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Abstract  The aim of this master’s thesis is to investigate how adults 

describe their individual reading experiences, on the basis of 

their own reflections by keeping a reading diary. Reading di-

aries kept during two months and a qualitative questionnaire 

for each of our nine motivated and advanced adult readers, 

were analyzed by using qualitative content analysis. The 

study was carried out on the Internet. The theoretical frame-

work that served as a point of departure is Ross’ and Chel-

ton’s model for the process of choosing a book to read for 

pleasure, Nussbaum’s moral philosophy and thesis “Reading 

for life” and Mukarovský’s theory of the aesthetic value. 

Several results are presented and discussed; some are in-

cluded in this abstract. Our informants show a wide range of 

reading of different genres, and they choose and value litera-

ture on the basis of their life situation. The valuations differ 

due to the motives of the wanted reading experience. They 

vary their reading to maintain the passion of reading. Our in-

formants deliberately prefer Internet as a platform for infor-

mation about books, particularly those less discussed in me-

dia. They use fiction as entertainment and escape. The read-

ers search images to reflect their own life. In this way, they 

develop experience and social understanding without losing 

their critical view. The identification of the reader is not a 

matter of age or of culture. The conclusion of this master 

thesis shows the significant and valuable meaning of fiction 

in adult’s lives.   
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1 Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund  

Att läsa är som att resa. Varje bok är en resa, en resa genom berättelsen, en resa med perso-

nerna i boken, en resa bland idéer och fakta, en resa genom författarens tankevärld. Och 

varje bok vi läser bidrar till vår egen färd genom livet och genom de många världar som 

böckerna öppnar för oss. Men den som läser gör inte bara en resa, den utforskar ett otal nya 

världar. Varje läsare är en upptäcktsresande. (Läsdagbok, se Chambers 2001)  

Det är dessa upptäcktsresor som vi har kommit att intressera oss för i denna upp-

sats. För många personer blir läsningen något som följer med genom hela livet. 

Hängivna läsare brukar till och med beskriva läsandet som en del av deras identi-

tet; en slags livskamrat. Vad sker då inom läsaren? Vilka tankar väcks? Vad får 

vuxna ut av sin skönlitterära läsning och vad betyder den för dem. Det är sådana 

funderingar som har fått oss att intressera oss för ämnet för denna uppsats. 

Det tycks finnas ett grundläggande episkt behov hos människan, och läsning är ett 

sätt att tillfredsställa detta behov. Berättandet har en social funktion, och vi behö-

ver den samhörighet, de värden och det sammanhang som litteratur kan ge. I be-

rättandets värld kan tillvaron bli mer begriplig (Söderlund 2004, s. 136f). En per-

son som läser mycket för nöjes skull har förmågan att läsa mycket text utan någon 

direkt ansträngning och kan likaså med lätthet hänge sig åt den fiktiva världen i 

boken. Läsaren absorberas av texten och deltar i berättelsen. Läsaren kan även fri-

göra sig från texten och följa historien utifrån, kanske med en känsla av obehag 

eller helt enkelt bara uppslukas av en skickligt berättad historia. Många läsare ut-

vecklar en stark känsla för detaljer, språk, ordval och miljöbeskrivningar. Ibland 

anger läsare att de känner sig inneslutna i boken. Boken tar herravälde över dem 

och de förlorar all kontroll och all distans. Läsaren säger sig vara i texten eller att 

de identifierar sig med karaktärerna (Sheldrick Ross, McKechnie & Rothbauer 

2006, s. 149-156).  

Läsningen fyller även en viktig social funktion i våra liv. Det gäller att ha läst de 

rätta böckerna som är viktiga i den egna samhällsgruppen eller sin egen ålders-

grupp. Läsaren vill följa med i utvecklingen och kunna diskutera de senast ut-

komna böckerna. En del kanske enbart vill ha vissa böcker stående i bokhyllan el-

ler liggande framme som ett tecken på att höra till dem man umgås med. Flera un-

dersökningar har gjorts om anledningen till att människor väljer att läsa. Motiven 

kan vara alltifrån att böcker är en källa till glädje, avslappning och självförverkli-

gande, till att de utgör en källa till information eller helt enkelt en flykt från var-

dagen (Tveit 2004, s. 72f). 

Skönlitteratur är en hörnsten på de flesta folkbibliotek, men ändå ter sig själva 

upplevelserna av läsningen som något så självklart att det inte ens definieras. Vi 

som författare av denna uppsats ställer oss frågan varför det fortfarande är så att 

upplevelser av skönlitteratur kommer i skymundan. Läsning är visserligen en pri-
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vat handling, men den borde diskuteras mer i sammanhang som handlar om litte-

raturförmedling på bibliotek. Vår kvalitativa studie, där vi använder oss av läs-

dagbok som metod, har därför en naturlig relevans inom ämnesområdet biblio-

teks- och informationsvetenskap. Vi vill skapa en förståelse för hur vuxna själva 

beskriver upplevelsen av sina individuella läsupplevelser. Detta bör vara av vikt 

för alla som kommer i kontakt med skönlitteratur, vare sig det är genom yrket el-

ler som privatperson. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Det behövs förnyade lässtimulerande aktiviteter inom biblioteket. Detta tog Ra-

chel van Riel fasta på och startade 1991 företaget Opening the Book. Hon ville 

utveckla metoder för lässtimulerande åtgärder där utgångspunkten är läsaren, inte 

boken som sådan eller bibliotekariernas uppfattning. Det är läsglädjen som är vik-

tigast, inte att läsa rätt sorts bok. “Reader development  means  increase people’s 

confidence and enjoyment of reading, open up reading choices, offer opportunities 

for people to share their reading experience” (Opening the book). Van Riel och 

Fowler menar “When you read you get angry, you get upset, you fall in love, you 

laugh out loud… Because we are making different journeys, even when we read 

the same book, the experience is not the same for everyone” (1996, s. 13). 

Dessa tankar har spridit sig till Norden och Tveit menar att vi måste öka profes-

sionaliseringen av förmedlingsarbetet och höja statusen på arbetet med skönlitte-

ratur (MUSA). Det är viktigt att inte placera en läsare i en bestämd läskategori. 

Människan befinner sig i olika faser i livet och väljer mer eller mindre utmanande 

och krävande litteratur beroende på hur livet ser ut för tillfället (Tveit 2004, s. 67). 

Vuxna läsare är en stor åldersgrupp med olika erfarenheter, men forskning om 

vuxnas läsning är knapp och fylld av många antaganden. En stor del av den forsk-

ning som berör vuxnas läsande är relaterat till människans läsande över tid. I den-

na magisteruppsats belyses vuxnas läsande ur ett annat perspektiv, nämligen vad 

som sker här och nu. Vad händer egentligen inom vuxna när de läser skönlittera-

tur, från den stund de beslutar sig för att läsa en särskild bok och sedan tar sig ige-

nom den från början till slut?  

Gällande skönlitteraturens långsiktiga betydelse för den enskilde, är det också en 

oroväckande utveckling med uttalanden såsom Habermas som menar att läsarna 

alltmer har gått från att vara kulturresonerande till att bli kulturkonsumenter, i ett 

samhälle där litteraturen liksom underkastat sig produktionens och konsumtionens 

kretslopp (2003, s. 155f). Reflekterar inte den generella läsaren längre över vad 

han/hon läser? Det kanske till och med finns belägg för tanken att skönlitteraturen 

kan komma att liknas vid annan mainstream kultur som avverkas på löpande band 

utan att sätta några spår hos individens inre? Finns det inte längre något behov av 

att spegla sig i skönlitteraturen? Hur vi än ställer oss till Habermas uttalande och 

skönlitteraturens villkor i samhället, så kan vi inte blunda för att bilden trots allt är 

splittrad. Samtidigt fullkomligt exploderar Internet med möjligheter till kulturella 
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upplevelser och interaktion via kultursidor, bokbloggar och recensioner. Vana lä-

sare tycks idag ändå vilja engagera sig, och dela och reflektera kring sina upple-

velser, om inte med andra så i alla fall för sig själva. I dagens webb 2.0 samhälle 

där mottot är att användare ska synas och ta plats, är det av stor vikt att inte också 

glömma bort den tysta läsningen.  

Genom läsdagbokens form vill vi i vår kvalitativa studie belysa läsarens upplevel-

ser, tankar, känslor och åsikter under läsning av skönlitteratur. Vi vill på detta sätt 

öka förståelsen för den individuella läsupplevelsen, och hur dessa upplevelser spe-

lar in i helhetsbilden av en människas läsning.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur läsvana vuxna beskriver 

behållningen av sina individuella läsupplevelser med hjälp av läsdagbok. Vad får 

de för tankar när de håller en ny bok i sin hand, under läsningens gång och vad är 

det slutligen som spelar in när de värderar sin läsupplevelse?  

 

Huvudfrågan är: 

På vilket/vilka sätt beskriver läsare förväntningar, upplevelser och värdering av 

skönlitteratur med hjälp av läsdagbok? 

För att besvara vår huvudfråga delar vi in den i följande underfrågor:  

 Vilka förväntningar finns på den skönlitteratur de snart ska börja läsa?  

 På vilket/vilka sätt uttrycker läsaren beröring med bokens innehåll i form 

av karaktärer, miljö och handling och hur kommer detta till uttryck i läs-

dagboken?  

 Hur värderar läsaren sin läsupplevelse efter avslutad läsning, och i vilken 

grad spelar identifikation, reflektioner och tidigare förväntningar in, när de 

beskriver behållningen av sina läsupplevelser och ger sitt omdöme om bo-

ken ifråga? 

För att besvara vår huvudfråga, kommer våra tre underfrågor att besvaras ge-

nom analys av läsdagböcker. Dessa kommer att följas upp genom en komplet-

terande kvalitativ enkät kring respektive deltagares läsdagbok.  
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2 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning som är av relevans 

för vår studie. Det första avsnittet rör ett urval av den forskning som handlar om 

läsning, och det andra avsnittet tar upp studier som har gjorts kring läsvanor.  

 

2.1 Om vuxnas läsning 

I avhandlingen Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to 

adulthood beskriver Joseph A Appleyard en utvecklingsmodell över hur läsningen 

utvecklas från barndomen upp till vuxen ålder. Denna modell är en central ut-

gångspunkt i vår uppsats när det gäller synen på den vuxna läsaren. Appleyard be-

skriver den psykologiska utvecklingen som läsaren genomgår från barndom till 

vuxen ålder. Kognitiva aspekter, känslomässiga egenskaper, relationer, samhället 

och den kultur vi lever i har betydelse för hur läsningen utvecklas (1990, s. 8-12). 

Appleyard beskriver i sin utvecklingsmodell fem olika faser, men det är bara den 

femte fasen som är av intresse för vår uppsats – Läsaren som pragmatiker ”the 

pragmatic reader”. För ”the pragmatic reader” delar Appleyard in sättet att läsa i 

tre kategorier som han sammanfattar på följande sätt:  

Flykt – Kritiker talar om verklighetsflykt som något trivialt och simpelt. Detta vet 

läsarna med sig och ursäktar sig därför ofta när de talar om denna typ av läsning. 

Appleyard menar att det är en flykt från de dagliga bekymren som det vuxna livet 

innebär. Denna typ av läsning kräver inte heller så mycket tankemöda. Berättar-

tekniken är enkel, berättaren är allvetande, karaktärerna enkla och intrigen förut-

sägbar. Trots detta letar läsaren efter sina egna livsproblem i dessa böcker. Många 

vuxna kommer inte längre i sin läsutveckling utan stannar vid de enklare roma-

nerna antingen beroende på att deras utbildning inte har bidragit till att utveckla 

deras läsning eller att deras intellekt inte kräver mer komplex tillfredsställelse av 

sin läsning (Appleyard 1990, s. 164-171). 

Att söka sanningen - Somliga läsare vill få kunskap, insikt och förståelse för värl-

den och sitt eget liv. Även om de söker sanningen, är vuxna läsare mindre säkra 

på den absoluta sanning som de har lärt sig och mer angelägna om att lära sig och 

ta till sig andras åsikter och andra sanningar.  

The truth that adult readers seek may have more to do with questions and contradictions 

and fruitful puzzels than with clear conclusions and it may have more to do with particular 

images of experience that provoke and disturb and force the reader to confront his or her 

own choices than with larger-than-life fantasies that end happily. (Appleyard 1990, s 175)    

Att upptäcka användbara bilder - Vuxna läsare samlar bilder inom sig från bety-

delsefulla böcker och romangestalter. Läsare söker ständigt nya bilder för att ut-

veckla sina tankar och få svar på livets olika frågor. Läsare tenderar att associera 
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läsupplevelser till sitt eget liv, och i stort sett all läsning sätts därför i perspektiv 

till egna minnen, erfarenheter och outredda konflikter (Appleyard 1990, s. 192ff).  

Appleyards modell utgör en grundtanke i vår uppsats på så vis att modellen ger 

förståelse för att läsaren faktiskt läser och har motiv för att läsa på olika sätt, och 

under olika åldersperioder i livet. Samtidigt är inte målet med vår studie att dela 

upp läsare i olika fack och absolut inte att kategorisera läsares sätt att värdera och 

tillägna sig skönlitteratur utifrån utbildningsnivå. Vi tror inte att merparten av allt 

en vuxen läser under sin livstid kan placera läsaren i ett speciellt läsfack, utan vår 

övertygelse är att varje läsare kan ha många olika läsupplevelser och att det är 

många faktorer i livet, som påverkar, vad den vuxna läsaren söker sitt intresse till. 

Vad som är eller borde definieras som skönlitteratur för vuxna är inte helt natur-

ligt. Lena Kåreland som är professor vid litteraturvetenskapliga institutionen på 

Uppsala universitet, resonerar i sin fackbok Möte med Barnboken, om att gräns-

dragningen mellan barn- och vuxenbok inte är självklar, och att den heller inte 

borde dras för skarpt. ”Barnboken är en del av hela vår litteratur” (Kåreland 2001, 

s. 25).  

När det gäller läsares interaktion med texter vill vi framhålla Louise M Rosenblatt 

och hennes avhandling Literature as exploration (Litteraturläsning som utforsk-

ning och upptäcktsresa 2002) som betydelsefull för läsupplevelsen. Vi har i vår 

studie använt oss av den svenska översättningen. Enligt egen utsaga var Rosenb-

latt den som under 1930-talet startade och utvecklade reader- respons metoden, 

men det var först på 1960-talet som relevansen i hennes argumentation började 

erkännas. Rosenblatts verk Literature as Exploration har blivit valt till århundra-

dets viktigaste pedagogiska verk (2002, s. 6).  

Rosenblatt skiljer mellan efferent (latin effero, föra bort) och estetisk läsning. Vid 

efferent läsning tillgodogör vi oss texten i ett praktiskt syfte. Vi lägger fokus på 

det opersonliga för att förstå informationen eller faktauppgifterna i texten och 

skjuter undan de känslomässiga aspekterna. Vid estetisk läsning riktas uppmärk-

samheten mer mot affektiva aspekter. Dessa står inte i motsättning till varandra 

utan den grad av uppmärksamhet som ägnas de olika aspekterna av texten be-

stämmer var läsningen hamnar i ett kontinuum från det huvudsakligen efferenta 

till det huvudsakligen estetiska. Litteraturen erbjuder ett ”genomlevande” och inte 

bara ett ”vetande om”. Läsaren får inte bara faktakunskaper utan kan genom att 

identifiera sig med de litterära gestalterna och genom att sätta sig in i deras pro-

blem också få god förståelse för andras erfarenheter (Rosenblatt 2002, s 36-45).   

Eftersom Rosenblatt menar att läsaren alltid är aktiv och närmar sig texten med 

sin tidigare erfarenhet har hennes forskning stor relevans för vår studie. Relatio-

nen mellan läsaren och texten försiggår genom en fram-och-tillbaka-gående, spi-

ralformad, icke-lineär och ömsesidig rörelse som Rosenblatt kallar transaktion. 

Det är i denna transaktionella process som texten får sin betydelse. Läsaren reage-

rar med sina sinnen och känslor och har med sig sina egna erfarenheter med min-

nen av tidigare händelser, nuvarande behov och intressen och sin aktuella sinnes-

stämning. Samma text kan komma att få helt olika mening och värde för läsaren 

vid olika tidpunkter eller under olika omständigheter – antingen blir vi särskilt 
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mottagliga eller särskilt oemottagliga. Texten ger sinnlig, intellektuell och emo-

tionell erfarenhet ur vilken sociala insikter kan uppstå. I våra informanters läsdag-

böcker kan vi komma att finna liknande tankar och därför är Rosenblatts rön be-

tydelsefulla för denna magisteruppsats (2002, s. 14f).  

En annan forskare, som beskriver läsares utbyte av litteratur på ett liknande sätt 

som Rosenblatt, är Anders Pettersson som i artiklarna Analogitänkandet och litte-

raturens kognitiva betydelse (2008a) och The formative influence of Literature: 

Analogical thinking, statements, and identification (2008b) formulerar tankar 

kring analogitänkandet. Båda dessa forskare formulerar hur vi tänker oss att mötet 

sker, när läsare möter och reagerar på olika detaljer i skönlitteraturen.  

Läsare relaterar litteratur till sitt eget liv genom det Pettersson beskriver som 

’identification’, ’emphaty’ och ’simulation’. Med inspiration från Els Andringas 

artikel The interface between Fiction and Life: Patterns of Identification in Rea-

ding Biographies från 2004 formulerar Pettersson det så kallade analogitänkandet, 

som fokuserar på hur läsaren kopplar sin upplevelse av texten till sin egen verk-

lighet. Enkelt uttryckt går det till enligt följande; läsaren fäster sig vid något i tex-

ten, som vi kallar x, och sätter detta i samband med något i verkligheten, som vi 

kallar y. Läsaren reflekterar sedan över förhållandet mellan x och y, och ofta leder 

detta till att läsaren ser verkligheten i ett annat ljus (Pettersson 2008b, s. 42). Un-

der åren 2004-2010 arbetar Petterson med att formulera en kognitiv teori över 

tänkandet i analogier, för att se om denna kan förklara på vilket vis litteratur kan 

påverka läsares sätt att tänka och känna över sin lästa litteratur (Pettersson 2004-

2010, avsnitt Analogitänkande och litterärt värde). 

 

 

2.2 Om vuxnas läsvanor  

I detta avsnitt presenteras ett urval av forskning som berör vuxnas läsvanor. När 

det gäller undersökningar om vuxnas läsvanor tycks det vara vanligt förekom-

mande att forskningen resulterar i kategoriseringar och modeller över hur den ty-

piska läsaren läser under sin livstid, vilket vi kommer att undvika i denna studie, 

eftersom vi inte vill ge stöd för att den stereotypa läsaren existerar och därför 

undviker vi sådana generaliseringar.  

En inflytelserik modell av Robert Escarpit publicerades 1958 i en populärveten-

skaplig serie Sociologie de la littérature. Escarpit delade in bokvärlden i två krets-

lopp, ett ”populärt” och ett ”bildat” kretslopp. Varje kretslopp bestod av sina egna 

författare, förlag, läsare och värderingar. I det populära kretsloppet fanns mass-

marknadslitteraturen medan kvalitetsförfattarna och ”de litterärt intresserade” 

hamnade i det bildade kretsloppet. Däremellan fanns det vissa blockadbrytare, 

men huvuddelen hamnade i de ovanstående kategorierna (Escarpit 1973, s. 90-

102). Johan Svedjedal skriver i fackboken Litteraturvetenskap - en inledning, att 
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studier av läsvanor numera visar att människor läser ur båda kretsloppen samtidigt 

som förlagen oftast varierar sitt utbud (Bergsten, se Svedjedal 1998, s. 82).  

I Sverige har det nordiska projektet Skiftkultur och mediebruk i nordiska familjer 

(SKRIN-projektet) fått stor betydelse. Projektet genomfördes under senare delen 

av 1990-talet och gick ut på att studera läsvanor i de skandinaviska länderna. Sten 

Furhammar var ansvarig för den svenska delen. Både vana läsare och ickeläsare 

deltog i studien vars resultat, som publicerades i boken Varför läser du?, mynnade 

ut i ett antal kategorier om läsandets olika funktioner (Furhammar 1997, s.7-18). 

Var och en av deltagarna hamnade i en av dessa kategorier, som beskrev läsares 

utbyte av sin totala läsning.  

Först klassificerades deltagarnas beskrivningar av sitt läsutbyte med hjälp av två 

dimensioner: personlig vs. opersonlig hållning till lässtoffet och läsutbyte vs. in-

strumentell läsning. 

Dimensionen personlig vs. opersonlig handlar om huruvida läsaren drar in sig 

själv i läsningen. Om de exempelvis identifierar sig själva med bokens innehåll i 

form av miljö, personer och handling eller om de kan relatera innehållet till sin 

egen verklighet. Dimensionen läsutbyte vs. instrumentell läsning avser huruvida 

läsaren drar nytta av läsningen eller håller sig utanför texten så att den kan liknas 

vid avkoppling eller distraktion från vardagen.  

Dimensionerna ger upphov till fyra överordnade kategorier av individers enhetliga 

läsutbyte, nämligen personligt läsutbyte, opersonligt läsutbyte, personlig instru-

mentell läsning samt opersonlig instrumentell läsning. 

I personligt läsutbyte är behållningen i första hand personliga upplevelser och 

identifikation. Läsaren relaterar texten till sin egen verklighet i form av minnen, 

erfarenhet och åsikter.  

I opersonligt läsutbyte är läsningen upplevelseorienterad, men läsaren blir inte en-

gagerad på det personliga planet. Läsaren får mer rollen av en betraktare, och blir 

därför mer uppslukad av hur historien presenteras, fortskrider och avslutas.  

I personlig instrumentell läsning kan läsaren använda litteraturen så att den leder 

till ökad självinsikt och reflektion över sin identitet och livssituation. Dessa lär-

domar kan till och med leda till förändringar i det egna livet.  

I opersonlig instrumentell läsning får läsaren insikt eller kunskap av det lästa. 

Denna insikt eller kunskap berör inte läsaren personligen. Här kan läsutbytet vara 

berikande men den berör inte läsaren på det personliga planet (Furhammar 1997, 

s.134-144). 

En del magisteruppsatser kring vuxnas läsning inom Bibliotek och informations-

vetenskap, använder sig av Furhammars modell som teoretiskt perspektiv. Dit hör 

Marie Ahnfors magisteruppsats Skönlitteraturens kvalitativa värde: Sju levnads-

berättelser om skönlitteraturens betydelse för äldre - en life history - studie. Ahn-
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fors finner bland sina informanter att alla läser i kategorierna opersonlig upplevel-

seläsning och personlig upplevelseläsning (2000, s. 62).  

Furhammar resonerar senare i sin bok Varför läser du? kring möjligheten att un-

dersöka individuella läsutbyten, för att vidareutveckla frågan vad det är i en bok 

som skapar eller inte skapar läsvärde (1997, s. 387). Det är dessa individuella läs-

utbyten som vi intresserar oss för i denna studie, och vi menar att varje ny bok 

skapar en ny läsupplevelse, vilket är den term vi använder. I vår studie ägnar sig 

varje informant dessutom åt flera individuella läsupplevelser, över en viss tidspe-

riod, vilket skapar ytterligare dimensioner i förståelsen för läsares individuella 

läsupplevelser. Deltagarna är dessutom helt fria att ägna sin tid åt de läsupplevel-

ser de själva har intresse för.  

Slutligen presenterar vi nu studier som inte resulterat i kategoriseringar utan lyfter 

fram mer generella mönster angående vuxnas läsvanor. Jackie Toyne och Bob 

Usherwood beskriver i forskningsartikeln The value and impact of reading imagi-

native literature, en intressant studie kring värdet och betydelsen av att läsa fiktiv 

litteratur. Undersökningen gjordes dels genom individuella intervjuer och dels i 

fokusgrupper, där deltagarnas läserfarenheter undersöktes. Forskarna skriver: ”for 

those who regard themselves as readers, reading is not only deemed a special ac-

tivity but a crucial one” (2002, s. 33). Vi anser att denna studie är av intresse för 

vår uppsats eftersom ämnet för deras studie är ungefär det samma som denna upp-

sats gäller, men metoden skiljer sig åt. Kan vi komma till andra slutsatser med 

tanke på att läsdagbok används, då dagboksformen borde leda till mer öppenhjär-

tiga kommentarer än vad som är fallet vid samtal i fokusgrupp? Toynes och 

Usherwoods informanter påpekar att läsningen främst är en verklighetsflykt och 

ett medel för avkoppling. Verklighetsflykten kan vara ett sätt att komma ifrån 

vardagen, och förbättra humöret. Läsarna finner ibland stöd i romangestalterna, 

som är i en liknande situation som de själva, och för vissa blir karaktärerna som 

riktiga vänner. Genom eskapismen får läsaren uppleva andra världar och kulturer, 

genom associationer och stark inlevelse återuppleva gamla minnen eller sätta sig 

in i en annan människas situation. Även berättartekniken eller språket kan uppfat-

tas som en flykt – en estetisk upplevelse. Enligt Toyne och Usherwood framgick 

det av deras studie att läsning av skönlitteratur även bidrar till praktisk kunskap 

om t ex beteenden i olika situationer liksom faktakunskap om andra världar/andra 

kulturer. Läsningen leder också till personlig utveckling och insikter om sig själv 

genom igenkännande, liksom till förståelse för andra (2002, s. 33-40). 

Els Andringa ger i sin forskningsstudie The interface between fiction and life: 

Patterns of identification in reading autobiographies oss metodiska erfarenheter 

från studier där läsdagbok använts. Deltagarna i studien skrev ”reading autobio-

graphies”, där de fick berätta om sina läsminnen, läserfarenheter och läsvanor från 

det de var barn upp till vuxen ålder. Erfarenheter från denna studie visar att delta-

garnas skrivna material såg väldigt olika ut, trots att instruktionerna varit den-

samma till alla. Själva nedtecknandet av minnen blir också en andra process av 

själva upplevelsen, och då finns det risk att deltagaren själv bearbetar resultatet av 
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olika anledningar, kanske för att göra det mer logiskt för sig själv eller för att 

han/hon får perspektiv på sin egen upplevelse (Andringa 2004, s. 212-220).  

 

3 Teorier 

 

I denna studie följer vi informanter genom hela läsprocessen, från den stund de får 

en ny bok i sin hand, under läsningen och till utvärderingen av densamma. Teore-

tikerna är valda utifrån de olika stegen i denna process, före, under och efter läs-

ning. Nussbaums teori i avsnitt 3.1 utgör ett undantag, eftersom vi menar att hen-

nes teoretiska perspektiv speglar hela läsprocessen. Ross och Cheltons teori i av-

snitt 3.2 berör de val som görs vid val av nya böcker att läsa, och används som te-

oretiskt perspektiv för att analysera hur informanterna resonerar inför läsning. 

Mukarovskýs teori i avsnitt 3.3 handlar om värdering och får därför störst teore-

tisk betydelse efter avslutad läsning. 

3.1 ”Reading for life” 

I denna studie används Marta Craven Nussbaums filosofi och begrepp ”reading 

for life” som teoretiskt perspektiv för att studera deltagarnas egna utsagor av tan-

kar och beröring, när de läser för livet. Sin teori beskriver Nussbaum i Love's 

knowledge: essays on philosophy and literature (1990). Vi har också använt oss 

av hennes bok Känslans skärpa, tankens inlevelse: essäer om etik och politik 

(1995) med urval, inledning och översättning av Zagorka Zivkovic. Nussbaum 

menar att människan läser för livet, för självförverkligande och för att spegla alla 

frågor som hör livet till (1990, s. 29; s. 47). Vi väljer att förhålla oss fritt till be-

greppet. Våra deltagare läser egenvald skönlitteratur medan deras liv pågår som 

vanligt. Frågan är hur dessa speglingar i litteraturen påverkas av läsares förvänt-

ningar utifrån sina val, och om erfarenheterna från speglingarna senare kan åter-

finnas i samband med läsares värderingar.  

Martha Nussbaum är nyaristoteliker, och det innebär att hon i grunden knyter an 

till Aristoteles’ uppfattning om förändring och mänsklig mognad. Enligt Nussba-

um är det lika centralt hur moralfilosofi är i behov av litteratur som litteraturen av 

moralfilosofin. Målet för alla människor är självförverkligande, vilket vi uppnår 

genom att leva ett gott mänskligt liv. Nussbaum menar att alla på ett eller annat 

sätt försöker komma till sans med vilket slags liv vi bör leva. I litteraturen letar vi 

ständigt efter bilder att spegla vår verklighet i, ibland stämmer dessa bilder över-

ens med hur vi betraktar vår egen sanning, men vi kan också finna bilder som ut-

manar och förändrar vår syn. Litteraturen kan på så vis liknas vid en källa där 

människan utforskar möjligheter (Nussbaum 1990, s. 190ff). Litteraturen har så 

mycket att ge oss. ”It speeks about us, about our lives and choices and emotions, 

about our social existence and the totality of our connections” (Nussbaum, se 
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Danto 1990, s. 171). På något vis tvingar litteraturen läsaren att ständigt reflektera 

över vad han/hon läser, ibland utifrån sina egen erfarenhet, men också i förhållan-

de till människor i omgivningen eller samhället i övrigt (Nussbaum 1990, s. 233).   

”Life is never simply presented by a text; it is always represented as something.” 

Nussbaum menar istället att “A view of life is told” (1990, s. 5). Litteraturen låter 

oss stiga in i nya världar. Den ger oss erfarenhet och utmanar våra tankar. Roma-

ner berör och drar in läsaren i en känslosfär, där hon blir såväl deltagare som do-

mare (Nussbaum 1990, s.231-240; 1995, s.112). Detta är ett teoretiskt grundper-

spektiv som vi vill anta i vår uppsats, då vi kommer att analysera våra informan-

ters möten med litteraturen. Det är också intressant att uttyda, hur detta sökande 

efter bilder, påverkar vilken litteratur som väljs, och om en lyckad spegling senare 

spelar in för värderingen av en bok.  

 

3.2 Vad påverkar läsaren vid val av litteratur? 

Catherine Sheldrick Ross och Mary K Chelton utformade baserat på en forsk-

ningsstudie en modell som beskriver fem viktiga element som påverkar läsaren 

vid val av litteratur. Modellen presenteras i artikeln Reader’s Advisory: Matching 

Mood and Material (2001, s. 52-55).  Hur skulle en liknande studie se ut i Sveri-

ge, och nästan tio år efter den första undersökningen genomfördes? Vår övertygel-

se är att det inom dessa fem kategorier ryms en stor del förväntan, och det är den-

na aspekt som vi vill lyfta fram genom att använda Ross och Cheltons modell som 

teoretisk utgångspunkt. Vi menar att förståelsen för hur vuxna väljer skönlitteratur 

i detta fall kan öka, om läsares förväntningar vid val av litteratur dessutom relate-

ras till själva läsprocessen och läsarens utvärdering av densamma. Det har dessut-

om hänt mycket inom media under dessa år, och läsare har funnit nya vägar att få 

information och lästips om böcker. Hur märks detta i vår studie, och framförallt 

hos vana läsare? Hittar vi något annat signifikativt när det gäller våra informanters 

förväntningar och deras läsvanor? Detta är aspekter som vi vill belysa genom att 

använda oss av Ross och Cheltons modell. I kapitlet resultatredovisning och ana-

lys kommer vi fortsättningsvis att använda vår egen fria översättning av Ross och 

Cheltons fem punkter, när vi hänvisar till dessa.  

De fem element som påverkar läsaren vid val av litteratur är: 

1. ”Reading experience wanted: the ”what mood am I in?” ('Önskad läsupp-

levelse: Vad har jag lust till?' (vår övers. )) 

Detta element berör läsarens motiv att välja en viss bok. Läsaren kanske 

söker någonting tryggt och välbekant, eller så är han/hon redo att prova 

något helt nytt och bli överraskad. Läsaren kan vara redo att ge sig på 

tyngre litteratur eller behöver han/hon bara något lättsmält. Vill läsaren 

underhållas eller utmana sina tankar? 
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2. ”Alerting sources that the reader uses to find out about new books.” ('Käl-

lor som läsare använder för att hitta nya böcker.' (vår övers. )) 

Detta element handlar om vilka källor läsaren använder för att finna in-

formation om nya böcker att läsa. Vanligt är browsing i bokhandlar och på 

bibliotek, ofta genom skyltade eller nyligen återlämnade böcker. Ofta går 

läsare via omslag eller välbekanta teman och genrer. Läsaren kan vägledas 

av personliga rekommendationer, eller sådana via TV, Internet och radio. 

Ofta utvecklar de sina egna ”säkra källor”.  

3. “Elements of a book that readers take into account to match book choices 

to the reading experience desired.” ('Aspekter på en bok som läsaren tar 

hänsyn till för att nå sin önskade läsupplevelse.' (vår övers. )) 

Detta element fokuserar på den sorts litteratur som läsaren föredrar för till-

fället. Ofta rör det sig om en viss genre eller tema. Kanske vill läsaren att 

boken ska utspela sig i en särskild miljö och handla om en viss typ av ka-

raktärer. Ibland önskar läsaren ge sig i kast med en riktigt tjock bok, och 

emellanåt söker han/hon något snabbläst. 

4. ”Clues on the book itself used to determine the reading experience of-

fered.” ('Ledtrådar gällande alltifrån bokens titel, författare, genre till bo-

kens utseende avgör om den är värd att läsas.' (vår övers. ))   

Under detta element spelar en rad faktorer in, alltifrån författare, titel och 

genre, till bokens utseende och omslag.  

5. “Cost in time or money involved for the reader in getting intellectual or 

physical access to a particular book.” ('Kostnad i tid och pengar för läsaren 

att kunna få tag på en viss bok och kunna tillägna sig innehållet.' (vår 

övers. )) 

Detta element kretsar kring såväl fysisk som intellektuell och emotionell 

tillgång till en bok. Den fysiska tillgängligheten berör ansträngningen för 

läsaren att få en viss bok i sin hand. Den intellektuella tillgången fokuserar 

på hur mycket läsaren är beredd att ge för att ta sig igenom boken, och den 

emotionella hur väl den matchar läsarens sinne just nu.  

Catherine Sheldrick Ross redovisar även en större läsarundersökning där hela 194 

storläsare har intervjuats; ”Finding without seeking: the information encounter in 

the context of reading for pleasure”. Studien visar att läsare använder både per-

sonlig erfarenhet och kännedom om litterära koder och konventioner för att skapa 

mening av sitt läsande. Dessa litterära koder, som beskrivs nedan är av speciellt 

intresse för vår studie, eftersom de visar hur vana läsare reflekterar kring läsning.  

In a process that resembles pattern-recognition more than linear processing, experienced 

readers select satisfying texts from an enormously large field by using a variety of clues. In-
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terpreting these clues depends upon a great deal of `behind the eyes' knowledge that the 

reader brings to the particular text - knowledge about genres, authors, cover art, and the 

reputation of publishers; memory of reviews and advice from friends - as well as the ability 

to perform tests on the text itself by reading a sample paragraph or page. Being able to 

choose successfully from among a large set of materials, only some of which are suitable, is 

an important skill that is almost never directly taught but is learned by readers who teach 

themselves during successful interactions with texts. (Ross 1999, s 797)  

Två andra aspekter tas upp i undersökningen, dels hur läsarna väljer böckerna de 

läser och dels vilka böcker som har haft en avsevärd betydelse för deltagarna i li-

vet och hur läsarna har påverkats av dessa (1999, s. 783-799).  

 

3.3 Hur läsaren värderar skönlitteratur 

För att resonera kring våra deltagares uttryck för olika former av värdering, vill vi 

koppla Jan Mukarovskýs teori om det estetiska värdet i förhållande till textens 

funktioner och normer. Som utgångspunkt har vi använt oss av hans båda verk 

Aesthetic function, norm and value as social facts från 1970 och Structure, sign, 

and function: selected essay från 1978. En central utgångspunkt i Mukarovskýs 

estetik är att det är betraktaren som ger ett verk sitt värde, och det är en teoretisk 

utgångspunkt som vi kommer att utgå ifrån i vår uppsats, när vi analyserar hur lä-

sare själva uttrycker sig, när de beskriver värdet av sina läsupplevelser. Vi är 

medvetna om att våra informanter läser väldigt brett, och i olika genrer. Varje in-

dividuellt läst bok kan alltså belysa ett verks estetiska värde utifrån olika aspekter 

(Mukarovský 1978, s.xxix). Vi önskar visa en förståelse för ett verks värde, när vi 

genom dessa beskrivningar, presenterar flera deltagares olika skildringar av sina 

upplevelser. Idag finns det mängder med litteratur som definierar god litteratur. 

Även litteraturförmedlare är fullt upptagna av denna kvalitetsfråga. Vi vill istället 

rikta fokus mot slutledet i denna process; den verkliga läsaren. Det är dit fokus 

bör flyttas.  

Innan vi diskuterar kring ett verks värde är det viktigt att belysa att ett verk kan ha 

olika funktioner även om det inte är något vi kommer att gå in på här. Åse Kristi-

ne Tveit skriver i sin fackbok Innganer: Om lesing og litteraturformeidling att 

Mukarovský är en estetik teoretiker som egentligen har forskat kring hur konsten 

kan framträda för sina åskådare (Tveit 2004, s. 70). Vi väljer dock fortsättningsvis 

att förhålla oss till hans resonemang genom att relatera till texter istället för konst-

begreppet, eftersom texter på många vis kan liknas vid en konstform. Grundtan-

ken i Mukarovskýs estetik är ”A function is the mode of a subject´s self- realiza-

tion vis à vis the external world”, vilket Tveit förklarar överfört till läsning bety-

der att funktionsbegreppet kan likställas med de mått en text ger läsaren mening 

på (Mukarovski  1978, s. 40 och Tveit 2004, s. 70). 

 

Mukarovský ser tre aspekter angående det estetiska värdet; den estetiska värde-

ringen utifrån dess sociala villkor, värderingens karaktär i sig och frågan om det 
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finns en mer universell estetisk värdering (1978, s. 61f). Den första aspekten av 

det estetiska värdet innebär att alla verk ingår i en bestämd historisk och social 

kontext. Mukarovský ställer sig frågan varför vissa verk överlever, och andra inte. 

Vissa verk uppskattas av en bred grupp en lång tid efter sin utgivning, vissa bara 

hos en smalare publik medan andra dör ut. Alla verk ryms i en social kontext, och 

ofta uppfattas de ur ett nytt perspektiv när en viss tid passerat. Ett verks estetiska 

värde förblir därför aldrig konstant, utan dess förutsättningar förändras i takt med 

samtiden och inte minst med andra verk. Även själva värdet förändras, ett visst 

värde kan upphöjas under en specifik tid medan samma värde inte längre uppskat-

tas en tid senare (1978, s. 58f). När det gäller förståelsen av ett estetiskt verk antar 

Mukarovský grundtanken att det är betraktaren som ger ett verk sitt värde (1978, 

s. 40). Efter att författaren lämnat texten ifrån sig, står det klart att verket kommer 

att tillskrivas många olika betydelser av sina läsare (1978, s. 65). Verkets egen-

skaper av tecken är också det som gör att den skiljer sig från andra verk. Samma 

stycke i en text uppfattas olika när flera personer läser samma text. Alla läsare ser 

olika detaljer i texter, och tar dem därför till sig på olika vis. Detta påverkar också 

läsarens värdering av verket ifråga (1978, s. 41). Läsaren kan finna att texter rela-

terar till deras egen verklighet (Mukarovský 1970, s. 90).  

Den andra aspekten innebär att verket i sig har flera extra-estetiska värden, men 

även läsaren innefattas av dessa värden och gör sin tolkning utifrån sina egna upp-

levelser och sociala relationer. Detta resonemang kan tyckas svårförståligt, men 

kan exempelvis innebära att kvinnosynen i en bok uppfattas som acceptabel under 

en tid, för att under en senare tid störa läsupplevelsen så mycket att boken inte 

längre anses läsvärd. Det händer ofta att textens extra-estetiska värden kommer i 

konflikt med de värden som läsaren själv besitter. Det är just mötet mellan betrak-

tarens värdering och verkets extra-estetiska värden som blir avgörande för värde-

ringen. På grund av de extra-estetiska värdenas dynamiska natur kan värderingen 

av samma verk variera från nervärdering till en fullständig beundran. Mukarovský 

understryker att det estetiska objektet omfattar både estetiska och extra-estetiska 

normer. I perceptionsprocessen knyts verkets element samman till en enhetlig bild 

(1970, s. 85ff). Vid värdering av ett verk tar vi alltså inte bara ställning till verket i 

sig, utan även till vad den säger oss personligen, vilket såklart influeras av den tid 

och miljö vi lever i. 

Angående den tredje aspekten så poängterar Mukarovský, att ett verks estetiska 

värde, aldrig håller nere verkets övriga värden. Att beröra är ett verks uppgift och 

det är enbart om det existerar en spännvidd mellan verkets extra-estetiska värde 

och verkligheten, som det kan ske. Ett verk, vars inre komposition är motsägelse-

full och komplex, blir svårare för betraktaren att tolka. Mukarovský menar att det 

oberoende estetiska värdet blir högre och mer bestående när ett verk inte låter sig 

tolkas bokstavligen (1970, s. 92ff). Verk vars mening öppnar upp för personliga 

reflektioner, är sammanfattningsvis verk som enligt författaren anses vara mer be-

stående. Verk som inte väcker många tankar ska inte värderas som sämre, men de 

berör heller inte på samma vis.  

Det estetiska värdet påverkas av rådande normer i samhället. Mukarovský beskri-

ver normen, inte som en bestämd regel utan mer som en dold princip som begrän-
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sar individen i sin frihet att tycka vad han/hon vill. Normer ändras i takt med sam-

hällsutvecklingen, dess traditioner och skolor men uppnår ibland dominans hos de 

kulturellt ledande. Särskilt tydligt råder det normer inom litteraturen, där språket i 

sig, och hur någon väljer att använda det, påverkar den estetiska normens värde, 

och i slutändan också den som betraktar och utvärderar verket ifråga (Mukarovský 

1978, s. 49-53). Här är det enkelt att dra paralleller till värdet av olika genrer, samt 

kanoniserad litteratur. Det är också naturligt att tänka att det finns skillnader mel-

lan olika grupper i samhället. De kulturellt ledande skulle här kunna motsvaras av 

litteraturkritiker och andra professionella utövare inom kultursektorn. De skapar 

normer som i slutändan påverkar individerna, alltså de vanliga läsarna i sin skön-

litterära läsning.   

Mukarovský menar att flera estetiska normer existerar samtidigt i alla samhällen, 

men någon norm vill vara dominerande och den som anses gälla. Nyare kanon har 

svårare att hävda sig i förhållande till gamla välkända normer. Normen kan variera 

mellan olika samhällsskikt, men även inom samma sociala grupp kan smaken va-

riera beroende på vilket kön, vilken yrkesgrupp eller vilken generation en person 

tillhör. Normsystemet är komplext, och Mukarovský betonar att vi kan uppskatta 

flera olika estetiska traditioner. När en ny norm infogas i ett system möts den med 

motstånd och förändras och anpassas efter den nya miljön och kan därmed bli den 

rådande normen i den dominerande samhällsgruppen. När denna estetiska norm är 

gammal och beprövad sprids den även till andra samhällsskikt och miljöer. På 

samma vis kan en äldre kanon bli känd om den används och sprids bland fler 

(Mukarovský 1970, s. 45ff).  

Jofrid Karner Smidt, som är medarbetare vid historisk-filosofiska fakulteten vid 

Oslo universitet påtalar i sin avhandling Mellom elite og publikum : litterær smak 

og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek, att Mu-

karovskýs estetik definitivt kan ge en intressant infallsvinkel till läsarens förhåll-

ningssätt till skönlitteraturen, och de sociala perspektiv som läsningen förmedlar 

(Smidt 2002, s. 34).  

 

4 Metod 

För att analysera hur informanterna reflekterar kring sin lästa skönlitteratur, krävs 

det att vi kommer nära dem i deras läsning. Vi har därför använt oss av läsdag-

böcker som metod vilket vi förklarar närmare i avsnitt 4.1. Läsdagböckerna har 

senare följts upp av kvalitativa enkäter, i syfte att komplettera innehållet i läsdag-

böckerna. Urvalet av informanter beskrivs i avsnitt 4.2. Studien har bedrivits helt 

via Internet, och tillvägagångssättet skildras i avsnitt 4.3. I avsnitt 4.4. redogör vi 

för den analysmetod vi har använt oss av för att analysera det material studien re-

sulterat i.    
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4.1 Metod- och metodmaterial 

Huvudfrågan för denna studie är på vilket/vilka sätt beskriver läsare förväntning-

ar, upplevelser och värdering av skönlitteratur med hjälp av läsdagbok? För att 

kunna besvara huvudfrågan och dess underfrågor har vi valt att göra vår under-

sökning i två steg.  

I steg ett ämnar vi låta våra informanter skriva ner sina tankar kring sin lästa skön-

litteratur genom läsdagböcker (bil. 5). Chambers motiverar läsdagbokens betydel-

se med följande rader:  

Alla resenärer, alla upptäcktsresande, vet att ju längre in man tränger i ett främmande land, 

desto viktigare blir det att hålla reda på var man har varit. Man kan veta var man befinner 

sig just nu, och man vet var man har varit tidigare. Och om man inte vet var man har varit 

är det väldigt svårt att bestämma vart man ska härnäst eller hur man ska ta sig dit. Det blir 

lätt att man färdas i cirklar och aldrig kommer längre, något som var seglare kan bekräfta. 

Det är därför alla upptäcktsresande och seglare ritar kartor under sin färd, och därför de 

noga skriver ner alla viktiga detaljer i en loggbok eller dagbok. (Läsdagbok, se Chambers 

2001) 

När informanterna har avslutat perioden att skriva läsdagbok, ämnar vi i steg två, 

använda kvalitativa enkäter (bil. 7) som komplement till läsdagböckerna. Syftet är 

att fördjupa förståelsen av innehållet i läsdagböckerna, och att vidareutveckla in-

tressanta teman som framkommit i läsdagböckerna. 

Malin Svenningsson Elms, Mia Lövheims och Magnus Bergquists metodbok Att 

fånga nätet: Kvalitativa metoder för Internetforskning (2003) öppnade upp våra 

ögon för att använda Internet som plattform för datainsamling. Vår största utma-

ning var hur vi i vår studie skulle kunna finna läsintresserade och framförallt mo-

tiverade informanter, med intresse att fullfölja en studie under flera månaders tid. 

En medverkan i studien kräver både att deltagaren måste läsa i en viss omfattning, 

samt även föra dagbok över sin läsning och besvara en kvalitativ enkät om resul-

taten i läsdagboken. Det faktum att någon är läsintresserad, säger heller ingenting 

om deras skrivförmåga och vilja och lust att uttrycka sig i ord. Innan vi bestämde 

oss för Internet som datainsamlingsplattform genomförde vi pilotstudier, där vi lät 

två personer i vår närhet föra läsdagbok. Spontana åsikter som då fördes fram var 

framförallt just ovanan att uttrycka sig i skrift. Det var den starkaste motiveringen 

till att vi bestämde oss för att söka våra deltagare via Internet. De senaste åren har 

webben fullkomligt exploderat av bokbloggar där läsintresserade personer samlas 

för att diskutera sina läsupplevelser. De bedriver detta på sin fritid och är också 

vana att relatera sina tankar och upplevelser av böcker i ord.  

 

4.2 Urval 

Från början tänkte vi låta undersökningen bestå av tio informanter, men eftersom 

Alan Bryman i metodboken Samhällsvetenskapliga metoder poängterar att det all-

tid finns risk för ett visst bortfall, i synnerhet i en sådan krävande undersökning 
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som vår, valde vi till slut att försöka få tag i ca tjugo informanter. Vi har använt 

oss av ett bekvämlighets- eller tillfällighetsurval (2002, s. 112, s. 313), då vi har 

låtit alla som har varit intresserade och svarat på vårt utskick delta i undersök-

ningen förutsatt att de uppfyllt ålderskriteriet, 18 år. 

Vår studie följer en grupp vana läsares individuella beskrivningar och upplevelser 

av skönlitteratur. Till vår studie ville vi ha läsvana informanter men vi insåg att 

det inte nödvändigtvis är så att en läsintresserad person även har lätt för att ut-

trycka sig skriftligt. Detta bekräftades också av vår pilotstudie, där vi lät personer 

i vår närhet föra läsdagbok under en kort tid. Detta var anledningen till att vi valde 

bokbloggar för att finna informanter. På bokbloggar finns många väldigt aktiva 

litteraturintresserade. Vi insåg att detta var en väg att finna läsvana människor 

som även var bekväma med att uttrycka tankar och åsikter skriftligt. Läsdagböck-

er i sig kan ses som ett nydanande metodval, men också det faktum att en kvalita-

tiv studie faktiskt har genomförts helt via Internet. De resultat som framkommer 

anser vi vara helt överförbara till en övrig läsvan allmänhet, eftersom det inte är 

sannolikt att läsvana personer hittade via Internet skiljer sig från personer i verkli-

ga livet. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi valde slumpmässigt via länklistor på bloggar och bloggtipssidor ut ett sextiotal 

bokbloggar, där vi publicerade meddelande 1 (bil. 1) som kommentar till den på-

gående diskussionen på respektive blogg. Meddelandet lästes främst ett par dagar 

under pågående diskussion. Risken var att vissa ansvariga för bokbloggarna skulle 

plocka bort vårt inlägg eftersom det inte direkt hörde samman med det aktuella 

diskussionsämnet. Därför kontrollerade vi bloggarna vid tre olika tillfällen för att 

se om vårt meddelande fanns kvar. Vi fann att meddelandet på tolv av bloggarna 

var borttaget. Det betydde att vi nu fanns utlagda på 49 bokbloggar. Dessutom 

lade vi ut meddelandet på Bokcirkel (www.bokcirkel.se). Vi var måna om att få 

besked om någon skrev en kommentar om vårt inlägg utan att ta direktkontakt 

med oss. Därför kontrollerade vi eventuella kommentarer till meddelandet, vid tre 

tillfällen under ca två veckors tid. I de fall bloggen erbjöd prenumeration på vida-

re kommentarer under inlägget använde vi förstås den funktionen.  

Vi fick snabbt svar till vår för studien registrerade hotmailadress av intresserade 

som hade frågor om studien. Till dem skickade vi meddelande 2 (bil.2) med mer 

utförlig information om studien, samt besvarade mer personliga frågor. En del 

blev väldigt intresserade och ville genast få information om läsdagboken och star-

ta direkt. Detta hade vi inte riktigt räknat med och anvisningarna till läsdagboken 

var inte riktigt klara. Därför fick vi be dem dröja en vecka (bil.4) tills vi hade möj-

lighet att skicka ut instruktioner till läsdagboken (bil.5). Vi skickade då samtidigt 

ut en påminnelse (bil.3) till de personer som inte hört av sig efter att ha fått med-

delande 2. Eftersom vi fortfarande önskade ha några fler deltagare till studien så 

publicerade vi vårt meddelande (bil.1) på ytterligare 20 bloggar. I samband med 

http://www.bokcirkel.se/
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informanternas definitiva beslut att delta fick de bekräfta med namn, ålder och när 

de ville starta sitt läsdagboksskrivande. I starten hade vi tjugo informanter, sjutton 

kvinnor och tre män med en åldersmässig spridning på tjugo till sextio år. Vi val-

de att anta så många, eftersom vi var rädda för avhopp under studiens gång.  

Interaktionen med informanterna krävde tydlig kommunikation mellan oss förfat-

tare av denna uppsats, så att vi skulle hålla reda på våra informanter och inte svara 

dem dubbelt. Till vår hjälp skapade vi mappar för var och en av informanterna där 

vi döpte dem alfabetiskt. Målet var att kunna samla all korrespondens med respek-

tive informant i deras egen mapp. När informanterna bekräftat sitt deltagande de-

finitivt flyttade vi över allt material rörande den personen till den rätta bokstavs-

mappen. För att underlätta kommunikationen oss uppsatsförfattare emellan, an-

tecknade vi i ett gemensamt dokument på Google document & spreadsheets, in-

formation om informanterna och vilken kommunikation vi haft med var och en. 

Denna del av studien kan vi inte ha med som bilaga till vår studie av hänsyn till 

våra deltagares anonymitet. 

Med maximalt en månads mellanrum började våra informanter att föra läsdagbok 

under två månaders tid. Vi styrde inte valet av skönlitteratur, utan avsikten var att 

vi skulle följa dem i deras vanliga skönlitterära läsning. Vi skickade med riktlinjer 

till läsdagboken (bil. 5), för att säkerställa att vi skulle få svar på våra frågeställ-

ningar men betonade samtidigt att utformningen var valfri. Informanterna fick 

föra läsdagbok på valfritt vis, på dator eller på papper men ingen valde det sist-

nämnda. Vi bad våra informanter att skicka in sina läsdagböcker efter varje må-

nad, för att vi ville påbörja analysarbetet och inte ha ett alltför stort glapp mellan 

läsdagboken och den kvalitativa enkäten, men också för att vara uppmärksamma 

på hur många som fullföljde studien. När den första perioden att föra läsdagbok 

var avslutad, konstaterade vi att ungefär hälften hade hoppat av, de allra flesta 

utan att meddela oss. Av resterande del så fullföljde majoriteten deltagandet i alla 

moment genom hela studien.   

Efter analysen av läsdagböckerna skickade vi ut den kvalitativa enkäten (bil.7), 

för att komplettera och fördjupa de resultat vi funnit genom läsdagboken. Vi 

skickade enkäterna som ett e-postmeddelande, så att informanterna skulle kunna 

besvara frågorna valfri tidpunkt och miljö, samt även få möjlighet att tänka efter 

innan svar. Enligt erfarenheter från Att fånga nätet skickades även enkäten i själva 

e-postmeddelandet, och inte som bifogad fil eftersom det förstnämnda visat sig ge 

högre svarsfrekvens. Något som också visat sig ge högre svarsfrekvens har varit 

ett litet omfång, varför vi tidigt valde att betraktar enkäterna som en komplette-

rande metod för att fördjupa analysen av läsdagböckerna (Svenningsson Elm, 

Lövheim & Bergquist 2003, s. 84ff). Enkäten krävde i många fall att informanter-

na fick gå igenom sin läsdagbok på nytt, för att minnas och utveckla vissa episo-

der i sin dagbok. Eftersom detta var sista momentet i studien, och sista möjlighe-

ten till att kunna ställa vidare frågor till informanterna, valde vi att ha väldigt öpp-

na frågor, många med flera frågor i en och samma punkt, för att visa att vi ville 

öppna upp för många olika sorters svar.  
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4.4 Analysmetod 

 

Läsdagböckerna analyserades med hjälp av Heléne Thomssons metodavsnitt kva-

litativ innehållsanalys, som hon beskriver i metodboken Reflexiva intervjuer. Läs-

dagböckerna granskades som text för att försöka uttyda viktiga teman. Vi under-

sökte vårt empiriska material mycket metodiskt och noggrant, genom att gå ige-

nom läsdagbok för läsdagbok och utgå från en tolkande och reflexiv ansats. I kan-

ten markerade vi viktiga utsagor i texten, och skrev kommentarer i kanten. Efter 

denna analys, som Thomsson benämner som lodrät analys, gick vi över till den 

vågräta analysen. I den vågräta analysen jämförde vi sedan de olika läsdagböcker-

na för att skapa gemensamma koder/teman ur vårt samlade material (2002, s. 149-

158). Varje läsdagbok var väldigt individuellt utformad, men efter den lodräta 

analysen gick det att finna gemensamma koder, samtidigt som koderna kunde be-

lysas ur flera synvinklar genom de olika läsdagböckerna. Den kvalitativa enkäten 

utformades utifrån de koder som kunde uttydas från läsdagböckerna, samtidigt 

som de också utformades utifrån individuella drag. Den kvalitativa enkäten kan 

alltså ses som ett komplement till den förra metoden. Informanternas utsagor i den 

kvalitativa enkäten gav genom analys fördjupad insikt kring de redan existerande 

koderna. 

 

5 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie, och analyseras i förhållande till 

de teoretiska utgångspunkter som presenterats i kap 3. Utgångspunkten är delta-

garnas läsdagböcker men eftersom kvalitativa enkäter har använts som komple-

ment, så återfinns även dessa beskrivningar i kapitlet. Vi reserverar oss för att 

genomgående förklara om informanterna beskrivit sin upplevelse genom läsdag-

boken eller i sin kvalitativa enkät, eftersom det inte är av relevans för resultatet.  

I de utsagor, där uppgifter om romanen ytterligare kan belysa deltagarens beskriv-

ning, återger vi bokens titel. De böcker som respektive informant har läst, och 

som vi ger exempel från i detta kapitel, återges i samband med presentationen av 

informanterna på nästa sida.  

Kapitlets underrubriker utgörs vidare av de teman som återfunnits genom analy-

sen.  

Diagrammet på nästa sida visar hur många personer som har deltagit i studien från 

början till slut. Av totalt tjugotvå anmälda informanter, är det nio som har slutfört 

studiens alla moment. Vi ser också i diagrammet nedan att majoriteten av de som 

valde att avsluta sitt deltagande i studien faktiskt hoppade av innan de hann påbör-

ja sitt deltagande i studien, alternativt precis i början.  
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Alla informanter i studien är kvinnor. Åldern på informanterna varierar mellan 20 

och 54 år. I diagrammet nedan har vi valt att integrera alla informanter vars läs-

dagböcker används i kapitlet, även om de inte fört dagbok två perioder.  Som dia-

grammet visar, så är det jämnt mellan ålderskategorierna 18-29, respektive 30-39 

år.   

 

0

1

2

3

4

5

6

Åldersintervall på studiens informanter

18- 29 år

30- 39 år

40-49 år 

50-59 år

 
 

Nedan följer en presentation av studiens deltagare. Alla deltagare presenteras un-

der pseudonym och de som fullföljde studien och även deltog i den kvalitativa en-

käten presenteras med sysselsättning.  

Amanda 20 år, student högskolenivå, humaniora  

Lästa böcker: Xiaolu Guo- En kortfattad kinesisk-engelsk ordbok för älskande, 

Amalie Skram- Professor Hieronimus, Anna Branting- Staden,  Haruki Muraka-
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mi- Norwegian Wood och Sputnikälskaren, Etgar Keret- Åtta procent av ingen-

ting, Jonas Hassen Khemiri- Invasion, Tove Jansson- Resa med lätt bagage 

Bella 36 år, student högskolenivå, vård och omsorg  

Lästa böcker: Annika Sjögren- Som glöd blir till Aska, Cloë Rayban- Blindträff, 

Carin Gerhardsen- Pepparkakshuset, Magnus Utvik- Anna, min älskade, Louise 

Eek- Spelat liv, Jan-Sverre Syvertsen- Sekten, Jenny Downham- Innan jag dör, 

Laura Macdissi- 700 dagar i Bagdad, Karin Thunberg- Mellan köksfönstret och 

evigheten: om kärlek, vänskap och arbete, Alessandro Baricco- Silke, Barbro 

Bäcklund- Pintorparhäxans elev, Malin Persson Giolito- Dubbla slag, Karin Fos-

sum- Den onda viljan, Herman Lindqvist- Gallfeber, Duncan Fairhurst- När ingen 

annan ser, Carin Gerhardsen- Mamma, pappa, barn, Charlotta Ölander- …och 

himlen var oskyldigt blå, Caroline Engvall- 14 år till salu: en skakande svensk hi-

storia, Lynwood Barclay- Utan ett ord, Waris Dirie- En blomma i Afrikas öken 

Cecilia 24 år  

Lästa böcker: Fjodor Dostojevskij- Brott och Straff, Cornelia Funke- Bläckhjärta, 

Kit Whitfield- Nattvakten, Charlotte Brontë- Jane Eyre, Gemma Malley- Oöns-

kad, Hilary Bailey- Frankensteins bride, Elizabeth Hand- The Bride of Franken-

stein: Pandora’s bride, Steffen Jacobsen- Passageraren 

Fanny 31 år, språkteknolog  

Lästa böcker: Richard Yates- Revolutionary road, Karin Wahlberg- Tröstaren, 

Jenny Downham- Innan jag dör, Malin Persson Giolito- Dubbla slag, Harlan Co-

ben- One false move, Doris Lessing- En fläkt av stormen, Per Petterson- Ut och 

stjäla hästar, Orhan Pamuk- Snö, Leif GW Persson- Mellan sommarens längtan 

och vinterns köld, Lloyd Jones- Att tro på Mister Pip 

Hilda 45 år, distansstuderande högskolenivå  

Lästa böcker: Åsa Larsson- Till dess din vrede upphör, Jens Lapidus- Aldrig fucka 

upp och Snabba cash, Marcel Aponno- Anasarka, Christopher Paolini- Brisingr, 

Lisa Unger- Vackra lögner, Nicholas Sparks- Vid första ögonkastet, J D Robb 

Bäddat för mord 

Klara 44 år, sjukgymnast i äldreomsorgen   

Lästa böcker: Joakim Pirinen- Döda paret och deras ”vänner”, Gun-Britt Sund-

ström- För Lydia, Hjalmar Söderberg- Den allvarsamma leken, Mörk sång”: fyr-

tiofem amerikanska negerdikter i översättning av Thorsten Jonsson, Emily Bron-

të- Svindlande höjder, Angela Carter- Den nya Evas passion, Jenny Diski- 

Stranger on a train, Khaled Hosseini- Flyga drake och Tusen strålande solar, Ju-

liet Barker- The Brontës 

Moa 31 år, barn- och ungdomsbibliotekarie  

Lästa böcker: Kate Morton- The forgotten garden, Trude Marstein- Göra gott, 

Pauline Wolff- Swede, Alan Bennett- Drottningen vänder blad, Naja Marie Aidt- 

Babian, Slavenka Drakulic- Till sängs med Frida, Erland Loe- Kurt i Kurtby, 

Ninni Holmqvist- Enhet, Mare Kandre- Aliide, Aliide 
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Ninni 21 år  

Lästa böcker: Nikolaj Gogol- Kejsarinnans tofflor, Johann Wolfgang von Goethe- 

Den unge Werthers lidanden, Annika Thor- Motljus, Daniel Åberg- Dannyboy & 

kärleken 

Olga 29 år, mediebranschen  

Lästa böcker: Amanda Hesser- Middag med Mr Latte: en kärlekshistoria med re-

cept från hjärtat av New York, Leila Aboulela- Coloured lights, Lars Ardelius- 

Privata liv,  Sloane Crosley- I was told there’d be cake, Curtis Sittenfeld- Ameri-

can wife, Carlos Ruiz Zafon- Ängelns lek, Denise Mina- Död i Garnethill, Joyce 

Carol Oates- Vilda gröna ögon, Kate Mosse- Labyrinten 

Petra 30 år, bildoperatör  

Lästa böcker: Qui Xiaolong- The Mao case, Bernhard Schlink- Högläsaren, Stieg 

Larsson- Män som hatar kvinnor, Flickan som lekte med elden och Luftslottet som 

sprängdes, Jan-Sverre Syvertsen- Sekten, Richard Yates- Revolutionary road, 

Kate Mosse- Labyrinten 

Stina 28 år  

Lästa böcker: Johanna Nilsson- De i utkanten älskande, Denise Rudberg- Åse, Ka-

rin Wahlberg- Flickan med majblommorna, John Grogan- Marley och jag: livet 

och kärleken med världens värsta hund, Vikas Swarup- Slumdog Millionaire: vem 

vill bli miljardär? Kristina Thulin- Vi som hade alla rätt, Lina Forss- Agnes hjärta 

Edward  

Vera 54 år, biblioteksassistent  

Lästa böcker: Céline Curiol- Utrop, Jhumpa Lahiri- Främmande jord, UKON- 

Barndomstolen, Katja Timgren- Ingenting har hänt, Alicia Erian- Kärlekens bru-

tala språk, Muriel Barbery- Igelkottens elegans, Ulrika Lidbo- Decembergatans 

hungriga andar, Kristina Lugn- Nattorienterarna, Johan Erlandsson- Då kan man 

lika gärna kittla varandra: en bok om Allan Edwall 

Ulla 36 år  

Lästa böcker: Hans Gunnarsson- Albatross, Lina Forss- Agnes hjärta Edward, 

Virginia Woolf- Mrs Dalloway 

 

5.1 Den ultimata läsupplevelsen 

I detta avsnitt vill vi analysera läsupplevelsen, för det är uppenbart att den ultima-

ta läsupplevelsen inte låter sig fångas så lätt. Vi redovisar vad som ligger bakom 

denna ständiga jakt, inte bara att ha en bok att läsa för stunden utan också att hela 

tiden vara öppen för nya intryck som kan leda till den där magiska upplevelsen. 

Som teoretisk utgångspunkt använder vi Nussbaums teori, om hur människor an-

vänder litteraturen för att söka efter bilder att spegla sin verklighet i (1990, s. 

190ff). Eftersom alla läsare strävar efter goda läsupplevelser, så kommer vi följ-

aktligen också in på Ross och Cheltons första element som berör de känslomässi-



22 

 

ga motiven till val av litteratur (2001, s. 52-55). Vi kommer nu att analysera hur 

lusten till läsning styrs av sökandet efter bilder, och hur sökandet påverkas av lus-

ten, för att se vilken bild av läsupplevelsen som träder fram.  

Flera av våra informanter ger uttryck för att det är humöret som styr, när de väljer 

bok att läsa. Klara beskriver detta särskilt engagerat:  

Det ”bidrar” inte, det styr helt och hållet. - Och jag älskar att ha det så. Jag har hela tiden 

planer på vad jag ska läsa härnäst och jag njuter av de planerna men jag vet också att jag 

inte har en aning om vad det faktiskt blir. Läsandet är det område i mitt liv där jag är full-

ständigt ”id-styrd” vilket är underbart!  

Det är här tydligt hur humöret påverkar lusten. Informanten har hela tiden planer, 

men det som i slutändan avgör är lusten. Tendenserna i vårt material är annars att 

informanterna relaterar genreval efter humör. Ett talande exempel kommer från 

Bella:  

Känner jag mig lite nere vill jag kanske läsa kåserier eller en chick-lit bok där man inte be-

höver tänka, utan bara luta sig bakåt och åka med. Ibland vill jag ha något riktigt hårdkokt, 

en deckare eller thriller. Det beror på mitt humör, och hur mycket tid jag har att lägga på 

läsningen varje stund jag har möjlighet att läsa. Vet jag att jag är inne i en intensiv period 

kanske jag väljer kåserier för att det går snabbt att läsa en "berättelse" i taget, istället för att 

välja en bok man måste koncentrera sig på för att komma in i.  

Ett vanligt uttalande från våra informanter är att de känner för ”en vanlig hederlig 

deckare” att sticka emellan med. Ibland söker de medvetet någonting lättsamt som 

inte lämnar några spår efter sig. Petra tycker sig vara väl medveten när hon läser 

för verklighetsflykt eller underhållning. Hon uttrycker det som att ”tillbringa en 

trevlig stund med några bekanta…”. Vid sådana tillfällen är hon mindre kritisk i 

sin senare värdering.  Flykt kan även handla om att undfly en stressad vardag. Om 

Drottningens blad skriver Moa ”Lättsam underhållning av god kvalitet med gott 

budskap… det ligger helt rätt i min rätt stressade agenda”.  Det är alltså viktigt att 

en litteraturupplevelse stämmer in på vilken situation läsaren befinner sig i, eller 

hur läsaren mår. Vid läsning av Babian konstatera Moa: ”Här utforskas de mest 

äckliga sidor hos mänskligheten. Och jag tänker mycket på sådana just nu. Rätt 

bok i rätt stund, alltså”. Humöret påverkar alltså lusten, vilket i sin tur får till följd 

vilken genre informanterna väljer.  

Läsning som flykt belyses från olika synvinklar av våra informanter. Ibland går de 

in i läsupplevelsen med verklighetsflykt som mål, och då tenderar de att utvärdera 

bokens grad av underhållning. Vissa böcker definierar de helt enkelt som under-

hållningsromaner redan innan påbörjad läsning. Moa beskriver detta särskilt må-

lande vid läsning av The forgotten garden: ”Den [boken] är och förblir i mina 

ögon en mustig underhållningsroman, och jag är inte rätt publik”. När förvänt-

ningen redan innan läsning är ren och skär eskapism blir det för Fanny ett störan-

de element när romanen hon råkat välja innehåller alldels för mycket av vad hon 

benämner som ”diskbänksrealism”.  

Det är samtidigt viktigt att kunna leva sig in i skönlitteraturen. Hilda talar om att 

bara vilja hänge sig åt romanen och inget annat ”När boken fyller en med känslan 
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och man går så upp i boken att verkligheten försvinner och det finns bara jag och 

de litterära karaktärerna”. Moa beskriver en liknande upplevelse då hon vid läs-

ning av Enhet grips tag av boken, och liksom sugs in i handlingen, i nästan total 

avsaknad av kritiskt tänkande. Samtidigt tycks hon ha behov av att försvara sig 

”Det vi har här är allt annat än ett litterärt mästerverk, men ändå griper boken tag i 

mig”. Vi ser att flykt är ett ord, som inte riktigt räcker till för att beskriva våra in-

formanters önskan. När läsupplevelsen upplevs som total, tolkar vi deras utsagor 

som att de uppslukas helt av boken. Beskrivningen av dessa upplevelser skiljer sig 

mycket mot deras vanliga värdering då de tenderar att värdera bokens grad av un-

derhållning. Den totala läsupplevelsen upplevs och värderas därför på en högre 

nivå. Det är med minnet av dessa stunder som de hela tiden går vidare i sitt sö-

kande, och söker efter bilder som liknar den förra. Även andra informanter visar 

att känslan av en total läsupplevelse överstiger eventuella invändningar mot för-

fattares sätt att skriva. Ibland liksom förleds de in i historien. Vid läsning av Göra 

gott konstaterar Moa: ”Trots mina invändningar, sväljer jag berättargreppet och 

slukas totalt”. Flykt kan dock inte bara relateras till underhållning eller en flykt 

undan en stressad vardag. Stina beskriver läsning som tidsfördriv och flykt från 

livet, som för närvarande är tungt. Vid läsning av De i utkanten älskande upplever 

hon bekräftelse, att boken liksom talar till henne. Litteraturen kan här bara inte 

liknas vid den livskunskap som Nussbaum resonerar kring, utan som en tröst.  

När våra informanter beskriver hur humöret bidrar till deras val av skönlitteratur, 

så ser vi flera tendenser. I Klaras utsaga tolkar vi hennes skildring, som att läs-

ningen får vara den del av hennes liv där hon tillåts att inte ha full kontroll utan 

helt kan gå efter känslan och läsa vad som faller henne in. Vi ser i Stinas fall att 

hon använder litteraturen för att söka tröst, och att få sin situation bekräftad för att 

känna mindre ensamhet. I Bellas fall utgör läsning till viss del en flykt för att 

glömma sina egna problem och sin egen vardag, och valet av genre är dessutom 

medvetet vald utifrån detta syfte. Val av genre är därmed ett strategiskt element i 

de fall där informanterna beskriver viss litteratur som en flykt. Ofta finner vi ock-

så att de värderar annorlunda och sänker kvalitetskraven på denna sortens littera-

tur. De vet redan innan läsning att boken inte uppfyller kriterier för vad som de 

själva anser vara bättre litteratur, och deras värdering skiljer sig därmed åt från 

andra tillfällen.  

Informanterna uttrycker en önskan att få komma nära i sin läsupplevelse. Skönlit-

teratur ska inte bara beröra, utan informanterna vill även känna och uppleva saker 

genom litteraturen. Amanda uttrycker en längtan efter att uppslukas och gå in i en 

annan värld. Hon vill se verkligheten ur ett annat ljus. Petra å andra sidan vill i sin 

läsupplevelse dela karaktärernas öde. Hon skriver: ”Jag vill vara i boken och grå-

ta, skratta, förfäras, lida och uppleva lycka med karaktärerna”. Ofta är en riktigt 

bra läsupplevelse något som uppstår när läsaren blir personligt berörd. Olga ex-

emplifierar: ”När författaren skriver om någonting som känns som att det handlar 

om mig, och jag kan ta till mig, lära mig något eller få nya infallsvinklar på nå-

gonting i mitt eget liv”. Hon tar själv upp tanken att detta kanske är ett sätt att läsa 

som inte anses så fint, och kanske framförallt ett kvinnligt läsande. Detta får oss 

att fundera på om det finns en skillnad mellan en manlig respektive en kvinnlig 
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läsning. Det är en fråga vi inte har kunnat fördjupa oss i, eftersom vi bara har 

kvinnliga informanter. Det hade dock varit intressant att jämföra hur mäns respek-

tive kvinnors sökande efter bilder skiljer sig åt. Ibland uttrycker informanterna en 

önskan att bli överraskade. Fanny förklarar att det ibland är så att läsupplevelsen 

blir som bäst, när förväntningarna varit som lägst, exempelvis inför ett nytt tema i 

litteraturen eller en ny form av språk. Vi vill hävda att den här önskan att bli över-

raskad påverkas av humöret. Om vi är i fas i livet, får vi också en ökad lust till 

förnyelse. Inför nya ämnen har informanterna heller inte så stor förförståelse som 

annars, och därmed inte så höga barriärer att överträda för att nå upp till en bra 

läsupplevelse. Samtidigt får vi inte glömma bort att nya inslag också kan utgöra 

ett hinder att ta sig över. Klara är exempelvis mycket tveksam inför läsningen Den 

nya Evas passion, som hon upplever vara en surrealistisk roman, vilka hon inte 

brukar vara förtjust i. Hon menar själv att hon många gånger kanske läser för bok-

stavligt: ”Jag vet inte hur man ska läsa sånt här”.  

På samma vis värderas den kommande läsupplevelsen lägre redan innan läsning, i 

de fall där det dyker upp en bok i läsdagböckerna som inte varit självvald. Moa 

deltar exempelvis i en bokcirkel och dessa böcker är hon inte alltid lika bekant 

med. Hon blir förskräckt redan vid anblicken av sin cirkelbok. The forgotten gar-

den är tjock, fylld med ”små, små bokstäver” och ”omslaget indikerar käringro-

man”. Hon tvekar om hon verkligen ska läsa den, med tanke på allt hon har runt 

omkring sig för tillfället och dessutom ”det finns ju så innerligt många böcker jag 

VILL läsa”. Även andra informanter uttrycker ovilja mot att inte få bestämma 

själv. Ninni läser Kejsarinnans tofflor och Den unga Werthers lidande, och kän-

ner sig stressad redan innan läsning då hon uttrycker förskräckelse inför det som 

väntar: ”ryskklassiker känns allt annat än lättsmält”. Detta är en intressant detalj i 

förhållande till Ross och Cheltons element, då det är slående hur informanterna 

vid läsning av icke självvald litteratur alltid tycks fästa sig vid detaljer angående 

bokens utseende, när de egentligen inte vill läsa den. Samtidigt vill vi koppla det 

till det femte elementet, som handlar om hinder vid läsning (Ross och Chelton 

2001, s. 52-55). När lusten inte finns hos informanterna, måste de anstränga sig 

mer, både för att påbörja boken och sedan tillägna sig innehållet. Ninni skriver att 

layouterna på dessa båda böcker gör henne negativ redan från början. Efter avslu-

tad läsning konstaterar Ninni att ingen av romanerna lyckades beröra henne, där-

emot irriterade hon sig kraftigt på huvudkaraktärens tafatthet. Ofta bygger de upp 

sådana förutfattade meningar, att det känns svårt att boken sedan skulle kunna 

höja sig över dessa barriärer. Olga konstaterar att bara titeln gör henne trött, om en 

bok hon måste läsa för sitt arbete.  

Samtidigt finner vi exempel där den önskade läsupplevelsen helt sammanfaller 

med bokens utseende. Moa läser Drottningen vänder blad, som hon benämner 

som en riktig ”mysbok”. Hon tittar på bokens utseende och tycker ”att boken är li-

ten och nätt känns trevligt”. Senare beskriver hon hur hon småleende uppmärk-

sammar vad hon beskriver som ”både tänkvärdheter och snygga vändningar”. Hon 

kommenterar även stycken som berör särskilt, exempelvis hur drottningen i stället 

för att som vanligt kallprata ställer frågan ”Vad läser ni för tillfället?”, till nya be-

kantskaper. Detta är exempel på en angenäm läsupplevelse som lämnar avtryck, 
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men som samtidigt inte fångar läsaren så att han/hon förlorar distansen och går in 

totalt i sin läsupplevelse.  

Ofta finns det nostalgiska skäl till varför deltagare går tillbaka för att återuppleva 

en läsupplevelse. För Klara är läsandet något som familjen kan uppleva tillsam-

mans. Alla hennes barn har blivit storläsare, och långt upp i åldrarna har hon haft 

högläsning tillsammans med var och en av dem. Hon skriver: ”Jag är mycket stolt 

över att jag har lyckats ge dem Böckernas värld”. Personliga läsupplevelser be-

skrivs här som något som informanten vill ge i arv till sina barn. Även Petra som 

läser om en av sina barndomsfavoriter skriver: ”Om jag en dag får barn så kom-

mer jag att sätta ”Godnatt mister Tom” i deras händer” Petra ser paralleller mellan 

sina läsupplevelser som barn och den person hon blivit nu. ”Sedan så vill jag gär-

na tro att barn- och ungdomsböcker som Astrid Lindgrens ”Pippi Långstrump” 

och ”Ronja Rövardotter”, Elisabet Hjortvids ”Tjavva” och Maria Gripes böcker 

haft en inverkan på hur jag tänker nu som vuxen om att med rätt attityd, och girl-

power, så kan man klara av allt i livet”. Vi ser här synnerligen starka skildringar 

av ”Reading for life”, litteraturens betydelse i ett livsperspektiv. Fast nostalgi be-

höver inte alltid innebära någonting djupt rotat, utan det kan röra sig om en öns-

kan att nå en känsla från en tidigare läsupplevelse. Hilda skriver exempelvis om 

Vid första ögonkastet: ”Tanken att återuppleva den känsla vid läsandet gjorde att 

boken fick hänga med hem från biblioteket”. Liknande tankar uttrycks av Vera 

som vid läsning av Utrop formulerar att karaktärerna, miljön och språket lever 

kvar inom henne, så naket och välformulerat. En känsla hon vill återkomma till.  

Genomgående söker våra informanter läsupplevelser som ger mycket på ett emo-

tionellt plan. De läser på ett personligt plan, och ofta vill de att läsupplevelsen ska 

kännas lite privat. Klara beskriver att hon har behov av att känna att läsupplevel-

sen är hennes egen, lite hemlig. Det blir ju inte fallet vid läsning av de mest omta-

lade och populäraste böckerna och det är därför som hon ofta avstår från dessa. 

Amanda är av samma uppfattning och skriver vid läsning av Professor Hieroni-

mus att ”det känns andaktsfullt att läsa boken eftersom det är en bok som så få 

känner till”. Läsning innebär också att stiga in i andras privata rum. För att ankny-

ta till Nussbaum så handlar litteraturen om att utforska möjligheter. Genom skön-

litteraturen går våra informanter in i andra människors privata rum. Bella belyser 

att hon vill känna sig som en ”fluga på väggen” i en roman, och känna alltifrån 

smaker och lukter, till starka tankar om hur karaktärerna ser ut och känner sig.   

Slutligen vill vi belysa informanternas strävan med sin läsupplevelse från flera 

synvinklar. Dels har vi läsupplevelser med flykt som strävan. Vi avser med flykt 

här när informanterna läser som underhållning eller tidsfördriv. Därefter fram-

kommer att informanterna använder skönlitteratur för att spegla sig i andra männi-

skors erfarenheter. Det framträder även andra motiv genom vår studie. Vårt mate-

rial visar hur informanterna i sin läsning försöker skapa en känslosfär, som ett 

välbekant rum att stiga in i. Klara beskriver exempelvis var och hur hon läser. 

”Jag sitter mysigt uppkrupen i läshörnan för en helkväll med te och Svindlande 

höjder”. Hon talar också om hur hon har fått tag på böckerna hon läser, ibland 

också var boken är placerad – ”mellan Sonja Åkesson och Pentti Saarikoski, blev 
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det visst, verkligen inte illa”. Moa läser i badkaret där hon ofta kryper ner med en 

bra pocketbok. En strävan är att det beskrivs som betydelsefullt att skapa en stäm-

ningsfull miljö runt omkring sig vid läsning. Här är trivseln nästan mer viktig än 

vad som läses. En annan strävan rör också miljön, men där handlar det snarare om 

att genom litteraturen få svepas in i en mysig atmosfär, ibland helt oväntat. Fanny 

hade låga förväntningar på Snö, men efter tio sidor är hon fast i miljöskildringen. 

”Så otroligt mystisk, spännande, lurande och fantastisk”. Detsamma finner vi hos 

Cecilia som tycker att miljöskildringarna i Brott och straff skapar en trivselatmo-

sfär som gör att hon gärna återvänder till boken efter att hon lagt den ifrån sig. 

Detta tycker hon trots att karaktärerna i romanen känns stereotypa. Sedan har vi 

till sist den där ständiga strävan efter den där totala läsupplevelsen, den som kan-

ske ligger och lurar redan i nästa bok. Det som bidrar till att informanterna hela ti-

den fortsätter och dessutom utvecklar sitt läsande.  

Hur betydelsefull en läsupplevelse kan vara ser vi inte minst genom Klara, som 

skriver hur tungt det kan vara att avsluta en rik läsupplevelse. Hon skriver om 

”tomheten BÖCKER lämnar i en”. I samband med denna känslobeskrivning, re-

flekterar hon över hur många människomöten en enda bok kan resultera i, och hur 

många hon skulle behöva träffa i verkligheten för att tillägna sig samma erfaren-

het. Med glimten i ögat uttrycker hon: ”att böcker om människor så vida överträf-

far de flesta möten med dem”. Våra informanter förundras ständigt över alla de 

bilder de finner i litteraturen, alla människoöden och erfarenheter som kommer till 

dem, oavsett tid och rum.  

Vi har i avsnitt 5.1 presenterat vad som ligger bakom denna ständigt fortgående 

jakt efter läsupplevelser. Vi har analyserat hur lusten att läsa styrs av sökandet ef-

ter bilder, och hur sökandet påverkas av lusten. Humöret påverkar vad informan-

terna har lust till, vilket i sin tur får till följd vilken genre informanterna väljer. Vi 

har visat vikten av att en läsupplevelse stämmer in på vilken livssituation infor-

manten befinner sig i, eller hur läsaren mår eftersom det påverkar vilka bilder de 

söker. Ibland söks bilder som möjliggör att få komma nära en annan människa, 

ibland söks ren och skär flykt. När det gäller informanternas strävan efter olika 

läsupplevelser ser vi att de dels läser i rent underhållningssyfte. Ibland är målet 

med läsupplevelsen att skapa en trivsam miljö omkring sig under läsningens gång, 

medan det vid andra tillfällen är mer betydelsefullt att svepas in i en mysig atmo-

sfär genom skönlitteraturen. Sist visar sig den ultimata läsupplevelsen; den som 

når ända fram till läsaren och uppslukar läsaren totalt. Det är med minnet av dessa 

läsupplevelser som informanterna hela tiden går vidare i sitt sökande, och söker 

efter bilder som liknar den förra. 

 

5.2 Bokens genre, tema och utseende 

I detta avsnitt redovisar vi hur informanterna resonerar kring bokens genre och ut-

seende. Efter att tidigare ha definierat läsupplevelsen som utspelar sig på ett mer 

känslomässigt plan, vill vi nu rikta fokus på bokens yttre attribut för att se hur 
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dessa påverkar informanterna förväntningar inför sin kommande läsupplevelse. 

Som teoretisk utgångspunkt använder vi Ross och Cheltons fjärde punkt, som be-

rör aspekter på en bok som läsaren tar hänsyn till för att nå sin önskade läsupple-

velse (2001, s. 52-55).    

De flesta av informanterna är mångsidiga läsare och läser olika genrer, trots att de 

har sina favoritgenrer. Favoriterna varierar kraftigt och informanterna väljer läs-

ning efter hur deras liv ser ut för tillfället.  Olga skriver ”När jag känner mig på 

topp och i behov av intellektuell stimulans tar jag itu med något tyngre, sen måste 

jag kanske kompensera med nåt lättsammare som en deckare”. I perioder av läs-

svackor eller stress väljs lättsammare litteratur som deckare och thrillers. Bella lä-

ser främst deckare och chicklit. Chicklit väljs ofta för att bli piggare och må bätt-

re. Alla val sker i ett ständigt omlopp. Klara varvar alltid sin skönlitterära läsning 

med tidskrifter, biografier och facklitteratur. I skönlitteraturen väljer hon olika 

genrer beroende på hur hon har det för övrigt. ”Jag har deckarperioder, bulimiska, 

ofta när det är mycket på jobbet, då hetsläser jag deckare. Använder också deckare 

när jag är lästrött, då är det skönt att vila sig i form inom fasta välkända ramar. 

Läser deckare också som praliner när jag är Ledig & Lycklig”. Även Fanny upp-

skattar deckare och chicklit som hon säger är tacksamma att hitta på topplistor. Vi 

får flera exempel på hur en viss genre kan underhålla en persons läslust. Fanny 

menar att deckarlivet är en del av henne, men att hon vill sticka emellan med an-

nan litteratur.  

En av anledningarna till att jag inte bara läser deckare (som är min favoritgenre) är just att 

jag vill ha omväxling. Jag vill kunna läsa en torr nobelpristagare (som kanske visar sig vara 

helt fantastisk) för att kunna få längta tillbaka till deckardrivet. Sen är det nog en ren öns-

kan om allmänbildning och en nyfikenhet. Har jag en lässvacka så jag tar jag till en deckare 

som jag fort kommer in i och som föder min läslusta igen.  

Vera väljer gärna litteratur från lite mindre förlag, t ex Sekwa som främst ger ut 

kvinnliga franska författare. När Vera väljer genre blir det gärna noveller och det-

ta märks i hennes läsiver. Om Främmande jord skriver hon: ”kunde inte låta bli… 

Jag ville läsa den nu”. På samma engagerade vis uttrycker sig Klara då hon äntli-

gen får tag på Döda paret och deras ”vänner”. Hon har väntat länge på att få den 

från biblioteket och kan omöjligt låta bli att börja läsa på tåget hem från jobbet 

”Skummar baksidestexten, otåligt, vet inte vad som står, vill bara börja läsa”. Lika 

hög förväntan har Moa inför Till sängs med Frida som hon benämner som ”Bo-

ken med stort B” – en bok som hon dessutom köpte istället för att låna. Hon är po-

sitiv till omslaget som hon tycker är väl valt till boken.  

Våra läsare säger sig inte enbart läsa romaner gällande vissa teman, men det visar 

sig ofta att det blir så att de läser och medvetet söker sig till böcker som handlar 

om kvinnor, relationer och människor som de kan känna igen sig i. Vera läser 

gärna skönlitteratur som berör hennes egen generations tid. Amanda menar att hon 

letar efter böcker om samkönad kärlek och i perioder har det funnits andra teman 

hon har letat efter.  Hilda fängslas av sjukhustemat i Anasarka, eftersom hon tidi-

gare arbetat i den miljön. Ofta förknippas författare med vissa teman, Olga ut-
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trycker exempelvis ”Det enda jag vet är att temat är det samma som i Aboulelas 

andra böcker”.  

Vi ser att våra informanter varierar sina läsval för att komma vidare med sin läs-

ning. Efter att ha läst en tyngre bok väljs en deckare eller chicklit eftersom de ofta 

upplevs som mer lättsamma. Om läsupplevelse av en genre eller ett visst tema ti-

digare har varit positiv är de mycket angelägna att börja läsa en ny bok inom 

samma område. 

Omslag och baksidestext kan locka till läsning, även om boken som ska läsas of-

tast är känd för våra informanter i förväg. Frågan är då hur ett bra omslag ser ut. 

Våra informanter är hårda i sina bedömningar. ”Omslaget gör inget för att åstad-

komma en vilja till att läsa” menar Hilda om Aldrig fucka upp. Petra hade aldrig 

valt Högläsaren om den inte blivit filmad, och kan inte förstå hur förlaget tänkte 

när de gav ut boken. Cecilia inser redan vid läsning av Oönskad, att omslaget är 

ett försök att locka in fler tjejer till genren. Trots att Olga tycker om författaren, 

gör omslaget till American wife henne skeptisk, eftersom hon liknar den vid en 

filmaffisch.  Ofta säger omslagen henne ingenting. Coloured lights beskriver hon 

som anonymt och Död i Garnethill som ett ”ordinärt, ganska fult deckaromslag 

som inte direkt gör mig peppad”. Middag med Mr Latte: en kärlekshistoria med 

recept från hjärtat av New York är inte alls lyckat: ”det är fult rosa och skri-

ker ”Chicklit”. Det är inte alltid det blir fel, om Privata liv skriver hon ”När jag 

läste baksidestexten och såg omslaget blev jag ganska sugen. Kan vara en bok för 

mig”. Omslaget för I was told there’d be cake var till och med avgörande för ett 

köp av boken. Olga läser alltid baksidestexterna för att på så vis få ledtrådar om 

de teman som behandlas. Ninni beskriver omslaget till Dannyboy & kärleken på 

följande sätt: Det är ”nästan lite intetsägande, för det lockar inte till något”. För 

Vera ringer det varningsklockor när hon på omslaget till Kärlekens brutala språk 

ser en ung flicka dricka något ur en flaska. På samma vis blir hon skeptisk när 

baksidestexten på Igelkottens elegans beskriver en tolvårig flicka som kvinna. 

Ofta fastnar Vera för utdrag från recensioner som finns på bokens omslag eller så 

kan det vara någon enstaka mening som fångar hennes intresse, exempelvis Utrop 

som beskrivs som: ”en känslig och skavande skildring av hudlöshet”. När hon ser 

omslaget till Ingenting har hänt finns det ingen återvändo: ”jag ”föll” för hur 

läcker jag tyckte den såg ut”. Bella väljer ofta bok efter omslag och baksidestext. 

Blindträff valde hon just eftersom hon blivit intresserad efter att ha läst baksides-

texten. Anna, min älskade hade dessutom ett fint omslag som lockade henne till 

läsning.  Ibland lyckas omslag fånga andan av en bok, vilket Cecilia påpekar an-

gående Bläckhjärta. Stämningen är enligt Ninni också uppenbar för Motljus, vars 

omslag signalerar ”sommaridyll”. På samma vis uttrycker Amanda att Norwegian 

Wood skapar en känsla av vemod. Klara tolkar ibland om omslaget i efterhand, 

ibland beskriver hon det som att varningsklockorna tystnar när hon väl kommer in 

i boken. 

När informanterna i studien berör baksidestexter är bilden som framträder mer 

enad. Ofta undviker de baksidestexter eftersom de avslöjar för mycket av intrigen. 

Om baksidestexten för Ut och stjäla hästar konstaterar Fanny efter avslutad läs-
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ning, att hon hade fått veta för mycket om hon läst den i förväg. Hon tycker bättre 

om när baksidestexten är en bakgrundförklaring till historien än att den avslöjar 

för mycket av intrigen, särskilt när det gäller deckare.”I deckare vill jag överlag 

inte veta mer än vem som är utredande polis, eller knappt ens det. Här hade 

mycket av historien presenterats för mig innan jag själv hade fått komma på det”. 

Vad Cecilia beträffar spelar baksidestexten inte någon roll eftersom hon oftast blir 

intresserad av en bok långt innan hon får den i sin hand. Dessutom skriver hon att 

hon inte uppskattar baksidestexter som avslöjar för mycket utan hon vill hellre ha 

författarbakgrunder. Detsamma gäller även Klara och Ninni som brukar undvika 

att läsa baksidestexten eftersom de menar att den ibland berättar för mycket.  

Bokens tjocklek kan också påverka läsupplevelsen som helhet. Fanny skriver ex-

empelvis att hon längtar efter att förlora sig in i en 500 sidor lång läsupplevelse. 

En mer negativ bild formuleras av Cecilia som läser Brott och straff. ”Varken 

omslaget eller baksidestexten inspirerar … till läsning, samtidigt som tjockleken i 

sin tur inspirerar till att låta boken stå kvar orörd och oläst i bokhyllan, som den 

gör i de flesta hem…antingen läser men den för dess status som klassiker eller 

undviker man den efter dess rykte om att vara svår, tråkig och ogenomtränglig” 

Efter avslutad läsning har vi bett informanterna kommentera hur väl deras för-

väntningar stämde med den värdering som de gjorde före läsningen. Några citat 

följer nedan som främst tar upp deras tankar utifrån omslag, layout och baksides-

text. När förväntningarna inte stämmer in skriver Bella ”Omslaget och baksides-

texten verkade lovande, men tyvärr kändes det som boken saknade mycket känsla 

och konsekvens”. Ibland blir hon ändå glatt överraskad ”Omslaget 

och baksidestexten höjde mina förväntningar ytterligare, och den här gången höll 

det hela vägen ut”. När Olga ser omslaget till Ängelns lek får hon onda aningar 

och befarar att boken ska vara mycket lik den förra av samma författare. Hennes 

senare värdering av boken, en total upprepning av den förra, bekräftar den bild 

hon uppfattat utifrån omslaget. Klara läser Mörk sång: fyrtiofem amerikanska ne-

gerdikter och förfasar sig: ”ILLUSTRERAD av en IDIOT, nej nej, tänk Tidsan-

dan, Tidsandan, han rår inte för det, det var Tidsandan”.  

Vi har i avsnitt 5.2 presenterat hur informanterna varvar genrer för att komma vi-

dare i sin egen läsning. De har ofta favoritteman som de återkommer till. Vi har 

även analyserat hur de resonerar kring bokomslag, och där inte funnit några möns-

ter för utseendets betydelse för ett bokomslag, och inte heller hur de värderar den-

samma efter avslutad läsning. Däremot ser vi hur baksidestexter genomgående 

uppfattas negativt av informanterna, som tycker att de avslöjar för mycket. En hel 

del väljer till och med att avstå från att läsa dem. 

 

5.3 Förförståelsen och dess betydelse för läsningen 

I detta avsnitt behandlar vi hur stor betydelse förförståelsen har för läsning av 

skönlitteratur. Vår grundtanke är att allt som vi har läst är en del av oss, och såle-



30 

 

des påverkar vår förförståelse. Vi tror att läsupplevelsen skiljer sig åt, beroende på 

om informanterna kommer över en för dem helt okänd skönlitterär roman, gent-

emot en roman som de redan har skapat en förförståelse för, exempelvis genom 

olika medier. Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av tre av Ross och 

Cheltons element (2001, s. 52-55). Det första elementet tar upp källor som läsare 

använder för att hitta nya böcker. Det andra elementet rör ledtrådar angående bo-

kens i sig som läsaren använder för att avgöra om en bok är värd att läsas eller 

inte. Vi använder också det element som tar upp den ansträngning som läsaren 

måste lägga ner för att tillägna sig innehållet i en bok. För att analysera dessa ele-

ment använder vi Nussbaums filosofi om att skönlitteraturen ständigt tvingar oss 

till att ta ställning utifrån egna erfarenheter (1990, s. 233). Vi använder även Mu-

karovskýs teori som innefattar grundtanken att värderingen av ett verk ligger i be-

traktarens öga (1978, s. xxix). Detta leder oss till uppfattningen att läsarens tidiga-

re livserfarenhet påverkar inte bara hur vi går in i läsning av skönlitteratur, utan 

också vad vi ser.  

Det framgår av vårt empiriska material att författarna har stor betydelse för läsva-

let. Informanterna väljer ofta en författare som de känner till sedan tidigare, och 

som de har tyckt om. Denna förförståelse gör att de är bekanta med författarens 

stil och berättarteknik. De har sina favoritförfattare av vilken de helst vill läsa allt, 

och inför varje ny bok är de spända av förväntningar. Olga menar att hennes för-

väntningar nästan står i vägen för läsupplevelsen, eftersom hon är så rädd att hon 

ska bli besviken. Moa skriver: ”Förhandspeppen är total” vilket beror på hennes 

”idoldyrkan av Pauline Wolff”. Hon har längtat efter den och tittat på omslaget på 

nätet ett otal antal gånger. Ibland lyckas Petra inte vänta tills en ny bok av en väl-

känd författare ges ut på svenska, utan läser istället boken på originalspråk. Moa 

berättar om upplevelsen efter Aliide Aliide: ”Nu föll jag handlöst in i Kandre-land, 

längtan har varit stark alltsedan den första bekantskapen…”. Klara är den som ta-

lar mest hängivet om författaren. ”Jag kan läsa en bok för att jag fascineras av för-

fattarens levnadsöde, och färgas av den fascinationen i mitt omdöme om boken, 

färgas av förförståelsen”. 

Författares tidigare meriter är som visats avgörande för många av våra informan-

ter. Bella resonerar: ”Eftersom jag har mina favoritförfattare som jag läst nästan 

allt av så blir jag glad när jag hittar en ny favorit. Det är klart att det omdöme som 

jag ger om en bok av en viss författare så påverkas det omdömet av författarens 

övriga produktion när det gäller hur den aktuella boken står sig i konkurrensen av 

författarens tidigare verk”. Petra tycker att det kan vara lättare att läsa böcker av 

”nya” författare" eftersom hon då går in i läsupplevelse utan så uppskruvade för-

väntningar. Fanny beskriver att om hon gillar upplägget hos en viss författare, be-

tyder det att hon vet vad hon har att förvänta sig av en ny bok. Samma sak gäller 

för Stina som väljer att läsa en roman eftersom hon sedan tidigare vet att författa-

rens böcker är lättsmälta. När de väl har hittat en författare bevakar de när nya 

böcker kommer, men de arbetar sig även tillbaka i författarskapet. Ibland lockar 

författare från en viss del av världen, men oftast är det närområdet som lockar. 

Hilda har höga förväntningar när det gäller romaner skrivna av svenska författare. 

Det som lockar är ”Situationer och skildringar i svensk miljö, svenska företeelser 
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utifrån hur vi tänker och agerar med vårt svenska sinne”. Läsarna förväntar sig en 

god läsupplevelse när de väljer att läsa en roman skriven av en författare som de 

har tyckt om tidigare. Bella säger sig ha särskilt hög förväntan på kvinnliga 

svenska författare och hon blir besviken om läsningen inte motsvarar tidigare läs-

upplevelser av samma författare. Förförståelsen om författarens tidigare verk styr 

som nämnts förväntningarna. När Bella läser Den onda viljan blir hon tidigt i bo-

ken besviken på innehållet eftersom hon jämför med författarens tidigare verk.  

Hur författare är som personer upplever informanterna inte som så viktigt, men vi 

ser ändå att det har viss betydelse. Bella skriver: ”Det är sällan jag väljer att läsa 

en bok av en författare jag inte gillar som person… Känner jag däremot förtroende 

för författaren är det större chans att jag gillar boken och ger den ett högre omdö-

me”. Moa hyser motvilja av vad hon beskriver som oseriösa författare som ”måste 

fläka ut sin personlighet i tid och otid”. Olga menar att hon ofta bygger upp förut-

fattade meningar om vissa författare. ”Jag tycker de är så jobbiga och fåniga att 

min bild av dem helt hamnar i vägen för deras böcker som ju eventuellt skulle 

kunna vara ganska okej”.  

Bland våra informanter finns det flera som helst inte läser försäljningssuccéer. 

Olga skriver: ”När det blir så mycket tjat om en bok som det blev om Lars Kep-

lers ”Hypnotisören” tappar jag ofta lusten att läsa den där boken totalt”. Det fram-

kommer att Klara väljer att inte läsa upphaussade böcker, böcker från topplistor 

etc. ”anblicken fyller mig med en enorm trötthet”. När hon då ändå läser dem vill 

hon försöka läsa dem på ett intellektuellt plan för att kunna bilda sin egen uppfatt-

ning. Moa ser läsningen som högst personlig. Ibland kan det därför vara svårt att 

dela läsupplevelsen med andra eller till och med att höra för mycket om en viss 

bok. Hon skriver: ”Till topplistorna förhåller jag mig hysteriskt skeptisk och - ni 

får kalla mig snobb - jag läser sällan/aldrig de böcker som finns där. De böckerna 

behöver inte ännu en läsare. Och jag behöver inte läsa dem i jobbsyfte - alla besö-

kare känner redan till böckerna". Vi ser här att starkt marknadsförda böcker ska-

par en stor förförståelse hos informanterna, på gott och ont”.  

Våra informanter får på olika sätt kännedom om litteratur som intresserar dem. 

Ross och Chelton beskriver vikten av browsing av bokhyllor på bibliotek och i 

bokhandlar. För våra informanter är Internet deras största källa för information om 

litteratur. Detta signalerar att biblioteken också måste finnas på Internet, och kan-

ske framförallt för att marknadsföra de böcker som inte uppmärksammas i media, 

för det är oftast sådana läsupplevelser som eftersöks av våra informanter. Infor-

manterna utnyttjar i vår studie biblioteket men mer för att hämta en viss bok än 

för att få lästips. De vet själva så väl vad de vill läsa. Klaras uttalande känns be-

klämmande för oss blivande bibliotekarier: ”Tips från bibliotekarier frågar jag inte 

efter vad gäller skönlitteratur, skulle kännas som att komma med ett skamligt för-

slag eller nåt på mitt bibliotek.” Det dominerande tillvägagångssättet för att få in-

formation om böcker och bokutgivning är alltså Internet med alla dess olika bok-

tipssidor, nyhetssidor och e-bokhandlare. Mycket betydelsefulla är bokbloggarna. 

Detta är inte förvånande då vi, som författare av denna uppsats, valde just bloggar 

för att få informanter till vår undersökning, men vi är överraskade över hur stort 
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inflytande bloggarnas tyckande ändå har. Flera av informanterna säger sig inte 

läsa vanliga recensioner. Informanterna litar mer på bloggarna och deras personli-

ga reflektioner som utlåtande av ”vanliga” människor, än på bokrecensioner for-

mulerade av yrkesexperter. Dessutom följer informanterna några stycken bokb-

loggar där de har funnit att blogginnehavaren har samma smak som de själva. Det-

ta innebär att böckerna oftast är kända för läsarna när de får boken i sin hand. 

Olga skriver att ”formella, högtravande recensioner är dödligt tråkig läsning. Ofta 

sänker en tidningsrecension mina förväntningar - jag blir liksom avtänd av själva 

formen på texten…” Klara är medlem på bok.nu och finner ofta lästips genom att 

se vad andra med samma smak som hon läser. Det är inte den inbyggda funktio-

nen på sidan som lockar henne, utan läslistorna som medlemmarna själva fyller i. 

Vanliga topplistor gör henne skeptisk. Bella är däremot en av de informanter som 

föredrar topplistor ”Det är väl den typen av litteratur som tilltalar mig, den som 

tilltalar den stora massan. Tidningsrecensioner läser jag väldigt sällan, då jag van-

ligtvis är av en helt annan uppfattning än dessa ”tyckare””..  

Ett par av våra informanter arbetar på bibliotek och Moa menar att hon sällan är 

oförberedd när hon ska läsa en roman. Genom sitt yrke är hon insatt i bokutgiv-

ningen och har därför stor förförståelse om boken. Slående är även att övriga in-

formanter som inte arbetar inom kulturbranschen, ser till att skapa sig hög förförs-

tåelse om böcker genom väl valda källor. Moa talar även om bokbloggar kontra 

förslag från vänner. Hon beskriver att hon inte gillar att ta sina vänners läsupple-

velser eftersom det blir för nära, men att hon däremot lockas av de personliga re-

flektionerna hos bokbloggare just eftersom hon inte känner dem. Vänner som bok-

tipsare har i vår studie bland vana läsare inte särskilt stor betydelse, eftersom in-

formanterna kritiskt granskar källan de använder för att se hur väl denna matchar 

deras egen smak. Ett tips från en vän är enbart gångbart om vännen ifråga delar 

deras smak, inte i första hand för att de vill dela vännens upplevelse.  

I de flesta fall har informanterna följaktligen en förförståelse för boken ifråga, ef-

tersom de aktivt söker information om den. Om författaren redan betyder mycket 

är det som att det krävs än mer för att nå upp till tidigare läsupplevelser eftersom 

förväntningarna är så högt ställda. Vi ser en tendens till att detta nästan uteslutan-

de gäller romaner som är fristående. Om informanterna inte tycker om en bok av 

en viss författare, går de helt enkelt inte tillbaka till denna igen. Om de däremot 

har motstridiga åsikter om en bok som ingår i en serie, har de helt andra sätt att 

värdera sin läsning. Ett något överraskande resultat av vår studie är, att informan-

terna nästan alltid läser fortsättningen i en serie trots att de inte har tyckt om de in-

ledande delarna. Detta är något som vi finner både förvånande och anmärknings-

värt. Här följer några exempel på serier som läses vidare trots att läsaren inte är så 

särskilt förtjust i dem. Petra läser alla tre böckerna i serien av Stieg Larsson. Väl 

medveten om att det inte är ”fin litteratur” tycks hon vilja berättiga varför hon lä-

ser dem ”Jag började läsa del två i brist på annat” och ”så läste jag den tredje de-

len av bara farten eftersom tvåan slutade med en riktig cliffhanger och det är ju 

dumt att läsa två av tre böcker”. Petra skriver att hon är väldigt förtjust i att läsa 

nordiska deckare, och att hon har svårt att sluta läsa en serie trots att hon inte 

tycker om böckerna. Inför seriens tredje del Sekten, har hon inte några höga för-
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väntningar. Samtidigt vet hon med sig att hon kommer att läsa de kommande 

böckerna också. I sin läsdagbok visar även Fanny att hon gärna läser böcker som 

ingår i en serie även om hon inte är så förtjust i dem. ”Trots att den här delen var 

stundtals riktigt tråkig så kommer jag självklart att läsa de sista två delarna i seri-

en…Jag vill ju veta hur det går för Martha”. Vi ser här en anledning till att serie-

läsningen är så pass populär som den är. Skönlitteratur är en källa till människo-

kännedom. Informanterna visar att de faktiskt på något vis lär känna och bryr sig 

om bokens karaktärer. Vi tolkar deras utsagor som att serieläsning innebär att de 

alltid stiger in i ett välbekant och tryggt rum. Det finns inget hinder för att komma 

in i boken, eftersom de redan känner såväl miljön som personerna i boken. De vill 

helt enkelt läsa fortsättningen för att se hur det går för huvudpersonerna vilket ger 

uttryck för en empatisk förmåga och vilja att följa andra personers liv. Därför ten-

derar informanterna att läsa samtliga böcker i en serie även om de uttrycker sig 

kritiskt till böckerna som helhet. Detta gäller även i hög grad fristående serier som 

deckare, som egentligen kan läsas var för sig. Petra läser exempelvis flera olika 

serier och eftersom hon har läst de tidigare böckerna i deckarserien är förvänt-

ningar höga när hon tar sig an nästa bok i serien, The Mao case. Tryggheten i att 

känna till karaktärerna liksom miljön där handlingen utspelar sig gör att det inte 

uppstår några hinder utan denna sortens förståelse hjälper henne att ta till sig bo-

ken.  

Petra brukar vilja ”ta första bästa flyg till Shanghai för att äta alla den mat som 

beskrivs i boken”. Hon skriver ”det känns tryggt att kliva in i en värld som är be-

kant”.  Samma sak uppger Hilda när det rör sig om fortsättningen på en serie som 

hon har tyckt om, Brisingr ”jag helt enkelt måste läsa vidare”. Efter att en förfat-

tare har lämnat en text ifrån sig, står det klart att verket kommer att tillskrivas 

många olika betydelser av sina läsare. Här beskrivs samma serie av Karin Wahl-

berg, där två informanter har olika uppfattning. Fanny menar att ibland tycker hon 

det blir för mycket detaljer om vardagen. När hon läser en deckare vill hon att 

böckerna ska fokusera på brottet. Stina följer samma serie men upplever det hela 

annorlunda. Vid läsning av Flickan med majblommorna upptäcker hon att även 

polisernas privatliv förs framåt, vilket hon saknat i de andra böckerna. Det är allt-

så uppenbart att läsare av samma text ser helt olika detaljer vilket påverkar deras 

värdering (Mukarovský 1978, s. 65; s. 41). Det är också uppenbart att de önskar se 

olika saker i en text, att därför söker sig till olika sorters teman i skönlitteratur. 

Ibland vill de utmana sina egna bilder. Olga beskriver under läsning av I was told 

there’d be a cake hur det känns att inte ha förförståelsen och kunskapen om en 

annan kultur. När hon läser upplever hon att mycket av bokens ironi säkert går 

henne förbi, eftersom hon inte har kunskap om kulturen. Samtidigt utgör ofta den-

na brist på förförståelse en lockelse - en stark vilja att lära sig och överbrygga des-

sa hinder. 

I avsnitt 5.3 har vi behandlat hur en stor förförståelse höjer informanternas för-

väntningar inför kommande läsupplevelser. Förförståelse gör att läsarna har högre 

krav när de värderar böcker än annars. Undantaget är serieläsning, där deras öns-

kan att se hur det går för huvudpersonerna, gör att informanterna förlorar sitt kri-

tiska förhållningssätt som annars karaktäriserar hur de tenderar att värdera fristå-

ende romaner. Informanterna är ytterst medvetna och använder väl valda källor 
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när de söker information om nya böcker, framförallt på Internet. Ett intressant re-

sultat är att de flesta av våra informanter har svårt för att ta till sig författare eller 

böcker som har fått stor medial uppmärksamhet, liksom de oftast är skeptiska till 

böcker som ligger högt på försäljningslistor. 

 

5.4 Känslor och tankar om person- och miljöskildringen un-

der läsningens gång 

I detta avsnitt vill vi behandla de känslor och tankar som informanterna ger ut-

tryck för i samband med skönlitteraturens person- och miljöbeskrivningar. Teore-

tisk utgångspunkt är Nussbaum som menar att med litteraturen är “A view of life 

is told” (1990, s.5). För analys av informanternas värdering av sina läsupplevel-

ser, utgör Mukarovskýs extra-estetiska värden en naturlig utgångspunkt (1970, s. 

85ff).  

Vid genomgång av vårt empiriska material finner vi att person- och miljöbeskriv-

ningen i romanerna väcker många tankar. Informanterna får nästan alltid känslor 

för karaktärerna de läser om. Hilda beskriver detta på följande sätt: ”När boken 

fyller en med känslan och man går så upp i boken att verkligheten försvinner och 

det finns bara jag och de litterära karaktärerna”. Amanda skriver vid läsning av 

Norwegian Wood: ”Det är en bok som får mig att tänka mycket. Personerna i den 

här boken är väldigt klart utmejslade utan att bli övertydliga det känns som om jag 

verkligen lär känna alla dessa människor”. Fanny konstaterar vid läsning av Revo-

lutionary road: ”Han beskriver deras ansiktsuttryck, deras kroppshållning, hur de 

står, går, sätter sig och sitter. Allt detta ger en enormt verklighetstrogen bild av 

hur alla personer i boken mår. Hur de tänker och fungerar”. Karaktärerna blir 

ibland nästan som vänner för informanterna. De beskriver alla att det sker ett 

möte, när de upplever att de kommer nära bokens karaktärer. Klara drar ofta paral-

leller mellan böcker, och hon talar ofta till författarna/karaktärerna i sin läsdag-

bok. ”AC [Angela Carter] skriver för dig Charlotte [Brontë]”. Innehållet fängslar 

henne inte alltid, som vid läsning av Stranger on a train: ”ibland gäspar jag och 

tänker att det där kunde du ha behållit för dig själv i dagboken”, men så blir ”det 

sådär olidligt underbart exakt igen”. Vid läsning av De i utkanten älskande skriver 

Stina ”Ensamheten som beskrivs i boken är lite jobbig att läsa, men samtidigt är 

det som en bekräftelse att det är fler som mår som jag mår”.  

Kan umgänget bli för nära och för intensivt med romankaraktärerna? Vi ser här 

delade uppfattningar bland informanterna. Bella läser nästan uteslutande deckare 

och beskriver att hennes behållning av böcker blir större ju mer hon får lära känna 

huvudkaraktärerna. Extra viktigt blir det om det är en serie böcker. Det finns ing-

en gräns över hur privat det får bli. Informanterna tenderar att ta fasta på mycket i 

deckare som inte har med själva intrigen att göra. Klara upplever ibland att det 

skrivna kan bli för privat. Hon menar att det inte uteslutande behöver handla om 

sexuella skildringar även om det oftast visar sig göra det. ”Jag får ibland en di-

stinkt känsla av jamen herregud skriv dagbok istället, varför ska du ha mig att läsa 
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det här. En känsla av äckel, av att bli utnyttjad”. Olga finner inga gränser för hur 

mycket detaljer som kan delas med sig av till läsaren, men resonerar ändå kring 

att det kan vara lättare att ta del av privata detaljer hos en kvinna i hennes egen ål-

der, gentemot någon betydligt äldre, eller någon som är annorlunda i samhället på 

något annat vis. Olgas beskrivning handlar om hur läsaren faktiskt tar till sig olika 

människors livsöden. Detta bör inte tolkas som att informanterna enbart söker sig 

till sådana romaner. För de söker sig genomgående till skönlitteratur med karaktä-

rer i alla åldrar och livssituationer. Hilda belyser att det sätt vi närmar oss en bok, 

får betydelse för vilka känslor som väcks. Hon menar att skönlitteratur är en fiktiv 

berättelse och att vi ser olika saker i den beroende på vår bakgrund. Samtidigt ser 

vi att informanterna ofta tar till sig romangestalterna förbehållningslöst. De när-

mar sig skönlitteraturen med ett öppet sinne. I sina beskrivningar talar de ofta di-

rekt till karaktärerna som om de nästan existerar utanför berättelsen. Vi ser ingen 

gemensam nämnare för hur nära våra informanter vill komma romanens karaktä-

rer utan detta varierar från person till person och framförallt från bok till bok. Det-

ta är en insikt som vi vill sätta i samband med att läsare närmar sig texten med 

sina egna erfarenheter. Mötet med bokens karaktärer ter sig olika, beroende på hur 

väl de egna erfarenheterna stämmer överens med egenskaperna hos de fiktiva ka-

raktärerna i boken. För det mesta uppstår ett möte, av varierande känslor av när-

het, men ibland väcker huvudkaraktären sådana motstridiga känslor inom infor-

manterna att de värderar romanen lägre.  

När romanerna utspelar sig i en miljö som informanterna känner till griper berät-

telsen tag i läsaren. En av informanterna läser en deckare, och kopplar ihop fallet 

med ett verkligt mord som skett på hennes hemort. ”Han [romangestalten] kunde 

säkert ha löst det”. Citatet visar att romankaraktären kommer så nära att han näs-

tan blir levande. När Olga känner till miljön i Död i Garnethill behövs: ”bara ett 

gatnamn så har jag bilden på näthinnan”. Många böcker lyckas förmedla en känsla 

av närvaro och magisk närhet, trots att informanterna aldrig varit på platsen. Fan-

ny ger exempel på detta:  

Det som händer i Snö av Pamuk är väldigt dramatiskt, händelserikt, revolutionerande och 

hemskt. Men genom att prata om snön som faller på olika sätt, på hur snön ligger över sta-

den och täcker in den, får jag en känsla av lugn och ro, av tystnad. Det är väl en association 

jag gör som har sin grund i hur jag själv upplever det när den första snön har fallit, den som 

ligger kvar. Helt plötsligt kommer ljuset tillbaka, snön livar upp. Dessutom så har den en 

spännande, ljuddämpande effekt som på något sätt ger mig lugn.  

Ibland har läsaren personlig beröring till en miljö som påverkar upplevelsen. Hur 

mycket sjuksköterskorna än städar i Professor Hieronimus blir Amanda aldrig 

kvitt känslan av en fruktansvärt smutsig miljö. Ett ökat engagemang och en annan 

känsla märks när en roman utspelar sig i New York, dit Olga planerar att göra en 

resa, eller när handlingen utspelar sig på platser hon känner till: ”det gör att läs-

ningen får ett helt annat djup”. På samma sätt kommenterar våra informanter gär-

na sinnesupplevelser. Olga skriver under läsning av Coloured lights: ”…jag kan 

riktigt känna den heta, torra nattluften över de enkla husen… och hur mycket jag 

längtar tillbaka ibland”.  Om Middag med Mr Latte: en kärlekshistoria med recept 

från hjärtat av New York utbrister hon: ”Man känner dofterna, smakerna, upp-



36 

 

läggningarna…”Hilda uppger att det ibland är lättare att komma in i händelsernas 

centrum då skildringen känns vardagsnära och realistiska som i Anasarka. Vid in-

slag av fakta skriver Hilda att den manar till eftertanke, men inte får bli för doku-

mentärlik. Däremot tycker hon om ”Naturen som läkande kraft, lugn och ro” i Till 

dess din vrede upphör. Samtidigt väcker romanen frågor inom henne, då den tar 

upp övernaturliga ting. Hilda uppger att hon efter denna läsning börjar fundera 

över hur det ligger till i verkligheten. Även Amanda reagerar över det vardagsnära 

vilket ibland minskar distansen mellan bok och läsare. Om Norwegian Wood skri-

ver hon: ”Handlingen är mycket livsnära, det finns ingen intrig utan det är mest 

saker som händer precis som i verkligheten och det fungerar bra… mycket stannar 

kvar”. Vi ser här hur läsaren får en känsla för boken utan att direkt peka på vad 

som är den största behållningen av romanen. Det är inte alltid som person- och 

miljöbeskrivningen får bli för ingående. När det är en bok Olga inte tycker om re-

tar hon sig på det mesta. I Ängelns lek känns människorna platta, ofärdiga och 

overkliga. Det finns ingenting hon kan relatera till eller känner igen sig i: ”det är 

samma bok en gång till”. Det kan här tilläggas att hon var enormt förtjust i förfat-

tarens tidigare bok. I Dannyboy & kärleken finner Ninni att överraskningsmomen-

ten är många. Hon blir arg när det inte går som förväntat, men karaktärerna känns 

äkta och miljöerna är för henne bekanta vilket hon kommenterar: ”hjälper upp 

romanens något surrealistiska intrig, att man på nått sätt köper alla tillfälligheter”. 

I avsnitt 5.4 har vi presenterat hur mötet med bokens miljöer och karaktärer är 

starkt beroende av hur väl de egna erfarenheterna stämmer överens med miljön 

och egenskaperna hos de fiktiva karaktärerna i boken. För det mesta uppstår ett 

möte, av varierande känslor av närhet, men ibland väcker såväl miljön som hu-

vudkaraktären sådana motstridiga känslor inom informanterna att de värderar ro-

manen lägre.  

 

5.5 Att upptäcka nya världar, hur livsfrågor speglas och le-

der till ny kunskap  

I detta avsnitt analyserar vi hur livsfrågor, både i vår och i främmande kulturer, 

speglas och leder till ny kunskap. Även här använder vi oss av Nussbaums “A 

view of  life is told” som teoretisk utgångspunkt (1990, s.5). Nussbaum skriver 

om litteraturen: ”It speeks about us, about our lives and choices and emotions, 

about our social existence and the totality of our connections” (Nussbaum, se 

Danto 1990, s 171). Genom romaner som utspelar sig i främmande miljöer och i 

andra kulturer får läsarna en inblick i och en förståelse för en annan verklighet. 

Litteraturen låter oss stiga in i nya världar och ger så mycket mer än att bara vara 

en verklighetsflykt. Nussbaums teori visar att livets alla frågor beskrivs och speg-

las i litteraturen. Vi ser att den skönlitterära läsningen ger så mycket mer än bara 

verklighetsflykt. Amanda skriver om sin önskan att få engagera sig i böckerna. 

Hon vill tänka efter och känna ilska, glädje, sorg. ”En bok som får mig att uppslu-

kas och att gå in i en annan värld. En bok som får mig att se verkligheten lite an-

norlunda”. När det gäller värderingen utgår vi ifrån Mukarovskýs andra aspekt om 



37 

 

att verket i sig har flera extra-estetiska värden. Vi utgår även från Mukarovskýs 

norm för hur olika verk värderas, förändras i takt med samhällsutvecklingen me-

dan andra är mer bestående (1970, s. 85ff; 1978, s. 58f). 

Kvinnans situation berör många och i vårt material finner vi många exempel på 

våra informanters lyhördhet för genusfrågor. Klara anger t o m detta som anled-

ning till att vara med i vår studie. Hon använder litteraturen för att visa och disku-

tera, och hon ser litteraturen som en spegel av samhället.  Hon reagerar starkt på 

kvinnoföraktet och männens sätt i Den allvarsamma leken: ”det vidriga perspektiv 

som tar andan ur mig, fram för allt för att det inte var så länge sen. Arvids oprob-

lematiska utnyttjande av prostituerade, hans helt frikopplade beskrivning av sitt 

barn … Jag k a n inte ta det”.  Bella berättar att hon föredrar biografier, skrivna av 

kvinnor och som handlar om olika kvinnoproblem i samhället. ”Det kan handla 

om alltifrån prostitution, till misshandel och hedersrelaterat våld”. Ofta söker hon 

aktivt efter sådana ämnen. Bella tror att denna förförståelse för att det finns sådana 

problem, en dag kan hjälpa henne i sitt kommande yrkesliv inom vården. Olga lä-

ser nästintill alltid om relationer, jämställdhet och gärna om kvinnor.  

För mig kan läsning bli lite som terapi - ett plan jag kan bolla mina tankar mot istället för 

att prata med en riktig människa. Jag kan få stöd och tröst, bli peppad eller få råd. Det hän-

der faktiskt ganska ofta, och är kanske en anledning till att jag letar efter just sådana böcker.  

Olga frågar sig i sin läsdagbok: ”hur kan man på samma gång vara en stark, själv-

ständig, jämlik kvinna och ha en relation till en man? ”Hur mycket kan man offra 

utan att försätta sig själv i underläge?” Vid läsning av American Wife drar hon pa-

ralleller till sitt eget liv: ”Kommer det att bli så för mig, hur jämställd och medve-

ten jag än är?” Vid läsning av andra romaner är Olga mer kritisk till skildringen. 

Vid läsning av Coloured lights stör hon sig på att hon mellan raderna anar förfat-

tarens egen inställning till abort. Läsaren gör sin egen tolkning utifrån sina egna 

upplevelser och sociala relationer. Vi ser hur Olga själv tolkar och knyter an till 

sina egna erfarenheter. Det är tydligt att informanterna ständigt tolkar författares 

budskap och gärna bidrar med sin egen uppfattning. Fanny, som ofta uttrycker sin 

ovilja mot vad hon benämner som diskbänksrealism, blir kraftigt irriterad av 

ojämlikheten i Dubbla slag. ”När Hanna kliver upp sex på morgonen, duschar, 

klär och matar barnen, sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen för att sedan 

går och lägga sig, ja då blir Hannas man vansinnig för att han är den enda i famil-

jen som tömmer diskmaskinen.” Ibland kan bilden vara överdriven för att få läsa-

ren att reagera. Ulla blir först arg vid läsning av Albatross: ”Det är så jävla man-

ligt! Och så jävla kvinnofientligt!” Men under läsningens gång ändrar hon upp-

fattning: ”Nu är jag inte arg längre. Det är ju klockrent”. Klara associerar och jäm-

för med vad hon har läst och med sin egen verklighet – kvinnans roll då och nu. 

Vid läsning av Svindlande höjder anknyter hon till sitt eget arbete och beklagar 

löne- och arbetsvillkor inom vården. Fanny menar att karriär och arbetsliv ser an-

norlunda ut idag jämfört med situationen för paret i Revolutionary road, men ut-

trycker ändå: ”hur lätt det är att bara dras med i vardagen, dagar följer på dagar 

som till slut blir år, och man har inte åstadkommit allt det där man önskat, inte 

hunnit dit man velat, inte utvecklats som man drömt om”. Boken känns fortfaran-

de aktuell och knyter an till dagens verklighet trots att den skrevs för 50 år sedan.  
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Vi ser i läsdagböckerna att informanterna tydligt kopplar teman från romaner till 

frågor som är aktuella för dagens verklighet. Vissa klassiker lever ännu och lyckas 

förmedla dagsaktuella frågor i ett nytt perspektiv. Dessa verk talar till läsarna ef-

tersom de behandlar ämnen som ständigt är aktuella. 

Flera av informanterna läser ungdomsböcker och beskriver dessa i sina läsdag-

böcker, trots att vår avsikt var att studien enbart skulle behandla vuxenlitteratur. 

Petra skriver att hon gärna läser både vuxen- och ungdomsböcker. ”Jag tycker att 

det ofta är så att ungdomsböcker kan ta upp allvarliga ämnen på ett bättre och 

starkare sätt en vad vuxenböcker gör. Vera skriver: ”Den ger en förståelse för hur 

svårt det är och hur en ung människa tänker”. Vid läsning av Decembergatans 

hungriga andar tycker hon sig få ny kunskap om ätstörningar. Detsamma gäller 

för Bella, som vid läsning av Innan jag dör undrar hur hon själv skulle uppleva 

det om hon var i samma situation som flickan i boken. Hon ser tillbaka på sina 

egna visioner från den åldern. Vid läsning av 14 år till salu: en skakande svensk 

historia reagerar hon på hur det skulle vara om någon i hennes omgivning mådde 

så dåligt. ”Tänk om någon går och mår så här dåligt utan att man märker det? Om 

jag märkte det, skulle jag ingripa och i så fall hur”?  Här kommer informanterna in 

på etiska frågor, hur vi ska handla i vissa situationer och hur vi ska bete oss mot 

andra människor.  

I samband med detta vill vi även ge exempel på romaner i vår studie som behand-

lar olika kulturer och andra människors levnadsvillkor. Här speglas olika livsfrå-

gor och leder till ny kunskap. Det kan gälla invandrare och minoriteter och deras 

situation i Sverige eller levnadsöden som utspelar sig på andra kontinenter. Klara 

funderar vid läsning av Flyga drake på vilken verklighet som många invandrar-

ungdomar lever i här i Sverige och hon skäms över sin egen okunskap ”Jag visste 

inte ens att jag inte visste att man talar persiska i Afghanistan”. Bella ser Pintor-

parhäxans elev som värdefull läsning då hon får inblick i hur samerna lever som 

främlingar i sitt eget land. Amanda tycker om när huvudkaraktären i En kortfattad 

kinesisk-engelsk ordbok för älskande, resonerar kring sin vardag och jämför livet i 

England mot Kina. ”Hon slits mellan de olika världarna och det beskrivs verkli-

gen inifrån” Bella är politiskt intresserad och tycker om när ämnet blandas med 

vardagshändelser, kärlek och vänskap, som i 700 dagar i Bagdad. Hilda beskriver 

att självbiografier ofta kan beröra henne starkt eftersom de ger henne förståelse 

för hur det kan vara att leva i en annan tillvaro. ”Exempelvis kan ett verk som ut-

spelar sig i ”svunnen tid” ge förståelse om hur nutiden är skapad. En bra bok med 

bakgrundsmiljö ger också en förståelse för exempelvis skilda yrken, olika förete-

elser, ämnesrelaterat; pedagogik, psykologi, sociologi et cetera”. Amanda upple-

ver ofta att böcker förändrar hennes syn på saker och ting. Hon har ändrat åsikt i 

flera ämnen, efter att teman i böcker fått henne att tänka om. På samma vis har 

böcker lärt henne om platser hon inte själv har varit på.  ”En roman om ett land 

jag inte känner till så väl gör ofta att jag börjar bry mig mer om det landet och vad 

som händer där”.  

Studien visar också att läsarna får information och vetskap om förhållanden som 

berör även andra delar än vårt eget samhälle, vilket väcker olika tankar. Av Fan-
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nys läsdagbok framkommer att hon oväntat upplever sig få ny kunskap om hur 

Hälso- och sjukvårdsnämnden fungerar, genom att läsa Tröstaren som är en deck-

are. För henne blir det än mer intressant eftersom det samtidigt i media diskuteras 

om läkares ansvar för ett par aktuella dödsfall. 

Vi ser även exempel på i vårt material att informanterna lockas att söka informa-

tion och blir mer engagerade i ett ämne i samband med sin läsning. När Klara lä-

ser Svindlande höjder inser hon att hon snarast möjligt måste få veta så mycket 

som möjligt om systrarnas liv, annars kan hon inte slappna av i läsningen. Hon 

påbörjar därför läsandet av The Brontës. När informanterna är inne i en viss bok, 

är det som om alla tentaklerna är öppna för nya intryck. Under läsning av Den nya 

Evas passion uppmärksammar Klara glatt att de har Angela Carter tema på radion.   

Informanterna påpekar vikten av att läsa skönlitteratur, vilket i många fall hjälper 

dem i sin yrkesroll eller i sitt kommande yrkesliv. Det hjälper dem att läsa av 

människor, och förstå hur olika erfarenheter de kan ha. Moa tycker att läsningen 

ger henne möjlighet att känna igen olika människotyper. Litteraturen är också 

unik eftersom den ger tillgång till flera personers känsloliv. Bella vill arbeta med 

barnlöshet, och tycker om när hon i Anna, min älskade får situationen beskriven 

ur ett manligt perspektiv. Litteraturen vidgar vyerna och ger en förståelse för 

människor i olika åldrar och kulturer. 

Vi har i avsnitt 5.5 presenterat hur livsfrågor speglas i litteraturen och leder till ny 

kunskap, både i främmande världar och i vår egen kultur. Kvinnans situation, rela-

tioner, jämställdhet, anknytning till yrkesliv nu och då, levnadsöden som berör in-

vandrare och minoriteter, tonåringens situation är några av de teman som infor-

manterna väljer att läsa. Informanterna lägger märke till nya detaljer i omgivning-

en och det får dem att fundera över frågor som de inte tidigare har reflekterat över. 

Deras utsagor vittnar om att de ständigt utvecklar ny människokännedom. 

 

5.6 När berättelsen kommer riktigt nära 

I detta avsnitt vill vi ge en förklaring till hur berättelsen kan komma riktigt nära 

och beröra. En rik läsupplevelse talar direkt till läsaren. Nussbaum menar att vi lä-

ser för livet, för självförverkligande och för att spegla alla frågor som hör livet till 

(1990, s. 29, s. 47). Nussbaum anser också att romanen drar in läsaren i en känslo-

sfär, där hon blir såväl deltagare som domare (1995, s. 112). Dessa är våra teore-

tiska utgångspunkter i detta avsnitt. Att läsupplevelsen är stor och att en berättelse 

kan komma riktigt nära ger våra informanter tydliga exempel på i sina läsdag-

böcker och detta avsnitt gäller deras reflektioner om starka och berörande läsupp-

levelser. Det kan gälla handlingen i sig, karaktärernas beteenden eller livsöden 

som berör. Stundtals blir identifikationen mycket stark och känslor och empati vi-

sar sig i hög grad. 
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Olga menar att:  

En riktigt bra läsupplevelse är i de flesta fallen när jag blir personligt engagerad och berörd. 

När författaren skriver om någonting som känns som att det handlar om mig, och jag kan ta 

till mig, lära mig något eller få nya infallsvinklar på någonting i mitt eget liv.  

Moa beskriver att ”läsandet kräver något litet frö av igenkänning – det kan handla 

om språkbruk, gestaltning, miljöbeskrivning etc”. Hon berättar att hennes farmor 

dör och samtidigt blir boken hon läser så mycket mer intressant eftersom roman-

gestalten befinner sig i samma situation. Hon identifierar sig även med händelser i 

nästa roman hon läser, då en gammal kvinna dör. Vid läsning av Professor Hiero-

nimus skriver Amanda: ”Jag mår ofta dåligt och måste lägga ifrån mig boken”. 

Ofta relaterar hon till egna erfarenheter eller till personer i sin närhet som lever i 

en liknande situation som bokens gestalter. Även Bella uppger vid läsning av 

…och himlen var oskyldigt blå: en berättelse från tsunamins Khao Lak att boken 

väcker så starka känslor att hon vill sluta läsa den flera gånger, trots att hon som 

hon beskriver, inte är personligt berörd av katastrofen. Även Ulla upplever starkar 

känslor under läsning av Agnes hjärta Edward ”en historia som tagit sig in i hen-

ne, som handlar om henne och hennes liv, fast ändå inte. Olga reflekterar över att 

hon vid läsning av American Wife kan relatera så mycket till karaktärerna att det 

känns påfrestande. Stina blir provocerad och mycket arg när hon läser Vi som 

hade alla rätt. ”Jag känner mig så arg…Cissi verkar inte fatta hur lyckligt lottad 

hon är. Hon har ett fast, högavlönat jobb, familj med barn. Jag skulle göra mycket 

för at få det. Jag, som ofrivilligt är singel och barnlös, dock med ett fast men med 

ett lågavlönat jobb som sjuksköterska, blir otroligt provocerad av Cissi”. Stina be-

skriver att hon blir så provocerad att hon inte tycker om boken. Vid läsning av De 

i utkanten älskande, upplever hon däremot en bekräftelse på att det finns fler där-

ute som känner som hon. ”Det känns som om författaren har skrivit boken just för 

min skull”. Ofta upplever Stina att hon känner avundssjuka på huvudkaraktärernas 

liv vid läsning av chicklit. De tenderar till och med att ge henne sämre självförtro-

ende. Liknande situationer upplever Olga: ”Det är så illa att jag inte kan låta bli att 

vara avundsjuk på bokens huvudpersoner och känna mig dum i jämförelse med 

dem”. Klara känner sig manad att själv reagera vid läsning av Tusen strålande so-

lar: ”Funderar några gånger på att sluta läsa, för vad tänker jag GÖRA? Har jag 

rätt att bara grotta ner mig i det här utan att GÖRA något”. Reflektionerna visar 

att informanterna reagerar mycket starkt känslomässigt gentemot romangestalter-

na på samma sätt som människor gör i verkliga livet. De blir t ex avundsjuka, 

känner ilska eller ångest och de associerar på olika sätt till sitt eget liv. De visar 

med all tydlighet litteraturens betydelse för dem i det dagliga livet och för hur 

man ska leva. Vera vill t ex gripa in i handlingen vid läsning av Decembergatans 

hungriga andar: ”helst skulle man vilja ta denna lilla flicka och skaka om henne”. 

Ofta reagerar informanterna så att de vill gå in i handlingen och styra upp situa-

tionen. Fanny får obehagskänslor av En fläkt av stormen och menar att ”synen på 

de svarta som ointelligenta obehagliga att ta in”. Här framkommer tydligt att in-

formanternas egen verklighet och egna upplevelser ligger till grund för dessa tan-

kar. Detta ser vi tydliga exempel på ovan. Ett annat exempel finner vi hos Klara 

som identifierar sig både med konstnären, som befinner sig i samma fas i livet 

som hon, och med livspusslet i Döda paret och deras ”vänner”. Ett stycke ska 
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hon passa på att visa sin dotter, för att det så väl förklarar vad de talat om vid ett 

annat tillfälle.  

Hur viktigt är det att kunna identifiera sig med romankaraktärerna? Informanterna 

menar att det är en fördel om det går att identifiera sig med romangestalterna, men 

samtidigt uttrycker de en önskan att kunna variera sig och identifiera sig med ka-

raktärer som inte befinner sig i samma ålder eller i samma situation som de. Det 

vore begränsande att bara läsa om personer i samma livsfas. Olga skriver: ”jag vill 

kunna relatera till alla slags människor: gamla, unga, män, kvinnor, svenskar och 

människor från resten av världen”. Vi ser flera bevis på hur boken ändå upplevs 

som sämre, bara för att identifikationen inte finns där. Om Staden skriver Amanda 

”Jag kan inte alls relatera boken till min egen verklighet…Jag bryr mig egentligen 

aldrig om Eva, det är en lättläst bok men den engagerar mig inte alls…” Om iden-

tifikationen finns blir läsupplevelsen så mycket  starkare.  

Samtidigt som deltagarna vill tänka i nya banor går de ofta tillbaka till samma 

ämnen. Det kan vara teman och ibland smärtsamma erfarenheter som berör deras 

eget liv. Amanda berättar: ”Jag antar att identifikationen är väldigt viktig. Jag letar 

absolut efter böcker om samkönad kärlek och i perioder har det funnits andra te-

man som jag aktivt har letat efter”.  Klara menar att även om hon ofta söker sig till 

samma ämnen, så skulle det inte fungera att enbart läsa sådana böcker. Läsning 

ger henne insikten att hon är en av alla därute. Vera dras till böcker som berör 

henne eller som hon kan känna solidaritet för. Petra upplever inte att hon söker sig 

till speciella ämnen, men däremot läser hon gärna om kvinnor, dock inte om såda-

na som mår dåligt. Sådana teman har hon slutat att läsa eftersom hon själv mådde 

dåligt av att läsa dem. Vera söker inte efter huvudkaraktärer med liknande drag 

som hon själv. Däremot tycker hon om att läsa om hennes generations tid. Hon 

kallar det för ”en extra krydda” när hon i böcker känner igen platser, kläder eller 

möbler från hennes egen uppväxt. Enligt Moa är den ultimata läsupplevelsen en 

blandning mellan igenkänning och aha-upplevelser. Hon älskar att som hon säger 

få ta del av andras världar. ”Min tolerans mot avvikande beteenden skulle defini-

tivt inte hålla sitt relativt höga mått om jag inte läst så många och olika böcker”. 

Vi har i avsnitt 5.6 redovisat vad som sker inom informanterna när berättelsen 

kommer riktigt nära. De reagerar känslomässigt på samma sätt som i verkliga livet 

och vill även själva handla. Ju starkare identifikation desto starkare läsupplevelse, 

men ofta behövs bara en liten detalj för att bokens innehåll kan relatera till dem 

själva och deras egen vardag.  

 

5.7 Den medvetna och strategiska läsaren 

I detta avsnitt knyter vi ihop den sammanhängande bild som framträder ur tidigare 

avsnitt. Vi har där analyserat läsupplevelsen på olika sätt, och även författarens, 

genrens och temats betydelse för läsupplevelsen. Enligt Ross utvecklar läsaren 

koder för att skapa mening med sitt läsande vilket utgör vår teoretiska utgångs-
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punkt i detta avsnitt (1999, s. 793-795). Detta fenomen tolkar vi som något som 

utvecklas med läsvanan. Vi ser att våra storläsande informanter har ett brett regis-

ter av olika koder och dessa har betydelse när de värderar sin läsning. Deras med-

vetenhet, som bygger på tidigare läserfarenheter, bidrar till ett kritiskt förhåll-

ningssätt vilket har framträtt så starkt att vi valt att ge det ett eget avsnitt. Infor-

manterna ger uttryck för tankar om innehåll, språk och berättarteknik. De vet 

mycket väl vad de håller i sin hand och kan direkt ge en bild av vad de ska läsa. 

Petra ska börja läsa Labyrinten och skriver: ”en pageturner av inte allt för hög 

kvalitet” och redan i inledningen av boken inser hon hur illa skriven den är rent 

språkligt och med en klichéartad personbeskrivning. Fanny irriterar sig snabbt på 

könsrollerna i One false move och Moa retar sig på alla språkliga klichéer i The 

forgotten garden, som hon pliktläser eftersom den ingår i hennes läsecirkel. Moa 

är väl medveten om författarens stilgrepp och försöker utröna de olika berättarper-

spektiven i Till sängs med Frida. ”Blir lite frustrerad till en början, av…..de skif-

tande stilnivåerna som kanske är medvetna, de borde vara avsiktliga…”. I Enhet 

undrar hon om författaren medvetet skriver för att provocera. Moa tycker om be-

rättarperspektivet i Göra gott men anser att jagpersonerna är alldeles för lika, ”att 

jaget är en konstant – ett slags självständig varelse, som hoppar från person till 

person, likt en loppa”. Hon fascineras vidare över huvudkaraktären i Swede enbart 

beskrivs ur andras perspektiv. Om Professor Hieronimus summerar Amanda, trots 

att hon blev berörd av boken, att den inte är något stilistiskt mästerverk utan mer 

känns skriven i en hast och ilska. Klara kommenterar det hon läser från första si-

dan och har snabbt sin uppfattning klar om innehåll eller författare. Hon skriver 

om Svindlande höjder: ”Älskar början; ”1801.” Se´n ny rad”. Om inledningen i 

För Lydia skriver hon i sin dagbok: ”S k i t t r å k i g början”. Om Den all-

varsamma leken låter det annorlunda. ”Det här är en Författare, känner jag. … 

Söderberg tar mig vid handen”. Flyga drake får följande kommentar: ”Fångas di-

rekt, detta är en Berättare”, och Tusen strålande solar: ”han är en gudabenådad 

berättare”. Om Stranger on a train skriver Klara: ”Ojojoj. Ska det fortsätta såhär 

kanske det slutar med att jag startar en sekt kring denna bok”. 

Informanterna jämför och värderar nästan alltid boken de läser med tidigare verk. 

När Moa läser Aliide, Aliide jämför hon med Birgitta Trotzig: ”det känns oerhört 

likt Dykungens dotter….Mättnaden (språket), temat (barndomsskildringen)”. Jäm-

förelse med andra författares stil finns även hos Petra när hon läser Labyrinten.  

Det finns en övertydlighet som hon även finner hos Camilla Läckberg, liksom det 

finns likheter med Da vinci-koden. ”Båda böckerna är väldigt tydliga i sina för-

klaringar, lättlästa och slutar med ett smått beskrivet jaha”. När Vera läser Natt-

orienterarna jämför och relaterar hon till Becketts I väntan på Godot då hon ser 

många likheter. Bella, som även läser en del ungdomsböcker, värderar Blindträff 

och jämför: ”Boken känns inte alls speciellt välskriven, utan snarare hafsigt 

ihopskriven. Boken är inte i närheten av att vara av samma kvalitet som Mazetti 

och Wahldén, utan känns riktigt amatörmässig”. Samma sak gäller Cecilia som 

vet vad hon vill ha och vad som kunde har varit bättre i Nattvakt. ”…som en dålig 

kopia av Anita Blake fast med varulvar…Välskriven men alldaglig, ger inget ut-

byte utan läses enbart för underhållning”.  
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Personerna som skildras kan försätta läsaren i en viss stämning, oftast därför att 

det avviker från deras standardbild. Petra berättar:  

När det gäller inspector Chen Cao så tycker jag nog att han inte bara sticker ut som polis i 

en deckarserie, utan att han skulle vara ett lite udda inslag i de flesta genrer. Jag kan i alla 

fall inte komma på att jag stött någon annan litterär figur som alltid har poesicitat till hands 

för alla tillfällen, och som dessutom tillbringar en stor del av tiden med att tänka på vad han 

ska äta eller med att äta (allt beskrivs noga).  

Standardbilden beskriver hon så här:  

… en medelålders vit ensamstående (skild) man som inte klarar av att leva i en relation och 

som har problem med alkohol i någon form (på väg att bli beroende, är beroende eller tack-

lar sitt beroende) och som går sina egna vägar i arbetet. 

Miljön i Snö kommenteras av Fanny: ”Snö finns där hela tiden, man kan nästan ta 

på tystnaden i staden”. Däremot tycker hon att det är märkligt att författaren inte 

skriver om huvudpersonen fryser eller har för lite kläder på sig. Samtidigt kan för-

fattares försök att skapa en stämning misslyckas och utgöra ett hinder i läsning. 

Petra irriterar sig exempelvis på mycket i Stieg Larssons böcker; persongalleriet 

är orealistiskt, händelserna är onaturliga, störande med alla tekniska detaljer, 

dricks för mycket kaffe etc. men däremot när Petra åter läser Godnatt Mister Tom 

är hon mycket mer positiv. ”Trots att jag störde mig på att det dracks mycket kaffe 

i Män som hatar kvinnor…så stör jag mig inte alls på att det i den här boken 

dricks te på var och varannan sida”. Här ser vi hur ett exempel på hur informan-

terna, när de inte tycker om en bok, tenderar att finna detaljer i texten som styrker 

deras uppfattning.  

Informanterna har kunskap kring litterära mönster och vet vad de kan förvänta sig 

av olika genrer. Klara skriver att hon tycker det är krävande att påbörja läsning av 

en bok. ”Har att göra med att jag a l l t i d tycker att det är ett Tungt Arbete att läsa 

första sidan i en bok, jag kan aldrig njuta av det, nästan. Obehagligt att Lämna 

Över Sig, Stå Öppen Inför – för tänk om man blir trampad på?” Detta visar att 

även vana läsare kan uppleva ett hinder att gå in i läsningen, att uppslukas av be-

rättelsen eftersom de jämför med tidigare läsupplevelser. De har kunskap om för-

fattarmässiga stilgrepp och språkliga uttrycksmedel. Detta mönster framkommer 

tydligt i vårt empiriska material och vi inser hur mycket som egentligen krävs av 

en författare idag för att nå fram till en läsvan publik. Ross femte element tar upp 

de hinder som finns för läsning. Ovana läsare måste anstränga sig mer för att ta 

sig igenom en text, men å andra sidan har de inte samma förmåga att kritiskt 

granska innehållet och vi tänker att det borde vara lättare för en författare att ”för-

föra” en sådan läsare.  

Det är inte alltid som läsningen faller informanterna i smaken. Oftast läser de vi-

dare ändå men förändrar sitt läsande, blir distanserade och mer kritiska eller så vill 

de helt enkelt veta hur boken slutar. Nussbaum beskriver att läsare ofta antar for-

men av en deltagare eller en domare (1995, s.112). Vi skulle vilja lägga till en 

tredje kategori, nämligen läsaren som åskådare. När romanen inte motsvarar våra 

informanters förväntningar, inser de att de förmodligen aldrig kommer att värdera 
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boken ifråga så högt. Då intar de ett mer distanserat lässätt, och ställer sig utanför 

texten. Några exempel på detta ser vi här: Klara förblir oberörd och studerar ob-

jektivt och analytiskt när hon läser Den allvarsamma leken det hon läser. ”Jag 

grips inte överhuvudtaget. Men jag åser vänligt”. Då Olga inte känner igen sig i 

Coloured lights intar hon som hon själv beskriver det - ett utifrån-perspektiv i sin 

läsning, ”ett sätt som kanske är mer objektivt och ”korrekt?”  Om Labyrinten 

skriver hon att hon inte kan identifiera sig med karaktärerna: ”de är inte tillräckligt 

levande för att jag ska kunna känna någon som helst samhörighet med dem”.  

Romanen består av klichéer, stereotyper och en övertydlighet. Hilda vill veta hur 

det går även om Aldrig fucka upp inte uppskattas: ”Jag upplever hela boken som 

allt för tungsint och detaljrik… efter halva boken tröttnar jag… läser vidare för att 

få veta upplösningen”.  

Informanterna ger ofta förslag på hur en roman kan bli bättre. Om För Lydia skri-

ver Klara ”Lilla Marianne. Skulle en feminist idag skriva en version på ”Den all-

varsamma leken” så skulle den nog utgå från henne. Önskar jag” Ninni skriver om 

Motljus: ”Jag hade velat ha mer av relationen till Staffan och dottern.  Det hade 

gett boken ett annat djup”. Även Olga kommer med förslag och menar att Middag 

med mr Latte: en kärlekshistoria med recept från hjärtat av New York inte känns 

genomarbetad: ”Den hade kunna innehålla mer, utvecklas i vissa resonemang.”  

Vera är mycket besviken efter sin läsning av Då kan man lika gärna kittla var-

andra: en bok om Allan Edwall. Hon vet vad som är fel: ”det blir bara upprepning 

efter upprepning…Aldrig att den stannar upp och problematiserar..”    

Flera gånger i denna studie överraskas vi av det faktum att de flesta av våra ytterst 

medvetna informanter har med ungdomsböcker i sina läsdagböcker, trots att vi ut-

tryckligen instruerat att studien enbart avser skönlitteratur för vuxna. Det är fasci-

nerande eftersom de varit intresserade och ventilerat andra frågor som varit av be-

tydelse för deras deltagande i studien. Vi kan inte tolka detta på något annat vis än 

att det är så naturligt för våra informanter att slinka emellan med en ungdomsbok 

att de inte ens reflekterar över det själva. Moa är en av informanterna som väljer 

att ta med en barn- eller ungdomsbok, men hon är noga med att motivera varför vi 

som vuxna också ska läsa den. Ett sådant uttalande vittnar om att hon är medveten 

om våra instruktioner, men överträder dem. Hon skriver ”Erlend Loe har själv 

sagt att han skriver för både barn och vuxna. Kurt i Kurtby är en barnbok. Och en 

vuxenbok. Det ligger i betraktarens ögon (ur pressutskicket)”. Övriga informanter 

som redovisar ungdomsböcker i sina läsdagböcker kommenterar dessa på samma 

vis som om de skulle varit skönlitteratur för vuxna. Cecilia påpekar att författaren 

till Oönskad hade kunnat arbeta mer med miljöbeskrivningen: ”men så är ung-

domsböcker oftast enklare skrivna än vad man som vuxen önskar”. Bella relaterar 

också till sig själv men ur en vuxens perspektiv med mer erfarenhet. Hon blir mer 

kritisk och ser mer än vad den vanliga tonårsläsaren gör och skriver under läsning 

av Blindträff. ”Jag blir lite illa till mods av boken, då den glorifierar hur det kan 

vara att möte en vilt främmande människa”.  Hilda läser Brisingr och menar att 

trots att det är en ungdomsbok är den väl värd att läsas av oss äldre eftersom språ-

ket är både vackert och poetiskt.  
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I avsnitt 5.7 har vi presenterat den medvetna och strategiska läsaren. Informanter-

na kommenterar olika stilgrepp, berättarteknik och innehåll. De jämför och värde-

rar sin läsning i förhållande till tidigare läst skönlitteratur. Ibland ställer de sig 

utanför texten, blir åskådare och intar ett mer distanserat lässätt. Vi menar att de-

ras läserfarenhet och kännedom om olika litterära koder ibland kan var ett hinder 

för att ta till sig läsningen och för att uppnå den eftersträvade optimala läsupple-

velsen. Resultatet visar att vuxna vana läsare ofta blandar skönlitteratur för såväl 

vuxna som för ungdomar i sin vanliga läsning.    

 

 

5.8 Värdering av skönlitteratur – läsintresset en livsstil 

I detta avsnitt går vi in ytterligare på värdering av skönlitterära verk. Vi har i de 

tidigare avsnitten gått från den optimala läsupplevelsen fram till den medvetna 

och strategiska läsaren med alla dess litterära koder som i hög grad spelar roll vid 

värderingen av läsningen. Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av Mu-

karovskýs teori som innebär att varje individuellt läst bok kan belysa ett verks 

estetiska värde utifrån olika aspekter och att det är betraktaren som ger ett verk 

dess värde och att det kan tillskrivas många olika betydelser av sina läsare (1978, 

s. xxix, s. 40; s. 65). Dessutom använder vi oss av Mukarovskýs teori att alla verk 

ingår i en bestämd historisk och social kontext, vilket gör att vissa verk överlever 

och andra inte (1978, s. 58f). Läsningen för informanterna är en livsstil som får ta 

både tid och pengar i anspråk. Detta redovisar vi också i slutet av detta avsnitt och 

har då Ross och Cheltons femte element som teoretisk utgångspunkt. Det berör 

den kostnad i tid och pengar som det innebär för läsaren att få tag på och tillägna 

sig innehållet i en viss bok.  

Idag finns det mängder med litteratur som definierar god litteratur. Även våra in-

formanter är ibland upptagna av detta tankesätt. Samtidigt ser vi genom deras ut-

sagor, att de värderar sina lästa böcker utifrån olika aspekter. Ibland faller de för 

språket, medan det vid andra tillfällen är handlingen som berör. Genrer behöver 

inte ha någon betydelse för hur de tenderar att värdera god litteratur. Samtidigt 

styr deras livssituation deras val av genre, och vidare höjer och sänker de också 

ribban i sin värdering, utifrån vad de förväntar sig av boken ifråga. Allt detta med-

för att våra informanter visar en stor läsbredd, och att de använder olika genrer för 

att underhålla sitt läsintresse.  

Olga beskriver att mötet mellan bok och läsare även kan liknas vid en estetisk 

känsloupplevelse där varje möte är unikt på sitt vis: 

Det kan nästan vara en lika stor upplevelse - när man sitter med boken framför sig och det 

är som att titta på konst. Man kanske blir fascinerad av det tekniska, hur författaren byggt 

upp någonting på ett snyggt sätt. Eller bara formulerat sig vackert eller träffsäkert på ett sätt 

som jag inte sett förut.  
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Vi ser att språk och stil har stor betydelse för informanternas värdering. I nedan-

stående utsagor visas en hänförelse och många formulerar till och med sitt omdö-

me i poetiska ordbilder, på ett vis som inte framkommer vid läsning av litteratur 

som de värderar lägre. Moa är fascinerad, i extas över romanen Swede, ”Författa-

ren har ett remarkabelt språkbruk” När förväntningar infrias och mer där till ut-

trycker Moa det så här: ”Boken vindlar och underbarar, jag får tänka nya tankar 

om mig själv och om omvärlden. Åh”. Under läsning av Aliide, Aliide associerar 

Moa romanen med livets villkor ”För hur beskriver man detta ja just det oerhört---

detta liksom fastnaglande av barndomens under, storheter och ska jag verkligen 

använda ordet must?”. Vera kommenterar också språket och om Utrop och 

Främmande jord skriver hon: ”språket är fantastiskt, så poetiskt, så naket” och 

”Lahiri skriver så att man vilar i hennes språk”. Ulla utbrister om Mrs Dalloway: 

”Åh, vilket språk hon har, Virginia! Jag är fast i flödet, i det fantastiska nät hon 

spinner runt sina karaktärer för att ge dem liv”. Hilda tar gärna fasta på karaktärer 

och personskildringen. Hon uppskattar Christopher Paolini, men det är inte magin 

i sig som gör det största intrycket utan relationerna och karaktärsskildringen: ”Jag 

förundras hur väl Paolini lyckas i sin möda att skildra själva essensen i respektive 

relation och ta fram det viktiga hos varje litterär karaktär. Vera har aldrig förstått 

hur dramatik kan läsas med behållning. ”Så fel jag hade” skriver hon. Hennes läs-

upplevelse av Nattorienterarna blev mycket stark och hon menar att alla kan kän-

na igen sig i de två kvinnorna som är vilse i verkligheten.  

När det gäller genrers värde och kvalitet framkommer att informanterna bedömer 

deckare och chicklit som sämre litteratur, samtidigt som de menar att det finns 

bättre och sämre litteratur inom alla genrer och att det gäller att värdera varje en-

skild bok eller författarskap. Flera av informanterna bedömer sig vara finkulturel-

la eller ”boksnobbar”, samtidigt läser de det mesta, och skäms eller vill inte gärna 

erkänna att de läser t ex chicklit. Klara skriver:  

Generellt tänker jag att ”deckare” och ”chicklitt” väl värderas som ”sämre” litteratur, men 

även inom de genrerna finns det ju ”bra” och ”dålig”. Chicklittgenren är jag helt obekant 

med, för mig uppfyller deckare det behov som andra uppfyller med chicklitt, tror jag. Vad 

gäller kvalité tänker jag på deckare som ”godis” och övrig skönlitteratur jag läser som 

”mat”. Och god mat är godare än det smarrigaste godis. 

Fanny skriver att hon tycker att deckargenren håller hög kvalité, även om många 

av dessa författare hör till de sämre författarna av många litteraturkritiker. Hon 

framhåller att hon läser för sin egen skull och därför väljer att inte bry sig om det-

ta. ”Det är ju helt klart skillnad på en nobelpristagare i litteratur och deckardebu-

tant, men båda fyller sin funktion vad gäller läsandet för mig”. Petra, som är lite 

av samma åsikt, uppger att hon tycker om att blanda tyngre dramatiska böcker 

med lite lättare böcker för att få variation i sin läsning. Moa skriver: ”Genrer är 

breda generaliseringar, inom varje ryms myriader av olika, högre och lägre, kvali-

teter”. På samma vis resonerar Olga som menar att det gäller kvaliteten på de en-

skilda böckerna mer än genren, även om hon värderar olika genrer olika högt. 

Hon skäms när hon läser chicklit offentligt. På samma vis, poängterar hon finns 

det erkända författare ”så kallad fin litteratur som är helt omöjligt pretentiös och 

överjobbad och dålig”. Vera skriver: ”Jag tror inte att genrer i allmänhet kan klas-
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sas som bra eller mindre bra! Här får man gå till författarenivån…”. Samtidigt 

tycker hon själv att chicklit inte håller så hög standard, utan att ha läst alltför 

många böcker. Hon menar att vi alla värderar genrer olika och framhåller samti-

digt: ”…Det här är väldigt svårt att tala om eftersom man lätt trampar folk på tår-

na". Amanda upplever att hon visst påverkas av andras omdömen om en bok. ”Det 

är jobbigt att såga en bok som alla andra hyllar eller tvärtom, men samtidigt tyck-

er jag ju det jag tycker och kan mest bli förundrad över att andra ser kvaliteter el-

ler brister jag är helt blind inför”. Detta upplever inte Bella som något problem, 

även om tipsen kommer från nära vänner. Läsningen är så subjektiv och att åsik-

terna går isär är aldrig någonting som hon reflekterat över. Fanny uttrycker om 

denna fråga en undran. ”Jag kan vara ganska nyfiken på varför vi har så olika 

åsikt ändå. Mest för att kanske förstå hur den personen tänker. Det påverkar yt-

terst sällan mitt omdöme då jag sällan väljer böcker på grund av vad andra har 

tyckt om den”. 

Våra informanter visar att de är självständiga i sina omdömen. Samtidigt är de 

medvetna om vad andra anser vara god litteratur och de står ständigt inför ett val, 

om de ska falla inom ramen eller välja att gå utanför den allmänna normen som 

informanterna ger uttryck för då de ovan diskuterar olika genrers status. Normsy-

stemet är komplext, och Mukarovský betonar att vi kan uppskatta flera olika este-

tiska traditioner (1970, s. 45ff). Informanterna ger också uttryck för att det finns 

olika kvalitetsnivåer inom en och samma genre.  

Vi ser här nedan tydliga tendenser till hur klassikern alltid förblir en klassiker i 

värderingen. Det är svårt att frigöra sin egen åsikt från den gängse normen. Den 

här normen är fortfarande stark, vilket vi ser då informanterna har principfasta 

åsikter inom området. Mukarovský beskriver normen som en dold princip som 

begränsar individen i sitt tyckande (1978, s. 49-53). Inställningen till klassiker tar 

sig olika uttryck, en del ser klassiker som en utmaning medan andra ser klassiker 

som en påtvingad kanon som de helst vill avstå ifrån. Studien visar en stor varia-

tion till hur vana läsare förhåller sig till en litterär kanon. Amanda skriver:  

Det känns extra bra att ha läst en klassiker. Inte för att de brukar vara särskilt mycket bättre, 

men för att det är ett plus att jag får insikt i ett kulturarv. Ofta läser jag klassiker som jag 

tycker är lite halvdana, men skulle ha slutat läsa om de var nutida böcker. Klassiker är jag 

mer förlåtande inför samtidigt som de kan vara otroligt bra ibland.  

Fannys ordval vittnar i sin tur om en nyfikenhet. ”Det finns många klassiker jag 

inte har läst, men de ligger inte på läslistan. Inte ännu”. Cecilia är ganska nöjd ef-

ter sin läsning av Brott och straff. ”trots att den inte tilltalade mig det minsta och 

var oerhört dryg, då den trots allt gick att ta sig igenom och inte upplevdes lika 

lång som den faktiskt var”. Olga menar att ”Klassiker kommer ju alltid att vara 

klassiker. Klart att man vill ha läst alla - det gör ju att man kan namedroppa och 

känna sig smart.” Petra känner sig ofta nyfiken på sådana där ”måste läsa” böcker. 

Hon menar att klassiker åldras på olika vis. Vissa är i princip oläsliga nu medan 

andra känns lika moderna idag. På samma vis har Klara svårt att frigöra sig klas-

sikerstatusen när hon utvärderar lästa klassiker. ”Sällan hör man ljumma omdö-

men om klassiker tycker jag, det är mest hatar eller älskar, och det är nog ett sätt 
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att uttrycka åsikter om huruvida dess plats i kanon är välförtjänt eller inte”. Sam-

tidigt tror Vera att oförstånd inför klassiker inte är något man skyltar med. Hon 

nämner att hon försökte sig ta igenom en bok av en viss nobelpristagare inom ar-

betet, men att hon kände sig väldigt dum över att inte ha förstått den. Hon läser 

inte mycket klassiker för övrigt och tycker att många är väldigt tråkiga. Hilda 

känner sig illa berörd, då hon upplever att de som har litteraturvetenskaplig bak-

grund tenderar att värdesätta klassiker som mer värda än andra böcker. ”Min per-

sonliga åsikt är att det är sorgligt att läsa och tolka att om man inte läst dessa klas-

siker så blir man mindre värd eller mindre vetande”. Bella menar att det inte finns 

några böcker som man ”måste” ha läst. Hon har aldrig läst exempelvis Selma La-

gerlöf och August Strindberg, och ser ingen mening att någonsin göra det efter-

som handlingen inte tilltalar henne.    

Studien visar att läsningen är ett stort fritidsintresse som får kosta i tid och i varie-

rande grad i pengar för informanterna. Böcker tar sig inte bara in i deras medve-

tande, de tar sig även in i hemmet. Vi ser tydligt nedan hur läsningen tenderar att 

bli inte bara en hobby utan en livsstil. Läsningen ses inte som något slöseri med 

tid, som andra medier lätt kan upplevas som. Informanterna ser sitt läsande som 

en hobby och ett samlande. För en del får det ta hur mycket tid och pengar i an-

språk som helst, för andra har det varierat över tid. Läsningen har blivit en så vik-

tig del av livet, att informanterna till och med ger uttryck för att läsningen är den 

viktigaste gåva man kan ge sina barn. Flera menar att den tid andra lägger på TV-

tittande använder de till läsning. Införskaffandet av böcker sker på olika sätt, så-

som pocketköp, bibliotekslån, antikvariat etc. Vera skriver:  

Min ekonomi och tid har ofta varit knackig så att få resa i böckernas värld är helt outstan-

ding. Pengar till de böcker jag vill äga finns alltid. Tiden det tar att läsa tar jag mig alltid. 

Det går så bra att läsa samtidigt som man lagar mat, boken i ena handen och sleven i den 

andra. Lyssna på böcker kan man göra när man promenerar eller cyklar till jobbet! 

Bella har dragit ner på sina bokinköp. Tidigare köpte hon böcker för mellan fem-

hundra och tusen kr i månaden, men nu blir det mest begagnat och inte nödvän-

digtvis varje månad. I bokhyllan står upp till 200 olästa böcker. ”Tiden jag lägger 

ner är omprioriteringar av min tid. Jag läser i sängen, badkaret eller i soffan. När 

resten av familjen tittar på TV passar jag på att läsa. Jag ”stjäl” till mig en timme 

på dagarna när barnen är i skolan/ på dagis och jag borde plugga istället”. Fanny 

ser sitt läsande som en hobby och ett samlande. ”Dessutom kan jag använda 

”mina samlarobjekt” också i motsats till ex. en glasprydnad”. Amanda upplever 

att hon inte längre har ett lika stort behov av att äga böcker som förr, då hon ofta 

köpte begagnade böcker och från reor. Nu lånar Amanda mest från biblioteket, 

och läsintresset medför därför inte någon större kostnad i pengar. Klara jämför sitt 

läsande med tv-tittares vanor. ”Det perspektivtagande jag får av böcker får andra 

av teve. Men det känns som om oproportionerligt mycket tevetid går åt till det 

som motsvaras av mina perioder med deckarhetsläsning.” Petra är en av dem som 

säger att bristen på tid hindrar henne att läsa. ”Trots att jag är singel och barnlös 

så hinner jag inte läsa så mycket som jag skulle vilja. Nu har jag dock börjat lyss-

na på ljudböcker när jag jobbar vilket gör att jag hittat ett sätt att öka mitt läsan-

de”. Hilda ser läsandet som ett sätt att slappna av och förkovra sig. Tiden reflekte-



49 

 

rar hon inte över alls. Däremot att många av hennes (ickeläsande) bekanta ofta re-

agerat på mängden av böcker som samlas där till ingen nytta i hennes hem. Hilda 

är dock strängt av åsikten ”Ett hem utan böcker är ett hem utan själ”, och därför 

värderar hon sina böcker högt även om hon är tacksam över pocketbokens an-

komst, eftersom den håller nere kostnaderna. Klara skriver: ”Det är MÄNGDEN 

böcker som är problemet, de ständigt fulla bokhyllorna, jag måste bli bättre på att 

rensa ut. När barnen har flyttat hemifrån kan jag rensa mer, och även köpa mindre, 

för som det är nu är det många böcker jag vill ska finnas där för dem i bokhyllan 

om andan faller på”.  

Vi har i avsnitt 5.8 presenterat hur informanterna på olika sätt värderar sin lästa 

skönlitteratur. Språk och berättarteknik fascinerar liksom karaktärsskildringen. 

Litteraturen liknas vid konst och informanterna ger ofta positiva omdömen i poe-

tiska ordbilder. De bedömer deckare och chicklit som sämre litteratur, samtidigt 

som de menar att det finns bättre och sämre litteratur inom alla genrer och att det 

gäller att värdera varje enskild bok eller författarskap. Studien visar en stor varia-

tion till hur vana läsare förhåller sig till en litterär kanon. En del ser klassiker som 

en utmaning medan andra helst vill avstå. Vi ser tydligt hur läsningen tenderar att 

bli inte bara en hobby utan en livsstil – en livsstil som de även vill överföra till 

sina barn. 

 

6 Diskussion och slutsatser  

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning.  

 

Vår huvudfråga i studien är på vilket/vilka sätt läsare beskriver förväntningar, 

upplevelser och värdering av skönlitteratur med hjälp av läsdagbok. I avsnitt 6.1 

relaterar vi dessa resultat till tidigare forskning. Vi har låtit avsnittets rubriker föl-

ja studiens tre frågeställningar eftersom de är utformade för att följa läsaren ge-

nom hela läsupplevelsen. 6.1.1 ’Läsares förväntningar inför läsning’ diskuteras 

alltså i förhållande till studiens första frågeställning som är: Vilka förväntningar 

finns på den skönlitteratur de snart ska börja läsa? 6.1.2 ’Läsares beskrivningar av 

beröring under läsning’ relateras i sin tur till studiens andra frågeställning som är: 

På vilket/vilka sätt uttrycker läsaren beröring med bokens innehåll i form av ka-

raktärer, miljö och handling och hur kommer detta till uttryck i läsdagboken? 

6.1.3 ’Läsares värdering av sin lästa skönlitteratur’ avser den tredje frågeställ-

ningen som är: Hur värderar läsaren sin läsupplevelse efter avslutad läsning, och i 

vilken grad spelar identifikation, reflektioner och tidigare förväntningar in, när de 

beskriver behållningen av sina läsupplevelser och ger sitt omdöme om boken ifrå-

ga?  

Därefter följer i avsnitt 6.2 en genomgång av studiens metodiska erfarenheter, och 

vilken betydelse dessa har för resultatet. I avsnitt 6.3 redogör vi slutligen för de 

slutsatser som studien resulterat i.  
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Läsares förväntningar inför läsning 

Vi har i resultatet redogjort för vad som ligger bakom all förväntan i den ständiga 

fortgående jakten efter läsupplevelser. Vilka teman och motiv som söks i litteratu-

ren är starkt relaterat till informanternas livssituation. Appleyard menar att den 

vuxna läsaren dels läser för sanning och dels för att upptäcka användbara bilder 

(1990, s 175-192). I vår studie, som fokuserat på informanters olika individuella 

läsupplevelser, ser vi att förväntningarna markant skiljer sig åt, från bok till bok 

och genre till genre. Vi skulle vilja hävda att våra informanter inte enbart kan be-

kräfta bilden av den seriösa vuxna läsaren som Appleyard beskriver, utan att vana 

läsare, även i vuxen ålder, ofta visar ett lekfullt sätt att närma sig litteraturen. Läs-

ning beskrivs inte bara som ett intresse utan utgör närmast en livsstil, en del av 

identiteten. Målet med läsningen som avgör vad läsaren söker för bilder, är starkt 

relaterat till livsmodet, vilket styr vilka genrer som väljs. Detta är något som 

också Usherwood och Toyne beskriver om sina informanter. ”They referred to 

reading imaginativ literature as a method through which they were able to find re-

lease from actual depression” (2002, s. 35). Av samma anledning går det inte att 

placera läsare inom bildade respektive populära kretslopp, som enligt Escarpits 

äldre modell (1973, s. 90-102). Tvärtemot, ser vi tendensen till att informanter 

som avslutat läsupplevelser inom det som Escarpit säkerligen hade definierat som 

bildade kretsloppet, har ett större behov av att variera sig mellan olika genrer. De 

som enligt samma modell läser i det populära kretsloppet tycks ha mindre behov 

av att byta mellan olika genrer. För att komma vidare i sin egen läsning varvar 

ofta informanterna olika genrer. För att ta till sig nya världar tycks våra deltagare 

ge uttryck för att livet måste vara i fas, annars söker man sig till trygg litteratur. 

Ibland blir det alltså tal om ren flykt, vilket Appleyard också reflekterar kring 

(1990, s. 164-171). Han beskriver läsare som väl medvetna om att läsning som 

verklighetsflykt anses trivialt. Detta är våra informanter mycket medvetna om och 

en informant ursäktar sig när hon tar sig an en bok, en annan beskriver att hon 

skäms för det hon läser. Detta är viktiga utsagor som inte minst personal inom 

bibliotekssektorn bör ta till sig och reflektera över. Har inte kvalitetsdebatten gått 

orimligt långt när den enskilda läsaren känner skam över det han/hon läser? Bibli-

otekarier som arbetar med lässtimulering har en mycket utmanande uppgift fram-

för sig, i arbetet att öppna upp och ta bort den negativa stämpeln på genrer som nu 

anses sämre värda. Vår studie visar att det sällan förekommer någon renodlad 

deckar- eller chick lit läsare, utan att läsare helt enkelt varvar olika sorters skönlit-

teratur utifrån hur det ser ut i livet för närvarande i syfte att bibehålla sitt läsintres-

se. Därmed matchar olika genrer olika behov som läsaren har. Tveit beskriver 

också att människor som befinner sig i stressade livssituationer väljer litteratur 

som kan upplevas som trygg. I andra faser i livet som är lugnare är det lättare att 

välja en mer utmanande litteratur. Därför är det viktigt att inte placera en läsare i 

en bestämd läskategori (2004, s. 67). Här vill vi också knyta an till tidigare magis-

teruppsatser som har använt sig av Furhammars modell för läsutbyte (1997, s. 
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134-144). Det är bland annat Marie Ahnfors Skönlitteraturens kvalitativa värde: 

Sju levnadsberättelser om skönlitteraturens betydelse för äldre- en life history- 

studie som analyserat äldres läsning i ett livsperspektiv och funnit att de flesta läst 

inom samma kategorie (Ahnfors 2000, s. 62). Vi kan med erfarenhet från vårt re-

sultat där vi analyserat flera läsupplevelser från samma informanter, inte se hur lä-

sares läsvanor överhuvudtaget skulle kunna placeras inom en och samma läskate-

gori. Deras förväntningar inför olika genrer och böcker är i så hög grad beroende 

av deras aktuella livssituation vilket får betydelse för vilken bok de väljer att läsa 

härnäst. Vårt resultat visar att samma informanter ständigt visar olika motiv till att 

läsa och värdera en bok, och detta bara under den korta och sammanhängande pe-

riod i deras liv som de har ingått i vår studie. Hur skulle det då inte variera under 

en livstid? Det är alltså svårt att placera läsare inom en läskategori. Detta är något 

som även Furhammar själv ventilerar då han föreslår att en analys av individuella 

läsupplevelser möjligen kan ge ett tydligare resultat i vad det är i böcker som ska-

par goda läsupplevelser ((1997, s. 387).  

Bokens utseende spelar mindre roll i vår studie för både värdering och val av litte-

ratur, eftersom informanterna redan känner till många av böckerna i förväg. Där-

för hade det varit intressant för vidare forskning att undersöka om det här finns en 

skillnad mellan hur vana läsare respektive nya läsare väljer böcker att läsa och hur 

de senare utvärderar dem. Frågan är hur ett bra omslag ser ut. Våra informanter är 

hårda i sina bedömningar. Marknadsföring och moderna försäljningsidéer till 

trots, kanske förlagen borde se till att omslag och baksidestexter blev intressantare 

för att locka till köp, lån och läsning. Inte skrikiga och färgglada, inte tråkiga och 

anonyma utan kanske estetiskt vackra och lågmälda. Detta skulle våra informanter 

uppskatta. Samtidigt får vi uppfattningen att detta vore ett intressant ämne för 

fortsatt forskning, då det är möjligt att bokens utseende i högre grad påverkar 

ovana läsare mer.  

Till stor del använder våra informanter Internet för att få inspiration och lästips. 

Detta kan förefalla naturligt då vi fann våra informanter via bokbloggar. Vi tror 

ändå att detta speglar mångas beteende idag. Flera informanter uttrycker att de säl-

lan föredrar boktips från vänner, vilket vi upplever som förvånande då förslag från 

vänner traditionellt sett har ansetts betydande. Våra informanter uttrycker att de 

måste vara säkra på att den som tipsar har exakt samma smak som de själva. När 

det gäller recensioner av böcker ser de hellre till personliga reflektioner på bokb-

loggar och andra interaktiva sidor på Internet än till professionella kritikers åsik-

ter.  Ibland vill de inte ha någons uppfattning utan söker information om böcker 

direkt via förlagens hemsidor. Här ser vi en tydlig tendens till att informanterna 

faktiskt vill klara sig själva. Som lässtimulerande åtgärd från bibliotek till vana lä-

sare vill vi därför framhålla behovet av marknadsföring, både i förhållande till 

bokutgivningen och till information om smalare titlar och nya författarskap. Bib-

lioteken tillhandahåller ofta litterära databaser, som säkerligen skulle tilltala den 

vana läsaren, om han/hon bara kom på en tanke att söka sig dit. Där går det att 

finna såväl nya författarskap som smalare titlar. I bloggform kan biblioteken 

marknadsföra såväl gamla som nya ovanligare titlar. Bloggen lämpar sig också 

mycket väl för att undervisa i vad olika databaser kan användas till. I vår studie är 
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alla informanter aktiva och söker sig runt och bevakar det som ges ut. Biblioteken 

är generellt också starka i sin marknadsföring av det som har köpts in, men varför 

inte släppa in användare mer i bevakningsprocessen genom att t ex lägga in länkar 

till Svensk bokhandels hemsida och även marknadsföra att deras säsongskataloger 

finns tillgängliga för utlån. På så sätt skulle läsarna bli än mer delaktiga i inköps-

processen och lockas mer att använda sig av bibliotekens tjänster.  

Studien visar att en stark marknadsföring kring författare och böcker snarare tycks 

bidra till att intresset för boken minskar och leda till att informanterna avstår från 

denna läsning. Detta ser vi som en angelägen fråga för vidare forskning eftersom 

marknadsföring idag är central del i bokutgivningen. Studiens resultat signalerar 

också att biblioteken skulle vinna på att i bloggform marknadsföra smalare littera-

tur, som inte får så stor uppmärksamhet i media. Vi ser att våra informanter inte 

vill ha för stor förförståelse när de ska ta sig an en bok. Det vill bli överraskade 

och skapa en egen upplevelse. Serier utgör ett klart undantag, eftersom intresset 

för personerna, miljön och handlingen, som är kända sedan tidigare, gör att de öv-

riga kraven sänks. När det gäller fristående romaner visar resultatet tydligt att de 

återkommer till en viss roman, en viss genre, ett visst tema eller en speciell förfat-

tare. De vet vad de tycker om, söker bilder som påminner om tidigare läsupplevel-

ser. En intressant jämförelse i sammanhanget är Habermas uttalande om att vi 

alltmer gått från att vara kulturresonerande till kulturkonsumenter (2003, s. 155). 

Vår studie talar på många olika sätt emot detta påstående. Våra informanter är inte 

några kulturkonsumenter som rakt av följer strömmen av vad som ska läsas och 

måste läsas, utan de väljer mycket medvetet sin läsning. De vet vad de vill få ut av 

sin läsning och det ligger en tanke bakom varje bokval. Rosenblatt menar att läsa-

rens tidigare erfarenheter alltid speglar sig i transaktionen mellan läsaren och tex-

ten (2002, s. 14f). Vi ser bland våra informanter en stor medvetenhet i vad de kan 

förvänta sig av sin läsning. Tidigare positiva läsupplevelser höjer förväntningarna 

på en roman, samtidigt som det också skapar en rädsla att inte uppnå samma läs-

upplevelse på nytt. Ibland kan detta bli ett hinder för att de ska ta till sig boken 

och förväntningarna tycks stå i vägen för läsupplevelsen. Ett annat hinder är när 

boken inte är självvald. Då sjunker förväntningarna samtidigt som informanterna 

hakar upp sig på olika detaljer angående såväl bokens utseende som dess innehåll. 

Det är den ultimata läsupplevelsen som eftersträvas, att helt få uppslukas i den 

skönlitterära världen. 

 

6.1.2 Läsares beskrivningar av beröring under läsning 

På samma vis som vårt resultat visar hur informanternas förväntningar avgör vilka 

bilder informanterna söker i litteraturen, så har vi skildrat hur de egna erfarenhe-

terna spelar in i mötet med bokens miljöer och karaktärer. För det mesta uppstår 

ett möte, av varierande känslor av närhet, men ibland väcker såväl miljön som hu-

vudkaraktären sådana motstridiga känslor inom informanterna att de värderar ro-

manen lägre. I detta sammanhang blir Petterssons analogibegrepp centralt, i vilket 

vi ständigt ser exempel på då våra deltagare beskriver sin beröring. Här kopplar 
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läsarna sin upplevelse av texten till sin egen verklighet och ser sin omgivning på 

ett annat sätt (Pettersson 2008b, s. 41-48). I vår studie relaterar läsare alltid texter 

till den egna verkligheten, oavsett genre. Petterssons modell är alltså väldigt cen-

tral när det gäller läsares sätt att reagera på det som de läser i skönlitteraturen. Det 

krävs bara ett litet frö av igenkänning.  

I vår magisteruppsats skildrar vi på olika vis hur litteraturen kommer nära, och 

vad som händer i det mötet. Detta är frågor som Usherwood och Toyne också för-

djupat i sig, då de menar att bokens karaktärer ofta kan liknas vid vänner för läsa-

re. Vänner som kan vara ett stöd för läsare i ensamhet. Författarna beskriver att lä-

saren vinner i självkänsla genom att läsa om personer i samma situation som de 

(2002, s. 33-41). Detta är något som vi har fått exempel på i vårt resultat, samti-

digt som våra informanter även ger uttryck för avundsjuka och ökad osäkerhet i 

jämförelse med romanfigurerna. Vi ser flera bevis på skönlitteratur som informan-

terna läser, och som orsakar direkt smärta. Detta syns kanske tydligast hos Stina, 

som är inne i en svår period i livet, men som fortsätter att läsa skönlitteratur om 

kvinnor som enligt hennes definition, har allt som hon själv saknar i livet. Insikter 

som stundtals berör henne mycket illa, men som ändå inte leder till att hon slutar 

läsa den sortens litteratur. Skönlitteratur används för att träda in i andras privata 

rum men också för att bearbeta egna känslor. Informanterna använder skönlittera-

turen för att spegla livsfrågor, både i främmande världar och i vår egen kultur. 

Ofta söker de sig till teman som de brinner speciellt för, exempelvis kvinnors situ-

ation eller jämställdhet. En av våra informanter benämner sin egen läsning som 

”kvinnlig”. Det får oss att funderar i banor om det finns skillnad mellan kvinnor 

och mäns sätt att läsa, och om de söker sig till olika teman. Detta vore en angelä-

gen fråga för vidare forskning, eftersom vi bara har haft kvinnliga informanter i 

vår studie. Samtidigt har vi medvetet valt att inte analysera vad de läser även om 

en sådan fördjupning hade varit intressant.  

Vi kan bara bekräfta den bild som tidigare forskning ger av skönlitteraturens nyt-

ta. Rosenblatt menar att skönlitteratur leder till en ökad förståelse för andras män-

niskors erfarenheter (2002, s 36-45). Informanterna lägger märke till nya detaljer i 

omgivningen och det får dem att fundera över frågor som de inte tidigare har re-

flekterat över. Flera deltagare vittnar om att litteraturen ger dem en ökad förståelse 

och insikt i hur andra människor lever, andras livsval och i annorlunda kulturer. 

Även om de inte fullständigt ändra åsikter och värderingar om saker och ting blir 

de berikade med nya tankar och nya kunskaper. Deras utsagor vittnar om att de 

ständigt utvecklar ny människokännedom. Nyfikenheten för andra människor le-

der dem hela tiden vidare till nya områden, antingen det rör sig om främmande 

platser, en ny genre eller ett nytt tema. Rosenblatt skriver att i stället för att bara 

godta eller fördöma borde människan försöka att förstå. Den moraliska bedöm-

ningen skulle på det sättet bli mer mänsklig. Här finns litteraturen som ett medel 

för att utveckla social förståelse (2002 s. 184 ff). Här vill vi också relatera till Ap-

pleyards ”att upptäcka användbara bilder”. Som läsare söker vi ständigt nya bilder 

för att kunna utveckla våra tankar och få svar på livets olika frågor (1990, s. 192 

ff). Vi ser ofta att informanterna blir så pass berörda att de vill gripa in i handling-

en och påverka hur karaktärerna är eller hur de agerar inför det som händer dem. 



54 

 

Det rör sig ofta om starka känslor såsom ilska, avundsjuka och maktlöshet. De 

tycks reagera känslomässigt på samma sätt som i verkliga livet och det är tydligt 

hur de själva vill agera.  

Identifikation tycks vidare inte vara så åldersbestämt som vi hade föreställt oss, 

utan informanterna kan identifiera sig med karaktärer i alla olika åldrar såvida det 

bara finns något liten association av igenkänning. Samtidigt ger flera av våra in-

formanter uttryck för, att det kan variera hur nära de som läsare vill komma bo-

kens karaktärer. De uttrycker att det ofta kan vara lättare att ta del av och läsa om 

privata detaljer hos personer som befinner sig nära dem i ålder. Det finns därmed 

anledning att tro att identifikation inte uteslutande hänger samman med en vilja att 

komma nära. Identifikation kan därför beskrivas som mer eller mindre ofrivillig 

medan en vilja att komma nära i högre grad är kontrollerat av den egna viljan. 

 

6.1.3 Läsares värdering av sin lästa skönlitteratur 

Vår studies resultat leder fram till en bild av den både medvetna och strategiska 

läsaren. Vi ser bland våra informanter en glädje och inlevelse gällande både språk 

och berättarteknik. Deras läsupplevelse begränsar sig verkligen inte till berättelsen 

som sådan. Precis som i den banbrytande avhandlingen Reading the romance av 

Janice Radway, som undersökte amerikanska kvinnors läsvanor, så innebär inte 

inlevelse i berättelsen att informanterna automatiskt förlorar sitt kritiska förhåll-

ningssätt i hur de tolkar och uppfattar det de läser. Eftersom läsare ständigt relate-

rar sina egna erfarenheter gentemot det som de läser är de aldrig passiva (Radway 

1991, s. 210ff). Vi ser också att informanterna intar ett utifrån perspektiv och läser 

distanserat, då de inte uppskattar det de läser.  Här kan vi jämföra med Rosenb-

latts efferenta läsning. Informanterna läser texten i ett praktiskt syfte och lägger 

mer fokus på det opersonliga (2002, s. 36-45).  

Våra informanter har ett brett register av kunskaper kring författares olika stil-

grepp, berättarteknik och innehåll. De jämför och värderar all sin läsning i förhål-

lande till tidigare läst skönlitteratur. Detta knyter an till Rosenblatt som i sin 

forskning kommit fram till att läsarens tidigare erfarenheter spelar in vid interak-

tionen mellan text och läsare, vilket avspeglar sig i läsarens kritiska förhållnings-

sätt till det han/hon läser (2002, s. 14f). Även Ross har i sin forskning reflekterat 

kring betydelsen av läsarnas totala läserfarenhet, och konstaterat att vana läsare 

har ett brett register av litterära koder (1999, s. 783-799). Eftersom våra informan-

ter visar ett så kritiskt förhållningssätt i sin värdering, tror vi att vana läsare analy-

serar och lägger märke till flera saker i texter än mindre ovana läsare gör. Ibland 

ställer de sig utanför texten, blir åskådare och intar ett mer distanserat lässätt. Vi 

menar att deras läserfarenhet och kännedom om olika litterära koder ibland kan 

var ett hinder för att ta till sig läsningen och för att uppnå den eftersträvade opti-

mala läsupplevelsen. Ett sådant påstående lämnar utrymme att tänka att vissa läsa-

re har fler litterära koder än andra, vilket kan vara ett intressant fenomen att un-

dersöka i vidare forskning. Läsares register av litterära koder skulle exempelvis 

kunna spela roll för val av genre. Vår studie med läsvana informanter pekar inte i 
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denna riktning, men att även föra in ovana läsare i detta resonemang skulle kunna 

fördjupa dessa perspektiv ytterligare.  

Vår studie visar att informanterna varvar genrer för att komma vidare i sin läs-

ning, vilket beror på att de uppfattar vissa genrer som mer lättlästa än andra. Vi 

ser tydligt i vår studie att informanterna läser mycket varierat och såväl hög som 

låg litteratur (Bergsten, se Svedjedal 1998, s. 82). Romaner som deckare, chicklit 

och kåserier läses i perioder av stress för att på ett enkelt sätt kunna koppla av, el-

ler av läströtthet lite som motpol till deras annars krävande läsning. De underhål-

ler sitt eget läsintresse på detta vis. För våra informanter handlar det inte om vad 

de klarar av eller inte, utan om vad de vill läsa för tillfället. Samtidigt visar studi-

ens resultat tydligt hur våra informanter ibland ursäktar sig för val av genrer, 

framförallt inför det som uppfattas som underhållningsgenrer, t.ex. deckare och 

chicklit. Dessa upptäckter gjorde att vi tog upp klassiker och god litteratur med 

var och en av informanterna varav många uttryckte starka tankar om klassikersta-

tus och kanoniserad litteratur. En del var öppna och ville ta till sig allt ur detta 

kulturarv, medan andra uttryckte starka åsikter om att denna sortens litteratur på 

något vis ingår i en slags litterär elitgrupp i samhället vilket de inte vill stödja. In-

formanterna i studien visar alltså starka åsikter om vilken skönlitteratur som bör 

värderas högt, men vad de väljer är i själva verket varierat, och är relaterat till 

livsmod vilket påverkar deras läshumör, och slutligen val av genre. Förslag till vi-

dare forskning är även läsares uppfattning om god litteratur, för det är alltid där 

fokuset bör ligga. Vi har i vår studie visat hur lusten att läsa ständigt styrs av vårt 

livsmod, och att läsare behöver olika sorters skönlitteratur för att utvecklas och 

komma vidare i sitt läsande. Vår studie visar att det finns behov av att fördjupa in-

sikten i läsares värdering av olika genrer. Inte minst skulle detta leda till att perso-

nal inom kultursektorn, kan ta steget att våga öppna upp för och uppmuntra alla 

sorts genrer, något som i slutändan kan stimulerar det totala läsintresset hos såväl 

vana som ovana läsare. En av informanterna är inne på att en roman kan vara som 

ett konstverk. Nog ska all sorts konst som berikar den enskilda uppmuntras? 

På samma vis som vår studie visar att vana läsare blandar alla sorts genrer för att 

komma vidare i sitt läsande, så är det också slående hur de tenderar att blanda 

skönlitteratur för såväl vuxna som för ungdomar i sin vanliga läsning. I resultatet 

har det framkommit att flertalet av våra informanter även fört läsdagbok över 

ungdomsböcker, och funnit detta så naturligt att de inte ens reflekterat över det, då 

vi i instruktionerna uttryckligen uppmanat att föra läsdagbok över skönlitteratur 

för vuxna. Kåreland resonerar kring detta eviga behov av att göra en gränsdrag-

ning mellan barn och ungdomslitteratur och vuxenlitteratur (2001, s. 25). Vår stu-

die ger belägg för att denna sortens gränsdragning är ett förlegat sätt att tänka. Det 

faktum att de som läser ungdomslitteratur i vår studie, befinner sig i väldigt sprid-

da åldrar ger särskilt stöd för detta. Om resultatet visat att enbart den yngsta ål-

dersgruppen 18-29 år, läst ungdomslitteratur, hade vi kanske behövt dra andra 

slutsatser. Kåreland hävdar att läsning är något som präglar oss individer genom 

hela livet. Litteratur för alla åldrar är således en del av vår totala litteratur. Flera 

deltagare beskriver att de återkommer till vissa böcker av nostalgiska skäl. Detta 

fenomen beskrivs av Rosenblatt som en transaktionell process vilket innebär att 
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samma text kan komma att få helt olika mening och värde för läsaren vid olika 

tidpunkter eller under olika omständigheter. Detta beror på att läsaren dels har 

med sig tidigare erfarenheter men också att de har formats av livet sedan föregå-

ende läsning (2002, s. 14f). 

Läsningen är således inte bara ett intresse, utan på många vis en livsstil. Usher-

wood och Toyne skriver ”for those who regard themselves as readers, reading in 

not only deemed a special activity but a crucial one” (2002, s. 33-40). Detta ser vi 

verkligen som symptomatiskt för våra läsare. Eftersom våra informanter är storlä-

sare ser de inte läsningen som något som tar onödigt mycket tid i anspråk. De vär-

derar läsningen som en rikedom som beskrivs som det allra värdefullaste de kan 

föra vidare till sina barn. En sådan jämförelse är återigen intressant i förhållande 

till Habermas bistra uttalande om att vi alltmer gått från att vara kulturresonerande 

till kulturkonsumenter (2003, s. 155). Våra informanter väljer mycket medvetet 

sin läsning. De vet vad de vill få ut av sin läsning och det ligger en tanke bakom 

varje bokval. Att föra läsdagbok har på många vis fördjupat deras egen läsutveck-

ling. I Andringas studie där läsdagboken används som metod, går det att tolka det 

faktum att själva skrivandet utgör en andra process av upplevelsen genom ned-

tecknandet som något negativt (2004, s. 212-220). Den något urskuldande ord-

formuleringen har möjligen att göra med att författarens hela material består av 

läsdagböcker, det vill säga läsares egna återgivningar av allt de läst. Vi som för-

fattare till denna magisteruppsats, ser själva bara möjligheter i vad läsdagboken 

kan göra för att medvetandegöra den personliga läsutvecklingen. Det är inom 

forskning ett oöverstigligt mål att komma så nära läsaren att vi kan ta del av alla 

dess tankar och känslor före, under och efter läsning. Däremot kommer vi nära, då 

läsaren genom dagbokens form själva uttrycker sina tankar kring läsning. Delta-

gande i studien har för många informanter inneburit att de i högre grad reflekterat 

över sina bokval, och framförallt har det skapat ett behov av att diskutera skönlit-

teratur. Fast det är inte uteslutande så att det handlar om att detta måste göras ihop 

med andra. Kanske är vi inom litteraturförmedling alltför inriktade på att skönlit-

teratur måste diskuteras muntligt i grupp för att uppfattas som givande? Många 

utvecklar sitt läsande genom att skriva för sin egen skull, alternativt att ta del av 

vad andra skriver. Det ökade intresset för att skriva och läsa bloggar ger inte minst 

stöd för denna sorts tänkande. Vår studie påvisar att skriva om böcker kan betrak-

tas som en lika lässtimulerande åtgärd som att prata om böcker i cirkelform. Läs-

dagboken som metod för personlig läsutveckling ser vi som ett spännande ämne 

för fortsatt forskning.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har flera gånger under studiens gång blivit överraskande av den positiva in-

ställning som finns för skönlitteratur som forskningsområde. Deltagandet i studien 

har väckt många tankar hos våra informanter. Moa skriver ”Deltagandet i den här 

studien har fått mig att gå igenom mina hyllor och listor över olästa böcker”. Petra 

i sin tur menar att hennes deltagande i studien fick henne att stanna upp och tänka 
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på vad hon har läst efter varje bok, istället för att dyka ner i en ny på en gång. När 

studien var slut var det som hon upplevde som den största skillnaden. Hon kände 

dock att läsdagboken påverkade henne till viss del, och att hon tänkte lite mer på 

vilka böcker som hon valde att läsa. På något vis ville hon visa upp ett varierat lä-

sande, även om hon är noga med att påpeka att hon inte läst några böcker som hon 

egentligen inte alls skulle ha läst i vanliga fall. Klara anger sitt intresse för genus-

frågor som främsta anledning till att vara med i vår studie, för att komma till klar-

het i hur snäv litteraturen och livet egentligen är, som hon uttrycker det. Klara be-

skriver sig som en person som ständigt pendlar mellan olika genrer, det behöver 

inte vara skönlitteratur. Om deltagandet i studien skriver hon ”Det var lite jobbigt 

med deltagandet i studien faktiskt, att jag kände mig ”tvingad” att läsa lite mer 

skönlitteratur än vad jag var sugen på egentligen, jag vill gärna sticka emellan 

med en faktabok eller biografi oftare än jag hann då”.  

All korrespondens med deltagarna har skett via e-post, och ingen har valt att kon-

takta oss via telefon trots att kontaktuppgifter funnits. I början var vi måna om att 

formulera oss korrekt och akademiskt, men deltagarnas egen informella ton bi-

drog till att vi mer och mer fick släppa kontrollen och blir lite mer informella. 

Tidigare kritik i forskningssyfte har funnits till att låta deltagare skriva dagböcker 

över sina läsupplevelser. Det är en sak att ha tankarna inom sig och en annan sak 

att formulera dessa erfarenheter i ord på ett papper. När deltagare antecknar blir 

det en efterkonstruktion av vad de har tänkt och upplevt . En del av våra deltagare 

har noterat sina tankar i läsdagboken efter avslutad läsning vilket kan göra att vis-

sa uppgifter går förlorade. Vi gav informanterna noggranna instruktioner hur de 

skulle göra, men många erkände i den kvalitativa enkäten att de skrivit efter läs-

stunden. Amanda uppger exempel att det inte har påverkat själva läsningen att 

föra läsdagbok, eftersom hon inte har skrivit ner sina anteckningar förrän i slutet 

av varje månad. Vi ser också genom analysarbetet att en del inte har gjort noter-

ingar förrän efter hela boken är läst. Vi märker samtidigt på deras sätt att formule-

ra sig, att de har gjort noteringar och sidhänvisningar vid sidan av sin läsning.  

Totalt har vi fått in läsdagböcker för tjugotvå månader, av tretton personer. Totalt 

hundratolv böcker har lästs. Läsdagböckerna har sett väldigt olika ut, ett fåtal har 

kunnat liknas vid recensioner med få egna tankar, medan många andra verkligen 

har registrerat alla tankeflöden som dykt upp under läsningens gång, vilket i slut-

ändan har gett oss ett oerhört rikt analysmaterial som vi inte tror att vi skulle nått 

genom någon annan metod. Informanterna skapar materialet. Att upprepa vår stu-

die i en annan kontext med andra informanter skulle kunna innebära att resultatet 

blev annorlunda, likaså med andra forskare som eventuellt skulle finna andra ko-

der. Likaså skulle resultatet förmodligen sett annorlunda ut om studien även haft 

manliga informanter som deltagare. Vi hade dock funnit det mer intressant att in-

kludera ovana läsare med samma tillvägagångssätt, för att på så sätt uppnå större 

validitet.  

Åldersmässigt fick vi en stor och relativt jämn spridning på våra informanter, vil-

ket är positivt, eftersom vi då kunnat analysera om det funnits tendenser som vi 
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har kunnat knyta till olika åldrar, t ex att det skulle vara de yngre vuxna som läste 

ungdomsböcker. Några sådana tendenser har vi emellertid inte funnit.  

De flesta avhopp blev uppenbara efter den första månaden av att föra läsdagbok. 

Vi lät därför två reservdeltagare påbörja studien. En av de deltagare som beskrivit 

orsakerna till sitt avhopp formulerar sig så här:  

Jag upptäckte att jag i och med mitt deltagande i denna studie läste på ett annat sätt än van-

ligt. Istället för att läsa på och kanske långt senare komma ihåg passager eller känslor från 

boken som jag då kunde plocka upp och fundera över, kom jag gång på gång på mig själv 

med att leta citat att föra in den här dagboken. Istället för att leva sig in i och låta sig upp-

slukas av boken blev läsandet till en tvångsmässig jakt på stycken tillräckligt djupa att skri-

va om. Därför slutade jag. När jag hade fattat beslutet kom jag tillbaka till det läsande jag 

tycker om.  

En av nackdelarna med att använda Internet som datainsamlingsplattform, har va-

rit att det blir lättare att försvinna utan motivering. Samtidigt tror vi att anonymite-

ten är det som har gett oss det rika material vi faktiskt har samlat in under studiens 

gång. Att välja läsdagbok som metod visade sig vara ett bra val, samtidigt som vi 

också fått erfara att allt bör vara färdigutformat den dag studien efterlyser deltaga-

re, för många är angelägna om att starta sitt deltagande med omedelbar verkan.  

Tanken med den kvalitativa enkäten var från allra första början som ett komple-

ment till läsdagböckerna. Vår avsikt var att formulera frågor utifrån enskilda be-

skrivningar i läsdagböckerna. Efter den vågräta analysen ändrade vi alltmer oss i 

denna uppfattning, och som visat i bilaga 7 kommer vi mer in på gemensamma 

frågor som vi ställer till alla deltagare. Den kvalitativa enkäten är byggd på teman 

som framkommit hos en eller flera deltagare, och som vi därför känt att vi måste 

ventilera med alla för att inte skapa generaliseringar från enskilda personers be-

skrivningar. Vi vill förtydliga att det inte var vår avsikt från början att leda delta-

garna in på frågor om klassiker, kanon och kvalitetsbegrepp, utan att det snarare 

var materialet i sig som ledde oss dit. Till vissa informanter formulerades mer per-

sonliga frågor. Ett intressant fenomen dyker exempelvis upp när Klara i sin läs-

dagbok uttrycker sig, som vi först tolkar det, kritiskt om en klassiker. Hon reage-

rar på de stereotypa könsrollerna och författarens sätt att skriva och hon menar att 

det kanske inte skulle ha blivit av att hon läst den om den inte ingått i en bokcir-

kel. Trots detta ger hon boken högsta betyg. I den kvalitativa enkäten tog vi upp 

denna aspekt med henne, och hon förstår inte alls hur vi menar. ”Den väcker 

många funderingar, och jag är lite osäker på hur förhålla mig p g a ovetskap om 

tiden den skrevs i, men jag tycker ju om den?”. Kanske vi uppfattar våra vana lä-

sare som kritiska bara för att de analyserar/dissikerar allt de läser. En bok som se-

nare värderas högt, behöver inte upphöjas i lovord under själva lässtunden utan en 

högt värderad bok väcker tankar.   

En deltagare menade att deltagandet krävt en stor arbetsinsats, och därför borde ha 

gett en viss ersättning. Hon syftade då på den kvalitativa enkäten. Det är en erfa-

renhet som kan signalera att vårt krav på arbetsinsats varit för krävande.  
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Vår samlade uppfattning är dock att de allra flesta som fullföljt studien varit posi-

tiva till hur den har varit utformad. Materialet förmedlar en glädje och entusiasm 

att få tala om ett av sina stora intressen vilket återigen vittnar om det stora intresse 

som finns för skönlitteratur. Fanny upplevde det som positivt att föra dagbok. Hon 

är van bokbloggare sedan många år, men hennes deltagande i studien var det som 

slutgiltigt gjorde att hon bestämde sig för att även söka sig till en bokcirkel för att 

fortsätta diskutera böckerna efter avslutad läsning. Erfarenheten av att föra läs-

dagbok beskriver Amanda enligt följande. ”Att föra läsdagbok är absolut bra. Den 

medvetandegör läsandet på ett positivt sätt, man måste fundera och ta ställning till 

det man läser”. 

 

6.3 Slutsatser 

I detta avsnitt besvarar vi våra frågeställningar genom att koppla resultat och ana-

lys till dem. Då detta är en kvalitativ studie, visade sig vårt material föra oss långt 

längre än inom ramen för våra frågeställningar. En avgörande faktor är att vi an-

vänt oss av läsdagböcker via Internet som metodval, vilket inneburit att informan-

terna formulerat sina tankar och åsikter fritt utan att störas av vare sig bandspelare 

eller intervjuare, något som vi tror många gånger kan upplevas som ett hinder för 

deltagare i en studie eftersom det påverkar öppenheten i deras svar. Eftersom vi 

även skickade kompletterande frågor i den kvalitativa enkäten kunde informanter-

na åter igen förklara sig och utveckla sina tankar ytterligare. Inte heller denna 

gång hade de någon tidspress, frågorna kunde besvaras när det passade dem och 

de kunde ägna den tid de kände att de behövde. Metodvalet gav oss möjlighet att 

analysera en större mängd material, efter inskrivningen faktiskt sköttes av infor-

manterna själva. Materialet har därför inte bara besvarat våra frågeställningar, 

utan även utmynnat i flera långtgående slutsatser angående vuxnas läsning som vi 

menar kan omsättas på vana läsare i allmänhet.  

Huvudfrågan är: 

På vilket/vilka sätt beskriver läsare förväntningar, upplevelser och värdering av 

skönlitteratur med hjälp av läsdagbok? 

För att besvara huvudfrågan ställs följande underfrågor:  

 Vilka förväntningar finns på den skönlitteratur de snart ska börja läsa?  

 På vilket/vilka sätt uttrycker läsaren beröring med bokens innehåll i form 

av karaktärer, miljö och handling och hur kommer detta till uttryck i läs-

dagboken?  

 Hur värderar läsaren sin läsupplevelse efter avslutad läsning, och i vilken 

grad spelar identifikation, reflektioner och tidigare förväntningar in, när de 

beskriver behållningen av sina läsupplevelser och ger sitt omdöme om bo-

ken ifråga?   
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Våra slutsatser från den första frågeställningen är:  

 En stor massmedial marknadsföring kring författare och böcker leder i vår 

studie med vana läsare, till att intresset för boken minskar. I många fall av-

står de från att läsa den. Förförståelsen har blivit alltför hög genom den ak-

tiva marknadsföringen, och läsarna är måna om att läsupplevelsen blir de-

ras egen.  

 Våra informanter söker själva aktivt information om böcker. Ofta tenderar 

de att försöka finna mindre kända titlar. Våra läsare är inte några kultur-

konsumenter som rakt av följer strömmen av vad som ska läsas och måste 

läsas, utan de väljer mycket medvetet sin läsning. De dras inte till profes-

sionellt skrivna recensioner, inte heller vänners omdömen. De använder 

istället mer personligt utformade boktips eller sidor på Internet. Detta sig-

nalerar att bibliotek måste synas mer på Internet, inte minst i bloggform, 

och där förmedla mer ovanliga titlar som inte syns i bokutgivningens 

marknadsföring.   

 Läsare växlar aktivt mellan olika genrer och mellan högt och lågt, för att 

bibehålla sitt läsintresse. Detta val relateras till deras livssituation för öv-

rigt, i tider av stress väljer de vad de uppfattar som enklare litteratur, i lug-

nare perioder mer utmanande litteratur.  

 Ibland kan tidigare positiva läsupplevelser höja förväntningarna inför en 

roman, och leda till en svårighet att ta till sig boken, eftersom det finns en 

rädsla att den inte ska nå upp till tidigare upplevelser. I de fall läsningen 

inte är självvald, tenderar de att lägga märke till mer negativa detaljer an-

gående bokens både inre och yttre attribut.  

 Bokens utseende spelar mindre roll i vår studie för både värdering och val 

av litteratur, eftersom informanterna redan känner till många av böckerna i 

förväg. Vi ser inga mönster beträffande omslag, men de flesta informanter 

är överens om att baksidestexter avslöjar för mycket.  

Våra slutsatser från den andra frågeställningen är: 

 I all läsning oavsett genre påverkas mötet med läsare och text av informan-

ternas tidigare erfarenheter. För det mesta uppstår ett möte, av varierande 

känslor av närhet, men ibland väcker såväl miljön som huvudkaraktären 

sådana motstridiga känslor inom informanterna att de värderar romanen 

lägre. Det krävs bara ett litet frö av igenkänning.  

 Läsningen är för informanterna en livsstil. De använder litteraturen som 

underhållning och flykt undan vardagen, men också som tröst. Läsare sö-

ker på olika sätt bilder ur litteraturen för att spegla och bearbeta sin egen 

verklighet. Detta leder till en ökad social förståelse, ny erfarenhet och ny 

kunskap.  
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 Som läsare engagerar sig våra informanter aktivt i handlingen, så till den 

grad att de ofta vill gripa in och påverka det som händer. Att de tar till sig 

karaktärer innebär inte att de förlorar sitt kritiska tänkande.  

 Identifikation hänger inte uteslutande samman med en vilja att komma 

nära. En stark identifikation av bokens karaktärer, miljö och handling kan 

ske även om bokens romangestalter inte befinner sig i samma ålder eller 

kultur som läsaren. Informanterna uttrycker däremot att det ofta kan vara 

lättare att ta del av, och att de faktiskt vill läsa om privata detaljer hos per-

soner som befinner sig nära dem i ålder. Identifikation kan därför beskri-

vas som mer eller mindre ofrivillig medan en vilja att komma nära i högre 

grad är kontrollerat av den egna viljan. 

Våra slutsatser från den tredje frågeställningen är: 

 I vårt resultat växer bilden av den strategiska och medvetna läsaren fram. 
Våra informanter har ett brett register av kunskaper kring författares olika 

stilgrepp, berättarteknik och innehåll. De jämför och värderar all läsning i 

förhållande till tidigare läst skönlitteratur. Deras läserfarenhet och känne-

dom om olika litterära koder kan ibland vara ett hinder för att ta till sig 

läsningen och för att uppnå den eftersträvade optimala läsupplevelsen. Vi 

ser att informanterna intar ett utifrån perspektiv och läser mer distanserat, 

då de inte uppskattar det de läser. 

 Lusten att läsa styrs av det aktuella livsmodet, och läsare väljer av detta 

skäl olika sorters skönlitteratur för att komma vidare i sitt läsande. Infor-

manterna uttrycker att de måste ha rätt bok för rätt stund för att kunna till-

ägna sig innehållet. Motivet med läsningen är avgörande för hur de senare 

värderar den.  

 Eftersom val av genrer är relaterat till livssituationen i övrigt, vilken på-

verkar läshumöret, skulle våra informanters läsvanor aldrig kunna placeras 

inom en och samma läskategori. Detta ser vi genom att ha analyserat deras 

individuella läsupplevelser som visar stor bredd.  

 Våra informanter varvar genrer för att komma vidare i sin läsning. För 

dem handlar det inte om vad de klarar av eller inte, utan om vad de vill 

läsa för tillfället. Samtidigt visar studiens resultat hur våra informanter ur-

säktar sig för val av genrer, framförallt chicklit. De vet vilken skönlittera-

tur som värderas högt, och upplever därmed hinder för att välja en sådan 

genre. Studien visar att det finns starka åsikter om såväl klassikers status 

som kanoniserad litteratur.  

 Informanternas sätt att värdera skönlitteratur skiljer sig åt beroende om de 

läser fristående böcker eller böcker som ingår i en serie. Om våra infor-

manter provar en ny fristående bok, och inte tycker om den, skulle de inte 

läsa fler böcker av samma författare igen (såvida de inte har hög status 

som exempelvis nobelpristagare). Om boken däremot ingår i en serie för-
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lorar de ofta en del av sitt kritiska tänkande, och fortsätter att läsa hela se-

rien, trots att den inte tycker om den. De vet vad de har att förvänta sig, 

kommer nära bokens karaktärer och vill veta upplösningen.  

 Trots att instruktioner varit att informanterna endast skulle läsa skönlittera-

tur för vuxna, har många ändå uppfattat det som helt naturligt att även läsa 

ungdomsböcker under studien. Detta visar att även ungdomsböcker har ett 

stort värde för vuxna och att de inte gör någon gränsdragning mellan skön-

litteratur som är avsedd för olika åldrar. 

 Läsning är en livsstil och många av informanterna värderar läsningen som 

en rikedom som beskrivs som det allra värdefullaste de kan föra vidare till 

sina barn vilket återigen visar den stora nytta som skönlitteratur har i våra 

liv.  

 Att föra läsdagbok tycks fördjupa insikterna om den egna läsutvecklingen, 

både när det gäller vad läsaren vill få ut av sin läsning och vad läsaren sö-

ker. Framförallt har det skapat ett behov av att diskutera skönlitteratur men 

det behöver nödvändigtvis inte innebära att göra det i grupp. Att skriva om 

egna läsupplevelser kan betraktas som en minst lika lässtimulerande åtgärd 

som att prata om böcker i cirkelform.  

 

 

7 Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur läsvana vuxna beskriver 

behållningen av sina individuella läsupplevelser med hjälp av läsdagbok. Vad får 

de för tankar när de håller en ny bok i sin hand, under läsningen gång och vad är 

det slutligen som spelar in när de värderar sin läsupplevelse.  

Huvudfrågan är: På vilket/vilka sätt beskriver läsare förväntningar, upplevelser 

och värdering av skönlitteratur med hjälp av läsdagbok? För att besvara huvudfrå-

gan ställs följande underfrågor: Vilka förväntningar finns på den skönlitteratur de 

snart ska börja läsa? På vilket/vilka sätt uttrycker läsaren beröring med bokens in-

nehåll i form av karaktärer, miljö och handling och hur kommer detta till uttryck i 

läsdagboken? Hur värderar läsaren sin läsupplevelse efter avslutad läsning, och i 

vilken grad spelar identifikation, reflektioner och tidigare förväntningar in, när de 

beskriver behållningen av sina läsupplevelser och ger sitt omdöme om boken ifrå-

ga?  

Vi tar upp följande teoretiska perspektiv för att skapa en förståelse för hur vuxna 

beskriver sin lästa skönlitteratur. När det gäller läsares val av litteratur, har vi in-

spirerats av Ross och Cheltons modell som beskriver fem viktiga element som på-

verkar läsaren vid val av litteratur. För att resonera hur informanterna uttrycker 

beröring kring sin lästa skönlitteratur, har vi använt oss av Nussbaums moralfilos-
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fi och uttryck ”reading för life” då hon kopplar denna filosofi till skönlitteraturens 

nytta. För att se hur läsare själva uttrycker sig, när de värderar sina läsupplevelser 

har vi använt oss av Mukarovskýs teori om det estetiska värdet. Genom dessa teo-

retiska perspektiv har vi i vår studie gett en förståelse kring de förväntningar som 

påverkat läsare vid val av litteratur, och dessutom relaterat dessa element till själ-

va läsprocessen och läsarens utvärdering av densamma. 

Vårt empiriska material i vår kvalitativa studie har bestått av läsdagböcker som 

våra informanter har fört under två månaders tid, samt även en kompletterande 

kvalitativ enkät som informanterna har fått besvara efter att läsdagböckerna har 

skickats in. Frågorna i enkäten har byggt på vad som framkommit i läsdagböcker-

na. Hela studien har genomförts via Internet, då informanterna söktes via bokb-

loggar och deltagandet har genomförts hemifrån. Korrespondensen har skett via e-

post. Antalet informanter som deltagit i studien genom alla moment är nio styck-

en. Det empiriska materialet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys, då 

vi med hjälp av en tolkande och reflexiv ansats har granskat läsdagböckerna som 

text. Resultatet har sedan redovisats med utgångspunkt från dessa teman som har 

framkommit i vårt material genom lodrät och vågrät analys.  

Vår studie har utmynnat i flera slutsatser varav de viktigaste är:  

En stor massmedial marknadsföring kring författare och böcker leder i vår studie 

med vana läsare, till att intresset för boken minskar. Det är viktigt att läsupplevel-

sen blir deras egen och ofta tenderar de att försöka finna mindre kända titlar. De 

dras inte till professionellt skrivna recensioner, inte heller vänners omdömen. De 

använder istället mer personligt utformade boktips eller sidor på Internet. Detta 

signalerar att bibliotek måste synas mer på Internet, inte minst i bloggform, och 

där förmedla mer ovanliga titlar som inte syns i bokutgivningens marknadsföring.   

Ibland kan tidigare positiva läsupplevelser leda till en svårighet att ta till sig bo-

ken, eftersom det finns en rädsla att den inte ska nå upp till tidigare upplevelser. I 

de fall läsningen inte är självvald, tenderar informanterna att lägga märke till mer 

negativa detaljer gällande såväl bokens innehåll som dess utseende. 

Bokens utseende spelar mindre roll i vår studie för både värdering och val av litte-

ratur. Vi ser inga mönster beträffande omslag, men de flesta informanter är över-

ens om att baksidestexter avslöjar för mycket.  

Som läsare engagerar sig våra informanter aktivt i handlingen, så till den grad att 

de ofta vill gripa in och påverka det som händer. Att de tar till sig karaktärer inne-

bär inte att de förlorar sitt kritiska tänkande.  

Våra informanter har ett brett register av kunskaper kring författares olika stil-

grepp, berättarteknik och innehåll. De jämför och värderar all läsning i förhållande 

till tidigare läst skönlitteratur. Deras läserfarenhet och kännedom om olika litterä-

ra koder kan ibland vara ett hinder för att ta till sig läsningen och för att uppnå den 

eftersträvade optimala läsupplevelsen. Vi ser att informanterna intar ett utifrån 

perspektiv och läser mer distanserat, då de inte uppskattar det de läser.  
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Lusten att läsa styrs av det aktuella livsmodet, och läsare väljer av detta skäl olika 

sorters skönlitteratur för att komma vidare i sitt läsande. Motivet med läsningen är 

avgörande för hur de senare värderar den. Detta innebär att våra informanters 

läsvanor aldrig skulle kunna placeras inom en och samma läskategori.  

Samtidigt visar studiens resultat hur våra informanter ursäktar sig för val av gen-

rer, framförallt chicklit. De vet vilken skönlitteratur som värderas högt, och upp-

lever därmed hinder för att välja en sådan genre. Studien visar att det finns starka 

åsikter om såväl klassikers status som kanoniserad litteratur.  

Informanternas sätt att värdera skönlitteratur skiljer sig åt beroende om de läser 

fristående böcker eller böcker som ingår i en serie. Om boken ingår i en serie för-

lorar de ofta en del av sitt kritiska tänkande, och fortsätter att läsa hela serien, trots 

att den inte tycker om den. De vet vad de har att förvänta sig, kommer nära bo-

kens karaktärer och vill veta upplösningen.  

Vår studie visar att även ungdomsböcker har ett stort värde för vuxna och att de 

inte gör någon gränsdragning mellan skönlitteratur som är avsedd för olika åldrar. 

Läsning är en livsstil och många av informanterna värderar läsningen som en ri-

kedom som beskrivs som det allra värdefullaste de kan föra vidare till sina barn 

vilket återigen visar den stora nytta som skönlitteratur har i våra liv.  

Att föra läsdagbok tycks fördjupa insikterna om den egna läsutvecklingen, både 

när det gäller vad läsaren vill få ut av sin läsning och vad läsaren söker. Att skriva 

om egna läsupplevelser kan betraktas som en minst lika lässtimulerande åtgärd 

som att prata om böcker i cirkelform. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Meddelande 1 

Se hit: Vi söker deltagare till vår magisteruppsats 

Rubrik: Vuxnas upplevelser av skönlitteratur 

Syfte: att ge en förståelse i vad vuxna män och kvinnor upplever i 

mötet med skönlitteratur.  

 

Vi söker personer som vill vara med i vår undersökning. Vi vänder oss till dig 

som skriver och läser bokbloggar, eftersom vi vet att du har ett stort läsintresse 

och är van att uttrycka dina tankar om böcker. Ditt deltagande innebär att du för 

läsdagbok under två månaders tid, och läser minst fyra böcker i månaden. Vi av-

slutar perioden med en mindre informell intervju via e-post, som handlar om din 

läsdagbok. Deltagandet är helt över nätet, och du väljer själv de böcker du vill 

läsa. 

 

Vi som behöver din hjälp är två studenter som läser Biblioteks- och informations-

vetenskap på Högskolan i Borås. Dina uppgifter och dina svar kommer att be-

handlas så att inga obehöriga får tillgång till dem, och i den färdiga uppsatsen 

kommer du självklart att vara anonym. Vill du ta tillfället i akt och bli mer medve-

ten om din egen läsning? Tveka inte att anmäla ditt intresse! 

 

För mer information om studien, kontakta oss på mailadress: 

magisteruppsats2009@hotmail.com  

Hälsningar Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström  

Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handledare: Kersti Nilsson 
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Bilaga 2 

Meddelande 2  

Rubrik: Vuxnas upplevelser av skönlitteratur 

Syfte: att ge en förståelse i vad vuxna män och kvinnor upplever i 

mötet med skönlitteratur. 

 

Hej! 

Tack för att du har kontaktat oss för att få mer information om vår studie. Vi är 

två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i 

Borås. Till vardags bor vi i och arbetar på bibliotek i Växjö kommun. 

Vi har valt att skriva om vuxnas tankar och reflektioner vid läsning av skönlittera-

tur eftersom vi tror att en ökad förståelse i detta ämne kan underlätta och förbättra 

litteraturförmedlingen vid våra bibliotek.  

Ditt eventuella deltagande i studien är helt frivilligt, och kan när som helst avslu-

tas. Studien förs över nätet, och innebär inga fysiska träffar. Dina uppgifter och 

dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga får tillgång till dem, och i 

den färdiga uppsatsen kommer du självklart att vara anonym.  

Ditt deltagande innebär att du åtar dig att föra läsdagbok över din egen valfria 

skönlitterära läsning under två månaders tid. Läsdagboken utformas enligt vissa 

direktiv, och fokuserar på dina upplevelser av den valda boken. Omfånget be-

stämmer du helt själv, men vi rekommenderar minst en halv A4 sida till varje bok. 

Läsdagboken kan skrivas på dator eller på vanligt papper, och i det sistnämnda 

fallet står vi för portokostnader. Läsdagboken skickas till oss för analys vid två 

tillfällen, första tillfället då du fört dagbok under en månads tid och det andra till-

fället när två månader har passerat.  

Cirka en vecka efter att läsdagboksperioden är slut avslutas ditt deltagande med en 

mindre informell intervju, där vi via e-post, ställer några frågor med utgångspunkt 

från din läsdagbok. Frågorna kan du besvara när det passar dig. Startdatumet för 

läsdagboken anpassas till din vardag, men vi ser gärna att läsdagboken påbörjas 

innan mitten av mars. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till att öka förståel-

sen för hur vi upplever skönlitteraturen i våra liv. Studien beräknas att bli klar un-

der senhösten 2009 och publiceras sedan elektroniskt i Borås Academic Digital 

Archive (BADA). 

 

Din anmälan med namn och ålder skickas tillsammans med dina önskemål om 

startpunkt (1 mars- 15 mars) för läsdagboken till: magisterupp-

sats2009@hotmail.com Hör gärna av dig för eventuella frågor. Vi svarar snarast!  

Om du bestämmer dig för att delta, kommer vi att skicka ut mer utförlig informa-

tion om hur läsdagböckerna kan utformas.  

Med vänlig hälsning 

Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström  

Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handledare: Kersti Nilsson  
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Bilaga 3 

Hej! 

Du har tidigare fått ett meddelande från oss via mail angående vår studie om vux-

nas tankar och reflektioner vid läsning av skönlitteratur. Vi vill att du lämnar be-

sked till oss om du vill vara med eller inte så snart som möjligt. Tacksamma för 

ditt svar. 

 Med vänlig hälsning 

Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström  

Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handledare: Kersti Nilsson  

 

Bilaga 4 

Hej! 

Vi är jätteglada att du väljer att delta med startdatum 1 mars! Vi väntar bara på 

klartecken från vår handledare. I slutet av nästa vecka skickar vi ut instruktioner 

till hur läsdagboken ska utformas. Tack på förhand! 

Hälsningar  

Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström  

Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handledare: Kersti Nilsson  
 

Bilaga 5 

Instruktion till utformning av Läsdagbok 

De här inspirationspunkterna vill vi att du tar med dig och besvarar inför varje 

bok, samtidigt som vi vill att du ska vara fri att skriva som du vill, och hur mycket 

eller hur lite du vill.   

 Innan du börjar undrar vi vad det är för bok du ska läsa och vad du får du för 

tankar och associationer när du begrundar omslaget och läser baksidestexten? 

 Under läsningens gång sker din verkliga insats då vi vill vi att du skriver ner 

dina tankar och känslor kring såväl handling som person- och miljöskildring-

ar, gärna med sidhänvisningar. Skriv utan att tänka eller reflektera så mycket, 

och du behöver inte vara rädd för att bli för personlig för det du skriver kom-
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mer inte att knytas till dig som person. Om du kan relatera texten (personer, 

handling, miljö etc.) till din egen verklighet, så är det bara positivt.    

 Finns det någon/några särskilda episoder eller teman i boken som berör dig 

speciellt och i så fall på vilket sätt?  

 Vad tycker du om boken? Vilket betyg vill du ge den 1-5? Spelar det faktum 

in, om du kunde relatera texten till dig själv, om vad du sedan tycker om bo-

ken? Försök utveckla dessa tankar.  

 

Bilaga 6 

 

Påminnelse om att skicka in läsdagboken. 

 

Hej! 

Vill påminna om att det är dags att skicka in din läsdagbok för mars månad. 

Tack för hjälpen. 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström  

Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handledare: Kersti Nilsson  

 

Bilaga 7 

 

Brev samt de frågor i den kvalitativa enkäten som skickades till samtliga infor-

manter. 

 

Hej igen! 

  

Här kommer nu sista delen av vår undersökning. Vi har satt samman ett antal frå-

gor utifrån era läsdagböcker. För vissa frågor kan ni behöva gå tillbaka till era 

egna anteckningar. Vi är mycket tacksamma om ni hjälper oss och besvarar våra 

frågor. Vi ser alla fram emot sommaren med ledighet och semester, så vi vill gär-

na ha era svar så snart som möjligt, senast veckan före midsommar. Hör av er 

om ni undrar något! 

  

Med vänlig hälsning  

Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström  

Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handledare: Kersti Nilsson  
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Frågor till läsdagboken 

Namn:  

Ålder:  

Yrke/sysselsättning: 

 Kan du beskriva hur dina förväntningar inför en bok påverkas av omdö-

men i bloggar, recensioner i tidningar, topplistor, läsförslag från vänner 

och bibliotekarier eller andra källor som är i betydelse för dig när du väl-

jer bok att läsa 

 Hur stor betydelse har din personliga uppfattning om författaren, när du 

väljer ut böcker att läsa och när du senare ger ditt omdöme om boken som 

helhet?   

 Skulle du vilja förklara vad en riktigt bra läsupplevelse är för dig? 

 Vilka slags teman i böcker ger dig mest? Händer det att du söker dig till 

vissa teman/ämnen och försöker finna böcker som handlar om detta?  

 Upplever du att du ändrar dina tankar om saker och ting, beroende på 

böcker du har läst? Utveckla! 

 Hur nära vill du komma bokens huvudpersoner? Finns det gränser för hur 

privat det kan bli? Hur viktigt är det att personerna du läser om i en ro-

man, är i samma ålder/livssituation som du själv? 

 Skulle du vilja beskriva om/hur du din skönlitterära läsning kan vara till 

nytta i ditt arbete?  

 Skulle du vilja utveckla varför du läser/uppskattar olika genrer, och varför 

du själv läser så olika genrer? Hur bidrar ditt humör till val av genre? 

 Tycker du personligen att vissa genrer håller högre kvalité än andra, eller 

tror du att andra värderar genrer på detta vis?    

 Hur förhåller du dig till klassiker, böcker som man ”måste” ha läst? Hur 

värderas sådana böcker av sina läsare? På vilket sätt spelar det in, att de är 

just klassiker?  

 Hur mycket spelar det in, om andra tycks värdera en bok mycket högre än 

du gör, efter att ha läst den? Hur påverkar detta ditt eget omdöme om bo-

ken ifråga? 

 Hur reflekterar du kring den kostnad, i form av tid och pengar, du lägger 

ut på ditt läsande?  

 Hur har det fungerat att föra läsdagbok under den här studien, och hur har 

det påverkat din läsning? 


