels plocka ut och sammanställa information för att göra så kallat 
porträtt över de intervjuade (Widerberg, s 135, 141). Utplaceringen över Berntsen och Larsens 
samt Rosenblatts scheman har genomförts så, att jag använt mig av en viss begreppsapparat, där 
vissa begrepp tillsammans med närbesläktade, bundits samman med ett visst fält (och plats på 
fält) på respektive schema. Val och urval av begreppsapparat och placeringsanalys är givetvis 
gjorda av mig och därmed subjektiva. De ska därför inte ses som absoluta, utan sättas i 
sammanhang med just denna undersökning då de står som premisser för min analys och vid 
denna studie. För att förtydliga hur utplaceringen/analysen gått till, exemplifierar jag här genom 
att ställa upp ett urval av de begrepp jag använt mig av för att relatera dem tillbaka till respektive 
läsform (synonymer och närbesläktade begrepp visas ej här, då detta är en exemplifiering); 
 
Berntsen och Larsens fyrfältsmodell 
 
Läsform   Begrepp/respondentuttalande kopplat till läsformen 
 
Opersonlig upplevelseläsning Upplevelse; avslappning; avskärma sig; fly vardagen; 

berättelse; saga 
 
Personlig upplevelseläsning Inlevelse; identifiering [med karaktärer]; personligt 

engagemang; upplevelse av språk 
 
Opersonlig instrumentell läsning Fakta; information/informativ; kunskap; lärande; 

neutralitet 
 
Personlig instrumentell läsning Insikt; igenkännande; identifiering; tankeväckande; 

önskan/tanke om egen handling och/eller förändring 
 
Då Rosenblatts schema karaktäriseras av en flytande skala (kontinuum), väljer jag här att present-
era begrepp som kan anses representativa för respektive sida av skalan. Emellan dessa båda sidor 
återfinns därmed ett utrymme för mer eller mindre närbesläktade begrepp och uttalanden att 
utplaceras enligt övervägande upplevelse. 
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Rosenblatts efferent-estetiskt kontinuum 
 
Läsform   Begrepp/respondentuttalande kopplat till läsformen 
 
Efferent/opersonligt relaterande läsning Fakta, information, neutralitet, ej reflektion kring språk 

och stil alternativt uttryck att den hämmat läsupplevel-
sen, ej upplevelse under läsningens gång. 

 
Estetisk/personligt relaterande läsning Hög medvetenhet kring språk och stil och uttryck om 

att detta haft en inverkan på läsupplevelsen. Inlevelse, 
identifiering, relaterar egna erfarenheter till läsningen. 

 
Identifierings- och analysarbetet utförde jag rent fysiskt, vilket innebar att skriva ut de transkri-
berade intervjuerna för att söka igenom dem och klippa ut begrepp och uttalanden som kunde 
relateras till en viss läsform, och därefter klistra upp över ett papper där jag ritat upp de aktuella 
fälten. Efter att jag sammanställt detta framträdde en figur av den art som kan ses i 
presentationen av respektive deltagares läsupplevelseanalys, vilka återfinns i bilaga 1-6 (se 
utförligare beskrivning av dessa under rubrik 6.1 Porträtt och individuell analys). Efter analys av 
intervjumaterialet gjordes en sammanställning av detta dels genom ovan nämnda scheman, dels 
ett porträtt över var deltagare. Porträtten har använts för att komplettera det som kan utläsas i 
modellerna, med information och uttryck som inte ryms inom dessa, för att kunna få en 
helhetsbild av den specifika personen, situationen och relationen. Porträtten har sedan jämförts 
med varandra för att finna eventuella likheter och skillnader i transaktionistiskt förhållande. Dock 
förekommer ingen grövre generalisering av respondenterna som grupp utan jag har istället 
behållit den – i denna uppsats centrala – personliga kontexten. Varje enskilt porträtt har efter 
utformning sänts till respektive respondent för godkännande och möjlighet att kommentera om 
de ansåg att något i beskrivningen inte stämde (se vidare under 6.1). Samtliga deltagare 
presenteras för deras anonymitets skull med pseudonymer istället för med deras riktiga namn. 

5.2 Forskningsetiska överväganden 
Jag vill börja med att nämna att respondenterna i denna undersökning inte enbart befinner sig i 
sin egen kontext utan i en lässituation som är onaturlig, det vill säga skapad av mig. Den skulle 
därmed inte ha uppstått om detta arbete ej förelegat. Man kan hävda, att respondenterna befinner 
sig i en form av experiment; en kontext där jag använder mig av dem delvis för att pröva en teoris 
användbarhet. Jag vill dock påstå, att detta faktum inte skapat någon större forskningsetisk 
problematik inom ramen för detta arbete. ’Experimentet’ är av sådan art, att deltagarna konstant 
varit medvetna om vad som skett och senare fått möjlighet att gå igenom och godkänna, eller ej 
godkänna, det material som presenteras om dem. (Se fortsatt diskussion under rubrik 6.1 Porträtt 
och individuell analys). Detta har lett till att det inte skapats en situation där respondenten behövt 
känna sig osäker över undersökningens – och sitt eget deltagandes – natur. Istället har de 
överväganden jag gjort främst kommit att, som ej sällan inom den kvalitativa forskningen, handla 
om hur intervjuerna bör utföras och senare presenteras i uppsatsen. 
 
Jag har undvikt att låta intervjufrågorna bli överdrivet närgångna och givetvis fått dem att kretsa 
kring ämnen av vikt för undersökningen (se bilaga 8. Intervjuguide). Frågorna har i relation till 
undersökningens syfte haft en tydlig personlig karaktärista, samtidigt som jag sökt undvika frågor 
av allt för privat karaktär. Det har dock varit upp till intervjupersonerna att bedöma, vad de ansett 
vara av privat eller närgången natur, och vad de har haft lust att svara eller inte svara på. Detta 
visade sig dock under intervjuernas gång inte vara något större problem, då ingen av 
respondenterna enligt min åsikt, backade för vissa frågor på grund av att de skulle vara av känslig 
natur eller ansåg att de var utelämnande. 
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Den presentationsform jag valt för underlaget är så kallade porträtt/typfall. Widerberg diskuterar 
dessa, och framhäver att porträttformen kan bidra med att ”synliggöra helhet, komplexitet och 
variation men också vissa teman” (2002, s.135). Det föreligger dock en problematik i att 
porträtten av sin natur kommer mycket nära i beskrivningen av deltagarna. Det åligger mig som 
ansvarig för undersökningen att vara försiktig vid utformningen av porträtten och ta etiska 
hänsyn till mina respondenter, så att de inte känner sig utlämnade eller kränkta. Det främsta valet 
till att använda porträtt som presentationsform är att det stämmer väl överens med den teoretiska 
bakgrund mot vilken jag valt att ställa denna uppsats; transaktionsteorin och dess grundtanke om 
att varje situation är individuell och unik. Detta perspektiv kan därför komma att förlora på en 
generalisering eller ofullständig framställning (se även Widerberg 2002, s.142). Härmed står jag 
fast vid porträttet, som en i detta fall mycket givande och praktiskt taget nödvändig 
presentationsform. Respondenterna fick läsa igenom de delar, där de presenterades individuellt 
och citerades (i porträtt och uppställning över scheman) för att godkänna dem eller kommentera 
om det var något i dessa som inte kändes bekvämt att publicera, i sin dåvarande form eller 
överhuvudtaget. En av respondenterna hade en kommentar, som jag presenterar i samband med 
dennes porträtt (se 6.1.6 Sebastian), medan de övriga godkände materialet. 
 
Ett annat val jag gjort är att innan intervjun – i samband med respondenternas textläsning – ge 
dem möjlighet att anteckna kring sin läsning utifrån ett papper med fem stycken frågor (se bilaga 
7. Tankeschema för respondenter) jag gav dem vid samma tillfälle som de tillhandagavs de texter de 
skulle läsa. Jag har sett detta val både som en möjlighet och en risk. Möjlighet innebar en mer 
givande intervjusituation, med respondenter som kände sig mer förberedda och trygga gällande 
vad intervjun skulle komma att kretsa kring. Risken var att frågorna skulle påverka 
respondenternas svar, genom att de på grund av frågeunderlaget antagit en i större utsträckning 
reflexiv alternativt efferent hållning, än de skulle ha gjort utan underlaget. Det tidigare innebär att 
det fanns en risk att svaren inte alltid kom spontant utan som en följd av en övervägd reflektion. 
Denna reflexiva hållning till texten skulle leda respondenterna mot en mer reflekterande eller 
personlig hållning gentemot texten – med färre inslag av den efferenta hållningen – än om 
möjligheten till reflektion inte hade föregått intervjun.  Man kan även hävda, att dessa frågor 
riskerat att ge upphov till omvänd problematik; att respondenterna endast fokuserade på att ’söka 
efter svar’ till frågorna i texten och inte tillägnade sig den läsupplevelse de skulle fått utan dem.  
 
Efter att ha genomfört intervjuerna har jag dock stor anledning att tro, att frågorna inte påverkat 
respondenternas svar i ett negativt avseende. Respondenterna verkade överlag inte ha lagt stor 
fokus på de skriftliga frågorna.9 De svar jag fick av respondenterna, både skriftligt och muntligt, 
verkar motsäga att de endast läst på ett sådant sätt att de sökt svar på frågorna i texten. Jag har 
däremot anledning att tro, att frågorna i viss utsträckning kan ha påverkat vissa av 
respondenterna på ett sådant sätt, att de tenderat till en mer reflekterande hållning gentemot 
texterna än de skulle ha gjort utan dem. Efter att ha genomfört intervjuerna ser jag dock inte som 
någonting negativt. I de fall där respondenten – medvetet eller omedvetet – kan anas ha antagit 
en mer reflekterande inställning på grund av de skriftliga frågornas förekomst, verkar dessa 
ingalunda ha tagit över lässituationen utan istället hjälpt personen ifråga att formulera och delge 
sina tankar kring texten. 

5.3 Respondenterna 
I detta avsnitt fokuserar jag främst på att förtälja, hur jag kommit i kontakt med de personer som 
deltagit som respondenter i studien, och vad detta förfarelsesätt kan haft för inverkan och 
konsekvenser för studiens resultat. För en mer utförlig beskrivning av var respondent samt vidare 
                                                 
9 De som använt sig av pappret med frågor hade skrivit ner lösryckta ord och spontana reflektioner och tankar (som 
uppstod under läsningens gång) på detta, och det var i mångt och mycket dessa svar de – i relation till frågorna – 
sedan återspeglade muntligt. Andra hade valt att inte ta med pappret till intervjun eller skriva ner något på det. En 
person hade valt att skriva ner lösryckta tankar och ord på ett eget papper. 
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diskussion kring gruppens sammansättning och egenskaper, se vidare under rubrik 6.1 Porträtt och 
individuell analys respektive 6.2 Resultatanalys i gruppform. 
 
De sex personerna som deltog i studien var mellan 22 och 46 år gamla, varav tre var män och tre 
var kvinnor. Min initiala tanke för uppsökande var att personerna skulle vara bokcirkelsmed-
lemmar. Detta för att söka finna vana läsare, som inte skulle se uppgiften att läsa de två texterna 
som en ”börda” för dem själva, utan snarare som någonting hanterbart och förhoppningsvis 
lustfyllt. Jag tog mig därför till en bokcirkel jag fått tips om och ställde öppet frågan till 
medlemmarna om de önskade delta i ett uppsatsarbete inom B&I, där deras uppgift skulle vara 
att läsa och reflektera (i en intervjusituation) kring två texter som de skulle få tilldelade av mig, 
och utan att förkunskaper krävdes. Av sju personer som vid detta möte visade ett spontant 
intresse blev det till slut tre av dem som bestämde sig för att delta i undersökningen. För att finna 
fler deltagare valde jag dock senare att frångå kravet på att de skulle vara bokcirkelsmedlemmar, 
och fokuserade på tanken om att de skulle vara läsaktiva personer, av samma anledning som 
tidigare beskrivits. Jag valde då att fråga vänner och familjemedlemmar om de kände någon som 
skulle kunna vara intresserad av att delta i studien, och vid ett jakande svar bad jag att få kontakta 
den personen. Genom denna uppsökningsmetod tillkom ytterligare tre deltagare, varvid även här 
läsaktivitet och -vana var ett genomgående (önskvärt) särdrag. 
 
De tre personer som var bokcirkelsmedlemmar var de som befann sig i mittspannet av 
åldersfördelningen, och hade alla studerat, eller studerade, teoretiska högskoleämnen. De tre 
övriga hade avslutade gymnasieutbildningar, och en av dem hade genomgått en yrkesutbildning 
på högskola till sjuksköterska, med senare påbyggnadsutbildning. De faktum, att alla deltagare är 
vana och aktiva läsare (vilket dock här var en faktor och ett homogent drag som var eftersträvat), 
att flertalet av dem är relativt unga och högskoleutbildade, samt har tillkommit i undersökningen 
genom två distinkta sammanhang10, skapar givetvis förutsättningar och erfarenheter som hade 
varit annorlunda om gruppen hade haft en annan sammansättning. Som att den exempelvis hade 
bestått av icke-läsare, personer med endast grundskoleutbildning, en högre snittålder och om de 
hade funnits genom ett eller flera andra specifika sammanhang. Detta har minskat – man skulle 
till och med kunna hävda hindrat – de slumpmässigt likartade egenskaperna samt diversiteten i 
deltagargruppen, som genom andra förfarelsesätt vid sökandet efter deltagare kunde ha varit mer 
uttalad och bredare.  
 
Ovanstående innebär en problematik i forskningsresultatet då, när man använder sig av personer 
i undersökningen bör sträva efter att finna en bred och diversifierad målgrupp utan oönskade 
inbördes relationer, alternativt tvärtom en specifik grupp om det är det som söks, för att få fram 
ett resultat som kan motiveras både ur forskningsetisk och ur resultatmotiverad aspekt. I detta fall 
kan det konstateras, att uppsökningsmetoderna gett en snävare respondentgrupp, och därmed ett 
snävare resultat (alternativt uttryckt ett resultat som kunde tjänat på en medverkan även av 
personer med andra förutsättningar), än vad som kunde ha varit.  
 
Jag vill samtidigt långt ifrån döma ut denna studies möjligheter till ett brukbart resultat och en 
fruktbar analys på grund av en önskan om en mer diversifierad respondentgrupp. Trots paralleller 
deltagarna emellan och en avsaknad av ett förutsättningslöst uppsökande av dem, är studiens 
syfte fortfarande att se på den individuella och kontextbaserade läsupplevelsen och dess beting-
elser, vid sidan av andra sammanhang än just denna. Här är det individen och dennas upplevelser 
som står i centrum. Detta innebär givetvis inte att läsaren, eller lässituationen, står autonom från 
sammanhang överhuvudtaget, snarare tvärtom, men det innebär att transaktionen är baserad på 
en individuell kontext, vilken givetvis är unik vare sig det finns beröringspunkter eller ej 
deltagarna emellan. 

                                                 
10 Vissa av dem var medlemmar av samma bokcirkel, medan övriga tillkom genom kontakter i en vidare 
bekantskapskrets med en huvudsaklig om än diffus ”kärna” – min familj och bekantskapskrets. 
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5.4 Val av texter 
De två texter som används som underlag för undersökningen är (a) Niccoló Machiavellis Fursten, 
samt (b) Från sydöstra Mexicos underjordiska berg av Subcomandante Marcos (en samling av 
kommunikéer som Marcos författat). Emedan båda dessa texter är klassificerade som 
facklitteratur11, kan det verka som ett underligt val vid en undersökning av efferent alternativt 
estetisk läsning. Resultatet av respondenternas läsning, hade säkerligen blivit annorlunda om 
texter som är mer särpräglat skönlitterära eller ’estetiskt utformade’ valts, vare sig det varit en 
skönlitterär novell eller en diktsamling, till vilka man kan koppla helt andra former av tolkningar. 
Men jag har här sett en möjlighet i att välja att använda Subcomandante Marcos text som en 
representation för möjliggörandet av läsning av estetisk art. Trots att texten klassificeras som 
facklitterär är den i mångt och mycket skönlitterärt – eller narrativt – utformad med anekdoter, 
berättelser och sagor. Dessa varvas med berättande av mer realistisk och informativ art, men som 
ändå inte är strikt upplysningsorienterad i sin form. Just detta ’diffusa läge’ mellan saga och 
verklighet, målande beskrivningar och information, låter (– tillåter –) läsaren att själv skapa sig en 
uppfattning om vad det är för sorts text hon eller han läser, och reflektera utifrån det, utan 
medvetenhet om tidigare pålagda definitioner av textens art som kan styra tankarna kring hur 
texten ’bör’ tolkas (se Rosenblatts resonemang kring detta i avsnitt 3.3, sida 8). 
 
Jag sökte därtill ett verk som kunde stå i kontrast till Marcos textsamling, och valde Machiavellis 
Fursten. Båda diskuterar och behandlar begreppet makt – direkt eller indirekt – från olika 
infallsvinklar (ovanifrån- respektive underifrånperspektiv) – under olika tidsåldrar och tidsandor. 
De gör det även på skilda språkliga och stilistiska tillvägagångssätt då Fursten ger ett strikt 
informativt och faktabaserat intryck som inte ger utrymme för överflödiga utläggningar, knappt 
överflödiga ord, av vare sig skönlitterär eller annan art. Samtidigt är det inget refererande verk 
eller vetenskaplig uppsats, utan kan ge möjligheten att ses som en samhällsbetraktelse; ett uttryck 
för en befintlig västerländsk anda under början av 1500-talet. Ovanstående ger en intressant 
diversifiering i texternas utformning och hur de relaterar till det aktuella maktbegreppet. Önskan 
är att detta har gett upphov till mer variationsrika reflektioner från intervjupersonerna kring 
texterna och temat, än om endast en text hade ingått i underlagsmaterialet, alternativt flera texter 
med en likartad syn på temat.  
 
Niccoló Machiavelli levde 1469-1527, och var aktiv som historiker, filosof och statsman i sitt 
hemland Italien. Fursten (Il Principe) skrev Machiavelli i början på 1500-talet, och den är hans mest 
kända skrift. I denna för Machiavelli fram sina teser kring hur en härskare bör styra sitt rike och 
folk på bästa sätt. Han relaterar till hur han anser att många av hans samtida, och förtida, 
samhällen och furstar har klarat – eller ej klarat av – detsamma. Machiavellis tankar kring 
människan och makt är något som än idag är vida kända och inte sällan omtalas i negativa ordalag 
då de anses betona en kall och skoningslös mentalitet. Det har till och med uppkommit ett 
begrepp som kallas machiavellism, vilket enligt Nationalencyklopedin ”ibland [används] i betydelsen 
’slug och svekfull maktpolitik’ ” och att machiavellism inom psykologin ”betecknar […] en 
benägenhet att kyligt och skrupelfritt manipulera andra, i syfte att påverka eller kontrollera dem” 
(Nationalencyklopedin, nätupplaga). På baksidan av 1996 års upplaga av Fursten beskrivs boken 
med följande ord: 

Niccolò Machiavelli (1469-1527) skrev sin mest berömda bok Fursten (Il Principe) år 1513 efter det att 
han fråntagits sin befattning som sekreterare i Florens utrikesstyrelse. Under sina år i denna tjänst hade 
han haft tillfälle att på nära håll studera flera av de ledande männen inom europeisk politik, bl a Cesar 
Borgia, påven Julius II och kejsar Maximilian I. Med ledning av sina studier i klassiska litteratur och 
samtida politik lägger Machiavelli i Fursten fram sina idéer om statsförnuftet och hur en stat skall 
styras. Fursten skall hänsynslöst hävda sin och statens makt inåt och utåt, det spelar ingen roll vilka 
medel som används. Moralen måste offras för statsnyttan. 

                                                 
11 Fursten som O; samhälls- och rättsvetenskap och Från sydöstra Mexicos underjordiska berg som Kqc; Mexiko, 
Centralamerika och Västindien 
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Machiavellis namn har blivit symbolen för hänsynslösa politiska maktsträvanden. Fursten 
kom att få stort politiskt inflytande på följande århundradens statkonst och har aldrig upphört att 
fascinera och förbrylla. Ända in i vår tid har presidenter och diktatorer försökt leva upp till 
Machiavellis läror. Det gör Fursten till en evigt lika aktuell bok. 

 
Subcomandante Marcos fungerar som språkrör eller ansikte utåt för Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN); Zapatistgerillan för nationell befrielse. Gerillarörelsen har säte i sydöstra 
Mexico och har som mål att utöka den mexikanska ursprungsbefolkningens rättigheter och 
möjligheter till politiskt inflytande i regionen och landet. Subcomandante Marcos har sedan 
gerillan gav sig tillkänna vid nyår 1994 alltid vid officiella framträdanden framträtt maskerad med 
balaklava12, även om hans sanna identitet idag anses avslöjad. Marcos ”uttrycker med poesi och 
underfundiga fabler på presskonferenser och via Internet sin och zapatisternas ideologi” 
(Nationalencyklopedin, nätupplaga). Detta görs främst via kommunikéer, vilkas extensiva 
spridning främst över Internet, i mångt och mycket är det som gjort gerillan känd. På baksidan av 
Från sydöstra Mexicos underjordiska berg (2001) återfinns beskrivningen: 

Zapatistgerillan i Chiapas, Mexico, inspirerar en hel värld med sin demokratiska och fredliga strävan. 
Subcomandante Marcos är deras språkrör. Hans blandning av ömsinta reportage från indianbyarna, 
skarpa analyser av globaliseringen, poetiska sagor och självironiska humor liknar inget annat.13 
 
”Vad jag måste beundra hos Marcos är den människa han är, vad han uträttar, och att han dessutom är 
en stor författare.” – José Saramago, Nobelpristagare i litteratur 1998 

 
Denna kortare framställning av det tillvägagångssätt jag använt mig av, men framför allt 
respondenterna och de texter de fått att läsa, leder i nästa kapitel fram till en mer djupgående 
presentation – och analys av – respondenternas texttransaktioner. Genom dessa önskar jag 
undersöka det transaktionistiska förhållandet på det individuella planet, för att se om det står att 
finna generella, såväl som unika, förhållanden som hjälper oss att utreda och förstå relationen 
mellan läsare och text. 

                                                 
12 En huva med öppning för ögonen. 
13 Skrivet av Erik Gustavson, som översatt den svenska upplagan och inleder boken med en egen längre essä om 
gerillan. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
Detta kapitel presenterar deltagarnas läsupplevelser och texttransaktioner, och kapitlet är 
uppdelat i två delar; i den första delen presenteras och analyseras varje deltagare enskilt, genom 
porträtt och uppställning över analysscheman. I den andra delen gör jag en genomgång av 
respondenternas svar och min analys av dem, i gruppform. Denna uppdelning görs då jag anser 
att det ger bäst möjlighet att utforma både en överskådlig genomgång och en mer utförlig analys 
– där både bitarna såväl som helheten innefattas. Ordningen dessa kapiteldelar faller i, har valts 
med anledning av att jag först önskar presentera var deltagare för sig, för att skapa en förståelse 
av dennas kontext och bakgrund, för att sedan kunna knyta samman de olika delar och element 
var respondent för med sig till texttransaktionen, i gruppdiskussionen. 

6.1 Porträtt och individuell analys 
Under denna resultatets och analysens första del presenteras respektive deltagare först genom ett 
kortare porträtt och följs sedan av en analys av respondentens intervju, som är uppställd enligt 
kontinuum och schema. Vid uppställningen visar jag resultat både för hur personen talar om hur 
hans eller hennes vardagsläsning ser ut, i vilket syfte hon eller han läser, samt hur personen i fråga 
responderade till de aktuella texterna. Figur för respondenternas vardagsläsning är markerad med 
grått, för läsningen av Fursten med randigt, och för läsningen av Från sydöstra Mexicos underjordiska 
berg med vitt. 
 
Jag har valt att göra markeringarna för de två uppställningsformerna (Berntsen och Larsens 
respektive Rosenblatts modell) olika, då de fungerar något olika. På Berntsen och Larsens fält har 
jag punktmarkerat läsupplevelsen med en cirkel. Beroende på var på det aktuella fältet cirkeln är 
utsatt ser man om – och i så fall hur – läsningen hade inslag av andra läsformer än den för texten 
dominanta. Jag exemplifierar här med uppställningen av Eriks resultat: 
 

                                    
Figur 4. Exempel: Uppställning av Eriks läsupplevelser enligt Berntsen och Larsens fältmodell 

 
Här ser vi hur läsningen av respektive text samt den ordinära läsningen antar ett dominant 
läsperspektiv, samtidigt som cirklarnas utplacering ändå vittnar om att inslag av en eller flera 
andra läsformer förekommit. Vardagsläsningen har här karaktären av främst personlig upplevelse-
läsning men med inslag av personlig instrumentell läsning, vilket påvisas genom att cirkeln är 
placerad nära det sistnämnda fältet. Transaktionen med Från sydöstra... hade främst karaktär av 
opersonlig instrumentell läsning men dras samtidigt till viss del mot formen av personlig 
upplevelseläsning. Läsningen av Fursten hade stark karaktär av opersonlig instrumentell läsning 
och få inslag av andra läsformer och är därför placerad nära hörnet längst ner till vänster för 
denna läsform. Hade en cirkel placerats precis på korset – på fältets mitt – hade detta inneburit, 
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att ingen dominant läsform kunnat identifieras utan att element från alla fyra läsformerna varit 
lika starka. 
 
Rosenblatts kontinuum har jag valt att utforma något annorlunda. I relation till att Rosenblatt 
uttrycker att ingen texttransaktion endast inbegriper den ena eller andra formen av läselement 
eller uppmärksamhetsform (läs utförligare om detta under avsnitt 3.3) har jag, för att 
uppmärksamma detta, valt att placera ut läsupplevelsen i form av en flytande utplacering. Denna 
visar, vilken form av läsning som var de/n dominanta, men uppmärksammar samtidigt uttalan-
den som föll utanför ramen för den. Hur framträdande uttalanden på en viss del av skalan var, 
visas genom bredd på markören. Jag exemplifierar här genom att visa hur uppställningen för 
Karins läsupplevelser ter sig på kontinuumet: 
 

 
Figur 5. Exempel: Uppställning av Karins läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum.14 

 
Figuren visar alltså hur respektive läsupplevelse sträcker sig över delar av kontinuumet, och visar 
samtidigt var tyngdpunkten för upplevelsen låg. I detta exempel ser vi en intressant avvikelse i 
hur läsningen av Fursten framkallat två tyngdpunkter på skilda sidor av kontinuumet, vilket kan 
inträffa. Scheman över samtliga deltagares läsupplevelser återfinns i – och hänvisas löpande till – 
bilagor i slutet av dokumentet (se bilaga 1 till 6). Vad gäller de citat från deltagarna som jag här 
presenterar, har jag valt att göra dem så ’naturtrogna’ som möjligt, det vill säga i stor utsträckning 
skrivit ut dem i talspråk. Detta för att än mer indikera den individuella upplevelsen, och 
möjliggöra en ’känsla’ av personen i fråga. Skillnader i grad av talspråk respondenterna emellan, 
har den enkla förklaringen att de alla talade på olika sätt, med mer eller mindre utbredd dialekt, 
och använde sig av varierande grad av slang och talspråksuttryck.  

6.1.1 Dan 
Vi träffas i Dans lägenhet i förorten, där han bor med sina två rumskompisar. Han är 22 år och är 
en av dem jag träffar, som övergett ett minde svenskt samhälle till förmån för ett större. När han 
flyttade första gången, i samband med studenten, var det till förmån för sin utbildning. Innan han 
flyttade hit har han studerat på folkhögskola längre söderut i landet där han studerat konst, vilket 
han också gör nu. Han studerar på en linje som ska förbereda honom för en önskad plats på en 
konsthögskola någonstans i Europa, och när vi möts är han i full gång med att sända ut 
ansökningar. I övrigt pendlar han ibland till sina föräldrar söderut och till flickvännen norröver. 
Syskonen träffar han mer sällan, då de numer bor i andra europeiska länder. Dan säger att han 
efter avslutad utbildning tänkt sig ’konstnärslivet’, men berättar att det varken är hans enda eller 
högsta dröm: 
                                                 
14 Eftersom jag för formens och utrymmets skull analyserar tre texter över samma schema samtidigt har det ingen 
betydelse på vilken höjd (uppfrån och ner) som respektive läsupplevelse är placerad. De står helt enkelt i fallande 
ordning ((a) vardagsläsning; (b) Från sydöstra; (c) Fursten) på alla deltagares kontinuum för att skapa kongruens i 
uppställningen. 
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Men jag drömmer om, om andra saker. Jag drömmer inte om å få bli konstnär. Men jag jag har tänkt 
mig snarare att det kommer jag å försöka bli. 
 
Vad drömmer du om att bli då? 
 
Vaktmästare. Jag drömmer om å få bli... vaktmästare på en eh en liten sån här bungalow-resort. 
Nånstans i Söderhavet. Ska bo i en av bungalow – lotsarna. Å typ, måla vit färg å spika rakt spikar å – 
ligga i min hängmatta hela dagarna. Skaffa mig mycket skägg å [...] gilla whiskey. 

 
Dan har de senaste åren sommarjobbat i Grekland, som diskare och med att städa båtar. Han ser 
dock inte det som ett steg närmare drömyrket då det trots den idylliska omgivningen snarare 
identifieras med stress och hets och avsaknad av fritid. I Sverige tjänar Dan sitt uppehälle genom 
att arbeta som tidningsutdelare, då han efter fyra år på folkhögskola inte längre är 
studiemedelsberättigad. En för honom vanlig dag beskriver han som att han går upp mellan fem 
och sex på morgonen, går till jobbet, går vidare till skolan och när han sedan kommer hem ägnar 
han sin lediga tid åt att ta det lugnt framför TV:n, rita eller måla. Han umgås gärna med sina 
vänner och håller för tillfället på att lära sig spela gitarr. Han säger att inte är politiskt aktiv, men 
att det bland politiska organisationer är SAC15 han står närmast. Helgerna tillbringar han ofta till 
stor del i skolan; dels arbetar han extra som städare där, och dels brukar han (tillsammans med 
andra studenter på skolan) uppehålla sig där för att måla. Har han pengar över tar han gärna en öl 
på den lokala puben. Han tycker att jobbet och skolan upptar mycket av hans tid, men inte att 
han saknar tid till att göra saker han vill. Mest framträdande i vårt möte är hur konstnärskapet 
genomsyrar vardagen och att han villigt lägger mycket av sin tid på detta: 

Det [...] e jätteroligt, [att vara i skolan, min anm.] det e därför jag vill gå [...]. Men – det e samtidigt 
mycket å göra för det e ju mycket idéer som svävar omkring hela tiden i huvet. Man kan säga att det e 
som ett hobby- – eller vad säger jag, som typ fritidsgård så här nästan kanske. Fast det finns [...] 
oändligt mycket med kaffe som man får dricka. 

 
Informationen jag får kring Dans läsning till vardags är inte uttömmande, men han säger att han 
på senare tid funnit ett nytt ”system” för sin läsning, då han är för trött för att läsa på kvällarna. 
Istället har han nu kommit på möjligheten att läsa på raster, och när det inte finns någonting att 
göra på jobbet. Detta tycker han är mycket bra och det ger honom möjlighet att få läsa. Vad det 
är för litteratur som intresserar honom beskriver han som: 

[Jag] intresserar [...] mig för, filosofiska texter, kanske. Å såhär – udda, riktigt udda böcker. [...] [E]n av 
favoriterna e Tärningsspelaren. Den e riktigt skön. Å så gillar jag... eh, Moment 22. [...] Ah den Moment 22, 
han författar’n där – Joseph Heller, han e helt skogstokig. Å jag jag kan ju verkligen tända på såna här, 
konstiga människor å konstiga grejer. Så det e, det e mest för att det e så tokiga grejer å det e 
egentligen samma med Tärningsspelaren. Å så e den så här psykologisk. 

 
Dan säger att han finner böcker att läsa genom att han får litteraturrekommendationer av vänner. 
Han läser gärna, men har svårt att ta sig igenom en hel bok, även om han finner den intressant. 
Han läser därför ofta endast halva böcker, oavsett bokens sidantal. (Han har dock lyckats ta sig 
igenom båda de för studien aktuella texterna.) Han säger att han inte tappar intresset för boken, 
men att han efterhand läser allt långsammare och kortare delar och att de till slut helt enkelt blir 
’liggande’, om det inte är en text han från början tar sig igenom snabbt. Han uttrycker ett stort 
intresse för språket i böckerna och han fastnar ofta för specifika meningar, som är vackert eller 
speciellt utformade, och skriver ner dessa i en ’citatsamling’. 

6.1.1.1 Analys av Dans läsupplevelser 
Utplaceringen av Dans läsformer över Berntsen och Larsens fält återfinns i bilaga 1, figur 6. Som 
tidigare nämnt fick jag ingen större uppfattning om hur Dans läsning ser ut i vanliga fall, men den 
information jag fick visade, att hans läsupplevelser uteslutande hamnade mellan opersonlig 
upplevelseläsning och personlig upplevelseläsning. Det han tycker om att läsa är berättelser och 
romaner; upplevelseorienterade former av litteratur. Han uttrycker att han inte tycker speciellt 
                                                 
15 Sveriges Arbetares Centralorganisation, syndikalisterna. 
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mycket om att läsa litteratur med politiska inslag utan hellre filosofiska. Det verkar inte vara i 
syftet att analysera spörsmålen filosofiskt i sig, utan snarare att det ger intressanta inslag och lyfter 
den önskade ”udda” läsupplevelsen och berättelseformen. 
 
När vi talar om Från sydöstra uttrycker Dan att han ”lärde sig” om zapatistgerillan. Vid frågan om 
hur han skulle kategorisera boken svarar han, att han definitivt anser den vara av facklitterär art, 
trots dess språkliga utformning; ”det e ju faktagrejer dom [Sub Marcos och Machiavelli, min 
anm.] berättar”. Detta talar för en opersonlig instrumentell form av läsning och uppfattning av 
texten. Å andra sidan använder Dan även ord som ”historier” och ”dagboksskrivande” i relation 
till boken, och han säger att han tycker om texten och dess språk. Han verkar starkt uppskatta 
utformningen (av språket) och upplägget. Han betraktar Marcos skrivande om ”sitt gäng upp 
uppe i bergen” till stor del på ett berättelsemässigt sätt, dock utan att jag får uppfattningen att han 
själv lever sig in i eller identifierar sig med karaktärerna i boken. Detta talar för en opersonlig 
upplevelse av läsningen. 
 
Fursten ser Dan som ”tråkigt” och ”simpelt” skriven och anser att texten känns ”uppstaplad”. 
Han anser ändå inte att den är dålig på grund av det: 

[D]en var så gammaldags översatt, å så simpelt skriven. [---] Ah. Det tycker jag. [D]et [är] inte [...] 
massa... Jidder – jidderijadder om, om annat utan det e bara rakt på sak, å behöver inga egentligen inga 
spexiga ord utan har har han har ju ett väldigt lätt språk. Men, kanske ett tråkigt språk. Men det det 
spelar ingen roll för, även om språket e tråkigt så e ju det [bokens innehåll, min anm.] liksom 
intressant. 

 
Han ger uttryck för en opersonlig läsning, där han läser utan ’skönlitterär’ inlevelse och istället 
extraherar information ut texten. Dock applicerar han i hög grad furstens beteende och 
egenskaper (som Machiavelli beskriver dem) på sig själv. Han uttrycker att han önskar ’överföra’ 
beteendet, det vill säga lära sig att anta det eller utveckla sitt eget beteende i linje med detta. 
Citatet nedan ger uttryck för en personlig instrumentell form av läsning: 

Det, kunde bara pricka av såhär, å så tänka ut, ah å försöka applicera på sig själv. Istället för nån sån 
här – diktator skulle det eller furste så tänkte jag ah om konstnärsyrket. Hur man kanske ska bete sig 
för å få makt, inom konstnärskåren. [---] Ah nämen jag tycker han han säger det lite fräckt sådär. Och 
jag skulle gärna vilja liksom, testa det som sagt å – applicera det på nånting, för det verkar va’ va’ 
vettigt. Eller ja kanske inte vettigt vettigt men det verkar ju, kanske fungera. Så det hade ju var’t kul å 
testa. 

 
Vid en uppställning av Dans vardagsläsning över Rosenblatts kontinuum fann jag i intervjun 
endast element från den personliga/estetiska delen av kontinuumet (se schema i bilaga 1, figur 7). 
Han antyder att hans läsning främst består av romanläsning och att han läser för att söka 
upplevelser, och talar även om betydelsen av språket och textens utformning. Han uppvisar en 
fascination för det han anser vara riktigt bra utformad text. Dan säger att han kan ”frossa” i 
texten ”när en mening är riktigt snyggt skriven”, och att han gärna lägger citat från vissa böcker 
på minnet. Detta förklarar han med att ”såna här meningar som jag plockar dom dom behöver ju 
inte ha nån sån här bra innebörd utan det kan ju vara att jag bara, att det är snyggt skrivet. 
Använder, orden jävligt bra med varandra”. 
 
Dans läsupplevelse av Från sydöstra innefattar både efferenta/opersonliga samt mer personliga och 
estetiska karaktärsdrag samt uttalanden däremellan. På den efferenta sidan av skalan hamnar 
uttalanden som uttrycker, att han lärt sig saker han inte tidigare visste om gerillan och ställer sig 
till synes som en ’opersonlig’ betraktare till skeenden i texten. Han uttrycker att boken bör 
klassificeras som facklitterär. Längre åt höger på kontinuumet ser vi Dans respons på texten som 
är av personlig och estetisk art, genom hans i mångt och mycket upplever texten som en målande 
berättelse. I en passage drar han paralleller till sin roll som konstnär, och han uttrycker starka 
affektiva känslor gentemot Marcos sätt att skriva: 
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Jag tyckte jag tyckte jättemycket om hans språk. Det va’ – jättehärligt. [---] Jo jag gilla’ han som fan. Så 
jäkla, ah ja precis han har var’t uppe i bergen för länge, när han skriver sina, sina teorier å nyhetsgrejer 
på ett sånt sätt. Då behöver han komma ner lite å – kolla på TV kanske. 

 
Dans läsning av Fursten var starkt tudelad i sina element av opersonlig/publik respektive personlig 
läsning, vilka delades av ett i princip tomt mittspann. Den efferenta läsningen representerades av 
att Dan refererade till Fursten som en utan tvivel facklitterär bok. Han ansåg den ”gammaldags 
översatt” och ”simpelt skriven” och uttryckte, att den i form av estetisk läsning inte gav honom 
något. Han uttalar även efferenta element, som att läsningen gav honom en viss kunskap kring de 
personer som tas upp som exempel i boken, samt hur dessa agerade ’rätt’ eller ’fel’ i Machiavellis 
mening. På den andra sidan av spektrumet ser vi hur Dan relaterar till och applicerar ’furstens’ 
egenskaper på sig själv. Han önskar pröva beteenden och handlingar som Machiavelli tar upp – 
men genom sig själv och i sin egen kontext och omgivning. I detta ter sig Fursten nästan som 
någon form av steg-för-steg-metod eller ’självhjälpsbok’ för Dan, vilket i hög grad kan relateras 
till läsning av personlig, och personlig instrumentell, karaktär. 

6.1.2 Erik 
Erik är 26 år och för tillfället bosatt i en större svensk stad. Hit har han tagit sig efter att ha 
passerat ett antal svenska städer på vägen, i relation till utbildningar och jobb som varit aktuella. 
Han har hittat hit tack vare ett jobb och arbetar nu med marknadsföring inom musikbranschen. 
Innan nuvarande anställning studerade Erik på högskolan inom ämnet människa-dator-
interaktion. Han avslutade den inte (och förväntar sig inte heller att göra det), då erbjudandet om 
anställning dök upp under hans pågående examensarbete. 
 
Det nuvarande arbetet står i stark relation till Eriks personliga intresse av elektronisk musik; 
utöver sitt arbete spelar och producerar han på egen hand. Jobb och fritidsintresse verkar ligga på 
en flytande skala, något han för tillfället är nöjd med, även om det kan betyda att det ibland blir 
den fria tiden som blir lidande. Förutom musik ägnar Erik fritiden åt träning, vänner, att skriva 
och läsa. Det skrivna ordet tycks vara av stort intresse, då Erik förklarar, att han haft planer på att 
starta ett eget mindre bokförlag för att kunna ge ut tidigare outgivna författare. På grund av 
tidsbrist har han inte kunnat sätta sina planer i verket, men hoppas kunna såväl förverkliga denna 
idé som att satsa mer på sitt musikskapande genom att minska sin arbetstid. 
 
Intresset för det litterära visar sig även genom att, när vi träffas har Erik varit medlem i en 
bokcirkel under en termins tid. På frågan om vilken roll läsning har i hans vardag och i 
förhållande till ordet ’fritidsaktivitet’ svarar han: 

Mm jag vet inte, man kan väl inte riktigt kalla det för en fritidssysselsättning heller för att det är 
nånting man gör för att man är intresserad av det, en syssel, fritidssysselsättning tycker jag det är att hålla 
på med såhär hobby, modelltåg eller liksom samla frimärken eller, det här är inte riktigt samma sak, 
man läser ändå för att man vill lära sig nånting eller bli berikad [...], oavsett om man läser facklitteratur 
för att lära sig om faktiska förhållanden, eller om man läser skönlitteratur för att… bara få sjunka in i 
en annan människas universum för tre hundra sidor. 

 
Som exempel på favoritförfattare nämner Erik Italo Calvino, Claes Hylinger, Ernst Jünger, Louis-
Ferdinand Céline och Fjodor Dostojevskij. På frågan om vad det är som tilltalar honom med just 
dessa författare, om han ser en gemensam nämnare mellan dem, får jag svaret: 

Jaa. Extremt, om man tar till exempel Céline och Hylinger kör typ raka motsatser i litteratur. Hylinger 
är typ såhär väldigt introvert och lugn åå… små vardagliga betraktelser och liksom nästan lite såhär 
flegmatisk, medans Céline är såhär expressionistisk och det bara sprängs och folk skriker och super till 
och det är ett jävla liv liksom. Men det är det jag gillar att Hylinger fångar den här melan, 
vardagsmelankolin väldigt bra, och Céline fångar den här, eh, livsglädjen väldigt bra. Så dom 
kompletterar varann väldigt bra. Jünger hamnar nånstans mittemellan. Calvino tycker jag väldigt 
mycket om för att han har ett väldigt fint skriftspråk och han blandar… såhär ganska folkloristiska 
saker [...] prosa och vanligt skönlitterärt berättande så att eh, mm, en väldigt speciell form av [...] 
nästan prosalyrik. Ääh han är väldigt duktig. 
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Han har en bestämd åsikt om vad som utgör grunden för att kalla någonting för ”bra litteratur”, 
nämligen att det är någonting som väcker tankar och får en att reflektera över det man just läst: 

[D]et tycker jag på nåt sätt är eh kriteriet för att man har läst bra litteratur, att man reflekterar över det. 
Å bland den bästa litteraturen, där reflekterar man ju ganska konstant såhär att man bara ah låter 
boken sjukna ner i knät å tittat tomt ut i fjärran några sekunder och funderar på vad fan man har läst 
egentligen. Och det är ett väldigt bra tecken på att författaren har lyckats att sätta igång en… det egna 
hjärnmaskineriet. 

 
Erik uttrycker genom ovanstående uttalanden att han har, eller eftersträvar, ett aktivt och 
reflekterande förhållningssätt till läsning. Det går även väl ihop med mina intryck av honom 
under intervjun; lugn, eftertänksam, reflekterade och starkt medveten om sin litteraturläsning i 
avseendena aktiv hållning och reflektion, och till sitt eget förhållande till den litteratur han läser. 

6.1.2.1 Analys av Eriks läsupplevelser 
I enlighet med det som framkom under intervjun, ligger Eriks vardagsläsning främst inom fältet 
för personlig upplevelseläsning, med inslag av de tre övriga läsningsformerna (se bilaga 2, figur 8). 
De två texter som var aktuella vid detta tillfälle verkar dock inte gett den ordinära läsupplevelsen. 
Här verkar de både istället främst gett upphov till läsning av opersonlig instrumentell art även om 
det förekom inslag, främst vid läsningen av Från sydöstra, av de andra läsformerna. Det som 
främst gör att Eriks läsupplevelse placeras ut på den här platsen på fältet är, att han i reflektion-
erna kring de båda texterna ej relaterar till sig själv utan ställer sig ’bredvid’ texterna. Han 
samspelar med texterna i det att han reflekterar mycket över dem. De väcker många tankebanor 
hos honom, bland annat genom att han drar många både historiska och samtidsmässiga paralleller 
till de båda texterna. Hans ordval och sätt att beskriva sina upplevelser är av sådan art att 
uttalanden i hög utsträckning måste definieras som opersonlig instrumentell läsning. 
 
Om språket i Fursten säger han, att den är skriven som ”en manual i princip” och att den är 
”oerhört torftigt skriven” med ”matnyttiga tips”. Dess innehåll relaterar han till specifika 
gruppers agerande, såsom ”vanliga politiker”, och drar historiska paralleller mellan bokens 
innehåll och exempelvis ”Nazityskland”, där ”Hitler mobiliserade ett helt land på [...] rätt 
tveksamma premisser”. Då han säger att ”man kan faktiskt känna igen lite grand av den typen av 
saker i ens egen sociala närhet” (när han talar om hur Machiavelli beskriver en furstes egenskaper) 
är reflektionen – som vid en första anblick kan synas vara personligt relaterad – lyft från den egna 
personen och endast en reflektion kring andra personer och deras agerande. Således finner vi här 
endast inslag av opersonlig art. 
 
Vad gäller Från sydöstra säger Erik att han till största delen uppskattar det språk författaren 
använder, och att Marcos är en skicklig författare, men att han personligen: 

[B]itvis tycker [...] att det blir för mycket. [---] [J]ag vet inte han försöker övertrumfa sig själv med 
fantastiska, magiska, realistiska beskrivningar av verkligheten liksom. Jag vet inte jag tycker det är 
bättre om man håller det lite mer verklighetsbundet. 

 
Här kan vi alltså, enligt Erik, se hur det poetiska språket som används i texten och dess ”fabler”, 
hämmar läsupplevelsen, eller gör att upplevelsen antar en annan form än den kunde ha gjort om 
texten varit skriven annorlunda. Erik säger att han inte kan relatera till zapatisternas situation 
personligen, men att han håller med och stödjer deras kamp fullt ut, och att man av texten kan 
dra lärdomen ”att när det blir för mycket då liksom, då gör folk uppror, det är inte svårare än så”. 
Han använder genomgående ord som ”folk” och ”de”, det vill säga – medvetet eller omedvetet – 
talar om grupper som han inte verkar placera in sig själv i eller distanserar sig från, varpå den 
opersonliga instrumentella läsningen föreligger. Man kan dock samtidigt se en stark kongruens 
mellan vad vi kan anta är Eriks egna politiska åsikter, och på det sätt han finner intresse och 
sympati för rörelsen som beskrivs i boken. 
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Vi går nu över till utplaceringen av Eriks läsupplevelser på Rosenblatts kontinuum (återfinns i 
bilaga 2, figur 9). I enighet med Eriks uttalanden finner vi att hans läsning vanligen består av en 
hög transaktionsgrad, där han samspelar med den aktuella texten och ’tar tillvara’ den genom att 
reflektera över dess innehåll. Det mesta kring hans läsning till vardags anser jag relativt uttömt 
genom ovanstående beskrivningar och går därför vidare till läsupplevelserna av de aktuella 
texterna. 
 
Anledningen till att läsningen av Från sydöstra här hamnar närmare skalan för estetisk läsning än 
läsningen av Fursten gör, är att Erik dels talar om språkets estetiska utformande som givande för 
hans läsning och djup av transaktion med texten, dels de flertal uttalanden han gör kring texten 
som tydligt kan relateras till hans egna åsikter; känslor och moraliska föreställningar om politik 
och makt. Detta överensstämmer med Rosenblatts uttalande om den estetiska läsningen som: 

[Paying] attention to the sound and rhythm of the words in the inner ear, attention to the imprints of 
past encounters with these words and their referents in different life and literary contexts, attention to 
the overtones of feeling, the chiming of sound, sense, idea, and association. Sensing, feeling, 
imagining, thinking under the stimulus of the words (1978, s.26). 

 
Textens språk och form skapade enligt Erik en önskan att läsa mer av författaren; 

[R]ent... stilistiskt sätt så eh, har jag tänkt själv att läsa mer av Subcomandante Marcos, framförallt 
hans skönlitterära grejer, för han kan ju uppenbarligen skriva. [---] Dels litegrann för att se hur han har 
utvecklat hans skönlitterära ådra om [...] det liksom är att eh... om det är som en författare i övrigt eller 
om han, eller, eller bara nyfiken på hans författarskap liksom. 

 
Å andra sidan uttrycker han att språket kan bli ”för mycket” ibland (att texten delvis är skriven 
som en ”fabel”). Den blir därför alltför verklighetsfjärmad vilket, i det här fallet verkar leda till en 
lägre grad av associationer och transaktion av personlig grad, och istället skapa mer fokus på 
textens form i negativ bemärkelse. Erik bekräftar detta genom att säga att han inte kan känna igen 
sig personligen i texten; han lever sig in i berättelsen, språket och den kunskap han tycker sig få 
kring gerillan, men ser inte sig själv som personligt involverad i berättelsen eller kampen som 
beskrivs. 
 
I lika hög grad reflekterar Erik och drar historiska och samtida paralleller vid läsningen av Fursten. 
Här är det tydligt, att Erik till stor del talar utifrån sina egna politiska ställningstaganden och 
tankar om maktförhållanden. Han gör det dock på ett mer opersonligt analytiskt och okänslosamt 
sätt än kring det som sägs i Från sydöstra. Bland annat talar han om den som skriven som ”en 
manual”, att den är ”torftigt skriven” och att ”den innehåller mycket information”. På frågan om 
texterna skapat lust att läsa något mer av någon av författarna svarar han, att ”Machiavelli 
vettefan om jag orkar [...] traggla mig igenom något annat [av]”, samtidigt som han säger att 
texten gett den tankeverksamhet han söker i läsning och att den är intressant. Dessa uttalanden 
kan ses som exempel på typisk efferent läsning eller läsning med ”offentliga meningsaspekter” 
(”public aspects of sense”). 

6.1.3 Karin 
Intervjun med Karin tar plats på hennes hemstads högskolebibliotek. Vid vårt möte kommer 
Karin direkt från jobbet, där hon arbetar som lärare i en specialklass för autistiska barn. Karin 
verkar till en början något blyg men kommer under intervjuns gång igång allt mer och är både 
vänlig och pratglad. Hon säger att hon hamnat på det nuvarande jobbet mest av en slump och att 
hon inte studerat till lärare utan läst media och kommunikation samt pedagogik. Det hon helst 
vill göra är att använda sina kunskaper inom kommunikation och pedagogik i ett forum för äldre. 
Hon uttrycker att hon inte riktigt har tålamodet som krävs för att arbeta med barn – eller allt 
bestyr utanför undervisningen. De framtida arbetsplanerna ligger än så länge på tankestadiet. Hon 
vet vad hon vill men inte riktigt vilket jobb hon skulle kunna arbeta med inom området eller hur 
hon ska ta sig dit. 
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Karin är 31 år och kommer från en mindre västsvensk ort, vilken hon lämnade efter gymnasiet 
för att söka möjligheterna i en större stad. Dessemellan har hon bott och studerat på Nordirland 
en tid. Utöver arbetet som lärare, vilket hon säger upptar mycket av hennes tid och energi för 
tillfället, umgås Karin på sin fritid gärna med sina vänner över en fika eller en öl. När vi träffas 
har hon nyss kommit igång med att träna regelbundet på gym, något hon verkar mycket nöjd 
med. Hon hoppas få mer ledig tid, för att kunna ta upp klättring som hon sysslat med tidigare. 
Sin tid hemma lägger hon på olika handarbeten som att sy, sticka eller virka. Trots att Karin säger 
sig vara tids- och energimässigt begränsad gällande aktiviteter utanför jobbet, får jag 
uppfattningen att hon är en aktiv person som tycker om att vara igång. Jag får detta bekräftat, när 
hon berättar att hon tidigare har arbetar på Faktum16 och varit engagerad inom hemlöshetsfrågor 
även på andra sätt. Hon är medlem i Svenska Freds sedan tiotalet år tillbaka, och inom ramen för 
skolverksamheten är hon aktiv inom Friends17. 
 
Läsning brukar vara en del av Karins vardag; för det mesta läser hon varje dag, men hon har inte 
orkat under den senaste tiden då det varit så mycket med jobbet. Hon kommer förskräckt på, att 
hon endast läst två böcker under de senaste månaderna. Den ena var en roman av Camilla 
Läckberg, något som Karin refererar till som ”dålig litteratur”, och den andra var ett skönlitterärt 
verk på engelska om Freud och Jung. Den senare skulle Karin antagligen tyckt vara bra, men hon 
tycker inte om att läsa den typen av böcker när hon känner att hon inte har tillräckligt med energi. 
När jag i relation till hennes referens till Läckberg som ”dålig” litteratur frågar vad hon anser vara 
god litteratur svarar Karin: 

[M]an vill ju ha nånting mer när man läser, tycker jag. Nånting som... Det väcker en tanke ’jaha det här 
har jag inte tänkt på förut’. ’Det här e nåt, nytt för mig, så här har jag inte sett... på den här saken, så 
har jag inte tänkt själv, tidigare’. 

 
Karin har när vi träffas varit medlem i en bokcirkel i två terminer och hon säger, att det förändrat 
hennes sätt att läsa på: 

Jo men det har det ju gjort faktiskt för man har läst dels har man ju fått läsa böcker som man kanske 
inte har tänkt på att läsa annars. Mm man har ju blivit liksom presenterad för nya, nya författare, nya 
eh sätt att se på hur man läser i med att man får höra hur alla andra uppfattar, det man läser. Eh, hur 
alla andra tolkar, det är ju det som e så roligt med just att det e folk man inte känner heller. Man har ju 
ingen aning om vad nån tycker om en bok som man har läst [...]. [E]ller hur nån annan ser på det, eller 
tolkar det. [---] [R]ent allmänt så eh, det väcker ju andra frågor när man läser, nu också. Man tänker ju 
på det, ändå, eller, inte ’åh i min bokcirkel kom jag å tänka på nu’, men, man läser ju ett annat sätt 
eftersom det har har ju, när man sitter å lyssnar på vad andra har å säga så kommer det ju fram andra 
saker som man själv inte hade reflekterat över så mycket när man, har läst bara för läsandets skull. 

6.1.3.1 Analys av Karins läsupplevelser 
Karins ordinära läsning har inslag av alla de olika läsformerna, men främst personlig 
upplevelseläsning och personlig instrumentell läsning (se bilaga 3, figur 10). Den opersonliga 
upplevelseläsningen representeras av uttalandet att den bok hon läst senast, en roman av C. 
Läckberg, anses vara ”dålig” litteratur. Samtidigt säger Karin att ”om det bara ska vara ren och 
skär avkoppling så funkar den typen av böcker jättebra”, vilket kan antas innebära att hon läser 
liknande litteratur i viss utsträckning och då i avslappningssyfte. När jag frågar Karin om hon 
vanligtvis brukar reflektera över det hon läser svarar hon: 

Man tänker ju på hur dom formulerar. Å hur man använder sig av språket men det hänger nog också 
mycket ihop med hur det e i skolan å hur man, just nu e jag väldigt inne på jag tänker på hur barn 
tolkar saker och ting. [---] [D]et skapar ju också tankar och andra sätt att se på; hur man lägger upp 
texten. 

 
Som fortsättning på ovanstående citat relaterar hon till det hon just sagt; att hon för tillfället i sin 
roll som lärare reflekterar över hur barn tolkar och säger att ”det känns som att man tolkar texten 
                                                 
16 Tidning av och om hemlösa i Göteborg. 
17 Organisation som arbetar för att förhindra mobbing. 
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utifrån efter vart man befinner sig [...] just nu”. Dessa uttalanden påvisar en stark medvetenhet 
om textens utformning, och sig själv, och hur de båda kan påverka varandra. Det visar på en hög 
transaktionsgrad, som faller mellan personlig upplevelseläsning och personlig instrumentell 
läsning. 
 
Vid läsningen av Från sydöstra uppvisar Karin en övervikt av opersonlig instrumentell läsning men 
med inslag av personlig upplevelseläsning. Under intervjun gör hon en intressant förflyttning 
mellan fälten i det att hon talar om texten. I början av intervjun säger hon att boken ”kändes 
väldigt personlig” och exemplifierar detta med, att Marcos tar upp många olika grupper och 
beskriver dess specifika situationer. Hon säger att: ”Det här vardagliga; han tar upp det väldigt 
tydligt. Det tycker jag var väldigt bra.” Hon uppvisar en tydlig affektion gentemot texten och dess 
innehåll, såväl budskapsmässigt som vad gäller textens utformning och stil. Hon relaterar till 
begrepp som ”fabler” och ”sagor”, men tycker inte att de formerna hindrar läsupplevelsen. Men 
under intervjuns gång förflyttar sig Karin mot en mer kritisk hållning gentemot författarens språk 
(om än ej budskapet). Hon uttrycket att: 

Han får liksom med allt det man kan han känns nästan lite för perfekt för han får liksom med det man 
ska ha med han får med dom utsatta kvinnorna, å han, å det, den sjunde mars där å... [---] [K]anske att 
jag tyckte att han är för – han är politiskt korrekt. Kanske lite för mycket. Det kändes, det blir lite 
opersonligt när det e så bra. Skrivet alltså. 

 
Därmed anser hon texten som hon tidigare upplevde som personlig, istället opersonlig. Här 
verkar vår intervju ha lett till reflektioner, som inte uppstått spontant eller direkt vid läsningen, 
utan först då Karin ’tvingats’ tänka efter och svara på frågor kring hennes tycke om texten. 
Däremot verkar hon inte ändra sin uppfattning kring textens innehåll, utan tar upp flera saker hon 
fann intressant med den. Det verkar främst vara ett intresse för zapatisternas situation och kamp i 
sig, vilket placerar läsningen på fältet för opersonlig instrumentell läsning. 
 
Vid Karins läsning av Fursten ser vi inslag av två läsformer; dels den opersonliga instrumentella 
läsningen och dels den personligt instrumentella. Tyngdpunkten ligger med ett visst överslag på 
den opersonliga instrumentella läsformen. Kombinationen av dessa två former uppstod genom 
att Karin talade om texten med termer som anses starkt opersonliga eller informationsbetonade, 
såsom ”instruktionsbok”, ”självhjälpsbok”, ”doktorsavhandling” och ”uppsats”. Därtill relaterade 
hon den till adjektiv som ”kall” och ”strukturerad”. Hon uttrycker att hon fått en ökad kunskap 
om de personer Machiavelli nämner i boken och drar paralleller till nutida konflikter på 
Nordirland och i Palestina: 

För det e som [...] liksom det här med Nordirland å, Palestina å, just man tar över områden å hanterar 
konflikterna å, han skriver – om dom olika furstendömena å... Ja den va’ jätte... Det e väl det – första, 
jag tänkte på. Det med – jag har pluggat på Nordirland och... vet hur det fungerar där nu. Och så läser 
man det här och det är precis, så det var, för en del av furstendömena för jättelängesen å dom, det e ju 
deras syfte med det! Precis som engelsmännens, även fast dom ger en annan bild av det. 

 
Hon uttrycker att hon blev chockad över likheten mellan dagens samhälle och den verklighet som 
Machiavelli beskriver: 

[D]en här boken [...] den tyckte jag ju var läskig när jag hade läst klart. För då blir man såhär man bara 
’hjälp’. [...] Lite chockerad. Att ’herregud!’, och det här skrev han för, så, och vad lite som har hänt med 
mänskligheten efter det! Det liksom, det e ju tre hundra, ah ah nästan tre hundra år sen han dog! Och 
ändå det har ju liksom inte förändrats nånting i princip. Sen han skrev den. [---] För man vet ju ’men 
såhär e det ju nu också’. Det va’, att det e ingen... Eller dom [politiker, makthavare, min anm.] har väl 
kanske lärt sig från honom då egentligen! 

 
Samtidigt uttrycker Karin att hon relaterar boken till sig själv; att hon reflekterat över sig själv och 
sitt eget beteende (i relation till hur Machiavelli beskriver en furstes egenskaper) under tiden hon 
läst, vilket faller inom ramen för den personliga instrumentella läsningen: 

Ja man gör sig oersättlig. Precis som dom gör där också. Å det e väl en viss del av det sociala spelet 
också, i eh... Om man ska vill att den personen ska tycka om en så e det väl bra om dom också just det 
här hur man går. Jo det e en del små, det e inga små saker men visst det e ju saker man gör själv – som 
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man känner igen litegrann. Fast man gör ju inte det till den extremen, man e ju inte så uträknande – men 
jag kan – det finns ju personer som e så uträknande men jag e sådär alldeles för snäll så jag e inte 
sådär... 

 
När vi tittar på Rosenblatts kontinuum ser vi att Karins vardagsläsning främst rör sig med ett 
överslag mot estetisk/personlig läsning, men spänner även över en vidd av mer efferenta eller 
publika läsformer (se bilaga 3, figur 11). De senare då hon uttalar, att hon vid tillfällen läser 
litteratur som hon egentligen inte anser kan klassas som bra men som tjänar syftet att ge 
avslappning och slippa tänka. Hon beskriver denna textform (och verkar främst åsyfta romaner) 
som litteratur som ”inte ger så mycket mer än bara – just där och då liksom”. Hellre läser hon 
litteratur som hon anser givande, som gör att man får reflektera, tänka och som väcker nya 
tankar. Karin säger att hon tycker om att läsa biografier – sanna eller påhittade – för att de 
innehåller ”mycket tankar om, livet – om vad som händer runt omkring”. Jag får känslan av att 
det är den sortens tankar biografier väcker även hos henne själv. Hon är medveten om hur hon 
relaterar till och transaktionerar med litteraturen utgår från henne själv, då hon uttrycker att ”man 
tolkar texten utifrån efter vart man befinner sig [...] just nu”. 
 
I början av intervjun talar Karin varmt om Subcomandante Marcos skrifter och uttalandena 
påvisar personliga element och inlevelse i texten. Medan intervjun fortgår och Karin reflekterar 
blir hennes inställning dock mer kritisk. Hon talar fortfarande uppskattande kring zapatiströrelsen 
och budskapet i boken, men beskrivningen av den är mindre personlig, eller mer analyserande 
utifrån ett opersonligt/efferent perspektiv18, och hon verkar inte lika ’okritiskt uppslukad’ av 
texten. Hon säger att hon har svårt att relatera innehållet till sig själv men kan dra paralleller till 
sin egen situation genom beskrivningen av kvinnornas roll i det zapatistiska samhället. Trots 
avståndet och samhällsskillnaderna uttrycker Karin sin känsla av gemenskap i ”kvinnornas kamp 
och hur [...] dom har det. Ja för det e inte så... enkelt å vara kvinna [...]!”. Hon använder ord som 
”vi” och ”vårt” när hon talar om texten; uttryck som kan betyda att hon inkluderar sig själv i 
denna/dessa grupper och känner en relation till dem, om endast på ett tankemässigt plan. Hon 
säger att hon blev intresserad av att läsa mer om Marcos, att ”det e ju ändå hans berättelse å hans 
synsätt å det gör det väcker ju ett intresse i ’vem – är han?’. För [...] man vill ju också veta vem det 
e som skickar iväg budskapet”. Ett uttalande som inte är svårt att relatera till Karins intresse för 
biografier. 
 
Kring läsningen av Fursten har de flesta relevanta punkter i Karins läsupplevelse redan tagits upp 
under förklaringen av placeringen på Berntsen och Larsens fält. Det kan här tilläggas att Karins 
texttransaktion i det här fallet bildade två ’motpoler’ i läsningen; å ena sidan uttrycker Karin 
starka efferenta åsikter och ordval kring texten (exempelvis ”instruktionsbok”, ”självhjälpsbok” 
och ”uppsats”), å andra sidan säger hon att ”man reflekterar [...] över sig själv när man läste 
Fursten tycker jag”. Hon tar upp hur hon i vissa avseenden kan känna igen sitt eget beteende i 
hur Machiavelli beskriver fursten (även om hon betonar att det är i mindre uttalad form) när det 
gäller att göra sig ”behövd” och ”oersättlig”, och att dessa beteenden ”ingår i det sociala spelet”, 
vilka hon känner igen sig själv i. 

6.1.4 Lisbeth 
Vi möts en helgkväll i Lisbeths hem och trots att hela familjen, som består av Lisbeth, hennes 
make, deras tre barn samt två katter, är hemma, lyckas vi förbli förvånansvärt ostörda under 
intervjuns gång. Lisbeth är 46 år och arbetar som enhetschef inom sjukvården. Det innebär att 
                                                 
18 Denna förskjutning under intervjuns gång skulle kunna ses som att intervjun ’rubbade’ den ursprungliga 
läsupplevelsen och att det Karin kommer fram till under intervjun är efterkonstruktioner. I så fall måste alla former 
av reflektion och kontemplation, inom detta fält exempelvis bok- eller studiecirklar, anses vara efterkonstruktioner 
som ’rubbar den ursprungliga upplevelsen’. Det kan de möjligen beskrivas som, men ingalunda brukar (möjlighet till) 
djupare begrundande ses som någonting dåligt eller något som skulle underminera den ursprungliga upplevelsen. Det 
anses tvärtom som en önskvärd effekt av reflektion. 
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hon är personal- och ekonomiansvarig för två vårdavdelningar. På gymnasiet gick hon den 
tvååriga vårdlinjen och började sedan arbeta inom sjukvården. Hon har vidareutbildat sig till 
sjuksköterska och arbetar nu som det. Hon säger att hon trivs mycket bra med sitt jobb och 
tycker att det är jätteroligt trots att hon är trött på kvällarna. ”Så ska det va’ ” säger hon och har 
inga planer på att byta karriär. Också hennes man arbetar inom vården, som läkare, och de tre 
barnen är i tonåren; en går på högstadiet, en på gymnasiet och en tog studenten föregående 
sommar. 
 
Fritiden består mestadels av hushållsarbete; efter jobbet och på helger går mycket av tiden åt till 
vardagliga och nödvändiga företeelser som att laga mat, diska och städa samt eventuellt se på 
teve. Familjen har planerat en gemensam semester till sommaren då de ska ta sig ner mot 
sydöstra delen av Europa för att njuta av sol och bad, och jag får intrycket att familjen relativt 
ofta gör aktiviteter tillsammans. 
 
Lisbeth säger att läsning är en fritidssyssla som ingår i hennes vardag. Hon läser varje dag, både 
på morgonen och kvällen, och läser därmed vanligtvis flera böcker i veckan. Hon brukar gå upp 
tidigt på morgonen – kring 04.30 – för att hinna läsa omkring en timme innan hon gör sig i 
ordning för att åka till jobbet mellan 06.30-07.00. Detta är en rutin hon haft de senaste 10-15 
åren. När personalen på hennes arbetsplats påpekar att hon alltid ser pigg ut på morgonen 
skrattar hon och säger, att det inte är så konstigt eftersom hon redan då har varit uppe i flera 
timmar. Lisbeth uttrycker att hon läser för att ”vakna lugnt”, och att hon uteslutande läser 
skönlitterära böcker eller romaner utanför arbetstid: 

Jag läser många böcker i veckan. För jag läser ju sen också. [Efter jobbet, min anm.] [---] [D]et är 
väldigt olika litteratur i och för sig. Olika genrer men... Ibland e det roliga ibland e det deckare å ibland 
e det bara... Ah det [man] kallar [...] drama asså eller... Eller fängelse, såna som har suttit i fängelser å... 

 
Hon är ’noga’ med språket i litteraturen och är bestämd kring vad hon tycker om och inte tycker 
om; det hon läser ska vara skrivet på ett sätt hon uppskattar för att förhöja läsupplevelsen: 

[D]et finns ju, ah det finns många författare men jag gillar inte deras skrivar-stil så att säga. Jae nån 
författare försökte jag läsa å det, asså det var bara slang asså, han skrev som han stava fel, å det fixa’ 
inte jag seddu. Man får faktiskt kunna skriva. [---] Å sen e jag så van å läsa. Å då e jag van att man läser 
på ett visst, det ska va’ på ett visst sätt. 

6.1.4.1 Analys av Lisbeths läsupplevelser 
När Lisbeth talar om sin läsning till vardags är det inte helt tydligt i vilken utsträckning det 
handlar om antingen opersonlig eller personlig upplevelseläsning – som hon beskriver sin läsning 
verkar denna läsning närmast hamna någonstans mittemellan (se bilaga 4, figur 12). Det är tydligt 
att det uteslutande är upplevelseläsning det handlar om; hon läser för avkoppling, lugn och 
inlevelse i en berättelse, då hon uttalar att hon inte läser informativ eller fackbaserad litteratur 
utanför arbetet. Det är endast olika former av romaner; exempelvis deckare, fiktiva drama och 
biografier. 
 
När hon berättar om sin läsupplevelse av Från sydöstra uttrycker hon främst upplevelseelement av 
opersonlig instrumentell art men även tydliga inslag av opersonlig upplevelseläsning. 
Upplevelseformen representeras främst av hur Lisbeth beskriver skriftspråket i den, att hon ser 
texten som ”lugn”, ”behaglig”, ”mjuk” och anser att den är ”speciellt” skriven. Detta talar för en 
upplevelse av språket och berättelsen i sig. Hon uppvisar inga tecken på att ha dragit paralleller till 
sin egen person eller situation under läsningen. Å andra sidan blir det flera gånger tydligt hur stor 
roll Lisbeths yrke spelar in då hon talar om huvudkaraktären (Subcomandante Marcos). Hon 
ställer sig frågan hur han egentligen mådde när ”han pratar med sig själv” och hur man egentligen 
kan må psykiskt efter de påfrestningar (både fysiska och psykiska) han varit utsatt för under så 
många år. När hon själv uttrycker att hon inte kan dra några personliga paralleller till boken och 
dess innehåll gör hon istället ’yrkesmässiga’ sådana: 
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Nej jag känner inte det [att hon kan relatera till sig själv, min anm.] för den är så himla... Nä den är så 
annorlunda. Så, nä det tror jag faktiskt inte. Det finns säkert ehh... folk som kan det. Relatera, det kan 
jag tänka mig att man kunde göra, till exempel förr i sjukvården när allting var såhär att ’bara vi klarar 
oss, på våran avdelning’, och många e det fortfarande så. ’Bara vi får pengar, mer pengar så... Så den 
biten klarar sig’. För det är inte så, man kan inte tänka så längre. Utan man måste tänka att eh... För 
först är det ju våran avdelning våran enhet och sen är det ju våran verksamhet så att säga då, hela den 
måste ju gå runt. [---] Och det är, vi är ju inte där ens för varandra utan vi är där för patienterna. 

 
Sättet att abstrahera det hon läser och applicera det på en annan (opersonlig) situation tyder på en 
opersonlig instrumentell läsning. Det syns även genom att hon i reflektionerna kring texten talar 
om vad hon lärt sig om organisationen och situationen i Chiapas och hur annorlunda deras 
situation är från situationen här i Sverige: 

[J]ag har svårt att sätta mig in i det, eftersom jag inte vi har det så. [...] Så så har jag så svårt att sätta mig 
in i hur förfärligt det måste va. Å hur mycket dom egentligen har gjort, för här e det ju så självklart 
allting. Så att dom har säkert uträttat jättemycket. Fast dom har ändå inte kommit upp till det som e 
självklart på nåt sätt. 

 
Lisbeths reflektioner över Fursten innehåller uteslutande inslag av opersonlig instrumentell 
läsning. Hon uttrycker främst att hon inte tyckte om boken och säger, att hon inte klarade av att 
avsluta den. Hon ansåg att den var ”känslolös”, ”beskrivande” och utformad som en ”lärobok” 
samt ”stackatoskriven”. Just känslokylan – eller avsaknaden av känslor – och tonen i boken, 
vilken hon refererar till som ”obehaglig”, gjorde att hon inte klarade av att läsa klart den. Lisbeth 
relaterar den, avseende känslokyla och avsaknad av empati, till en annan bok hon inte heller klarat 
av att läsa färdigt av just samma skäl, nämligen American Psycho av Bret Easton Ellis. Hon 
beskriver obehagskänslorna hon får genom att texten saknar såväl känslor som egentligt tyckande: 

Asså jag får ju inte en känsla av att det är en människa nästan som har skrivit den. För den e så... 
Oerhört, öh... Fördömande å den e så... Det e nästan som att det är flera olika som har skrivit den på 
nåt sätt fast dom har samma stil. [---] Jag känner inte att han har några känsl[or], alltså han e inte arg 
han e inte, han e precis... Han bara talar om att ’såhär e det’ på nåt sätt. Jag tycker det är obehagligt. 
Att man inte tycker nåt liksom. För jag känner inte att han tycker nåt ens. 

 
Lisbeth applicerar beskrivningen av fursten på olika ledarstilar – som hon säger att hon läst om 
men själv varit förskonad från att ha mött i sitt arbete – samt på mer nutida despoter som Adolf 
Hitler och Idi Amin. 
 
Inte heller en analys med Rosenblatts kontinuum (se bilaga 4, figur 13) kring Lisbeths 
vardagsläsning är helt tillfredsställande då jag, som tidigare nämnt, inte får någon uttömmande 
information kring denna. Men den hon ger, talar om hennes lässyfte som avslappnande och 
lugnande och att hon inte åtar sig att läsa informativa texter utanför arbetet. Istället är det olika 
former av upplevelseläsning; olika genrer av romaner, som hon tycker om att läsa i stillande syfte. 
Hon uttrycker en medvetenhet kring språket i det hon läser, och att det är mycket viktigt (att det 
är ’rätt’) för att forma hennes läsupplevelse till en god sådan. 
 
Läsningen av Från sydöstra spänner – relativt likvärdigt – över en stor del av upplevelsespektrat. 
Från den mer opersonliga sfären ingår uttalanden från Lisbeth kring kunskapsextraherande och 
ett för henne icke-igenkännande av situationen: 

Ja så man måste ju kliva ur, detta samhället på nåt sätt. För å kunna se hur, hur hur bra det måste vara 
då liksom va. [---] Jag kan ju tänka mig att vi ser boken på ett sätt här. Men dom i Sydamerika ser den 
ju säkert på ett helt annat sätt. För honom e, för dom e han ju säkert en fantastisk människa 
[Subcomandante Marcos, min anm.]. Men jag tror man måste... [---] Ja så man måste ju kliva ur, detta 
samhället på nåt sätt. För å kunna se hur, hur hur bra det måste vara då liksom va. [---] Inte så att jag 
skulle gå med i partiet för att jag har läst boken. För – så mycket kan jag inte leva mig in i den. 

 
I ’mitten’ finner vi kritiska uttalanden om framförallt Marcos uppträdande och avsikter samt 
funderingar kring hans möjliga psykiska hälsotillstånd. Dessa meningar kan främst placeras kring 
mittfåran av kontinuumet då de varken är av specifik opersonlig/efferent eller personlig/estetisk 
hållning – eller med inslag av både och. Närmare kontinuumets sida för läsning med inslag av 
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privata aspekter, finner vi Lisbeths mer affektiva uttalanden om textens språk och känsla, och det 
är tydligt att hon lagt märke till på vilket sätt den var skriven och hur detta påverkade 
läsupplevelsen: 

[Språket] är lite sömngångaraktigt. Den är väldigt slow att läsa på nåt sätt. Man saktade ner lästempot – ja 
det är väldigt konstigt tempo ah det är väldigt väldigt egendomlig... bok å det, gick inte att läsa fort. På nåt 
konstigt sätt. Inte för att man inte fattar utan, det vara bara att det gick bara inte att skynda sig. [---] 
Ah, ja det blev ju bara så. Bara att jag reflekterade över det – att man kan faktiskt inte skynda sig utan 
man blir lite, ja lite sådär sömngångaraktig sådär. [...] Det var rätt behagligt. 

 
Sammantaget är det här en diversifierad läsupplevelse, som vid en sammanslagning skulle hamna 
någonstans kring mitten av fältet. Rosenblatt påtalar även att många textupplevelser faller just 
inom mittområdet av fältet då de – som Lisbeths upplevelse – innehåller element av både efferent 
och estetisk läsning (1978, s. 36f). 
 
Fursten gav inga uttalanden eller antydningar till att Lisbeth känner någon form av personlig 
koppling till boken eller dess innehåll. Både innehåll och språk – eller snarare innehållet på grund 
av den textuella utformningen – ser hon negativt på då hon anser att boken innefattar en total 
frånvaro av både känslor och åsikter, det vill säga personliga element. Även här ifrågasätter hon 
författarens mentala tillstånd. Hon säger att hon dels var övertygad om att han hade syfilis på 
grund av det ”storhetsvansinne” han uppvisar i boken19, och dels att hon undrar hur han uppväxt 
kan ha sett ut, vilket inte kan tolkas som annat än att det uttalas från hennes egen roll som 
sjuksköterska och mamma. Hon anser att texten endast har funktion som beskrivande, 
förklarande och instruerande men utan värderingar. Även de paralleller hon själv drar – till olika 
former av ledarstilar och ’furstar’ i vår samtid är av ’beskrivande’ och opersonlig karaktär: 

Man kan ju applicera den på olika ledarstilar överhuvudtaget man behöver inte vara furste. Utan man 
kan va ledare, så att säga då va, eller eh, chef eller nånting. För jag menar det finns ju såna chefer som... 
eh som är chefer. Som liksom – pekar med alla händerna å... [---] den e ju väldigt så eh... 
envåldshärskar... Att det e det bästa å det här med... Eh ja asså att man ska gå över lik för att få det 
man – man ska ha det man vill ha. Oavsett vad det hur man får det. [---] Det som jag mest kom på – 
och jag vet ju inte mycket om honom, men det som liksom slår mig, det var väl han Idi Amin. Kan jag 
känna, att eh... Han kanske har läst den, eller skulle kunna använda den! Och Hitler skulle jag sagt, asså 
fast han e det har inte det är inte riktigt så tror jag inte heller. Han behövde nog ingen lärobok, utan 
han var nog mer ideologisk. Från början. 

6.1.5 Sabina 
Sabina är 23 år och bor i sitt föräldrahem strax utanför en större västsvensk stad. Hon har två 
äldre bröder som har flyttat hemifrån, och när vi träffas är det två veckor kvar tills hon själv ska 
flytta hemifrån. Hon har precis börjat studera maskiningenjör på en högskola på annan ort, och 
flyttar i samband med studierna. Kursen verkar vara ett ganska slumpmässigt val men, som hon 
tycker, verkar väldigt intressant och rolig även om hon tycker att det känns ”oerhört jobbigt” att 
återigen behöva skriva studierelaterade arbeten. Sabina är just nu inne i flyttarbete och det är där 
hon lägger större delen av sin tid för tillfället. I övrigt arbetar hon sporadiskt inom barnomsorgen 
och försöker nyttja fritiden genom att ta långa cykelturer, fotografera, umgås med vänner och 
spela gitarr.  
 
Jag får intrycket att Sabina är en mycket energisk och färgstark person, och hon talar 
entusiasmerande och med inlevelse, och använder starka uttryck kring det mesta. Känslan av 
hennes person blir genomgående när hon talar om vad hon gjort under sin tid sedan hon slutade 
gymnasiet. Trots att hon officiellt bott kvar hemma har hon varit iväg mycket. Hon har rest till 
Island i två omgångar för att jobba på djurslakteri och som au pair, gjort en längre resa runt i 
östra Afrika, till Egypten samt kortare ”utflykter” runt om i Europa. När hon varit hemma har 
hon jobbat främst inom barnomsorgen och även varit aktiv som konfirmationsledare. Hon säger 

                                                 
19 Syfilis är en venerisk sjukdom, som i det sista stadiet riskerar att utveckla bl.a. hjärninflammationer hos den 
smittade. Detta kan komma att visa sig i form av storhetsvansinne (megalomani). 
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att det politiska engagemanget, i form av demonstrationer för sakfrågor, också får plats. Sabina 
umgås mycket och gärna med sin familj, både genom att jobba i sin brors företag och i rent 
umgängessyfte som exempelvis spelkvällar. 
 
Läsning, är någonting som alltid varit närvarande i Sabinas vardag och som främst hennes 
föräldrar, som även de läser mycket, uppmuntrat henne till: 

Det kommer framförallt från min mor och far, för dom har alltid en bok framme. Det ligger äh en 
bok i varje väska min mamma har till exempel. Och det har alltid var’t, läsning när jag var liten ända 
tills jag var ganska stor så tror jag faktiskt mamma läste högt för mig och min ena bror såhär, fast ur 
ungdomsböcker. [---] [J]ag tror att dom valde mycket litteratur när jag var liten, för att jag är enda 
tjejen i syskonskaran, så jag har pratat med eh mamma om det senaste – hon valde böcker om starka 
kvinnliga huvudrollsinnehavare av, av ren, det var baktanke. Det berättade hon eeh det var mycket, 
mycket Pippi Långstrump och Guldkompassen till exempel [...]. 

 
Hon säger att hon läser både fack- och skönlitteratur, dock mest det senare. När det gäller 
facklitteratur baseras valen på ämnesintresse, och det brukar då ofta vara böcker om andra 
världskriget. När det gäller skönlitteratur säger Sabina att: 

[F]rämst gillar jag såna här härliga moralkakor som eh Paulo Coelho kan skriva. Som eh blandar in 
religion men sätter inte ett namn på gud utan man kan applicera... sig själv på [delar] om man så önskar, 
eller på huvudrollsinnehavarna. [---] [B]iografier kan vara intressant om det är nån person som, som 
jag inte känner till. Som verkar ha ett intressant öde. [---] En författare som heter Erlend Loe, en norsk 
författare, vet du vem det är? Som e... komiker och e den mest geniale författare jag nånsin har läst så 
nu har jag plöjt alla hans böcker, tror jag är en sex-sju stycken. Och han skriver ju bara ironiskt hela 
tiden, skriver ju inte om nåt vettigt alls. Handlar om en snubbe nu som eh e ute i skogen och blir 
kompis med en älg, och sen blir han scout och röker på. Liksom. [---] Det finns ingen sensmoral 
överhuvudtaget, han bara ordbajsar och är rolig. 

6.1.5.1 Analys av Sabinas läsupplevelser 
Sabinas vardagsläsning har inslag av alla fyra former av läsupplevelse, med viss betoning på 
upplevelseorienterad läsning (se bilaga 5, figur 14). Den opersonliga läsupplevelsen representeras 
av de tillfällen då Sabina läser skönlitteratur, men där det inte går att identifiera någon tydlig egen 
’personlig’ inblandning. Den personliga upplevelseläsningen uppstår då hon får starkare 
upplevelser och inlevelse tack vare vissa verks språkliga utformning. Den opersonliga instrumen-
tella formen av läsning finner vi i Sabinas utsagor att hon tycker om att läsa facklitteratur kring 
ämnen hon är intresserad av (bland annat andra världskriget) och där det verkar som hon läser 
för att lära sig. Vi ser uttryck för inslag av personlig instrumentell läsning när Sabina berättar om 
Paulo Coelhos böcker, där Sabina ges möjlighet att ”applicera” sig själv och sin person på delar i 
och karaktärer i texten. Ett sådant uttalande flyter mellan personlig upplevelseläsning och 
personlig instrumentell läsning, beroende på vilken sätt Sabina åsyftar att hon kan applicera på sig 
själv – antingen för ren upplevelse eller för att få kunskap om sig själv och sin situation. 
 
Även kring Från sydöstra ger Sabina uttryck för en diversifierad läsupplevelse med inslag av både 
personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning samt personlig instrumentell läsning. 
Främst ligger dock betoningen på läsning med formen av personlig upplevelse; hon verkar leva 
sig in i texten och författarens sätt att uttrycka sig, i det att hon känner igen sättet att uttrycka sig 
och anser att det känns väldigt personligt: 

Marcos? Jag tycker han skriver som man tänker. I hans dagboksanteckningar så, eller det som jag... 
tycker e dagboksanteckningar, jag vet inte om det e det men eh, jag tycker att textens utformning e, om 
man talar, om man för en diskussion i sitt eget huve’, med nån – om man till exempel ska göra ett 
arbete så försöker man ofta ha en dialog å försöker ibland föreställa sig nån man har ofta bra dialoger 
med. Eller ah förstår du hur jag menar? [---] Jag tycker att han talar så om sina åsikter som man själv... 
hur hur snacket går i huvet. När man själv har en diskussion med sig själv för att, så enkelt som möjligt 
man ska förstå. Jag tycker att han han tar behandlar texten på ett väldigt varsamt sätt! Jag tycker det e 
enkelt å förstå att han, det känns som det bara det kommer ur hans, det e hans egna tankar verkligen, 
känns det som. 
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Hon utrycker sig nästan konstant i affektiva termer om texten; inte bara dess utformning utan 
även dess innehåll. Vidare uttrycker hon ett personligt stöd för gerillan och verkar till viss del 
räkna in sig själv i ”folket”, som författaren talar om. Inslagen av den opersonliga instrumentella 
läsupplevelsen visar sig genom att Sabina även talar mer distanserat kring organisationens tankar 
och mål. Hon kontemplaterar kring vad det är de egentligen säger och vad hon ’lärt’ sig genom 
läsningen – samtidigt som det glider över i en personlig instrumentell läsform, då hon reflekterar 
över hur hon själv skulle kunna reagera och agera i en liknande situation. 
 
Över Fursten uttrycker Sabina uteslutande att det förekommit en opersonlig instrumentell 
läsupplevelse. Hon upprepar ett starkt ogillande över den – inte över vad som sägs i den, utan 
snarare över hur texten är skriven: 

Rabblar namn och geografiska platser i övermängd. [---] Och så jämför han dom olika furstarnas sätt 
att ta över stater, på ett ganska tråkigt sätt. Han han han tappar bort allt i texten tycker jag för att han 
skriver det så slätstruket, å på samma sätt hela tiden, jag blandar ihop erövring mellan erövring för att 
för att han liksom utnämner eller eh... han märker inte ut sig i i dom olika sätten att skriva. [---] Aah. 
Jag tyckte, jag tycker verkligen inte att den är värd att tryckas. Asså möjligtvis om den, om den hade 
varit mer förklarande kring, dom eh... slag och tillfällen i historien, som han eh skrev om. Om han 
hade beskrivit hela och berättat bakgrundsfakta så hade det ju vart en fantastisk historisk bok. [---] Ah 
jag ser jag ser det som nåt, som, ett tafatt försök att förklara historiens gång, under den här eran som 
han har iakttagit då. Men jag tycker inte att det går hem överhuvudtaget för att det e, det saknas 
bakgrundsfakta för att någon ska kunna koppla det till... Man kan liksom inte läsa den här och få ut 
nåt av det om man inte är oerhört allmänbildad. Jag fick inte ut särskilt mycket av det.  

 
Sin irritation över bokens upplägg visar hon genom att hon sammanställt en lista över hur många 
historiska karaktärer och platser författaren nämnt endast på ett par sidor. Hon anser att trots all 
fakta har hon inte lärt sig särskilt mycket av den; att den ”kändes som en B-kurs utan att ha läst 
A-kursen”, just på grund att det blir för mycket och den faller då platt. Sabina anser att boken 
”tyvärr” är dagsaktuell och drar paralleller till ledare i USA, men gör inga personliga kopplingar 
förutom att ”den påminde om å lära sig ett recept utantill”. Sabina verkar helst vilja glömma hela 
läsupplevelsen men säger att: 

Jag kommer nog lägga... minne... lägga hans namn på minnet. [---] Man kommer ju alltid ihåg eeh... 
titlarna till dom vidriga Hollywoodfilmerna, men aldrig till dom man ser på filmfestivalen. Som [...] 
verkligen berör en. Just för att man får mer känslor när man e arg. Man blir ju lite arg på den här, för 
att jag ba’ kan inte ta den till mig. 

 
När vi talar om en analys av Sabinas läsning i linje med det efferent-estetiska kontinuumet (se 
bilaga 5, figur 15) representeras den efferenta formen av läsning när det gäller Sabinas vardagliga 
läsning av hennes tycke för facklitteratur. Hon läser ämnen hon är intresserad av och verkar då 
göra det i en lärandekontext. Den mest estetiskt och personligt betonade läsupplevelsen finner vi 
i Sabinas läsning av skönlitteratur, där hon uttrycker att hon tycker om att leva sig in i och 
”applicera” sig själv eller sin situation på företeelser och karaktärer i texten. Språkets utförande 
verkar också vara viktigt för utformandet av hennes läsupplevelse. Hon tycker om att höra 
språkets rytm genom att någon läser högt för henne, men hon anser att textens utformning är 
viktig även när hon läser (tyst) för sig själv: 

[H]ur författaren trollar med språket. Om om det är en skicklig författare skulle han kunna få en bok 
om ärtsoppa å verka fantastisk. Å det... Det klarar vissa. Vissa av. Men andra har inte eh, språkets 
begåvning. 

 
Om huruvida hennes egna – exempelvis politiska – åsikter kan komma att påverka om hon tycker 
bättre eller sämre om en viss text uttrycker hon att: 

Nä det tror jag inte att det har med det att göra! Jag e absolut intresserad av andras åsikter i världen. 
Jag tycker det e ju... Jag har ju till exempel läst Mein Kampf – delar ur den. Å det är ju inte riktigt bra 
tycker jag heller. Men där tycker jag verkligen att det finns, intressanta inslag. Men även andra... Även 
andra facklitterära verk eller biografier... Jag jag tror att det verkligen e på grund av hur texten e 
utformad. Hur innehållet skildras liksom. 
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När vi talar om Från sydöstra Mexicos underjordiska berg gör sig inslag av efferenta element i Sabinas 
läsning sig gällande genom att hon gör ’kunskapsmässiga’ reflektioner kring författarens och 
gerillans agerande, samt en i vissa uttalanden uttryckt distinktion mellan sig själv och personerna i 
gerillan. Dock ser vi främst starka estetiska och affektiva eller personliga element i Sabinas läsning 
av Subcomandante Marcos text. Sabina talar om språket och innehållet i boken, och det är tydligt 
att hon gällande innehållet gör starka kopplingar till sina egna värderingar och politiska åsikter. 
Hon känner igen sig i Marcos sätt att diskutera och uttrycka sig och säger att han ”skriver som 
man tänker”, och även som nämnt i de värderingar han uttrycker: 

Ah jag tycker det, kommer fram bättre för att... För att man får en känsla av att de e han som tycker 
det. Att eh – ’såhär tycker Marcos. Å eh så här har han tänkt i det här å förklarar för andra människor 
utifrån hur han ser det. Å han gör det så väldigt personligt tycker jag, så att det e, jag tycker det funkar 
oerhört bra. Man blir mer insugen i boken å blir mer sugen på att höra hans åsikter om eh, om 
zapatisterna. Genom att han har valt det stilistiska sättet. 

 
Fursten frambringar endast opersonliga och efferenta element vid Sabinas läsning. Den enda 
känsla hon uttrycker är ilska. Dock inte över innehållet i sig utan på grund av frustrationer över 
att inte förstå eller kunna ta till sig texten. Hon kan relatera texten till politiska ledare i dagens 
samhälle men uttrycker ingen personlig påverkan eller relatering till innehållet. Hon anser att 
boken ’faller platt’ på grund av dess utformning – att den är för faktaspäckad för att ge läsaren 
utrymme att ta till sig informationen, och att språket är jobbigt, tråkigt och inte fungerar för 
ändamålet (om alls): 

Ah jag tycker att det mesta försvinner. För det kändes som det. Jag tycker han tar för mycket av allt. 
Att det blir istället platt. [---] Jag tycker språket e... Om vart annat är det väldigt komplicerat uppbyggt 
med att eh det är så långa meningar. Men jag kunde även ibland undra när det blev simpelt och 
korthugget – kunde det va också om vart annat. Och det var väl just där som jag kanske saknade 
bakgrundsfakta. Så att jag tappade bort mig. Men jag kunde som sagt lika gärna tappa bort mig i dom 
jättelånga meningarna med oerhört många kommatecken och sådär. 

6.1.6 Sebastian 
När jag och Sebastian träffas är han på kort besök i staden efter att, för tillfället, ha flyttat från 
den och sökt sig söderut för att fortsätta en påbörjad utbildning till jurist. Han läser nu sista året 
och söker inspiration och uppslag till det kommande uppsatsarbetet. Sebastian är 25 år och innan 
han valde att läsa till jurist studerade han fristående kurser i historia och arabiska, och han 
fortsatte även att studera arabiska under en period i Egypten. Juristutbildningen, förklarar han, 
valde han mest av slump, men efterhand har den känts alltmer rätt, trots att, som han säger, 
juridik kan kännas ”tungt” och ”torrt” ibland. Utbildningen gränsar till flera ämnen och frågor 
han finner intresse i, såsom etik och moral, historia, psykologi, filosofi och semantik. Han anser 
att han inom utbildningen ges möjlighet att få utlopp för färdigheter han besitter; analytisk 
förmåga, textförståelse och att formulera sig väl i tal och skrift. 
 
Sebastian säger att mycket av hans tid för tillfället upptas av skolan, men han försöker lägga tid på 
att träna och har nyss börjat träna capoeira20. För tillfället är han i övrigt inte aktiv inom någon 
organisation eller förening. Han är medlem i SSU (Socialdemokratiska Ungdomsförbundet) och 
har tidigare varit aktiv där, men slutade sin aktiva period inom organisationen för ett par år sedan 
på grund av tvivel huruvida det var rätt forum för honom. Han uttalar att hans sympatier 
fortfarande ligger till vänster på den politiska skalan. 
 
De intressen han har i samband med utbildningen går igenom i den litteratur han gärna läser. 
Sebastians favoritförfattare är Umberto Eco, och han tycker det är svårt att sätta fingret på exakt 
vad det är han tycker om med Ecos författarskap, då det han läst av honom är så differerat. Men 
han säger att det kanske är just det han tycker om med Ecos böcker; att de är så olika: 

[J]ag e en sån person också som e, eeh, intresserad av som sagt väldigt mycket olika saker å, kanske 
tröttnar fort på en grej så. Men eh men eh... Om vi ska säga vad det e jag gillar med hans böcker så... E 

                                                 
20 En brasiliansk kampsport. 
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väl – jag har ju alltid gillat, jag har alltid varit intresserad av historia å sådär så att eh, läsa historiska 
romaner å så har jag gjort länge. 

 
Jag frågar honom om han läser för att lära sig någonting genom de historiska romanerna men 
Sebastian svarar att: 

Näe. Nä. Utan, jag läser ju inte det för att jag ska lära mig, utan mer för upplevelsen utav en viss plats 
och tid åh – sådär. Inte att jag måste komma ihåg vad alla datum har varit [...]. 

 
Han nämner att han läser i ”eskapistiskt” syfte och för ”njutning”, och att han också uppskattar 
litteratur som är mer ”lättsmält” än Ecos. Han säger att han ibland läser högt för sig själv, i syfte 
att bättre skapa förståelse i svåra passager – eller kunna känna ”rytmen” om texten är skriven på 
vers, då han anser att högläsningen ”förstärker upplevelsen”. Sebastian har tidigare varit medlem 
under en bokcirkel i en termin och säger, att han valde att medverka i den för att: 

[Det är] alltid [...] intressant, ehm, istället för bara ta in saker hela tiden, som man gör väldigt mycket 
när man läser och ser på film och lyssnar på musik, så, får man ju relatera till det och... Egentligen så, 
så tror jag inte man blir medveten om så, sina egna reaktioner förrän man har fått – möjlighet att 
formulera det. Faktiskt. Å kanske diskutera det med andra så. Jag kan lära mig väldigt mycket saker 
genom att få förklara för andra. 

 
Han säger att han inte har reflekterat över det han läst så mycket innan han blev medlem i 
bokcirkeln, utan att han mest ”slukat” böckerna, och att ”det har kanske inte slagit mig förut att 
man faktiskt kan, [...] det låter lite konstigt men, att man ska dela det med andra liksom, det... 
finns ett värde i det”. 

6.1.6.1 Analys av Sebastians läsupplevelser 
Sebastians läsning till vardags hade starkast betoning av opersonlig upplevelseläsning men glider 
vid vissa tillfällen även mot personlig upplevelseläsning samt hade endast marginella inslag av 
opersonlig instrumentell läsning (se bilaga 6, figur 16). Han säger att han främst läser i 
avslappnande syfte och i syfte att njuta och avskärma sig från omvärlden. Han tycker om att läsa 
historiska romaner men påtalar att det inte har med att tillgodogöra sig information, utan att han 
läser dessa ”för upplevelsen utav en viss plats och tid”. Då han inte verkar antyda att han ’uppgår’ 
med sin egen person i berättelsen och gärna läser ”lättsmält” litteratur, kan läsupplevelsen främst 
relateras till den opersonliga upplevelseformen. Han säger att han tidigare ej vanligtvis reflekterat 
över sin läsning, men att han under senare tid börjat göra detta och sätter läsningen i relation till 
sig själv, vilket gör att den får smärre drag av personlig upplevelseläsning. 
 
Sebastian relaterar Från sydöstra till begrepp som ”mytologi”, ”saga” och ”sagovärld”, och säger, 
att det bestående intryck han tror sig ha fått av texten är ”kanske [...] mer känslan av liksom, den 
här sagovärlden, som han [Marcos, min anm.] beskriver”. Han uttrycker att texten:  

[K]ändes lite som att det är ett sätt å – bygga upp en, en värld, som eh, ah den var ju mer skönlitterär 
på det sättet att eh, ah det var ju dikter å, berättelser å... Så det kändes mer som ett sätt att göra, eh 
förmedla den här världen som han lever i eller, vad ska man säga. En sorts, en myt-, en sorts myt- myt-, 
en sorts mytologi eller en sorts eh. För det är liksom ändå [...] förskönande också, samtidigt. 

 
Jag ser Sebastians läsupplevelser främst med betoning på opersonliga upplevelser då han 
framförallt verkar ’följa sagan’ – en saga han tycker om och uppskattar men inte ser sig själv som 
’delaktig’ i eller relaterar händelseförloppet till sig själv. När jag ställer frågan om han anser att 
läsningen gav någonting, svarar Sebastian att:  

[D]en var väl mer njutbar bara helt enkelt, [...] till vissa delar i alla fall. [...] När det var dom här 
berättelserna då, det var väl det som mer var. Och dikterna. Om man nu skulle läsa den bara för, som 
njutningsläsning då. 

 
Inslagen av den opersonliga instrumentella läsningen är ungefär av samma omfattning som de av 
opersonlig upplevelsekaraktär. Sebastian framför en viss skepticism såväl mot textens innehåll 
som mot rörelsens – samt Marcos – ’funktion’. Sebastian är inte skeptisk till budskapet i sig, utan 
till de medel rörelsen ställer sig bakom (att våld kan vara nödvändigt), och han granskar kritiskt 
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textens budskap samt författarens sätt att skriva på och roll som talesman för gruppen. Han 
förklarar denna reaktion med orden att ”han förskönar [...] ju – absolut. Å […] jag brukar alltid 
reagera instinktivt när det e nån som, för att jag blir misstänksam att det finns nåt annat liksom 
under.” 
Sebastian säger att han inte kan ställa sig själv i personlig relation till de spörsmål som tas upp i 
boken, men att han ändå kan känna sympati för rörelsens kamp, då: 

Det [...] är en helt annan värld liksom, dom här människorna lever i. Eh, dom har ju inte allt det där 
som vi har å, som e självklart liksom med... Så att, men jag kan ju, jag kan ju känna med... Men [...] svår 
å relatera till, det e bara det att jag inte har några – personliga erfarenheter som liknar det där liksom. 
Eh, men att jag kan ändå känna sympati till viss del och sådär. 

 
När vi talar om Sebastians läsning av Fursten får jag uteslutande svar som kan relateras till den 
opersonliga instrumentella formen av läsning. Sebastian refererar till boken som ”instruktions-
bok”, ”lärobok”, att den är ”pedagogisk”, och att den inte bjuder på någon ”skönlitterär 
upplevelse”. Vidare anser han att den är ”väldigt okomplicerat skriven” för att den ska vara 
lättare att minnas eller ta till sig. Sebastian drar paralleller till beteende hos envåldshärskare förr 
och nu, och det är tydligt, att det är den grupp av personer han relaterar den till. Han uttalar att 
den i linje med sin utformning är ”neutralt skriven” med förklaringen att: 

Ah jag skulle kalla den neutral, därför att han eh... är helt ärlig liksom, med det han skriver. [...] [H]an 
skriver om hur man, ah han er han liksom förklarar att – hur ska man behålla makten och sådär. Så att 
det är väldigt tydligt att, för den som läser att eh, ah sen kan man ju hålla med om eller inte hålla med 
om det, men... Å man kan ju, å man kan ju, han har ju inga åsikter egentligen [...] om hur man ska... 
styra folk eller sådär annars. 

 
Enda inslaget av möjlig personlig instrumentell läsning är vid tillfället Sebastian säger att: 

Men man kan också vända på allting i Fursten och säga att, att det kanske är... såhär man blir liksom. 
Om man är tvungen att, ägna sig åt... maktutövande å, att dom som inte följer det här dom kommer 
att liksom, gå under. 

 
Detta uttalande skulle man kunna se som att Sebastian möjligtvis reflekterat över hur han själv 
skulle agera om han ställdes inför en liknande situation. Dock använder han även här ord som 
”dom”, och uttalandet verkar främst avsett för de personer som redan befinner sig inom maktens 
murar. 
 
Trots att Sebastians läsning vid utplacering över Berntsen och Larsens fält visade på främst 
opersonlig upplevelseläsning vid hans vardagliga läsning, träder här andra element fram i 
läsupplevelsen (se bilaga 6, figur 17). Detta visar varför de båda uppställningarna kompletterar 
varandra vid en läsanalys. I Sebastians läsning ingår nämligen både privata men framförallt 
estetiska läsaspekter, och Sebastian uttrycket betydande inslag av dessa. De privata inslagen 
framkommer då Sebastian berättar att han, när han diskuterar det han läst, blir medveten om sina 
egna tankar och reflektioner. Främst har han märkt hur detta uppstått när han deltagit i 
bokcirkeln, men i samband med sin medverkan i denna, har han i allmänhet börjat reflektera mer 
över det han läser. Det estetiska värdet av läsningen framkommer då han säger att han ofta läser 
högt för sig själv, delvis för att förstå bättre, men även för att: 

Ibland upptäcker jag att det, liksom förstärker upplevelsen. [---] [J]ag läste hela helvetet och 
skärselden21 – mer eller mindre högt för mig själv. Och, för det var en ganska, det var ju den e ju 
skriven på vers så att det... det blir en annan grej också. För det e en rytm å sådär. Å sen så tror jag man 
blir mer fokuserad också, på själva... Eh det e lättare å bli distraherad av andra tankar å så, när man 
läser tyst. 

 
I läsningen av Från sydöstra uppstår de opersonliga eller publika och efferenta elementen i 
Sebastians granskning av texten och författarens uppsåt med den, vilket kan liknas vid hur man 
kritiskt granskar en facklitterär eller informativ text. Därtill säger han att han inte känner igen sig 

                                                 
21 Talar om när han läste Dantes gudomliga komedi av Dante Alighieri. 
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eller känner någon personlig tillhörighet till situationen. Även om han kan hålla med gruppen i 
syftet för deras kamp uppvisar han inte ett personligt engagemang i frågorna: 

Jag jag tänkte faktiskt att, att det kunde faktiskt vara så här okomplicerat kanske på vissa ställen på 
jorden att, för det är väldigt mycket gott-ont å... Svart lite svart-vitt också på ett sätt där, idealiserande. 
[---] [J]ag [blir] alltid blir skeptiskt när det är sån här... typer av böcker då. Just det här [...] med att ha 
ett eh, ideal eller sådär som e helt över allt liksom, står över allt annat på nåt sätt. Å det det e säkert 
jätteviktigt å ha det när man e i underläge och, och eh ska, för jag tycker nog ändå att han har rätt 
liksom fast han kanske – sen vet jag inte vad jag tycker om det här med att använda våld å sådär men 
det är ju svårt att säga. Eh, dom har säkert inget val där. 

 
De mer estetiska inslagen av läsupplevelsen blir tydliga när Sebastian säger att han upplevt boken 
som en ”saga”, och att han levde sig in i världen författaren målar upp och att han beskrev 
läsningen, där den inbegrep ”dikter” och ”berättelser”, som ”njutbar”. 
 
Vid reflektionerna över Fursten ser vi definitivt främst opersonliga och efferenta läsrelationer. 
Sebastian håller sig hela tiden på den sidan av skalan, fram till mitten, där vissa meningar som kan 
anses ’neutrala’ eller som ’varken-eller-’uttalanden placerats. Han finner texten intressant på ett 
informationsmässigt plan, och drar paralleller till vår tids despotiska ledare. Han upplever texten 
som en ”lärobok” eller ”instruktionsbok” som är skriven så att den ska vara lätt att minnas. De 
uttalanden som hamnar kring mitten av kontinuumet är sådana som tidigare nämnts bör anses 
som ’mitt emellan’ eller odefinierbara, såsom ”jag tycker den é väldigt pricksäker” och ”jag skulle 
läsa den även om jag inte var tvungen liksom. [...] [B]ara för att jag tycker den är såpass intressant”. 
Dessa uttalanden kan antingen vara av publik eller personlig art. Det framgår här inte på vilket 
sätt Sebastian anser den vara intressant. Vi kan dock från sammanhanget (i relation till övriga 
uttalanden) anta, att han här syftar främst på att han ser den efferent eller kunskapsmässigt 
intressant. 
 
Sebastian var den enda av respondenterna som hade frågetecken kring hur min analys av hans 
läsupplevelse var utförd. Istället för att ändra min analys och antagandena kring denna, har jag 
valt att presentera de kommentarer som Sebastian hade rörande den. Dels därför att det helt 
enkelt givetvis är omöjligt att ändra min analys med den förståelse jag fått genom intervjun, och 
dels för att Sebastians åsikter ska komma till korrekt uttryck. Därför citerar jag här Sebastians 
egna ord (denna respons gavs genom e-post): 

[J]ag kanske inte var så tydlig med under intervjun, [...] att jag varvar läsandet av skönlitteratur med 
populärvetenskapliga böcker och reportageböcker. Jag vet inte om det har betydelse för din analys, 
men till vardags läser jag inte enbart för njutnings skull utan även på grund av ett allmänt 
kunskapsintresse. Jag reagerade också när jag läste det här: ”Då han inte vekar [sic] antyda att han med 
sin egen person 'uppgår' i berättelsen, och och gärna läser ’lättsmält’ litteratur.” Jag vet inte vad jag sa, 
men jag upplever ofta att jag uppgår i berättelsen, i bemärkelsen lever mig in i de olika karaktärernas 
öden. Om det var det du menade med att uppgå i berättelsen. Och jag läser inte enbart lättsmält 
litteratur, utan vad jag menade var snarare att jag har inget emot att läsa lättsmält litteratur. En bra bok 
behöver inte vara svår. Men jag läser lika ofta eller oftare klassiker och liknande mer ’svårsmälta’ 
böcker. Annars stämde det, och i övrigt har jag inga invändningar. 

6.2 Resultatanalys i gruppform 
Jag inleder detta kapitel med att göra en kortare genomgång av respondentgruppens särart; dess 
sammansättning och förutsättningar, för att skapa en bild av denna. Uppställningen av denna del 
av resultat och analys är sedan uppdelad kring de olika ämnena som talades om under 
intervjuerna, och belyser likheter och olikheter i deltagarnas respons.  
 
De sex personer som deltagit i undersökningen bildar tillsammans en grupp som på många sätt är 
speciell, och inte är representativ för befolkningen i övrigt. Trots att alla inte är eller har varit 
deltagare i någon bokcirkel är alla personerna aktiva till starkt aktiva läsare, främst av 
skönlitteratur, men flera av dem även av facklitteratur, utanför sitt arbete eller utbildning. 
Flertalet av dem studerar eller har studerat på högskolenivå, (teoretiska kurser eller utbildningar, 
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alternativt yrkesutbildning). Alla har avslutade gymnasieutbildningar och även de som inte är 
högskoleutbildade har studerat efter gymnasiet; på folkhögskola eller språkkurs utomlands. De 
som inte har studerat på högskola har för avsikt att göra detta. Alla sex deltagare är svenskfödda. 
En av personerna har familj och barn, de övriga deltagarna är mellan 22 och 35 år och kan anses 
relativt ’typiska’ för sin åldersgrupp, sett utifrån det svenska samhället. Sett ur den aspekten att 
ingen av de senare nämnda arbetar med något de har en (avslutad) utbildning för, flera av dem är 
fortfarande mitt uppe i sin utbildning eller på väg mot utbildning. De rör sig mellan olika jobb 
och ’söker’ fortfarande efter svar på vad det är de vill göra mer beständigt, längre fram i livet, eller 
hur de ska komma dit de vill. Alla utom möjligtvis en av deltagarna uttalar även, direkt eller 
indirekt, politiska vänstersympatier. De gör det i olika former och på olika delar av ’skalan’ – men 
ändock som någon form av vänsterorienterade åsikter. 
 
Ovanstående gör därmed dessa personer till en som tidigare nämnt icke-representativ och i flera 
avseenden homogen grupp. Samtidigt finner vi stora skillnader internt respondenterna emellan. 
Det är på samma gång en grupp på sex personer där alla har olika intressen, utbildningar och 
intresseområden. Deras boendeformer är av olika art (exempelvis bor en i en av stadens finare 
delar med sin familj medan en annan bor i ett kollektiv i förorten), såväl ekonomisk och social 
status. De föredrar och utövar olika former av läsning och som tidigare nämnt ställer de sig på 
helt skilda delar av den vänstra delen av den politiska skalan; från SSU till Syndikalisterna (SAC), 
till att försvara EZLN:s militärstrategiska vapenföring. Vissa är eller har varit politiskt aktiva – 
både inom och utanför partisystemet, kommer från olika delar av landet och från större eller 
mindre samhällen, och inte minst; de ger helt skilda intryck som individer, med fasetterade 
personligheter. 
 
Trots en grupp på sex personer som vid en första anblick kan verka relativt lika inom ett antal 
variabler är det samtidigt en grupp på sex olika personer; sex stycken individer med olika 
förutsättningar och tankegångar. De passar därmed studiens syfte som är att söka se närmare på, 
och påvisa, det individuella sammanhanget i läsar-textrelationer. Genom den resultatsammanställ-
ning och analys jag gör i detta avsnitt; att titta på den information som tidigare delgivits oss 
genom porträtten i gruppform, hoppas jag att relationen mellan de olika personliga faktorerna 
och respondenternas gensvar på de olika texterna kan visa möjliga mönster eller distinktioner 
bland de här fallen. 
 
Rörande respondenternas läsvanor till vardags är alla som tidigare konstaterat personer som kan 
definieras som ’läsaktiva’; läsning är vid normaltillstånd en del av deras vardag och verkar vara en 
viktig företeelse i allas liv. Tre av personerna har tidigare varit medlemmar i en bokcirkel, dessa är 
de personer som har teoretisk högskoleutbildning. De uttrycker att samtalen i bokcirkeln har 
förändrat – fördjupat – deras förhållande till läsning och att de numer reflekterar mer över det de 
läser.22 Skönlitteratur är det som läses mestadels, och majoriteten uttrycker att det görs i syfte av 
avslappning, underhållning, upplevelse och inlevelse. Av dem som varit bokcirkelsaktiva nämns 
reflektion som en viktig del i samband med läsning; antingen som något som alltid funnits där, 
eller som skapats just tack vare deltagandet i cirkeln. De övriga deltagarna nämner inte reflektion 
eller tankeverksamhet som syfte eller önskvärd effekt av sin vardagsläsning. De verkar trots detta 
inte alls inta en fullständigt oreflexiv hållning till litteratur, även om det genom det de uttrycker 
verkar antyda att reflektioner förekommer i en lägre grad än hos de andra. 

6.2.1 Kring språkets betydelse och textens innebörd 
En av de saker som talades om under intervjun var språkets betydelse i de båda texterna. Värt att 
nämna är att dessa båda är böcker med ett mycket ’distinkt’ språk, som är varandras motsatser. I 
                                                 
22 En av respondenterna nämnde efter vår intervju avslutats att hon tack vare vår intervju fått tänka och reflekterat 
över saker hon inte tänkt på tidigare (gällande texterna) och inte heller skulle ha kommit att tänka på ’på egen hand’. 
Detta visar på vikten av att samtala kring läst material för möjlighet till (fördjupad) reflektion. 
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Machiavellis Fursten finner vi ett hårt och uppstaplat språk som i mångt och mycket påminner om 
vad man eventuellt skulle kalla facklitterär utformning, i Subcomandante Marcos Från sydöstra 
Mexicos underjordiska berg är språket starkt narrativt utformat, med inslag av dikter och anekdoter. 
 
Alla respondenter kommunicerade att Subcomandante Marcos sätt att skriva på blev en viktig del 
i utformningen av deras respektive läsupplevelse. Detta verkade inte vara fallet för alla vid 
läsningen av Fursten. Å andra sidan var reaktionerna från dem som inte tyckte om utformningen 
av Från sydöstra kraftiga. Trots att flertalet benämnde språket i Fursten som ”tråkigt”, ”torftigt” 
eller ”uppsatsliknande”, verkar språkets stilistiska utformning för de flesta ej haft lika stor 
inverkan på utformningen av läsupplevelsen som vid läsningen av Från sydöstra. Männen ansåg att 
det torftiga språket inte förändrade deras läsupplevelse av Fursten, en av de intervjuade nämnde 
inte språket i någon större utsträckning och kan därför antas ej heller haft något större problem 
med det, medan de övriga två (Sabina och Lisbeth) ansåg att boken av olika anledning i det 
närmaste var oläsbar. Den ena av dessa två uttryckte att hon inte klarade av språket i sig; hon 
ansåg att det var tråkigt och inbegrep svåra meningsbyggnader – både i de kortare och de längre 
meningarna – saknade bakgrundsfakta och sammantaget var ”ett misslyckat försök till en 
historisk beskrivning”. Den andra tyckte inte att det var den stilistiska utformningen som gjorde 
boken omöjlig att avsluta (hon läste ej de sista 20-25 sidorna av den ombedda delen) utan istället 
att känslolösheten i boken, avsaknaden av någon form av känslo- eller åsiktsuttryck, gjorde den 
oerhört jobbig. Även den tredje kvinnan uttryckte att hon ansåg att bokens innehåll, det viss säga 
dess budskap, var emotionellt jobbigt att ta till sig. Dock ansåg hon att boken fortfarande var 
intressant. Ingen av männen uttryckte ett språkligt eller innehållsmässigt ogillande utan ansåg att 
den trots sin torftiga utformning – på olika och individuella plan – var en mycket intressant och 
givande text. 
 
De manliga deltagarna, som uttryckte att de tyckte om Fursten, är även de som säger att de anser 
att läsningen av den ’gav’ dem något. Männen med akademisk utbildning ansåg att boken gav 
dem det (den tankeverksamhet) som de önskar få genom läsning. Även den tredje personen med 
tid av teoretisk utbildning på högskolenivå, Karin, uttrycker genom sin respons att reflektera över 
sig själv och sitt beteende i samband med läsningen att den skapade tankeverksamhet, det vill 
säga ’gav’ något. Sebastian och Erik hade läst Fursten tidigare, och även Lisbeth och Dan hade 
hört talas om den. De som läst den tidigare verkade vara de, tillsammans med Dan, som utan 
tvekan tyckte bäst om att läsa den och säger att de funnit den mycket intressant även när de läst 
den tidigare. De kommer inte riktigt ihåg när de läst den tidigare men säger båda två att det var 
”längesedan” och att de – till viss del på grund av detta – inte anser att det uppkom så mycket 
nytt när de nu läste den igen utan att det nästan var som att läsa den för första gången på grund 
av att de glömt av mycket. Dan hade hört boken nämnas eller berättas om tidigare och han 
fattade som ovan nämnt tycke för boken, och säger att det är en text han med all säkerhet 
bestämt sig för att läsa om. Lisbeth hade tidigare läst om den inom vårdvetenskapen men fått en 
annan uppfattning om texten än den visade sig vara, och blev djupt besviken på dess utformning 
och innehåll. Hon var även den enda som talade om texten i rent emotionella termer, vilket 
stämmer överens med hennes sätt att uttrycka sig även kring Från sydöstra och under den övriga 
tiden av vår intervju. 
 
Ingen av respondenterna nämner att texten gav någonting rent skönlitterärt, tvärtom beskrivs 
språket som ”torftigt” och ”tråkigt”. De verkar endast anse att de får ut något, eller att texten är 
givande, ur en facklitterär aspekt, vare sig det handlar om på ett opersonligt eller personligt 
kunskapsmässigt plan. Flera av dem nämner dock att de har ’överseende’ med det tråkiga språket 
då innehållet trots allt är såpass intressant. 
 
Vid läsningen av Från sydöstra verkade språkets utformning som tidigare nämnt vara av stor 
betydelse för alla deltagare gällande vad de tyckte och tänkte om texten och dess innehåll. De 
använde mestadels positiva adjektiv om textens utformning, vissa respondenter endast positiva. 
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Andra använde dock även negativa beskrivningar om det. I den positiva bemärkelsen verkar 
språkets karaktär stärka sympatiska känslor för författaren, rörelsen som beskrivs och textens 
budskap, och även öka respondenternas inlevelse och förståelse för författaren och rörelsen. 
Samtidigt verkar det även fungera precis tvärtom; på den negativa skalan blir det tydligt hur vissa 
av respondenterna uttrycker att författarens stilval skapar avstånd genom alltför sagolika eller 
verklighetsfrämjade/dåligt verklighetsförankrade beskrivningar, och en misstänksamhet hos vissa 
av läsarna då det verkar ”för bra”. De gör då antaganden om att texten inte är en korrekt 
beskrivning av faktiska förhållanden. De personer som hade hört talas om författaren eller 
gerillarörelsen tidigare är i överlag positiva mot texten, vilket inte osannolikt kan relateras till ett 
för dem redan tidigare intresse för rörelsen och/eller författaren. Alla säger att de mer eller 
mindre ’håller med’ om det politiska budskap som förs fram i texten, även om ett par personer 
(Lisbeth och Sebastian, och i mindre utsträckning Karin) som ovan nämnt anser att både textens 
utformning i sig, och dess innehåll, skapar en tveksamhet; kring författarens syfte och kring 
outtryckta eller dolda maktrelationer inom organisationen samt rörelsens tillvägagångssätt. 
 
Gällande Från sydöstra verkar alla ha en liknande uppfattning om vad som är textens ’kontenta’; att 
den tydligt uttrycker ett budskap om att ”alla [människor] är likvärdiga”, ”alla ska få komma till 
tals”, ”alla ska få det bra” och dylikt. Ett rörande överensstämmande verkar alltså vara fallet i 
respondenternas analys av textens budskap – skillnaden ligger snarare i hur mycket de verkar tro 
på detta budskap och hur okritiskt eller kritiskt man granskar det som sägs i texten. Detta verkar 
till absolut största delen vara tätt sammanflätat med personen i frågas egna politiska uppfattningar 
och åsikter. De personer som var mest positiva (antingen odelat positiva eller till stort 
övervägande del positiva) till texten och dess budskap var Erik, Sabina, Dan och Karin. (Som 
exempel var det föga förvånade att Karin visade intresse och gillande för textens innehåll då hon 
under intervjun även nämner att hon läst en biografi om Che Guevara och även sett en intervju 
med Subcomandante Marcos samt hört om rörelsen genom Ordfront Magasin. Detta indikerar 
ett tidigare intresse både för latinamerikanska gerillaledare eller ’ikoner’ samt EZLN i sig.) Färre 
positiva och en övervägande del kritiska uttalanden gjorde Lisbeth och Sebastian. 
 
Tre av de intervjuade verkade som att de definitivt ansåg att läsningen av Från sydöstra var 
innehållsmässigt givande, vare sig detta sades rakt ut eller inte. Dessa var Erik, Sabina och Karin. 
Om Dan ansåg att läsningen var givande på en önskvärd nivå var något tvetydigt då han dels 
uttryckte att han fann texten intressant och även hade varit intresserad av, och läst om, 
organisationen tidigare och därmed fann det intressant att läsa om rörelsen från detta 
’insideperspektiv’. Å andra sidan ansåg sig vid slutet av intervjun vara ’mätt’ på information kring 
gerillan och Subcomandante Marcos och inte uppvisade något större intresse för att läsa mer av 
författaren eller om organisationen. Sebastian och Lisbeth uttryckte att texten givit dem mer rent 
skönlitterärt än innehållsmässigt sett; att de uppskattade författarens stilistiska utformning och 
sätt att bygga upp texten. Dessa två var även de som uppvisade minst intresse för gerillan i sig, 
samt de som både genom uttryck och känsla verkade ha minst sympati för – eller uppvisa 
kraftigast kritisk hållning gentemot – rörelsens tankar och metoder. 

6.2.2 Personligt eller opersonligt relaterande till texterna 
Diskussionen om huruvida respondenterna ansåg läsningen givande eller inte, och av vilken eller 
vilka anledningar, föranleder frågor kring om de gjorde personligt eller endast opersonligt 
relaterande till respektive text, eller drog paralleller av någon form. Under intervjuerna var Dan 
den enda av respondenterna som inte drog några historiska eller samtidsmässiga paralleller med 
Fursten som utgångspunkt, utan endast personliga i form av önskan att applicera de makttekniker 
som beskrivs i boken på sig själv och pröva dem i omgivningen för att utröna effekter av detta 
beteende. Därmed upprättar han en tanke om ett önskat framtida beteende och möjlighet till 
inverkan på den egna personligheten. Karin gjorde däremot – och var den enda i gruppen som 
gjorde detta – paralleller till sitt eget existerande beteende och reflekterade över hur hon själv 
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agerar i olika situationer med furstens egenskaper och handlande (att göra sig behövd, göra sig 
oersättlig) som utgångspunkt. 
 
De övriga uttryckte inte att de kunde dra paralleller relaterade till den egna personen och vi ser i 
stort hur den opersonliga formen av läsning dominerar. Erik säger dock att han kan känna igen 
beteendet, eller delar av det, i sin sociala närhet och bekantskapskrets. Utöver detta säger han 
även att han känner igen denna form av beteende på ett opersonligt plan; i politikers agerande – 
både på lokal och internationell nivå – och verkar uttrycka att han anser detta vara en mer eller 
mindre rådande mentalitet bland denna grupp. Lisbeth väcker en tanke om författarens hälso- 
och sinnestillstånd som liknar en sjukdomsdiagnostisering och det är uppenbart att detta görs i 
relation till hennes yrke. Hon ställer sig även frågan om ’hur hans barndom kan ha varit’ vilket 
verkar vara tankar som väcks genom hennes egen roll som förälder. 
 
När vi talade om hur de kände inför Från sydöstra i samma avseende visade det sig att de flesta 
fann det än svårare att relatera till denna text, trots att de fann själva innehållet mer sympatiskt 
och höll med om de av rörelsens grundvalar som presenterades i texten. Ingen av de intervjuade 
sa att de kände några direkta kopplingar mellan sig själva och det som beskrivs i texten. Det 
verkar helt enkelt som att det beskrivna befinner sig för långt bort – både avståndsmässigt, socialt 
och psykologiskt (tankemässigt). Det är en fullständigt annorlunda livsföring och livssituation 
som presenteras, och denna har respondenterna svårt att sätta sig in i trots uttalade sympatier. 
Det närmaste inlevelse vi finner, är hos Sabina, som säger att hon känner igen sig starkt i 
författarens sätt att skriva och relaterar det till hur man själv tänker, resonerar och diskuterar med 
sig själv. Sabina säger att genom att ”han skriver som man tänker” blir man mer intresserad av 
det som författaren säger och innehållet blir lättare att ta till sig. Hon funderar även över hur hon 
själv fungerar i sin nuvarande livssituation och skulle komma att fungera och handla om hon 
befann sig i samma situation som zapatisterna. Att reflektera över sig själv och sin egen situation i 
relation till texten visar på en transaktion med stora inslag av ”privata” meningsaspekter (se 
rubrik 3.3 Efferent-aesthetic continuum). 
 
Karin nämner kort att hon kunde finna vissa beröringspunkter mellan sig själv och kvinnornas 
situation som den beskrivs i Från sydöstra, Lisbeth säger att hon inte finner någon som att hon kan 
relatera till sig själv personligen men hon gör även här yrkesmässigt relaterade uttalanden när hon 
undrar över hur författaren mår – med en anspelning på att han inte verkar helt frisk i det han 
skriver – och vad för effekter den ”krigiska miljö” han levt – och lever – i kan ha haft på hans 
sinne. Hon talar även om att hon uppfattar EZLN:s organisatoriska och strategiska metoder 
påminner om hur det fungerade förr i vården, då det var en mer ’egocentrisk’ mentalitet rådande 
(vilket hon då ser som någonting negativt). Samtidigt säger båda Lisbeth, Erik och Sebastian rakt 
ut att de inte känner att de kan sätta sig in i zapatisternas situation. 
 
För att söka göra samtalet mer djupgående lät jag respektive respondent även reflektera över det 
valda temat; vilken syn på makt och människan, som de ansåg att författaren förde fram i 
respektive text. Samtliga uppfattade Machiavellis syn på makt som diktatorisk och kontrollerande, 
något som de verkade anse vara en negativ aspekt av makt. Respondenterna var även överens 
gällande hur Machiavelli talar om folket eller ’den lilla människan’; ingen av dem ansåg att 
författaren verkar ha något som helst till övers för denna grupp av människor och endast ser dem 
som ett samlat objekt (det vill säga att de har ett värde endast som en grupp och inte som 
enskilda individer), vilket endast har ett värde då möjlighet till furstens egen vinning föreligger. 
 
Ett par av deltagarna gjorde en jämförande analys av Subcomandante Marcos och Machiavellis 
förhållande till makt och diskuterade detta något olika; Erik ansåg att Machiavelli respektive 
Marcos representerade två olika aspekter eller sidor av makt – den första från ett 
ovanifrånperspektiv – staten – och den andra från ett underifrånperspektiv; folket, de förtryckta. 
Karin ansåg istället att de båda männen ger uttryck för en ganska lika syn på makt; en syn där 
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makt handlar om att ”ha kontroll” och ”att göra sig behövd”. Dessa uttalanden följer tydligt vad 
de båda respondenterna även i övrigt under intervjun lägger sin fokus på och reflekterar kring. 
Erik talade flera gånger i termer som tydliggör hans distinktion mellan ”folket” och ”ledare” eller 
”politiker” tydlig, medan Karin använder samma (ovanstående) termer i denna reflektion som 
hon gör även när hon reflekterar över sig själv och sitt beteende i relation till det som sägs i 
Fursten. Detta påvisar tydligt respektive persons diversifierade uppmärksamhets- och 
intressefokus vid läsningen. 
 
Det förekom i det stora hela ingen större ’diskussion’ bland de enskilda respondenterna kring 
Fursten i avseende på syn på makt och människan. Det verkade som om de flesta ansåg att det var 
såpass ’självklart’ och ’enkelt’ att ta avstånd från på grund av det som sades, att det inte behövdes 
någon djupare motivation eller diskussion. Förhållandet var dock annorlunda när det gällde 
Subcomandante Marcos bok. Trots att alla sa att de i grund och botten håller med om det som 
sägs, verkar texten och dess innehåll mer diskutabelt – eller diskussionsfrämjande – och 
intervjupersonerna ställde sig i regel kritiskt granskande och verkade i större utsträckning ha 
svårare för att urskilja vad som är ’rätt’ och ’fel’ eller ’bra’ och ’dåligt’ av det som sägs i Från 
sydöstra. Alla ansåg dock om att Marcos ser alla människor som lika värda och att demokrati, 
folkstyre, ’i sann mening’ är ett måste. (Någon uttryckte det som att Marcos säger att ”makten är 
menlös om den inte förenas med rättvisa”.) 
 
Mest kritiska till Från sydöstra överlag var som tidigare nämnt Lisbeth och Sebastian. Lisbeth ansåg 
att Marcos – eller rörelsen i stort – verkar ha glömt sitt syfte; att kämpa för alla, och istället 
framstår som självcentrerade. Hon påtalar också att det finns en dubbelnatur i Marcos egen roll 
som ledare; att han trots att är ledare för rörelsen inte agerar som en sådan (vilket hon ser som 
någonting negativt), och att han på samma gång söker ’dölja’ att han faktiskt innehar denna roll. 
Detta verkar Lisbeth anse vara någonting han gör för att framstå att vara på samma nivå som de 
andra inom rörelsen. Även Sebastians kritik tangerar Marcos roll som ledare; han anser att 
Marcos med mening är allt annat än rättfram vad gäller både sin egen roll som ledare och inre 
maktrelationer såväl som yttre; mot de som rörelsen säger sig kämpa för. Han är samtidigt kritisk 
mot den revolutionsromantik han anser att texten uppvisar. Även flera av de andra 
respondenterna verkade vid mina frågor finna det intressant och givande att fundera över och 
diskutera hur Subcomandante Marcos verkar se på och agera ut sin egen roll som en man i 
maktposition. 

6.2.3 Förändring i uppfattning under transaktionens gång 
För att kunna se huruvida respondenterna skiftat i uppfattning kring texten under läsningens 
gång – och i så fall varför – ställde jag dem frågor som berörde deras initiala intryck när de fick 
texten, om det var det bestående intrycket de hade även efter att de hade läst, och om de blivit 
intresserad av att läsa något mer av eller om respektive författare. Nästan alla respondenter 
uttryckte att de hade höga förväntningar kring Fursten innan de började läsa den, vilket troligtvis 
berodde på att flera av dem hade någon form av förutfattad mening om boken sedan tidigare. 
Antingen för att de själva hade läst den, eller att de hört eller läst om den, genom vänner 
respektive skolan. Även personen som inte kände till vare sig boken eller författaren sa att hon 
blev positivt inställd till texten när hon fick se framsidan, som hon tyckte vittnade om möjlighet 
till en mycket bra bok. 
 
De som hade läst boken innan sa att deras intryck av den var detsamma även när de läste den 
denna gång; att den var mycket intressant och gav vad de önskade få ut av en bok. Dock sa de att 
det var längesedan de läste den senast och att det var lite som att läsa den för första gången igen, 
då såpass mycket hade glömts av sen tidigare. De personer som uppvisade absolut störst 
ogillande gentemot texten, sa tvärtemot att de blev starkt besvikna när de läste boken och den 
ena av dem klarade inte av att läsa klart den. En respondent beskrev den mestadels som 
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’intressant’, och en verkade mycket positivt överraskad och uttryckte en direkt önskan om att läsa 
boken fler gånger och planerade att köpa den. 
 
Övriga respondenter verkar tvärtom ganska mätta, både på boken och på dess författare, även de 
som fann den intressant. De sa att de inte känner sig manade till att läsa mer av Machiavelli på 
egen hand utan att en speciell anledning skulle föreligga, eller, som en person uttryckte; att hon 
snarare skulle vilja veta vem det är som läst boken (på grund av att det skulle vara intressant att veta 
om någon av dagens ledare och höga politiker gjort det). Lisbeth är den enda som, förvånansvärt 
nog, nämner att hon eventuellt skulle vilja läsa någonting mer som Machiavelli skrivit. Detta trots 
att hon var den av deltagarna som uttryckte starkast ogillande gentemot Fursten. Hon säger att 
hon skulle tycka att det var intressant att se om författaren skriver på ett annat sätt (underförstått 
på ett sätt som hon finner mer tilldragande) när det gäller ett annat ämne. 
 
Något överraskande var även Från sydöstra Mexicos underjordiska berg, eller snarare dess innehåll – 
det vill säga zapatisterna – ett ämne som majoriteten av respondenterna hade hört talas om mer 
eller mindre utbrett och hade en uppfattning om vilka de var sedan tidigare. Den enda som inte 
hade hört talas om dem tidigare var den äldsta av respondenterna. Det kändes relativt uppenbart 
att detta dels var en generationsfråga, dels någonting som vittnade om den mycket höga andelen 
vänstersympatisörer i respondentgruppen, och därmed ett större intresse för rörelsens aktiviteter. 
De hade kommit i kontakt med information om rörelsen från olika håll; tidigare skolarbeten, en 
intervju med Subcomandante Marcos utförd av Stina Dabrowski och som sänts på TV ett antal år 
tidigare, Ordfront magasin, nyheter och genom musikintresse där ett visst band hade talat om, 
och sympatiserat med, zapatisterna. Samtliga förutom Sebastian, som även tidigare hade ställt sig 
till viss del skeptisk mot rörelsen då han förknippat den delvis med revolutionsromantik, verkade 
ha ett tidigare odelat positivt intryck av rörelsen, även då det var ett knapphändigt intryck. 
 
Textläsningen verkade i detta fall främst inneha rollen av att bekräfta och stärka respektive 
respondents tidigare intryck av och känslor kring rörelsen. Som tidigare nämnt var de som var 
mest positiva till det de fick läsa Sabina, Karin, Erik och Dan, medan Lisbeth och Sebastian 
uppvisade viss skepticism. Även Sebastian verkade anse att hans känslor kring rörelsen, och 
Subcomandante Marcos, (att rörelsen har en viss problematisk inställning till våldsverkan och 
uppvisar revolutionsromantik), förstärkts genom läsningen, samtidigt som han påtalar att han inte 
blir avståndstagande i alla avseenden. Lisbeth sa att hon i grunden sympatiserar med det som sägs 
men att det finns vissa saker kring rörelsens praktiska utövande hon betvivlar. Dock påtalade hon 
att hon fick ett förändrat intryck av boken i det att hon gick över från att titta på framsidan till att 
börja läsa Marcos text. Framsidan tyckte hon nämligen gav ett rått och militäriskt intryck och 
ingav henne inte läslust, och blev därmed sedan förvånad när hon upptäckte hur ”mjukt” 
författaren i själva verket uttryckte sig. 
 
Delade åsikter rådde om huruvida författaren och ämnet var värt att läsa vidare om. Erik sa att 
han vill läsa mer av Subcomandante Marcos, skönlitterärt snarare än kommunikéer, för att ”se 
hur han har utvecklat sin skönlitterära ådra”, medan Karin vill läsa mer om Marcos då hon blev 
mycket intresserad av honom; mannen bakom budskapet. Även Sabina verkar positivt inställd till 
att läsa mer, dock snarare om EZLN som organisation, då hon i slutet av intervjun ställde mig 
frågan om de har någon hemsida. Att det är just dessa tre som verkar intresserade av att läsa mer 
är inte överraskande då de överlag var mycket positivt inställda till boken och att de nämner 
personliga skäl till att läsa mer om eller av som går väl ihop med vad de tidigare talat om. Erik 
ansåg att Marcos skrev på ett sätt som liknar hur en av hans favoritförfattare uttrycker sig, Karin 
uttryckte att hon är intresserad av att läsa biografier och tidigare läst om Ernesto Che Guevara 
som Subcomandante Marcos på flera sätt kan liknas vid, och Sabina har tidigare skrivit ett arbete i 
gymnasiet om zapatisterna och redan då fattat tycke för deras åsikter. De övriga verkar inte 
intresserade av att läsa mer av författaren eller kring ämnet, åtminstone inte i deras nuvarande 
situation. Lisbeth uppvisar inget intresse för att läsa mer i ämnet, Sebastian säger att han inte vet 
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om han är intresserad av att läsa mer av Marcos, och Dan uttalar att han känner sig ’mättad’ på 
information kring zapatisterna. 

6.2.4 Respondenternas klassificering av texterna 
Bland de sista frågorna jag ställde respondenterna, gällde hur de ansåg att de båda texterna de läst 
borde klassificeras eller var i biblioteket de trodde att de skulle finna dem. Detta anser jag vara en 
mycket intressant fråga med tanke på uppsatsens syfte och frågeställning.23 Svaren blev som 
antaget varierande. Medan två av respondenterna sa rakt ut, alternativt tydligt kunde utläsas anse, 
att Fursten var ett verk av skönlitterär natur, ansåg tre personer däremot att den räknades in i den 
facklitterära gruppen av litteratur.24 Motiveringen till att den ansågs skönlitterär var av den ena 
personen att ”den är skriven som ett skönlitterärt verk”. Den andra personen kunde till en början 
inte komma på någon annan plats den skulle kunna stå på än just bland de skönlitterära verken. 
Efterhand började hon dock ge även andra förslag. Som argument för att texten kunde antas vara 
ett facklitterärt verk var att boken inte ansågs vara ”någon skönlitterär upplevelse” och att ”det är 
ju inga historier [han] berättar, det är ju faktagrejer”. 
 
Från sydöstra Mexicos underjordiska berg ansåg en av respondenterna – utan konkret motivering – 
vara skönlitterär (hon ansåg även att Fursten var det). De övriga tre som jag fick en uppfattning av 
vad de tyckte i frågan, ansåg att den borde klassificeras som facklitterär. Motiveringarna var även 
vid denna att det var ”faktagrejer” som berättades, och en person sade sig vara intresserad av att 
vidare istället läsa något av Subcomandante Marcos skönlitterära alster, vilket implicerar att 
personen ej ansåg att den aktuella boken föll i det facket.25 Kvinnan som ansett att boken borde 
klassificeras som skönlitterär svarade vid min respons gällande dess korrekta klassificering att: 

[A]tt det fanns en hylla som hade som hette [...] Sydamerika det hade jag ju inte ens reflekterat över, så 
där hade jag ju aldrig letat! Facklitteratur hade jag nog kanske... [...]. Och psykologi, möjligen. Ah kanske 
inte riktigt... Näe. Mer soc, eh sociologi i så fall. [---] Men nu spelar det inte så stor roll egentligen vart 
dom står. Eller jo det gör det ju så men eh... Förut var det ju så himla noga för att – innan man hade 
datorer. Nu talar den ändå om vilken hylla den står i. 

6.3 Slutsatser 
Genom resultatet av undersökningen blir vissa av de faktorer som betingar texttransaktionens 
karaktär tydliga. Ur avsnittet ovan kan vi utläsa, att vissa av dessa förhållanden talar om – och är 
endast giltiga – inom ramen för den specifika lässituationen i den aktuella undersökningen, 
medan andra kan antas vara mer allmängiltiga. Alternativt kan man hävda, att varje faktor har en 
situationsspecifik och en allmängiltig sida. Samtidigt som det uppstod en situation mellan varje 
läsare och text i denna undersökning, som är starkt kontextuell och inte kan återskapas (det vill 
säga specifik), förtäljer det oss ur en allmän synvinkel att varje lässituation är unik och specifik. Vi 
kan även ta mer konkreta exempel, såsom att deltagarnas politiska vänstersympatier framkallade 
starkare sympatier för Subcomandante Marcos Från sydöstra Mexicos underjordiska berg, än de kan 
antas ha gjort om de inte haft dessa åsikter sedan tidigare. Ur en allmän synvinkel kan man 
därmed påtala, att politiska sympatier gör personer mer benägna att bli positivt inställda till en 
text även om inte stilen (som författaren använder) i det aktuella dokumentet uppskattas. Jag 
presenterar nedan mina konklusioner i relation till frågeställningarna. 

                                                 
23 Denna fråga ställdes inte rakt ut vid alla intervjutillfällen; vid ett par av intervjuerna har jag utläst vad de anser att 
respektive bok bör klassificeras som genom att se hur de i övrigt har reflekterat kring boken, och från en av 
respondenterna finns det inget adekvat svar på denna fråga. 
24 Vid en sökning i LIBRIS nätkatalog är den vanligaste klassificering för denna bok O (samhälls- och 
rättsvetenskap), med undantag av enstaka biblioteks tillägg av O:d (tillägg med samhälls- och rättsvetenskapens 
filosofi) alternativt Oa:d (sociologi med tillägg av samhälls- och rättsvetenskapens filosofi). 
25 Vid en sökning i LIBRIS nätkatalog finner vi att boken klassificerats med en relativt lika fördelning över Kq 
(Amerikas historia) alternativt Kqc (Mexicos, Centralamerikas och Västindiens historia), samt vid vissa bibliotek 
endast med K (historia).  
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På vilket sätt innehar respondenternas utbildning, åsikter och personliga erfarenheter en roll i läsar-textrelationen?  
I denna undersökning ser vi hur upplevelserna av de två texterna som skapades var starkt 
diversifierade och personliga. De påverkades kraftigt av personlighet och intressen och till viss 
del av deltagarnas arbete eller aktuella huvudsysselsättning, dock ej i sådan utsträckning att de 
utplånade textens betydelse eller innehåll. Samtliga deltagare hade mycket lika uppfattningar kring 
vad texterna handlade om och en liknande förståelse kring vad texten innebar och sökte berätta; 
skiljelinjen ligger snarare i vad som tycks om det man läser, inte i förståelse eller uppfattning av 
det. Det är därmed inte förståelsen som varierar (det kan dock vara fallet ibland), utan faktorer 
som har med våra personliga intressen och erfarenheter särskiljer upplevelserna. Således spelar 
personliga erfarenheter och förutsättningar en mycket stor roll i formandet av läsupplevelser. De 
förändrar inte läsningen, och inte heller textens betydelse. Däremot formar de just själva 
upplevelsen, som formas utifrån paralleller och reflektioner som görs med hjälp av egna 
erfarenheter och åsikter. Det går inte att läsa och reflektera kring något utan att blanda in dessa; 
en kontextlös lässituation existerar inte. Även att inte kunna relatera till någonting skapar en 
speciell transaktionsform.  
 
Det uppenbarade sig som att den främst påverkande faktorn var just vad personen i fråga hade 
för åsikter och synsätt, vilket ej sällan dirigerade intressefokus och hur hon eller han relaterade till 
ämnet och/eller spörsmålet. Grad och form av utbildning verkade mer vara en påverkande faktor 
i form av läsvana och vana av kritiskt tänkande och reflekterande kring läsningen här – och 
läsning i allmänhet. Även relaterande genom yrkeserfarenheter blev till viss del tydligt; här 
behövde ämnet i texten i sig inte beröra det yrkesområde den aktuella personen var aktiv inom i 
någon större utsträckning, utan relateringar uppstod ändå genom fria associationer. 
 
Vilken betydelse anger respondenterna att texten; dess utformning, stil och budskap, har i relationen mellan dem 
själva och texten? 
Samtidigt som en persons åsikter och erfarenheter sätter ton för transaktionen bidrar texten, från 
andra hållet, med en bestämd stil och utformning – och i vissa fall ett budskap. Dessa faktorer 
verkar främst ha funktionen att göra läsaren mer eller mindre ’välvilligt’ inställd till texten, det vill 
säga skapa positivt alternativt negativt betingade känslor gentemot texten. Det behöver inte bara 
handla om rent budskapsmässiga. Trots att en person inte håller med om eller tar till sig 
budskapet, sensmoralen, lärdomen eller liknande, kan texten genom dess utformning (språk och 
stil) starkt medverka till att skapa sympati och en vällustig språk- och läsupplevelse. Det kan även 
fungera omvänt; ett innehåll eller budskap som anses bra av läsaren, kan göra att denna har 
överseende med språkliga tillkortakommanden. (Detta såg vi praktiskt genom att deltagarna 
uttryckte att den språkliga utformningen i den ena texten odiskutabelt förhöjde alternativt 
försämrade deras läsupplevelse, medan flera av dem uttryckte att språkliga tillkortakommanden i 
den andra texten blev obetydliga i relation till ämnet, som de fann intressant.) Det kan dock 
uteslutas att texten skulle ha möjlighet att enhälligt manipulera och styra läsaren och skapa 
önskade reaktioner eller konklusioner. 
 
Vi ser också hur ett språk eller ett dokument som uppfattas som ”torftigt” eller är av facklitterär 
art även det kan väcka känslor, trots att det inte anses ge något ur en traditionell skönlitterär 
aspekt. Det anses inte alltid neutralt på grund av avsaknad av ord eller begrepp som är av 
känslomässig karaktär, vilket ofta är något som eftersöks i en text av facklitterär art. 
Utformningen av texten är mycket viktig för läsupplevelsen, även om utformningen i sig inte 
nödvändigtvis är klassisk skön- eller facklitterär. I linje med den kontextualiserade läsupplevelsen 
finns det inget ’recept’ för att skapa den perfekta läsupplevelsen, då texten endast är en 
kompanjon till läsaren; en medhjälpare i läsarens möjlighet till reflektion och självmedvetenhet, 
men ingen självständig aktör som kan stå skild från de preferenser läsaren bidrar med i 
transaktionen. 
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Studiens syfte har även varit att ’pröva’ Rosenblatts teoretiska ramverks möjligheter (och/eller 
möjliga begränsningar) för en undersökning av denna form. Det blir genom denna studie tydligt, 
hur Rosenblatts transaktionsteori tillsammans med en analys som är uppställd i enlighet med 
hennes efferent-estetiska kontinuum, hjälper oss att förstå hur läsar-textförhållandet byggs upp, 
och på vilka premisser det formas. Hennes teorier har förklaringsvärde även utanför det område 
hon själv (och efterföljare) använt dem; i ett lärandeperspektiv, och lämpar sig väl både här som i 
vidare forskningsansatser som syftar till att skapa förståelse för läsning som fenomen. Med hjälp 
av hennes teoribildning kan lära oss att förstå inte bara hur en läsupplevelse tar sig vissa uttryck, 
utan också varför. Det gör vi genom att söka efter och analysera, de personliga och opersonliga 
(privata respektive offentliga) samt efferenta och estetiska element, som vi finner i var 
läsupplevelse. Dessa visar hur det transaktionistiska förhållandet byggs upp i den säregna, 
situationsbundna – och ofrånkomligt kontextuella – läsar-textrelationen. 
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7. DISKUSSION 
Resultatet av denna undersökning visar hur ett antal läsar-textrelationer tar sig uttryck, i en icke 
lärandebaserad kontext. Det gör att undersökningen hamnar i ett minoritetsfack inom B&I-
forskningen. Närbesläktade undersökningar faller vanligen å ena sidan inom ramen för 
kvantitativt baserade läsvaneundersökningar, å andra sidan – där det transaktionistiska begreppet 
förekommer – är de nästan uteslutande utformade ur ett lärandeperspektiv. Vid de senare är 
målet att få studenter att interagera (transaktionera) med texter på ett djupare plan, i syfte att 
fördjupa förmågan till litteraturgranskning.  
 
Man kan ställa sig frågan hur det kommer sig att kvalitativa undersökningar kring läsning utförs 
nära nog uteslutande i en lärandekontext. Generellt verkar det finnas en högre ’värdering’ av 
läsning i en lärandekontext än rörande vardagsläsning eller läsning för nöjes skull. Dock är 
kunskap om hur läsprocessen formas viktig även utanför en lärandekontext. Vi ser genom denna 
undersökning hur samtliga deltagare genomgår individuellt baserade transaktioner med texterna. 
De är i hög grad intellektuellt aktiva, med erinringar och reflektioner – både av opersonlig och av 
personlig art – bredvid den (för vissa av respondenterna) rena ’lustupplevelsen’ av läsningen.26 
Vardagsläsning – transaktion med texter utanför lärandebaserade förhållanden – kan vara en 
viktig del i möjliggörandet av både självreflektion och reflektioner som inte är jag-baserade, såväl 
som fungera som avslappning. För många är ’den vanliga’ läsningen ett viktigt inslag i vardagen; 
den kan vara viktigare än den studierelaterade läsningen; den kan vara den enda läsningen. 
Därmed är det viktigt att förstå hur förhållandet mellan läsare och text, och textperceptionen, 
fungerar och påverkar – och möjligtvis utvecklar – oss. 
 
Genom att kombinera den tidigare B&I-relaterade forskningen med andra närliggande ämnen har 
biblioteks- och informationsvetenskapen stora möjligheter att undersöka och utreda läsar-
textrelationen. Trots detta är forskningen som tidigare nämnt ofta kvantitativt, och ibland 
deskriptivt och teoretiskt, inriktad. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen är presenta-
tioner av nya läsvaneundersökningar ingen ovanlighet – både från biblioteks- och från informa-
tionsrelaterade håll. Exempelvis undersökningar om vad olika målgrupper företar sig på 
biblioteket, och hur de söker information. Vilka sökuppdrag som utförs varför och hur. Samtidigt 
som vi från ett närbesläktat ämne, litteraturvetenskapen, får kunskap om semantik och lingvistik; 
om ord, språk och texters uppbyggnad. Här ger ämneskombinationer möjlighet att söka svara på 
frågor om vad som händer när texten/informationen är skriven, uppsökt och funnen. Hur vi läser 
det som vi finner framför oss – och varför vi läser det på det sätt vi gör. Trots detta blir dessa olika 
forskningsområdens kunskaper ej kombinerade tillfredsställande frekvent. Jag har i detta arbete 
gjort en ansats, att med en forskningsbakgrund som tangerar både biblioteks- och informations- 
samt litteraturvetenskapen, tillsammans med ett teoriunderlag som tillåter oss att ställa den viktiga 
frågan ”varför?”, sökt besvara frågor som liknar de nyss nämnda. Detta har genomförts genom 
en mindre undersökning i form av analyserande empiriska exempel. Vi finner i detta arbete ingen 
teoribildning på abstrakt bas, utan som nämnt istället exemplifiering genom djupintervjuer som 
organiserats i typfall. 
 
Den existerande forskningen inom området består till största delen av teoretiskt material, och 
med färre empiriska inslag. Jag har därför här angripit frågeställningen just från ett mindre 
teorigenererande, och istället mer empiriskt baserat håll – för att finna en bra metod att 
undersöka och analysera den ’vanliga’ läsningen. Att söka flytta undersökningen från en 
klassrumskontext, men ändå göra en undersökning som liknar de som utförts där. Detta för att 
                                                 
26 Som tidigare nämnts hävdar jag inte att denna undersökning fullt ut kan relateras till vanlig vardags- eller 
nöjesläsning (då jag i denna undersökning själv valt de texter deltagarna fick läsa och det därmed inte varit fria val). 
Den faller i sin utformning inte heller inom ramen för läsning i en lärandekontext. Jag anser att den hamnar närmast 
läsning för nöjes skull. 
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påvisa, att dessa kontexter kan jämföras (även om den personliga kontexten spelar in vid alla 
texttransaktioniska förhållanden) och är likvärdiga. Det innebär inte att de två sammanhangen är 
likadana till sin natur, utan just likvärdiga. Det vill säga båda är lika betydande (för deltagaren och 
för forskningen) och har möjlighet att analyseras med samma instrument, även om syfte och 
resultat blir olika. 
 
Jag söker ingalunda påstå att denna undersökning till sin utformning och förfarande är felfri 
och/eller kan täcka in alla former av läsar-textförhållanden. Tvärtom är resultatet starkt 
sammanbundet med vissa här betydande faktorer, såsom deltagargruppens sammansättning; 
ålder, tidigare erfarenheter, relation till maktbegreppet, politiska ståndpunkter, och så vidare. 
Detsamma gäller textens – eller som här texternas – särart och utformning, där transaktionsmön-
sterna otvetydigt hade sett annorlunda ut om andra texter hade valts som empiriskt underlag; 
exempelvis en ren skönlitterär text eller en diktsamling, en fackavhandling eller lärobok. Dessa 
empiri[ur]val – både gällande deltagare och texter – kan givetvis ses på med kritiska ögon. Frågor 
som jag kort rör vid i metod- och materialkapitlet, är värda att återigen nämnas. Har deltagarnas 
förhållandevis unga ålder (snittåldern är 29 och medianåldern 25-26 år) skapat speciella 
förutsättningar på grund av deltagarnas erfarenheter (eller snarare brist på vissa erfarenheter?), 
och relation till maktbegreppet? Det har de säkerligen. Har det betydelse att alla utom en av dem 
är antingen födda på 1970- eller 1980-talet, med de värderingar och åskådningar som ’hör de 
generationerna till’, likväl som nästan samtligas vänsterorienterade åsikter? Utan tvekan. Har valet 
av texter, som skulle kunna anses vara två politiska pamfletter, alternativt i högre eller lägre grad 
läroböcker i två olika politiska läger och livsåskådningar, och där ingen av dem är klassad som 
skönlitteratur, påverkat resultatet? Jag skulle bli förvånad om så ej vore fallet. 
 
Konsekvensen av ovanstående, blir att undersökningen har baserats på en relativt homogen 
grupp som läst texter de ej själva valt och där ett ämne (makt) redan ’tilldelats’ texterna i fråga. De 
två texter som undersökningen kretsat kring är båda klassificerade som facklitterära, men jag har 
trots det hoppats kunna finna även skönlitterära (estetiska) och personliga element i transaktion-
en mellan deltagare och text. Kort sagt är det en mycket speciell och specifik situation som har 
skapats och ägt rum genom denna studie, där mycket kunde ha förlöpt annorlunda och därmed 
påvisat ett annat resultat. Detsamma gäller analysinstrument och -metod; i denna undersökning, 
som är av mindre art, har begreppsapparaten som använts vid analys varit begränsad utifrån det 
material (begrepp, benämningar, uttryck) jag fått in från mina respondenter. Denna hade givetvis 
ökat i antal och storlek, och därmed gjort undersökningen mer precis och tillförlitlig, med ett 
större deltagarantal. 
 
Frågor som dessa, samt många fler, om huruvida arbetets utfall hade blivit annorlunda, eller 
indikerat på andra faktorer av (eventuellt större) betydelse om det empiriska urvalet varit 
annorlunda eller mer omfattande, kan ställas i det oändliga. Det bästa sättet att svara på dessa 
frågor är dock att utveckla och förfina forskningsmetoden samt utöka empiriurvalet (både 
deltagarantal och texter) i eventuella efterföljande undersökningar, som givetvis är önskvärda. 
 
Att döma ut undersökningens ansats och resultat på grund av ovanstående frågetecken är dock 
inte rimligt. Vad resultatet av studien visar är fortfarande viktigt och av betydelse inom vidare 
B&I-forskning, framförallt inom det kvalitativt orienterade fältet. Det uppenbarar sig nämligen 
här, att vi har möjligt att undersöka och utreda den kontextualiserade läsar-textrelationen på 
djupet, genom att det finns (åtminstone) ett teoretiskt ramverk som möjliggör en sådan analys, 
trots att det finns lika många läsar-textförhållanden som det finns tillfällen av texttransaktioner. 
Rosenblatts ramverk har som nämnt tidigare använts i skol- och läranderelaterande kontexter; här 
ser vi hur dess användningsområde kan utökas till att även omfatta analys och förståelse av den 
icke-lärandebaserade – vardagsbaserade – läsningen. Givetvis har modellen sina begränsningar. 
För att kunna utreda det kontextuella läsar-textförhållandet krävs en relativt ansenlig mängd data 
från och kring de personer som deltar i undersökningen, och ett flertal faktorer bör undersökas. 
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Ju bredare och djupare studien utförs, desto mer utförligt och tillförlitligt resultat. Knapphändig 
information om den aktuella läsaren lämnar tomrum i förståelsen, och frågan ”varför?” blir svår, 
om ens möjlig, att besvara. Således lämpar sig Rosenblatts teorier bäst genom ett utförande som 
till stor del har likheter med detta (när det är texttransaktion utanför en klassrumsrelaterad miljö 
som syftar undersökas). I ett möte med läsaren, där vi kan få reda på dennes (personliga samt 
läsrelaterade) premisser och vanor27 som påverkar och formar läsupplevelsen. 
 
Genom studien framgår det även, det för mig något överraskande, resultatet att skiljelinjen mellan 
vad respondenterna (i talet kring de aktuella texterna) ansåg vara fack- och skönlitteratur var än 
mer diffus än vad jag hade förväntat mig, och knappast kunde benämnas med begreppet ’linje’, 
utan istället blev till någonting högst subjektivt. I slutet av intervjuerna väcktes frågor kring 
klassifikation (här relaterat till textuppfattning och ’identifiering av textform’). Detta gjordes då 
jag fann det intressant att se om – och i så fall hur – respondenterna hade olika uppfattning kring 
vad det egentligen var de hade läst, klassifikationsmässigt. Det var naturligtvis inte väntat att de 
skulle identifiera texternas korrekta klassifikation, men det var överraskande att även en sådan 
grov indelning som huruvida texterna var skön- eller facklitterära ansågs så diffus, eller visade på 
starkt olika uppfattning. Detta skedde även inom en grupp av personer som samtliga är läsaktiva 
eller mycket läsaktiva, och, som jag uppfattade det, flertalet av dem frekventa biblioteksbesökare. 
Jag finner denna diversifiering i uppfattning eller inställning till textidentifikation intressant, då 
den med stor möjlighet påverkar såväl läsarens (låntagarens) möjlighet att finna den text som 
sökes, som inställning gentemot den beroende på uppfattad kategori eller klassificering.  
 
I relation till ovanstående behövs även forskning för att undersöka låntagares attityder gentemot, 
och förståelse för, klassifikationssystemet. Inom undersökningsområden som till exempel hur 
förståelsen för klassifikationssystemet ser ut, hur det används vid uppsökning av texter/informa-
tion och om det har en betydande vikt för vad låntagaren finner samt huruvida hon eller han fann 
det som söktes? Vilken roll spelar klassifikationssystemet för en låntagares möjlighet att finna det 
hon eller han söker, vare sig det är definierat vad som sökes eller om det önskas kunna bli funnet 
genom så kallad browsing? Är det så enkelt som en av deltagarna i denna undersökning uttryckte 
det; ”[n]u spelar det inte så stor roll egentligen vart dom står. Nu talar [datorn] ändå om vilken 
hylla den står i”? Å ena sidan verkar det vara ett antagande som säger att det numera inte spelar 
någon roll hur en text klassificeras ur låntagarens synvinkel, då den alltid står att finna med 
datorns hjälp. Å andra sidan är situationen annorlunda om personen i fråga inte vet vad det är 
hon eller han söker efter utan önskar botanisera sig fram.28 Hur ser låntagaren då på 
klassifikationsstrukturen (systemet och den fysiska uppställningen); är de lika hanterbara vid ett 
sådant tillfälle? Finns det möjliga problem? Som samma undersökningsdeltagare sa när vi talade 
om var en av de båda texterna stod att finna på biblioteket: ”att det fanns en hylla [...] som hette 
[...] Sydamerika29 det hade jag ju inte ens reflekterat över, så där hade jag ju aldrig letat!”. Det 
tyder på en för låntagaren/läsaren uppenbar problematik, med information som finns lätt och 
direkt tillgänglig, men som ändå kan identifieras som, och vara, svårtillgänglig för honom eller 
henne. 
 
Även utanför frågorna kring klassificering och praktisk hylluppställning, är det av vikt att inom 
professionen förstå läsar-textrelationens premisser i ett icke kunskapsbaserat sammanhang. Det 
är givetvis inte möjligt att som personal i arbete utföra detta på ett praktiskt sätt, det vill säga 
ställa frågor i likhet med dessa till var besökare eller låntagare, eller ens till någon av dem. Men att 
                                                 
27 Jag har i detta arbete hållt mig på en starkt individuell nivå i analysen, men genom en större undersökning, med 
större fokusering på grupp[tillhörighet] istället för individ, skulle det vara en möjlighet att även introducera Pierre 
Bourdieus begrepp habitus (se exempelvis Bourdieu 1984) som betydande för läsartextrelationen. 
28 Med förutsättningen att det är utan hjälp av personal. Ett system bör vara skapat att vara hanterligt även för 
lekmän; att emancipera låntagaren och inte göra denna beroende av personalen i alla frågor. 
29 Kqc respektive Kqca; Mexiko, Centralamerika och Västindien, respektive Mexiko. 



 55

arbeta med text och information – inte som subjekt utan som objekt i relation till människor – 
kräver teoretisk förståelse för hur läsar-textförhållanden skapas och utvecklas. För att finna 
förståelse, generalitet och mönster i dessa relationer, krävs undersökningar liknande denna. För 
att kunna utveckla och förfina undersökningsmetod och analysinstrument samt bredda – 
alternativt specificera – undersökningsgruppen/-erna krävs det dock att de görs med större 
omfattning. Som jag nämnde i inledningen bör en generell förståelse av ett problem grundas på 
hur samma problem eller fråga ter sig på individuell nivå. Genom detta arbete har en grund till 
förståelse av frågan på individuell nivå lagts. Nästa steg är att skapa generell förståelse och 
eventuell teoribildning kring detsamma. 
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8. SAMMANFATTNING 
Syftet med denna magisteruppsats har varit att undersöka hur förhållandet mellan en viss person 
och en viss text ser ut, och om det går att urskilja dels individuella skillnader och dels ett mönster 
i relationen mellan läsare och text. I syfte att undersöka hur denna relation fungerar och vilka 
faktorer som påverkar förhållandets karaktär, ställer jag mig här frågorna (a) på vilket sätt en 
persons utbildning, åsikter och personliga erfarenheter spelar en roll i denna läsar-textrelation och 
(b) vilken roll texten; dess utformning, stil och budskap, innehar i relationen mellan läsare och 
text. För att beskriva denna läsar-textrelation har jag istället för interaktion valt att använda 
uttrycket transaktion, vilket är ett begrepp som Louise Rosenblatt utvecklat och använder för att 
definiera vart läsar-textmöte som starkt individuellt, kontextbaserat och unikt. Syftet har även 
varit, att genom denna undersökning ’pröva’ Louise Rosenblatts teoretiska ramverk för att 
utröna, huruvida det är lämpligt och givande att använda i denna form av undersökningar. Dessa 
teorier har tidigare främst använts i lärande-baserade kontexter. 
 
I utförandet av studien har en grupp av sex personer deltagit i en form av ’experiment’, vari de 
genom utförandet att läsa de givna texterna och respondera på dessa, inte endast låter mig söka 
utreda läsar-textförhållandet, utan även huruvida Rosenblatts transaktionsteori och redskap är 
lämpliga för att genomföra en undersökning av denna art. De har genomgått individuellt utförda 
semistrukturerade intervjuer som pågått mellan en dryg halvtimme och en dryg timme. Två texter 
har valts att låta deltagarna diskutera utifrån; Niccolò Machiavellis Fursten (1513) samt 
Subcomandante Marcos Från sydöstra Mexicos underjordiska berg (2001). Deltagarna var mellan 22 
och 46 år gamla, tre kvinnor respektive tre män. Under intervjuerna fick respondenterna svara på 
frågor som rörde deras vardag; deras jobb eller studier (huvudsysselsättning), fritidssysselsättning-
ar och intressen. De fick även frågor kring hur deras läsförhållanden såg ut. De större delarna av 
intervjuerna rörde sig dock om de två föreliggande texterna och deltagarnas sinnesrörelse under 
läsningen. Vad de ansåg om de två texterna gällande utformning/språkstil och budskap, om de 
själva kunde relatera till någonting som beskrevs i texten – på ett personligt eller opersonligt plan 
– vad för tankar och känslor texten väckte, med mera. 
 
Som teoribildning, tillika analysinstrument, har jag använt mig av Louise Rosenblatts efferent-
estetisk kontinuum (efferent-aesthetic continuum) och Dorthe Berntsen och Steen Folke Larsens 
fältmodell. Dessa båda har valts för att kunna identifiera och analysera hur läsar-textförhållandet 
ser ut för olika personer i en textinteragerande situation. Rosenblatts kontinuum låter oss placera 
ut element från (uttalanden kring) läsupplevelsen över en skala, som visar huruvida de relateringar 
man gör till texten är av opersonlig eller personlig art, respektive om man läser texten på ett 
efferent (informationsextraherande) alternativt estetiskt sätt. Berntsen och Larsens ramverk 
kompletterar Rosenblatts genom en modell med fyra fält, varöver information från intervjuerna 
placeras ut för att se om upplevelsen är övervägande opersonlig upplevelseläsning, personlig 
upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning, eller personlig instrumentell läsning. För att 
göra detta, har jag efter att ha tagit ljudupptagningar vid intervjuerna och sedan transkriberat 
dem, placerat ut uttalanden från dessa kring respektive text, över de båda fälten. 
 
Resultat- och analysredovisning har ställts upp dels genom porträtt av varje deltagare och en 
genomgång av dennas läsupplevelser, dels genom en genomgång i gruppform, där deltagarnas 
respons jämförts med varandra. Resultatet av undersökningen visar att varje lässituation och 
läsar-textförhållande är starkt specifikt och situationsbaserat. Alla deltagare hade tydliga 
individuella och unika läsupplevelser, som baserades på ämnesintresse, andra [fritids]intressen, 
erfarenheter, (politiska) åsikter, jobb och utbildning. De hade även skilda åsikter kring hur de 
givna texterna skulle klassificeras; om de var av fack- eller skönlitterär art. De av deltagare som 
tidigare hade varit bokcirkelsmedlemmar var mer reflekterande över sin läsning (till vardags) än 
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de andra, och vissa gav även uttryck för att de fick tänka i nya banor under intervjun, vilket visar 
på vikten av samtal och diskussion kring det man läst, för en fördjupad transaktion och förståelse. 
Båda parter (läsare och text) har en viktig roll i läsar-textrelationen, då de båda påverkar hur 
transaktionen genomförs och får för resultat. Läsaren bidrar från sitt håll med ovan nämnda 
faktorer, genom vilkas erfarenheter hon eller han analyserar det som läses. Texten bidrar från sin 
sida med ett specifikt språk, utformning och budskap; olika element som kan trigga läsaren att 
relatera och/eller reagera på det som läses. Texten är en medhjälpare i läsarens möjlighet till 
reflektion och självmedvetenhet, däremot ingen självständig aktör som kan stå skild från det som 
läsaren bidrar med i transaktionen. Rosenblatts transaktionsteori, tillsammans med en analys i 
enlighet med det efferent-estetiska kontinuumet, hjälper oss att förstå hur läsar-textförhållandet 
byggs upp och formas. Hennes teorier har ett tydligt förklaringsvärde då vi med hjälp av dessa 
kan förstå inte bara hur en läsupplevelse tar sig uttryck, utan också varför. Undersökningen visar, 
att Rosenblatts teoretiska ramverk fungerar väl att använda i en analys av denna art, det vill säga 
utanför en klassrums- eller läranderelaterad situation. 
 
Mer forskning av empirisk art, med större omfattning, inom reader response-området efterfrågas 
för att kunna finna eventuella mönster i hur läsar-textrelationen ser ut och fungerar. Det är 
önskvärt att utöka kunskapen inom detta område inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
både för att söka fylla igen kunskapsluckan inom forskningsområdet, såväl som att det är viktigt 
även inom professionen att ha teoretisk kunskap kring hur det ämne man arbetar med praktiskt 
varje dag; interaktionen – eller transaktionen – mellan läsare och text, vare sig det gäller skönlitt-
erär eller informationsbaserad sådan. 
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BILAGA 1. SCHEMAN ÖVER DANS LÄSUPPLEVELSER 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Utplacering av Dans läsupplevelser över Berntsen och Larsens fältmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Utplacering av Dans läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum. 
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BILAGA 2. SCHEMAN ÖVER ERIKS LÄSUPPLEVELSER 
 
 
 
 
 

 
Figur 8. Utplacering av Eriks läsupplevelser över Berntsens och Larsens fältmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Utplacering av Eriks läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum. 
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BILAGA 3. SCHEMAN ÖVER KARINS LÄSUPPLEVELSER  
 
 
 
 
 

 
Figur 10. Utplacering av Karins läsupplevelser över Berntsen och Larsens fältmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Utplacering av Karins läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum. 
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BILAGA 4. SCHEMAN ÖVER LISBETHS LÄSUPPLEVELSER 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Utplacering av Lisbeths läsupplevelser över Berntsen och Larsens fältmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13. Utplacering av Lisbeths läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum. 
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BILAGA 5. SCHEMAN ÖVER SABINAS LÄSUPPLEVELSER 
 
 
 
 
 

 
Figur 14. Utplacering av Sabinas läsupplevelser över Berntsen och Larsens fältmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 15. Utplacering av Sabinas läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum. 
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BILAGA 6. SCHEMAN ÖVER SEBASTIANS LÄSUPPLEVELSER 
 
 
 
 
 

 
Figur 16. Utplacering av Sebastians läsupplevelser över Berntsen och Larsens fältmodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 17. Utplacering av Sebastians läsupplevelser över Rosenblatts kontinuum. 
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BILAGA 7. TANKESCHEMA FÖR RESPONDENTER 

 
 
FRÅGOR KRING TEXTERNA ATT REFLEKTERA ÖVER 
 
 
 
 
 
1. Vad var ditt första intryck av boken? 
 
 
 
 
 
 
2. Vad är det för syn på makt som författaren för fram? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vad för stil och utformning av texten har författaren använt sig av? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Påminner texten dig om någon egen erfarenhet och/eller kan du relatera texten till dig själv på 
något sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ger texten dig några spontana reflektioner och/eller tankar? Vad? 
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BILAGA 8. INTERVJUGUIDE 
 
Utkast till eventuella intervjufrågor, relaterade till tidigare beskrivna ämneskategorier (se 4.1 
Tillvägagångssätt). 
 

• Personlig kontext 
o Privat 

§ Ålder/kön/etnicitet 
o Jobb 

§ Vad/var? Arbetssysslor? Var jobbat tidigare? Trivsel? Framtida planer? 
o Utbildning 

§ Vad har du för utbildning? Vad var målet med utbildningen? Framtida 
utbildningsplaner? 

o Uppväxt och familj 
§ Född var? Bor? Barn? Civilstånd? ([Hur] spenderas familjetid tillsammans? 

Mycket, litet, varför?) 
o Vardag 

§ Hur ser en vanlig dag ut? Hur spenderar du din helg? 
o Intressen och ledighet 

§ Fritidsintressen? Vad/vilka? Hur spenderar du din lediga tid i allmänhet? 
Har du något intresse som du skulle vilja ta upp men inte utövar just nu?  
Vad, varför? Varit på/planerar någon resa? Vart då? 

• Läsning och läsvanor 
o   Var i livet/vardagen kommer läsning in i ditt liv? Vad är det för texter/litteratur 

som läses? Varför? Hur mycket/ofta brukar du läsa? Vid vilka tillfällen? I vilket 
syfte? Brukar du reflektera över det du läser efteråt? På vilket sätt? (Vilken roll har 
bokcirkeln i ditt läsande?) 

 
• Kring de lästa texterna 

o Innan läsningen och i inledningen av den 
§ (Vad tyckte du om att få en given text att läsa?) Vad gjorde du först när du 

fick texten (läste baksida, tittade på omslag osv.) Är det första gången du 
läser texten? (Vad tyckte du förra gången? Samma då och nu?) Vad var 
ditt första intryck av den? Var det ditt bestående intryck? Var detta 
positivt eller negativt? Vad var ditt intryck då du började läsa? 

 
o Under läsningen – texten och egen relatering till den 

§ Hur karaktäriseras språket? På vilket sätt och varför? (Är det vackert/fult 
tycker du? Vad ger det för intryck? Vilken sorts berättarteknik används? 
Varför? Tycker du om denna?) Varför/varför inte? Vad tyckte du om 
textens stil/utformning/ev. budskap? Hur hänger språk och innehåll 
ihop? Vad uppfattar du det som för genre? Finns det någon politisk 
vision/agenda? Vad är det för människosyn som förs fram? Har texten 
något budskap? Vad tänkte och/eller kände du när du läste texten?  
Påminde den [ev. någon speciell del] dig om någon egen erfarenhet? Knöt 
den an till något du har en åsikt om – tycker lika/olika? Var något 
överraskande och/eller tänkvärt? Vad sägs som är viktigt i texten? Vad har 
författaren för syn på makt/vad är det för honom? Ser du paralleller till 
dagens samhälle (gällande Fursten)? 
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o Efter läsningen 
§ Reflekterade du över något efter läsningen? Varför/varför inte? Över vad? 

’Gav’ dig denna läsning någonting? Väckte den nyfikenhet? Vad i den 
gjorde/gjorde inte det? Har du tagit någon ’handling’ (i relation till texten) 
efter att du läst (ex. läst mer, läst om, sökt om boken/författaren/ämnet 
på Internet, väckt intresse)? Var dina känslor/intryck/åsikter kring texten 
desamma efter du hade avslutat läsningen som vid inledningen av den? 
Vad tycker du är textens kontenta? Har du fått lust att läsa något mer av 
denna författare/om ämnet/i genren? Vad är ditt övergripande/bestående 
intryck och/eller känsla kring texten? 


