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Abstract:  This Master’s thesis provides insights into adult women’s 

fictional reading within the conceptual phrase “a good 

book”. Eight qualitative and semi-structured interviews were 

performed in order to examine the nature of response and 

perceived benefits. The collected data were analyzed by 

Louise M. Rosenblatt’s reception-oriented transactional 

theory of reading and the cognitive psychology-based model 

of reading developed within the joint Nordic project SKRIN. 

The thesis perspectives entail a substantive shift of focus 

from the comprehension of a “good book” to the 

understanding of a “good” reading experience. The 

evaluative response “good” is considered by the means of 

separate understandings in what ways evaluation occur in a 

mutual relationship between reader and text. Results show 

that a “good” read is characterized by interacting aesthetic 

and cognitive aspects partly shaped by personal 

circumstances but not grounded in any individual context-

bound situation. The primary perceived benefit is the 

personal commitment based on a socially oriented reading. 

Communication created between reader and text is partly 

shaped by ethical standpoints. Although at times emotionally 

demanding reads, most women refer to them as entertaining 

and recreational. A “good” read provides knowledge within 

the understanding of objective and subjective dimensions of 

learning. The primary perceived benefit of knowledge is 

subjectively expressed as insights and understandings. 

Conclusions are that the women seem to appreciate leaving 

their immediate life for the sharing of other worlds and 

perspectives. Consequently a “good” read offers the 

opportunity to broaden personal horizons by participation in 

other social and cultural settings than the adjacent.  
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Förord  
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Processen har inneburit att resplanen hela tiden varit föremål för förändringar och 

korrigeringar och stundtals har vi letat oss fram på ganska snåriga stigar där känslan av 

att vara vilse infunnit sig. Snabba färdmedel och genvägar har lyst med sin frånvaro. 
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varmt tack till de intervjuade kvinnorna som så generöst har delat med sig av sin tid och 

sina tankar, känslor och upplevelser i förhållande till en bok de tyckt om. Utan deras 

medverkan hade inte den här uppsatsen och undersökningen kunnat genomföras. Sist 

men inte minst vill vi tacka Thomas, Sanna, Sophia, Martin, Gabriel och Niklas, som på 

nära håll fått uppleva hur vi hanterat resans strapatser och ändå stått ut med oss.  

 

I Karin Boyes dikt I rörelse finns följande strof som vi gärna vill skriva under på:   

 

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd. 

 

Vi är idag mycket glada och lättade över att vara i mål men det vi lärt oss under vägen 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

 

Ämnet för den här undersökningen är skönlitterära läsupplevelser bakom formuleringen 

”en bra bok”. Vi finner uttrycket intressant utifrån vår egen användning av det, men 

också mot bakgrund av dess närvaro och alldaglighet. ”En bra bok” kan vara ett 

samtalsämne bland vänner och arbetskamrater. Vi möter formuleringen i 

marknadsföringskampanjer från bokklubbar och bibliotek. På webben genererar 

uttrycket ”en bra bok” hundratusentals träffar vilket kan vara en måttstock på 

formuleringens aktualitet och popularitet.
1
 Några slumpvisa nedslag i träfflistan visar att 

”en bra bok” såväl rör faktaböcker som skönlitteratur och att sammanhangen varierar. 

Det kan handla om personliga reflektioner kring vad som karakteriserar ”en bra bok”, 

men också om tankar och känslor som väckts i anslutning till en enskild läsupplevelse. I 

ett annat sammanhang återfinns ”en bra bok” i form av rekommendationer till den 

nyblivne hundägaren eller till den som ska fira semestern i hängmattan. Av något mer 

formell natur är användningen på folkbibliotekens webbplatser där ”en bra bok” bildar 

utgångspunkt för exempelvis rekommendationer, diskussioner, recensioner och 

presentationer av böcker.  

 

I sin mest uppenbara form framträder ”en bra bok” då den ger svaret på en fråga som 

ställts. Faktaböcker borde därför rimligtvis kunna bedömas utifrån sakinnehåll och 

framställningsform. Då det gäller skönlitteratur är innebörden mer abstrakt. Denna 

omständighet hindrar oss inte från att tala om ”en bra bok” som vi läst och som vi vill 

rekommendera till andra. Här väljer vi kanske att lyfta fram vilka känslor boken har 

väckt eller med vilken omedelbar eller mer varaktig behållning vi läst den. Att beskriva 

bokens förtjänster faller sig naturligt. Mer sällan reflekterar vi kring vad som format vår 

läsupplevelse och vilken funktion den egentligen fyllt för oss. Vi intresserar oss därför i 

vår undersökning för vilka faktorer som har betydelse för varför viss litteratur 

uppskattas och värderas som ”bra”.     

1.2 Ämnets relevans ur ett B&I – perspektiv  

 
När vi nu övergår till att diskutera ämnets relevans utifrån ett B&I - perspektiv tar vi 

avstamp i Bibliotekslagen. Redan under den andra paragrafen i författningstexten 

regleras främjandet av litteratur och läsning (SFS 1996:1596). I den offentliga 

utredningen Boken i tiden (1997) berörs situationen för boken. Folkbibliotekens arbete 

med att inspirera till läsning och levandegöra litteraturen pågår och är en av 

folkbibliotekens viktigaste uppgifter menar utredningen (SOU 1997:141, s. 153). För 

folkbiblioteket och det litteraturförmedlande uppdraget innebär den obestämda 

innebörden av uttrycket ” en bra bok” ett dilemma vid mötet med den okände läsaren. 

En inte helt ovanlig litteraturförmedlingssituation är när en låntagare ber en 

bibliotekarie om hjälp med att hitta ”en bra bok”. Men denna begäran välkomnas inte 

alltid av biblioteksanställda visar forskning från USA.  

 

                                                 
1
 Flera sökningar på den exakta frasen ”en bra bok” har utförts via sökmotorn Google. Den senaste 

utfördes 2011-02-12 och genererade ungefär 463 000 träffar.  
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I en undersökning besöktes 54 bibliotek där frågan: ”Kan du hjälpa mig att hitta en bra 

bok?” ställdes. En bibliotekarie svarade: “You know this is the query the reference desk 

dreads” och en annan: “I hate this question.” (Look at reader´s advisory services, A 

2000, s. 40f.).  

 

I Bibliotekaren som litteraturformidler menar Jofrid Karner Smidt, som forskat kring 

läsning och litteraturförmedling, att vad som händer i mötet mellan läsare och litteratur 

kan vara en viktig källa till kunskap om den okände läsaren. Om läsvanor ger statistiken 

till exempel information kring hur mycket och vad människor läser i förhållande till 

ålder och kön, sociala och demografiska skillnader. Emellertid behövs kvalitativ 

kunskap om läsar-text möten. Av betydelse här är enligt Karner Smidt frågor som tar 

fasta på hur läsaren upplever litteraturen och vad den används till (1994, s. 7).  

 

Om läsupplevelsen som begrepp diskuterar Gitte Balling i sin avhandling Litterær 

æstetisk oplevelse: Læsning, læseoplevelser og læseundersøgelser: en diskussion af 

teoretiske og metodiske tilgang. Upplevelsen som fenomen menar Balling, har betydelse 

för folkbibliotekets litteraturförmedlande uppdrag. Från att ha varit en 

bildningsinstitution inom ramen för den demokratiska utvecklingen har folkbiblioteket i 

allt högre grad antagit formen av en service- och upplevelseinstitution. Bibliotekariens 

ställning som expert och auktoritet på litteratur har undergrävts i takt med att synen på 

läsaren som en person med individuella intressen och behov vuxit sig allt starkare. 

Denna omdaning av uppdragets art handlar enligt Balling inte om någon relativistisk 

syn på litterär smak utan snarare om en strategi, vars syfte är att främja utbyte av tankar 

och idéer mellan läsare och bibliotekarie på jämställda villkor (2009, s. 2f.).   

 

Vårt ämnesval kan också ses mot bakgrund av det resultat en nyligen utförd Delfi-studie 

visar.
2
 Frågan till de yrkesverksamma bibliotekarierna var om de uppfattade att det 

fanns något forskningsbehov i ämnet. Efter en första enkätrunda hamnade läsfrämjande 

verksamhet på första plats och läsforskning på tredje plats när yrkesverksamma från 

läns- och regionalbiblioteken rangordnade forskningsämnena. Skolbiblioteksverksamma 

gav läsforskning en fjärde plats och ämnet läsfrämjande verksamhet en nionde plats.  

De folkbiblioteksverksamma gav slutligen läsforskning en niondeplats och läsfrämjande 

verksamhet en trettondeplats (En Delfi-studie om forskningsbehovet i 

biblioteksverksamhet 2008, s. 7). Vår tolkning av resultaten är att svaret på frågan om 

hur litteratur och läsande ska främjas på biblioteken inte har ett självklart svar bland 

yrkesverksamma. Att läsforskning prioriteras högre än forskning kring läsfrämjande 

verksamhet bland verksamma på skol- och folkbibliotek understödjer våra egna tankar 

kring ämnesvalet då vi menar att understödjande kunskaper kring läsning och läsare är 

viktiga vid allt arbete kring litteraturfrämjande/litteraturförmedling. 

1.3 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 

 

Många vuxna kvinnor prioriterar skönlitterär läsning. Det är sedan länge statistiskt 

säkerställt. Kulturrådet, som ansvarar för all officiell statistik inom kulturområdet, 

presenterar regelbundet siffror kring befolkningens läsvanor. Siffrorna berättar bland 

                                                 
2
 Delfimetoden är ett tvåstegsförfarande där syftet är att experter ska bedöma och ge sina uppfattningar 

kring angelägna forskningsområden. I det här fallet var det 91 yrkesverksamma bibliotekarier (benämns 

som experter) som rangordnade 64 olika forskningsämnen. De representerade läns/regional-, folk-, skol- 

och specialbibliotek samt forskningsbibliotek och akademiska bibliotek i Sverige. Se En Delfi-studie om 

forskningsbehovet i biblioteksverksamhet 2008, s. 2-6. 
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annat hur stor andel vuxna kvinnor som införlivar läsupplevelser i sina liv. Om vi väljer 

ut en kvinna ur denna grupp och frågar oss vad hon har upplevt när hon läst ”en bra 

bok” och vad i den subjektiva läsupplevelsen hon uppskattat, har vi förflyttat oss 

bortom siffrorna. Att vuxna kvinnor tycker om att läsa skönlitteratur är utifrån ett B&I 

perspektiv inget problem i sig, utan istället något positivt. Problematiken finner vi i det 

bristfälliga forskningsläget kring vad som händer i mötet mellan subjektet, i det här 

fallet en vuxen kvinnlig läsare, och objektet, i det här fallet ”en bra bok”. Varför känner 

sig biblioteksanställda obekväma när de ska försöka hjälpa användare att hitta ”en bra 

bok”? Vår tolkning är att det inte räcker att ha god kännedom om litteraturen utan det 

behövs förståelse kring vad som händer i enskilda möten mellan specifika läsare och 

specifika böcker. Där kommer vår undersökning in i bilden.  

 

Undersökningen omfattar några vuxna kvinnliga skönlitterära läsares upplevelser av ”en 

bra bok” de läst. Grundförutsättningen är således att boken och upplevelsen värderats 

som bra av respektive kvinna. Utgångspunkten är att betrakta varje enskild läsning som 

ett möte mellan en läsare och en text. I mötet samspelar läsaren och texten och en 

relation med visst innehåll formas, där upplevelser kan vara en del. Vem läsaren är och 

vilken text hon läser är centralt för samspelet och upplevelsernas karaktär, antal och 

innehåll. Det personliga sammanhanget kring läsaren och var i tid och rum texten läses 

har också betydelse. Med utgångspunkt i läsarens beskrivning av sina upplevelser ifrån 

”en bra bok” kommer vi att försöka ta reda på hur samspelet och relationen en gång 

utvecklades. Det är på sin plats att understryka komplexiteten. Genom att samspelet 

mellan läsaren och det skönlitterära innehållet kan förändras från sida till sida ser vi det 

som dynamiskt.  

 

Perspektivet omfattar alltså en ömsesidig relation och är tvärvetenskapligt till sin 

karaktär och speglas i denna undersökning i läsarorienterad litteraturteori och 

kognitionspsykologi. Vad är det mer specifikt som ska undersökas? Dels gäller det 

läsarens respons på bokens innehåll och hur den kan förstås i förhållande till innehållet. 

Därutöver kommer läsarens utbyten av boken att undersökas och vilka funktioner de 

utbytena har. Vi förutsätter att läsarens personliga referensram och identitet är av 

intresse när hennes respons på och utbyten av boken ska undersökas. Eftersom läsaren 

fritt väljer ut ”en bra bok” är valet och värderingen grundat i det individuella och 

subjektiva, likaväl som hennes respons på och utbyten av boken. Som en följd av att 

läsaren värderar boken som bra, ser vi även samspelet med texten, responsen på och 

utbytena av textinnehållet, som inordnade under hennes värdering bra. Av vikt är också 

att undersökningen i sin helhet är avhängig av vad läsaren kommer ihåg från sin 

läsupplevelse och vad av det hon vill och kan formulera sig omkring.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka innebörden i några vuxna kvinnliga läsares 

tolkning av en ”bra” läsupplevelse med utgångspunkt i en av dem vald och värderad 

”bra bok”. Den övergripande problemformuleringen är: Hur gestaltar sig en ”bra” 

läsupplevelse för några vuxna kvinnliga läsare?  

 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras i uppsatsen:  

 

Hur kan de vuxna kvinnliga läsarnas respons på ”en bra bok” förstås utifrån samspelet 

med bokens innehåll?  
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Med vilka utbyten har de vuxna kvinnliga läsarna läst ”en bra bok” och vilka funktioner 

fyller dessa utbyten för dem?   

1.4 Avgränsningar  

 

Undersökningens syfte är att ge inblickar i enskilda läsupplevelser bakom uttrycket ”en 

bra bok”. Utifrån de teoretiska perspektiv som valts framträder läsaren, texten och mötet 

dem emellan som ämnets nav. Undersökningen innehåller även ett värdeperspektiv. Här 

betonar vi att det är kvinnornas egen kvalitetsvärdering som är av betydelse.   

 

Undersökningen fokuserar på skönlitterär läsning. Att kvinnorna läser på fritiden och 

utifrån lust och fri vilja förenar dem som grupp. I övrigt saknas perspektiv utifrån social 

och kulturell bakgrund, genus och yrke. Val av respondenter och åldersmässigt spann 

diskuteras under rubriken ”Urval av respondenter”. Undersökningens perspektiv är 

förankrat i en tvärvetenskaplig ansats med rötter i läsarorienterad litteraturteori och 

kognitionspsykologi.  

 

Vi har valt att rikta intresset mot skönlitterär läsning. Med skönlitteratur avses 

skildringar som förmedlas genom den berättande formen. Någon avgränsning görs 

därmed inte mot skönlitteratur med dokumentär bakgrund. Vi väljer att använda orden 

litteratur, skönlitteratur och fiktion omväxlande och synonymt.  

1.5 Litteratursökning 

 

Undersökningens fokus är vuxna kvinnliga skönlitterära läsare och deras respons på och 

utbyten av en specifik läsupplevelse, som de relaterar till uttrycket ”en bra bok”. 

Uppsatsarbetet har haft denna inriktning i drygt två år och informationssökningar har 

utförts kontinuerligt över tid. Att i detalj gå in på informationssökningsprocessen räcker 

varken våra minnen eller utrymmet till för, utan här tar vi ett helhetsgrepp. Först 

redogör vi helt kort för hur vi använt olika databaser och sedan vilka vi använt mest. 

När vi har sökt efter vetenskapliga artiklar eller annan litteratur i databaser, har vi som 

första steg kontrollerat den aktuella tesaurusen, efter lämpliga ämnesord att söka på.   

När databassökningar har genererat för uppsatsämnet relevant litteratur, har dess 

ämnesord och litteratur- och referensförteckningar granskats. Ämnesord har noterats 

inför framtida litteratursökning och relevanta författarnamn och titlar har lett till 

sökningar efter specifika dokument. Vi ger här några exempel på ämnesord som har 

ingått i sökningar: reader response, readers, recreational reading, fiction, surveys, fiction 

readers, leisure reading, läsare, läsning, litteraturpsykologi, litteraturteori och 

litteraturreception. Vi fick även tips av vår handledare om boken Litteraturens värden i 

anslutning till hur uttrycket ”en bra bok” skulle hanteras i undersökningen.  

 

När det gäller sökmotorer har vi framförallt använt Google för allmän 

informationssökning på Internet. Google Scholar och Google Books har vi också haft 

glädje av. Via biblioteket vid Högskolan i Borås har vi haft tillgång till olika 

vetenskapliga databaser. Vi har använt oss av referensdatabaser som LISA
3
, LISTA

4
 

och ERIC
5
 och söktjänsten Samsök

6
. Fulltextdatabaser som Academic Search Premier, 

                                                 
3
 LISA: Library & Information Science Abstracts 

4
 LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts 

5
 ERIC: Educational Resources Information Center 
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ScienceDirect, SAGE Journals och Library Literature & Information Science har gett 

oss värdefull direkttillgång till vetenskapliga artiklar. BADA
7
 har vi nyttjat flitigt 

eftersom all läsforskning som utförs av uppsatsskrivande studenter på BHS finns där i 

fulltext. Den lokala bibliotekskatalogen vid Högskolan i Borås och den nationella 

samkatalogen LIBRIS
8
, har också varit till hjälp. Det största problemet kring 

litteratursökningarna har varit att finna relevant, aktuell och vetenskapligt granskad 

litteratur som omfattar vuxnas läsning och behållning av skönlitteratur. Forskning kring 

barns och ungdomars läsning synes mer vanligt förekommande än den kring vuxnas 

läsning.    

1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 inleds med en kort bakgrund till ämnet för uppsatsen och en motivering av 

ämnesvalet utifrån ett B&I-perspektiv. Därefter presenteras problembeskrivning, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar samt en kort redogörelse för litteratursökning.     

 

I kapitel 2 görs en litteraturgenomgång kring viktiga aspekter av ämnesområdet. Det 

innefattar det litteraturteoretiska sammanhanget, kognitionspsykologiska aspekter av 

den vuxnas läsarroll och berättelsens funktion och natur, litteraturens värdefrågor och 

upplevelsebegreppet. Sedan följer tidigare forskning kring skönlitterär läsning som 

utförts inom B&I, däribland projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer 

(SKRIN), tre anglosaxiska studier samt en dansk doktorsavhandling. 

 

I kapitel 3 presenteras och motiveras de teoretiska perspektiv som har valts för 

undersökningen. Därtill görs ett försök att beskriva relationen mellan perspektiven och 

hur de ska tillämpas under analysen av empirin.  

 

I kapitel 4 beskrivs undersökningens metod och materialinsamling.   

 

I kapitel 5 presenteras resultatet och analysen av undersökningens empiriska del.   

 

I kapitel 6 diskuteras det analyserade resultatet utifrån undersökningens frågeställningar 

och i relation till litteraturgenomgång och tidigare forskning. Därefter redogörs för 

resultatet av undersökningen i form av de slutsatser som dragits utifrån 

frågeställningarna och den övergripande problemformuleringen. Slutligen görs några 

avslutande reflektioner kring undersökningen i sin helhet och dess resultat.  

 

I kapitel 7 finns en sammanfattning av undersökningen i sin helhet.  

                                                                                                                                               
6
 Samsök: en portal som ger tillgång till de svenska forskningsbibliotekens elektroniska resurser.  

7
 BADA: Borås Akademiska Digitala Arkiv 

8
 LIBRIS: nationell samkatalog med en söktjänst som ger information om titlar på svenska universitets-, 

högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

 

I detta kapitel presenteras litteratur och forskning som vi bedömt som relevant för 

uppsatsens ämne och infallsvinklar. Vi inleder vår litteraturgenomgång med att ge en 

kortfattad historisk litteraturvetenskaplig bakgrund till frågor som rör text och tolkning. 

Här väljer vi också att presentera reader-response-kritiken som litteraturteoretisk 

riktning då undersökningens teoretiska ram delvis har sin förankring här. Aspekter som 

vi har identifierat som betydelsefulla för undersökningens ämne är: Vem är läsaren? 

Varför, hur och vad läser hon? Vår ambition med detta kapitel är att spegla dessa frågor. 

Frågan kring vem läsaren är presenteras här ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv där 

läsarroll i förhållande till livsfas står i fokus. Frågan vad som läses representeras i vår 

litteraturgenomgång av ett kognitionsvetenskapligt perspektiv på berättelsens funktion 

och natur. Då innehållet i omdömet ”bra” är en integrerad del av undersökningens ämne 

ges därnäst några infallsvinklar på litteraturens värdefrågor. Litteraturgenomgången 

avslutas med en bakgrund till begreppet upplevelse utifrån en sociologisk och historisk 

kontext.  Under tidigare forskning behandlas främst frågorna varför och hur människor 

läser. Vi redogör här för såväl nationella som anglosaxiska studier kring vilken 

behållning läsare uppfattar sig ha av sin läsning och vilken funktion läsningen fyller i 

deras liv. Hur läsare beskriver sin läsupplevelse är i fokus för en nyligen utförd dansk 

studie vilken vi också väljer att kortfattat redogöra för här. Avslutningsvis följer några 

reflektioner kring läsforskning inom ramen för Bibliotekshögskolan i Borås, vilket 

avslutar kapitlet.  

2.1 Litteraturgenomgång  

2.1.1 Litteraturteoretiska perspektiv på läsning  

 

Frågor kring texter och deras tolkning har en lång historisk tradition. I syfte att placera 

ämnet för undersökningen i ett litteraturteoretiskt sammanhang redogörs här för olika 

perspektiv på texttolkning. Inom litteraturvetenskapen har olika teorier kring text, 

författare, läsare och läsning inneburit att perspektiv och fokus för tolkning har skiftat 

mellan olika tider. Sådana spörsmål behandlas i essän ”Blir teksten til i lesingen?: Om 

litteraturteori og litteraturlesing”, som är skriven av Jon Smidt och ingår i en 

litteratursociologisk antologi. Litteraturvetenskapen i vår kulturkrets utvecklade sig 

utifrån skriftlärdas tolkning av bibeltexter och klassiska antika texter. För läsarna blev 

uppgiften att förstå och tolka texten rätt och tolkningsrätten innehades av litterära 

auktoriteter. Under romantiken ansågs en diktare vara en budbärare med ett budskap 

som i sällsynt lyckliga ögonblick kunde överföras till en mottaglig läsare. Intresset låg 

därefter på vad författaren hade menat med sin text vilket en rätt tolkning innefattade 

och den hållningen dominerade under första halvan av 1900-talet. Förståelse av textens 

mening och budskap gick genom förståelse av författaren själv och därför blev 

författarens personlighet, liv och samtidsintressen väsentliga att studera (1995, s. 138-

140).  

Andra riktningar som växte fram under 1900-talet satte den litterära texten i centrum, 

exempelvis new criticism. Här anses texten frigöra sig och innehålla mycket mer och 

annat än vad författaren tänkt sig och följaktligen blir författarintentionerna 

ointressanta. Genom att analysera strukturer, textelement, textteman och hur delarna 

fungerar i relation till helheten så kan en kompetent läsare förstå en text. Genom några 
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undersökningar kring texttolkning under 1900-talet började förståelsen och intresset för 

individuella läsares tolkningar att sakta öka. Receptionsforskning och läsarorienterade 

textteorier, däribland reader-response-kritiken, som intresserar sig för vad läsaren tillför 

vid tolkning har fått stor uppmärksamhet från 1970-talet och framåt. Smidt åskådliggör 

en texts historia med en modell av två cirklar. I den vänstra återfinns textens 

produktionshistoria och författaren i sin kontext och i den högra textens receptions-

historia och läsaren/mottagaren i sin kontext. Cirklarna överlappar varandra i ett smalt 

fält där texten placerats. Även om den högra cirkeln fokuserats mest under senare år 

menar Smidt att den vänstra fortfarande är intressant (Smidt 1995, s. 140-145). Den här 

undersökningen placerar sig inom den högra cirkeln.  

2.1.1.1 Reader-response-kritiken  

 

Undersökningens litteraturteoretiska infallsvinkel är förankrad i Louise M. Rosenblatts
9
 

teori om läsning som ett samspel mellan läsare och text. Då Rosenblatts teori har sina 

rötter i reader-response-kritiken väljer vi här att kortfattat presentera denna 

litteraturteoretiska riktning. Reader-response-kritiken representerar den 

intresseförskjutning från författare till text och läsare som nyss behandlats och som 

ibland ses som ett paradigmskifte. Receptionsestetiken (också kallad receptionsteori) 

med företrädare som Hans Robert Jauss och Wolfgang Iser representerar också 

förskjutningen. Denna rörelse har dock haft en institutionell bas och en del 

programförklaringar, vilket reader-response-kritiken helt saknat. Reader-response-

kritiken är alltså ett mycket vitt begrepp och omfattar analysmetoder med olika 

utgångspunkter, exempelvis psykoanalytiska infallsvinklar, där läsning ses som en 

transaktion mellan läsaren och texten. Reader-response-kritiken kan ses som ett sätt att 

försöka lösa litteraturens meningsproblem. Texten uppfattas som obestämd och instabil 

utan någon fast mening och intresset förskjuts mot att undersöka effekt, respons och 

verkan av mötet text och läsare. Processen under läsning anses innefatta bland annat 

retrospektion, motsägelser och rekonstruktion och ger läsaren en aktiv skapande roll. 

För att återknyta till texttolkningens historia, var anser reader-response-teorierna att 

mening konstitueras? I lästeorier där läsaren och läsprocessen stått i centrum har oftast 

texten i alla fall bildat utgångspunkt (Skei 1997, s. 51-53).  

 

Det gäller dock inte Norman Holland som räknas in under reader-response-kritikens 

paraply. Att läsa och tolka texter är enligt Holland något helt subjektivt då läsaren själv 

väljer vad hon vill se i en text och hittar det som hon har behov av. Louise M. 

Rosenblatt däremot menar att läsning alltid sker i en social kontext och att en konkret 

text och en konkret läsare i en specifik lässituation samspelar när textens mening blir till 

(Smidt 1995, s. 143). Vår ambition med detta litteraturteoretiska helikopterperspektiv är 

såväl att presentera synen på texttolkning som en möjlig subjektiv företeelse som att 

placera Rosenblatts teori i ett sammanhang.     

2.1.2 Kognitionspsykologiska aspekter  

2.1.2.1 Den vuxne läsaren 

 

Vi har som tidigare nämndes identifierat frågan vem läsaren är som viktig för 

undersökningens ämne. Inte minst framstår denna fråga som betydelsefull då vi valt att 

                                                 
9
 Louise M. Rosenblatt presenteras mer utförligt i teorikapitlet.  
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inte undersöka kvinnornas läsning utifrån sociokulturell bakgrund eller genus. Frågan 

vem läsaren är framträder emellertid som central för undersökningens 

litteraturteoretiska perspektiv där ju fokus ligger på läsaren i sitt personliga 

sammanhang. Frågor kring hur människor blir läsare och hur läsares respons på 

skönlitteratur kan förstås utifrån deras psykologiska utveckling och den kulturella 

inlärningen till läsare tas upp i boken Becoming a reader: the experience of fiction from 

childhood to adulthood. Författare är Joseph A. Appleyard och bokens perspektiv kring 

läsarrollen är hämtad från psykologin och litteraturteorin. Utgångspunkt är 

transaktionen mellan läsare och text och hur den formas olika beroende på inre 

förändringar hos läsaren. Appleyard menar att läsares attityd har betydelse för hur de 

upplever berättelser. Trots skilda personligheter och bakgrunder finns en 

regelbundenhet kring hur attityderna och läsarrollen förändras när läsare växer upp och 

mognar. Perioderna för olika läsarroller är: tidig och sen barndom, ungdom, studietid 

och slutligen vuxen ålder (1994, s. 2f.) Här behandlas den vuxnes läsarroll: the 

pragmatic reader. Hur ser då den psykologiska utvecklingen ut under vuxenlivet? 

Appleyard tar fram några förenande drag i olika teorier. Hänsyn brukar tas till 

individuella skillnader som personlighet och social, historisk och kulturell 

levnadskontext. Utveckling och förändring föreställs utlösas av olika livskriser. 

Spörsmål som omvärdering av arbete, att guida nästa generation, att fördjupa viktiga 

relationer samt att förlika sig med sitt åldrande och sina biologiska begränsningar anses 

allmängiltiga för utvecklingen. Vuxnas motiv för och användning av läsning särskiljs i 

tre olika kategorier men kombineras ofta. Appleyard menar att den vuxna läsaren är den 

mest pragmatiska av alla. Hon väljer med medvetenhet frivillig läsning samt hur hon 

ska läsa utifrån den respons hon vill ha (1994, s. 162-164).  

 

Escaping rör läsning som framför allt används som en flykt ifrån ett enahanda 

problemfyllt vardagsliv. Vad flyr då läsaren till? Kort och gott en berättelse som gärna 

är förutsägbar och lättillgänglig och varken intellektuellt eller känslomässigt krävande. 

Läsarna vill paradoxalt nog läsa om sina egna problem men mänskliga problem och 

lidande ska skildras på ett speciellt sätt. Appleyards diskussion kring flyktläsning berör 

främst kärleksromaner men även spänningslitteratur. Några gemensamma drag är att 

problematiken kring det onda och goda reduceras och omformas till något mer 

lätthanterligt, karaktärer har kontroll även i skrämmande situationer och deras framtid är 

ljus samt att berättelserna slutar lyckligt (1994, s. 165f.). 

 

Searching for truth motiverar andra läsare och här är det insikter om världen eller ens 

eget liv som söks. Den unga vuxna har behov av visshet och intellektuell klarhet och 

söker gärna sanningen om saker och ting i litteraturen men utan att relatera det till sitt 

eget liv och person. När vi mognar kan vi upptäcka och förstå att visdomen i texter 

ligger i linje med våra egna livsmönster. Mognad innebär även insikten att trots 

begränsade kunskaper måste vi värdera och välja sanningar och agera efter dem. En 

mogen läsares respons vid läsning är adekvat med hennes erfarenheter och livsvisdom. 

Tolerans, att granska inlärda sanningar och viljan att lära sig av andras perspektiv är 

vanlig livsvisdom som påverkar läsarrollen. Att granska sig själv genom litteraturen är 

intellektuellt och känslomässigt krävande och väljs bort av många. En läsare med 

livserfarenhet accepterar att litteraturen erbjuder tidsbundna bilder av sanningar, som 

betyder olika saker för olika läsare. Hon väljer eller förkastar och värdesätter sina egna 

val av sanningar men låter andra göra sina egna val (1994, s. 177-181).  
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Discovering usable images är ytterligare något vuxna läsare gör. Att hitta och forma 

bilder där karaktärer, hela böcker, scener, ordvändningar eller metaforer kan ingå är ett 

sätt att använda läsning. Med tiden kan de för läsaren starka och meningsfulla bilderna 

bli en personlig bildsamling (1994, s. 182-184). En människas identitet utvecklas och 

förändras under livets gång i en ständigt pågående process. Att leva och läsa innebär 

mycket förenklat att hypoteser testas och genererar feedback, som i sin tur ger 

modifierade hypoteser som testas och så vidare. Vår identitet styr processen men formas 

också av den (Holland, se Appleyard 1994, s. 187). Det sista stadiet i 

utvecklingspsykologiska teorier att sträva mot är: integration, balans och harmoni. 

Varför är bilder viktiga för identitet och utveckling? Appleyard menar att bildernas 

styrka är att de förenar våra djupaste rädslor och hopp, mytiska sanningar och 

personliga erfarenheter kring temat meningen med ens liv. De kan hjälpa oss att hantera 

den ofta förekommande klyftan mellan den integrerade, balanserade och harmoniska 

människa vi vill vara och den vi verkligen är, något som måste hanteras i vardagslivets 

alla val av handlingsvägar. De bilder vi samlar ger oss användbara modeller och 

minskar vår okunnighet menar Appleyard och kan användas som rep för att överbrygga 

denna klyfta (1994, s. 184-187). Appleyards diskussion påvisar en vuxen läsares olika 

roller i förhållande till skönlitteratur och utifrån dennes psykologiska utveckling över 

tid. Vi menar att då läsarrollen har betydelse för det läsaren söker och hittar i en specifik 

bok har den relevans för den här undersökningen.  

2.1.2.2 Perspektiv på berättelsens funktion och natur 

 

Vi möter i vår undersökning kvinnor som reflekterar kring upplevelser av skönlitterära 

texter. Även om de kvinnliga läsarna inte har läst samma texter har de alla tagit del av 

berättelser. I boken Den meningssökande människan beskriver kognitionsforskaren 

Peter Gärdenfors människan som en varelse som såväl skapar som söker mening. Konst, 

kultur och religion är exempel på uttryck för detta. Emellertid är enligt Gärdenfors 

berättandet den mest ursprungliga meningsskapande funktionen. Såväl myter som sagor 

har varit viktiga bärare av en kulturs gemensamma kunskap och moralregler. En 

berättelse är enligt Gärdenfors en framställning av relationer mellan individer och 

handlingar, händelseförlopp och själsliga tillstånd. Berättelsens funktion, menar 

Gärdenfors, är förankrad i människors önskan att förstå andra människors handlingar. 

Att endast närma sig en sådan förståelse utifrån en yttre verklighet och faktiska 

omständigheter är inte möjligt. För detta krävs också berättelser om de känslor, tankar 

och bevekelsegrunder som utgör människans inre tillstånd. Berättelsen, menar 

Gärdenfors, är också ett verktyg för konflikthantering i det att den förklarar mänskliga 

handlingar i förhållande till samhälleliga regler och rättesnören (2006, s.114-118).  

 

Även den amerikanske pedagogen och psykologen Jerome Bruner betonar i boken 

Kulturens väv: Utbildning i kulturpsykologisk belysning berättelsens fokus på att söka 

bevekelsegrunder för mänskliga handlingar eftersom de kan värderas i förhållande till 

normer. Yttre händelser och skeenden fungerar som en inramning för mänskliga 

handlingar. Gestalternas handlingar är enligt Bruner varken slumpmässiga eller 

förutsägbara eftersom de styrs av exempelvis antaganden, önskningar och värderingar 

(2002, s. 164f). Dramatikern Mats Ödéen uttrycker i boken Dramatiskt berättande: om 

konsten att strukturera ett drama denna omständighet då han menar att alla berättelser 

har sin grund i yttre och inre förändring. Den yttre dramatiken driver fram den konflikt 

som är berättelsens kärna. Ur denna konflikt skapas kaos som i berättelsen måste 

ersättas av ordning. För att fånga läsarens eller åhörarens intresse måste den yttre 
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dramatiken bilda fond åt den inre, det vill säga den måste ges ett mänskligt innehåll. 

Denna inre förändring handlar enligt Ödéen om att gå från ett tillstånd till ett annat 

genom att nå insikter om det egna jaget och om den omgivande tillvaron (2005, s. 9f.). 

Att använda sig av dramatiska inslag som en spännande handling eller överraskande 

vändningar för att beröra och fånga publikens eller läsarens uppmärksamhet är en 

naturlig del av berättandets natur. Ett berättande som helt lösgjort sig från det 

dramatiska går enligt Ödeen inte att finna. I de fall där dramatiken helt har reducerats 

från berättandet har berättelsens igenkänningstecken försvunnit och övergått till 

objektiva utsagor (Ödéen 2005, s. 11f.). Ovanstående infallsvinklar på berättandets och 

berättelsens natur och funktion menar vi till viss del kompenserar undersökningens 

avsaknad av en mer ingående fördjupning av de enskilda skönlitterära texternas 

innehåll.    

2.1.3 Perspektiv på litteraturens värdefrågor  

 

Då läsaren bedömer en bok som ”bra” alstras frågor kring hur innehållet i denna 

värdering kan förstås. Traditionellt har litteratur enligt filosofen Hugo Meynell 

värderats i förhållande till vilka betydelsefulla frågor som ställts om den mänskliga 

tillvaron och med vilken originalitet dessa har gestaltats (1997, s. 81). Att värdera 

litteratur utifrån dessa kriterier bygger på föreställningen att det finns vissa i förväg 

uppställda egenskaper som särskiljer ett litterärt verk från ett annat. Litteraturteoretikern 

Barbara Herrnstein Smith menar emellertid att kartläggningen av litteraturens 

värdefrågor fått en utökad agenda. Giltigheten i ett värdeomdöme är enligt Herrnstein 

Smith inte längre knutet till vem som fäller omdömet utan i vilket formellt eller 

informellt sammanhang det fälls (2009, s. 27-32). Litteraturvetaren Anders Mortensen 

åskådliggör i antologin Litteraturens värden denna nya dagordning då han diskuterar 

litterärt värde uttryckt som att ” … ’värden’ alltid är värden för någon” (2009, s. 9). 

 

I boken Smak eller värde: En filosofisk undersökning av litterära omdömen diskuterar 

språk- och litteraturvetaren Juan Wilhelmi huruvida ett estetiskt omdöme har sin grund i 

smak eller värde. Skillnaden, menar Wilhelmi, ligger i hur nära den personliga 

relationen till en viss företeelse kan sägas vara (1999, s. 35). Enligt Wilhelmi uppfattar 

många människor litteraturen som ett uttryck för eller ifrågasättande av värderingar. För 

dessa människor intar litteraturen en nära och central roll vilket talar för att estetiska 

omdömen ett är uttryck för en personlig värdering (1999, s. 39). Vi uppfattar att 

Wilhelmis diskussion är intressant då den öppnar upp för möjligheten att förstå 

värdering av litteratur utanför de rent personliga litterära preferensramarna.  

 

Ett värderande omdöme bygger också på läsarens förståelse av texten. Att förstå, menar 

Wilhelmi, är inte endast en intellektuell prestation utan har också sin grund i läsarens 

förhållningssätt till tillvaron (1999, s. 85). Enligt Wilhelmi återskapar litteraturen 

tillvaron utifrån ett visst perspektiv. För omdömet ”bra” krävs att läsaren accepterar 

denna hållning. Wilhelmi menar också att förståelse har att göra med läsarens erfarenhet 

och förtrogenhet med olika litterära framställningsformer (1999, s. 94). Då läsaren har 

förstått texten finns olika möjliga utgångspunkter för omdömet ”bra”. I sin mest 

uppenbara form, menar Wilhelmi, är innehållet i omdömet ”bra” förknippat med 

huruvida läsaren finner vad som eftersöks i litteraturen. Önskar läsaren bli road är den 

litteratur som underhåller ”bra”. Söker läsaren en fördjupning av existentiella problem 

kan en underhållande roman uppfattas som ytlig medan en annan läsare kan bedöma 

boken som pretentiös eller verklighetsfrämmande. Andra läsare önskar ta del av 



 11 

litteratur som åskådliggör personligt hållna normer och värderingar och där 

framställningen närmast kan sägas exemplifiera något ur verkligheten. En bok kan 

också uppskattas om den berättar historien på ett tekniskt speciellt eller innovativt sätt 

(Wilhelmi 1999, s. 75-78). Innehållet i omdömet ”bra” kan också vara förankrat i 

huruvida läsaren uppfattar att boken har något viktigt att säga om tillvaron. Mötet 

mellan författarens vilja att uttrycka ett problem och läsarens önskan att läsa om det är 

centralt här. Enligt Wilhelmi kommer detta till uttryck då läsaren upplever något ur 

texten som något ” … jag alltid velat säga, men aldrig vetat hur jag skulle uttrycka.” 

(1999, s. 79f.).  

 

En för vår undersökning betydelsefull infallsvinkel på litteraturläsning är vad som 

utmärker litteraturen som unik förmedlingsform. Läsning i sig är en värdeskapande 

aktivitet menar litteraturvetaren Anders Palm (2009, s. 283). Litteraturen har, enligt 

Palm, ett egenvärde som kan uttryckas som ”… den inre upplevelsen av det 

frånvarandes närvaro – att föreställa sig, att tänka och känna det som inte är där man 

själv är” (2009, s. 304). Litterärt värde berör inte endast själva upplevelsen i 

läsögonblicket. I lika hög grad menar Palm handlar värdet om den varaktiga behållning 

där läsaren förvärvar kunskap och insikter om sig själv och sin tillvaro eller andra 

människors livsvillkor (2009, s. 305). Litteratur kan förstås utifrån en statisk och en 

dynamisk identitet. Den statiska identiteten framträder utifrån vissa givna språkliga och 

strukturmässiga egenskaper och existerar därmed mer eller mindre i objektiv mening. I 

mötet med läsarens tolkning och förståelse övergår det litterära verket till en dynamisk 

identitet. Litteraturen blir därmed enligt Palm bärare av upplevelser och erfarenheter där 

en värderande respons har sin grund i den litterära förmedlingsformens verkningskraft 

(2009, s. 284f. ). En ledtråd till denna kraft finns i den litteraturvetenskapliga termen 

fiktion (av det latinska ordet fingere) vars innebörd ligger nära innehållet i ord som 

skapa, forma, föreställa sig och fantisera.  

 

Enligt Palm omskapar läsaren genom sin föreställningsförmåga textens fiktionsvärld 

genom referenser till den egna verkligheten. Läsupplevelsen formas av kraften i 

litteraturens förmåga att gestalta, förmedla och väcka känslor. Uttryck som ”att fängslas 

av”, ”att leva sig in i” och ”att engageras av” ligger nära litteraturens estetiska 

dimension och dess grundbetydelse att uppleva med sina sinnen. Ytterligare en 

dimension av litterär verkningskraft förhåller sig till människors strävan efter att förstå 

och utforska världen och mänskliga livsvillkor, en undran som under antiken 

benämndes thaumazein (att undra). Denna verkningskraft återfinns i den dialog som 

skapas mellan läsare och text och som utmärks av ifrågasättande och utforskande av 

tillvarons villkor. Att litteraturen väcker frågor och skapar dialog är enligt Palm inte 

endast en grundläggande egenskap utan kanske också den mest värdeskapande (2009, s. 

292-297). Såväl Wilhelmi som Palm lyfter fram skilda sätt att förstå det litterära 

omdömets grund. Gemensamt för diskussionerna är att läsarens betydelse lyfts fram i 

förhållande till innehållet i det litterära omdömet. Läsarens roll är därmed aktiv vilket är 

en litteraturteoretisk syn på läsning som överensstämmer med undersökningens 

teoretiska utgångspunkter.  

2.1.4 Perspektiv på begreppet upplevelse 

 

Begreppet upplevelse framträder utifrån undersökningens ämne och val av perspektiv 

som mycket närvarande. Emellertid finner vi innebörden i upplevelsebegreppet 

problematiskt att hantera då undersökningens teori textmässigt är förankrad i två skilda 
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språkområden. Vi väljer därför att här kortfattat presentera upplevelsebegreppets 

nuvarande ställning och historik som en integrerad del av undersökningens 

ämnesbakgrund.     

 

Upplevelsen som fenomen har fått en allt starkare ställning i såväl offentliga som 

privata sammanhang. Som tendens i ett samhällsperspektiv handlar enligt Balling 

innebörden i upplevelsebegreppet främst om förskjutningar av grundläggande 

livsvillkor och behov i övergången från ett samhälle till ett annat. Essensen av dessa 

förändringar i livsbetingelser kan enligt Schultze förstås utifrån begreppen 

”knaphedssamfund” och ”overflodsamfund” (enl. Balling 2009, s. 3). En mångfald av 

valmöjligheter i kombination med en allt ökande upplevelseorientering formar enligt 

Balling den personliga tillblivelsen och identiteten. Tidigare har identitetsskapande 

knutits till exempelvis familj och profession, medan den idag i allt högre grad kopplas 

till kultur och konsumtionsvanor. I det upplevelseorienterade samhället betraktas 

produkter och kulturella alster som bärare av berättelser och livsuppfattningar som 

individen genom sina val införlivas i.  

 

Enligt Richard Shusterman som är professor i filosofi är upplevelsebegreppet av mycket 

gammalt datum. Redan i det gamla Grekland fanns en vedertagen föreställning om att 

upplevelsen stod i ett direkt motsatsförhållande till säker och absolut kunskap 

(Shusterman 2006, s. 217). Upplevelsebegreppets innebörd återauktaliserades under den 

tyska romantiken och i föreställningen om ”erlebnis”. Innebörden i detta begrepp kan 

förstås som en återverkan på upplysningstidens syn på tillvaron som analyserbar och 

objektivt given. Enligt Jantzén och Stigel förkroppsligade begreppet ”erlebnis” tanken 

om tillvaron som subjektivt upplevd genom känslor och sinnesförnimmelser. Jantzén 

menar att upplevelsen kan betraktas som en omedelbar och självständig livsyttring där 

det upplevande subjektet kommer i direkt förbindelse med sin innersta och 

oförvanskade natur (enl. Balling 2009, s. 71). Utifrån detta resonemang kan upplevelsen 

i form av ”erlebnis” förstås som känslomässig och flyktig. Tidsmässigt är den knuten 

till en enstaka händelse som individen uppfattar som ovanlig, genuin och betydelsefull. 

Den dialektiska motsvarigheten till ”erlebnis” är ”erfahrung”. Då ”erlebnis” pekar mot 

en händelse som endast har en omedelbar och tidsbestämd mening för individen rör sig 

begreppet ”erfahrung” mot en händelse som är meningsfull i betydelsen att den finns 

kvar även efter själva upplevelsetillfället.  Ur ett språkhistoriskt och språkgeografiskt 

perspektiv är begreppet ”erfahrung” inte helt okomplicerat då det finns en 

innebördsmässig betydelseförskjutning mellan till exempel engelskans ”experience” och 

tyskans ”ehfahrung”. I det första fallet innebär erfarenhet såväl en upplevelse som kan 

knytas till själva händelseögonblicket som ackumulerad kunskap och kompetens.  För 

danskan och tyskan gäller såväl en tidsmässig distinktion mellan upplevelse och 

erfarenhet som en åtskillnad mellan förnuft och känsla (Balling 2009, s. 71f.). Denna 

åtskillnad gäller även för svenska förhållanden (Berntsen & Larsen 1993, s. 24).  

2.2 Tidigare forskning kring skönlitterär läsning inom B&I 

2.2.1 SKRIN-projektet  

 

Ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv är frågan varför människor läser intressant då 

motivet kan ge en indikation på vilken funktion enskilda läsningar eller läsning i ett 

livsperspektiv har fyllt. Vi betraktar i vår undersökning läsningen av ”en bra bok” som 
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en bland flera mer eller mindre uppskattade läsningar. En ”bra” läsning uppfattar vi 

därmed inte som en helt fristående företeelse från andra läsupplevelser.  

 

Varför vi läser var en central fråga i det samnordiska projektet SKRIN
10

 som påbörjades 

vid årsskiftet 1986/87. Projektets frågeställningar hade sin utgångspunkt i frågor som 

rörde folkbibliotekens litteraturförmedlande arbete. En av drivkrafterna bakom projektet 

var just litteraturförmedlarens behov av kunskap och förståelse omkring den funktion 

läsningen fyller för olika läsare. Av vikt var därför att komma åt vad texten gör med 

läsaren och vad läsaren gör med texten. I centrum stod den enskilda individens 

förhållande till frivillig läsning i ett livsperspektiv. Att läsning valdes i konkurrens med 

andra aktiviteter och medier intresserade. I ett antal kvalitativa intervjuer utforskades 

därför läsning och annat mediebruk. Sexton landsbygds- och storstadsfamiljer med 

sammanlagt 83 individer från tre olika generationer var informanter i projektets svenska 

del. Mönstren kring utbytet av läsning studerades mot bakgrund av hur individer och 

familjer valde att disponera sin fritid i dåtidens multimediala samhälle. I projektet 

utvidgades textbegreppet till att gälla även olika berättande medier och därför ingick 

film, tv, radio, dagstidningar, veckotidskrifter, facklitteratur, serier och bilderböcker 

men tonvikten lades ändå på läsning och litteratur (Furhammar 1997, s. 14-22).  

2.2.1.1 Resultat kring funktionerna av skönlitterär läsning 

 

I teorikapitlet kommer den modell kring läsutbyte som utarbetades under SKRIN-

projektet att presenteras. Här kommer vi att redovisa resultatet kring det som i projektet 

kallas läsningens bruksvärde men som vi väljer att kalla funktioner.   

 

Informanterna placerades utifrån sitt huvudsakliga val av läsning i tre olika grupper: 

faktagruppen, fiktionsgruppen och en blandad grupp. Den blandade gruppen innehöll 

tjugo informanter. Här angavs avkoppling och förströelse som den dominerande orsaken 

till att läsa skönlitteratur. Det som söktes i läsningen var variation, underhållning, 

romantik och spänning. Flera menade att den skönlitterära läsningen inte uppfyllde 

några nyttoaspekter. Av de tjugo angav tolv personer att skönlitterär läsning var 

underhållande, tre att den möjliggjorde verklighetsflykt, fyra att litteraturen gav 

kunskaper om det mänskliga och slutligen tyckte en person att läsningen gav estetiska 

upplevelser (Furhammar 1997, s. 108-116).  

 

Fiktionsgruppen innehöll också tjugo informanter och även här poängterades fiktionens 

underhållningsvärde. Många underströk också att skönlitteratur gav kunskaper och 

möjligheten till vidgade vyer och problemorientering, exempelvis i fråga om politiska 

och religiösa frågor. Att läsning kan öppna ett fönster till en annan verklighet för läsaren 

är en bild som användes. Tidens och rummets kulturella begränsningar kunde upplevas 

upphävda för en stund. Att lära känna andra människor och deras levnadsförhållanden 

under olika historiska perioder uppskattades också. Furhammar menar att ett 

genomgående drag i gruppen var att hävda en humanistisk hållning till fiktionsläsning. 

Några använde fiktionsläsning som en form av terapi som hjälpte under sorgeperioder 

efter någons bortgång. I gruppen ansågs även läsning ha en allmänbildande funktion och 

ge ett utökat ordförråd.  
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Flera som läste för att få tröst och må bättre talade också om läsningen i termer som 

verklighetsflykt. Att läsning är en aktivitet som gärna utförs i ensamhet och tystnad 

hade betydelse för en del och hjälpte dem att orka med vardagen och kunde enligt en 

man ge: ”en form av förnyad kraft”. Furhammar menar att kunskaper och annan 

behållning av skönlitterär läsning ofta sågs som en gratiseffekt utöver den 

underhållande funktionen. I fiktionsgruppen tyckte elva personer att skönlitteratur var 

underhållande, nio att den möjliggjorde verklighetsflykt, ytterligare nio att kunskaper 

om det mänskliga kunde uppnås och tre personer ansåg att skönlitterär läsning gav 

estetiska upplevelser. Här har alltså flera personer angett mer än en funktion för 

skönlitterär läsning (Furhammar 1997, s. 112-116). Den här empirin har relevans i den 

här undersökningen eftersom den handlar om vilka funktioner som skönlitterär läsning 

fyllde för informanterna, vilket är av intresse här.     

2.2.2 Utbyte och behållning av skönlitterär läsning  

 

Även i följande undersökning berörs orsakerna till varför människor läser skönlitteratur 

på fritiden men även vilken betydelse läsupplevelser har för dem. Delstudien redovisas i 

artikeln ”The value and impact of reading imaginative literature” som är skriven av Bob 

Usherwood och Jackie Toyne. Båda var då verksamma inom Department of Information 

Studies vid The University of Sheffield. I delstudien genomfördes både individuella 

intervjuer och gruppdiskussioner i trettio fokusgrupper. Resultaten kring frågan: “What 

contribution, if any, does the reading of imaginative literature bring to your life?” 

presenteras och diskuteras i nämnd artikel (2002, s. 33f.) 

 

En typisk första respons på vad läsningen tillförde deltagarna var ordet eskapism, vilket 

ligger i linje med andra studier kring läsningens funktioner. Under eskapism inordnas 

den avkopplande/avslappnande funktionen av läsning som var ett frekvent motiv för att 

läsa. Många upplevde ett behov av att fly vardagens stress och press. Att tillfälligt 

kunna lämna sitt ”här och nu” genom att läsa var ytterligare en funktion inordnad under 

eskapism. I fokusgruppdiskussionerna uttryckte flera ett behov av distraktion från 

vardagslivet och/eller vardagsmiljön medan andra önskade distraktion från oönskade 

känslor och använde läsning som humörförbättrare. Flera valde skönlitterär läsning 

framför medicinering för att hantera och lindra depression. Författarna menar att dessa 

läsare kan finna en fristad i den fiktiva världen genom att för en stund skingra tankarna 

kring de egna livsvillkoren och livserfarenheterna (Usherwood & Toyne 2002, s. 34f.).   

 

Vilka olika sätt att fly vardagen erbjuder då det skönlitterära innehållet? Studiens 

resultat är strukturerad kring tre olika ”flyktmöjligheter”: till andra världar, genom 

association eller genom estetisk njutning. Många diskuterade intrycket av att bli 

förflyttad till andra världar och platser som skiljde sig från ens egen vardag och 

verklighet och några klev in i karaktärers roller. Det skönlitterära innehållet kunde leda 

till associationer rörande ens eget liv och existens i nutid och dåtid. Genom association 

kunde läsaren lämna sitt ”här och nu” för att exempelvis återuppleva minnen. På senare 

år menar författarna att det blivit vanligare att inberäkna all skönlitteratur bland de 

konstformer som kan skänka estetisk njutning och därigenom en form av flykt. 

Författarna menar att oavsett hur läsarna använder skönlitteraturen för att fly så är det 

centrala att: ” … the reader’s real life is transformed.” (Usherwood & Toyne 2002, s. 

35f.).  
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Nästan alla menade att skönlitteraturen gav praktiska kunskaper och bidrog till deras 

lärande även om det sågs som sekundärt. Den lärande praktiska funktionen har i studien 

delats upp under tre kategorier vilka är: läs- och skrivkunnighetsförmåga, lektioner om 

världen och kunskapsinnehålls tillförlitlighet. Många ansåg att skönlitterär läsning hade 

förbättrat deras läs- och skrivkunnighet. Lektionerna om världen kunde ge kunskaper 

om exempelvis politik, socialhistoria eller andra kulturer och vanor. Att fakta och 

information i skönlitteratur är tillförlitlig och underbyggt av författarnas researcharbete 

antogs generellt i fokusgrupperna men lika generellt var inte skönlitteraturen ett 

förstahandsval för faktainformation (Usherwood & Toyne 2002, s. 36-38). 

 

Utöver läsningens instrumentella värde i relation till praktisk kunskap finns den även i 

relation till självutveckling, som strukturerats under personlig utveckling och insikter 

om det ”andra”. Bland andra Appleyard menar att det gemensamma motivet för 

skönlitterär läsning är att få egna trosföreställningar och attityder bekräftade genom 

mänskliga erfarenheter som kan relateras till en själv (enl. Usherwood & Toyne 2002, s. 

38). Hur individer uppfattar sig själva påverkar personlig utveckling och identitet. 

Många respondenter fann insikter och ny tillförsikt genom att få sina värderingar 

bekräftade. Att finna något personligt viktigt artikulerat i text som läsaren själv försökt 

och misslyckats att artikulera kunde ge fördjupade insikter. Att läsa om mänskliga 

erfarenheter som bekräftade ens egenupplevda kunde bryta känslan av isolering och 

istället upplevdes samhörighet med andra. Insikt i ”det andra”, hur världen och 

mänskligheten uppfattas, har också betydelse för självutvecklingen. Läsningen ansågs 

ge en ökad förståelse och uppskattning av världen i stort och lokalsamhället. Toleransen 

och förmågan att relatera till andra människor utvecklades, exempelvis i relation till 

motsatta könet och till människor med annan bakgrund, kultur och trosuppfattningar 

(Usherwood & Toyne 2002, s. 37-39).  

 

Att associera läsning till kroppens funktioner är den sista kategorin. Metaforer som 

hunger, näring och aptit, användes för att beskriva läsande och dess betydelse för 

tankeliv och fantasi. Ett liv utan läsning diskuterades slutligen och en vanlig uppfattning 

var att livet inte längre skulle vara värt att leva. Styrkan i de uttryckta känslorna visar, 

enligt författarna, att läsning och identitet är oupplösligt förenade. Studien påvisar att 

läsning är en central aktivitet för läsarna och att läsaridentiteten förändras i takt med 

personlig utveckling och tidens gång. Usherwood och Toyne menar att läsning: “ … 

forms and informs the developing self.” (2002, s. 39f.).  

 

Redovisad forskning har valts för dess aktualitet, omfattande empiri och framförallt att 

den berör varför och med vilken behållning människor läser. Resultatet kunde ha 

presenterats mer precist, gärna kvantifierat. Att ”många” eller ”flera” personer uttryckt 

något är vagt då 30 fokusgrupper och enskilda intervjuer ingick. En diskussion kring 

eventuella forskningseffekter och om resultaten skiljer sig mellan intervjuerna och 

fokusgrupperna hade varit önskvärd.   

 

Vi uppfattar att tillägnandet av kunskaper förefaller vara en viktig dimension av 

litteraturläsning. Vilken roll spelar det lärande inslaget i skönlitterär läsning och har 

lärande någon betydelse för läsupplevelser var frågor som intresserade vid en studie 

utförd i mellanvästern, USA. Resultaten presenteras i artikeln ”Learning from leisure 

reading: A study of adult public library patrons”, som är skriven av studiens 
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upphovskvinna, Jessica Moyer.
11

 Studien utfördes genom en enkät i ämnet ”fiction 

reading” riktad till biblioteksanvändare och sju uppföljande intervjuer. I intervjuerna var 

ämnena individuella läsupplevelser och resultat/utfall av läsning kopplat till antingen 

rekreation eller lärande samt uppföljning av enkäten (Moyer 2007, s. 66-70).  

 

Resultaten av enkäten och intervjuerna gav upphov till fyra kategorier av olika utfall 

kring lärande som användes för att analysera empirin. Kategorierna är: ”människor och 

relationer”, ”andra länder, kulturer och tidsperioder”, ”berikande för livet i stort” och 

slutligen ”olika perspektiv”. I kategorin människor och relationer inkluderas att lära sig 

mer om andra och sig själv och vinna insikter i hur andra människor kan förstås och hur 

empati och mänskligt samspel fungerar. Här ingick kunskaper kring olika 

religionsuppfattningar. Kategori två berör lärande kring andra länder, kulturer och 

tidsperioder. Här gjordes ofta kopplingar mellan läst material och nyheter. En bok om 

en främmande miljö kunde ge bättre förståelse för ett pågående nyhetsskildrat skede. 

Genren som oftast nämndes var historisk skönlitteratur (Moyer 2007, s. 74f.).  

 

Kategori tre innefattar det lärande som uppfattas som berikande för livet i stort. Läsning 

uppgavs viktig för förmågor som ett livligt sinne, smarthet och fantasi och möjlighet till 

exempelvis ett större ordförråd. Under läsning väcktes ofta en önskan att lära sig mer 

om något och följdläsning var vanlig. Läsning ansågs generellt ge ökande kunskaper 

och vara väsentlig för att undvika stagnation och fortsätta utvecklas som människa. 

Kategorin lärande genom olika perspektiv nämndes ofta och i förhållande till alla genrer 

och kunde gälla ämnen som ras, klass, kultur, politik och världshändelser. Att få sina 

antagande ifrågasatta, att uppmuntras tänka i nya banor eller på något tidigare helt 

obearbetat är andra exempel. Kategorin överlappar delvis kategori ett och två men de 

intervjuades emfas kring vikten av olika perspektiv resulterade i en separat kategori. 

Samtliga intervjuade hade ända sedan barndomen ansett läsning som en viktig del av 

sina liv och samtliga tyckte nöjesläsning var viktigt för deras lärande, därtill ett enkelt 

och roligt sätt att lära sig, jämfört med de mer traditionella (Moyer 2007, s. 73-75).  

Studien har relevans för den här undersökningen då den fokuserar nöjesläsning av 

skönlitteratur och vad den läsningen ger för utbyte när det gäller lärande i olika former.   

2.2.3 Utbyte av en enskild uppskattad läsupplevelse  

 

Uttrycket ”en bra bok” är innehållsmässigt vagt och undflyende. Betydligt mer konkret 

är innebörden i formuleringar som ”den bästa boken” eller ”den sämsta boken”. 

Ytterligare ett exempel på hur en bok kan bedömas är vilken betydelse den har fyllt i 

läsarens liv. I studien ”Finding without seeking: the information encounter in the 

context of reading for pleasure” ställer biblioteks- och- informationsforskaren Catherine 

Sheldrick Ross frågan om det någon gång i läsarens liv funnits en bok som varit till 

hjälp eller gjort någon skillnad. Innebörden i begreppet om boken som förändrar var 

välbekant för läsarna. Frågan analyserades mot bakgrund av undersökningens samtliga 

frågor om läsarens hela erfarenhet av läsning i livsperspektiv (Ross 1999, s. 786).  

 

Forskningsrapporten bygger på 194 öppna intervjuer med vuxna läsare och är en del av 

en större undersökning om läsares erfarenheter av det Ross benämner som nöjesläsning. 

Kriterier för urval var att läsningen skulle vara frivillig, omfattande och att läsarna 

själva upplevde sin läsning som en viktig del av sitt liv. Resultatet av Ross 
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undersökning visade att 80 % av läsarna upplevde att det i deras liv funnits böcker som 

inneburit en förändring eller varit till hjälp. I anslutning till denna fråga ställdes 

ytterligare en som handlade om huruvida läsarna någonsin ägnade sig åt att läsa om 

böcker. Utifrån dessa två frågor var det möjligt att i 60 % av fallen identifiera – ibland 

med hjälp av övrigt material i undersökningen – vilken form av hjälp de skönlitterära 

titlarna erbjudit (Ross 1999, s. 792). Gemensamt för samtliga skönlitterära titlar som 

angavs som betydelsefulla var att det bakom varje titel fanns en historia som var 

situerad i ett visst sammanhang i läsarens liv. Utan denna kontextgivande berättelse 

skulle det inte vara möjligt att förstå varför just en bestämd skönlitterär titel av läsarna 

ansågs som mer betydelsefull än andra skönlitterära verk (Ross 1999, s. 792). Resultatet 

av respondenternas svar sammanfattades i sju kategorier vilka var ”uppvaknande”, 

”identitetsmodeller”, ”självbekräftelse”, ”upplevelser av gemenskap”, ”uppmuntran till 

förändring”, ”förmåga att acceptera” och ”oegennyttig relation till omvärlden”.  

Konstruktionen av kategorierna utfördes inte i förväg utan härleddes ur informanternas 

svar (Ross 1999, s. 793ff.).
12

  

 

Det mest återkommande påståendet var att läsningen tillfört läsaren nya perspektiv och 

ökade förmågan till handling i vissa livssituationer. Andra läsare menade att boken 

erbjöd rättesnören och exempel att följa. Gemensamt för så gott som all litteratur, fiktiv 

som icke fiktiv, som informanterna angav som betydelsefull, var att de till sin form var 

berättande. Läsarna kunde personligen relatera till berättelsernas innehåll och därmed 

spegla sin egen livssituation i dessa (Ross 1999, s. 793). Frågan är, menar Ross, vad 

som kan förklara det faktum att berättelser har förmåga att adressera läsarens egna 

förhållanden? Enligt den franske filosofen Paul Ricouer kan detta förklaras utifrån 

föreställning om den cirkulära och ömsesidiga relationen mellan texttolkning och 

självförståelse (Ross 1999, s. 795). I sin sammanfattande diskussion menar Ross att 

läsaren vidgar textens tolkningsramar så att den kan tillämpas på den egna 

livssituationen. Med utgångspunkt i respondenternas egna beskrivningar belyses detta 

cirkulära förhållande på skilda sätt. En läsare menar att böcker har olika värde under 

olika faser i livet. En annan läsare talar om sin läsning som en process där hon plockar 

fragment ur texten som känns meningsfulla i just den situation hon befinner sig (Ross 

1999, s. 795f.). 

 

Till viss del har denna undersökning varit en inspirationskälla för oss, då den fokuserar 

läsupplevelsen bakom ett vedertaget begrepp och effekter av enskilda läsupplevelser. Vi 

uppfattar dock att rapporten, för vår undersökning, är av begränsad betydelse då 

innebörden i uttrycken pekar mot skilda former av läsupplevelser.    

2.2.4 Verbalt formulerade läsupplevelser  

 

Undersökningens empiriska material består av beskrivningar av läsupplevelser. 

Resultatet är därmed beroende av verbala utsagor. Vilka kännetecken som den verbalt 

formulerade skönlitterära läsupplevelsen har och hur upplevelsen formuleras av läsare 

var de övergripande frågeställningarna i Gitte Ballings empiriska undersökning. Den 

genomfördes med hjälp av fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer och 

sammanlagt ingick 16 vuxna personer, varav 12 kvinnor och 4 män. Under analysen 

fokuserades vad informanterna sagt men också hur de sagt det. Ballings analys av hur 

                                                 
12

 Den svenska översättningen av kategoribenämningarna är hämtade från rapporten Litteratur som 

livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (2008) av 

litteraturvetaren Skans Kersti Nilsson.  
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läsupplevelser formuleras kan sammanfattas i ”Den gode historie”
13

 som är ”Godt 

skrevet”, som här översätts till ”Den bra berättelsen” som är ”Bra skriven”. Berättelsen 

och det välskrivna har var för sig ett antal kännetecken som informanterna talade om i 

samband med en bra läsupplevelse men Balling understryker att de är oskiljaktigt 

förbundna i det sagda (2009, s. 107-115). Kännetecken på ”Den bra berättelsen” är att 

den: underhåller, skapar igenkänning och identifikation, lär ut något, tar ut läsaren på en 

resa, får läsaren att glömma tid och plats, ger avslappning samt gör läsaren 

känslomässigt berörd. Som framgår handlar vissa kännetecken om vad som händer i 

läsaren under läsningen medan andra rör läsarens förväntningar på ett resultat av 

läsningen, men samtliga kretsar kring läsaren. Vilka kännetecken har då berättelsen som 

är ”Bra skriven”? Den har trovärdiga karaktärer, ett varierat och flytande språk, bra 

beskrivningar, en genre som behärskas och den skapar hos läsaren associationer, bilder 

och en trovärdig stämning. Här handlar det om hur läsaren uppfattar den språkliga 

utformningen och stilen i en text, författarhantverket, och samtliga kännetecken kretsar 

kring texten, textmottagandet och textförståelsen (2009, s. 133-135).   

 

Balling menar att den formulerade läsupplevelsen har en tids- och rumsdimension. En 

samlad läsupplevelse kan sägas bestå av de förväntningar och motiv som läsaren har 

före läsningen, de stämningar och känslor som väcks under tiden och slutligen det 

resultat som finns kvar efter läsningen. Informanternas yttringar kring läsupplevelser 

kan ordnas i förhållande till det som främst fokuseras, läsaren, texten eller kontexten 

och det ger rumsdimensionen (2009, s. 172). Balling pekar även på att utsagorna kring 

läsupplevelser formuleras med mycket enkla vardagliga fraser, vilket kan tyckas stå i 

motsättning till läsningens komplexitet. Enligt Balling tyder det dels på att känslor, 

reflektioner och meningsskapande vid läsning knappt registreras av läsaren men även att 

läsupplevelsen som fenomen inte är föremål för reflektioner (2009, s. 136f.). Den empiri 

som just redovisats har relevans för vår undersökning. Den fokuserar läsupplevelser 

generellt medan vår undersökning handlar om en specifik läsupplevelse, men de 

empiriska resultaten kring läsupplevelsers gemensamma drag kan fördjupa förståelsen 

för de specifika.   

2.2.5 Läsforskning inom B&I på Bibliotekshögskolan   

 

Det finns en hel del läsforskning utförd av studenter inom B&I, inte minst på 

Bibliotekshögskolan. Under den period av uppsatsarbetet där vi gick igenom tidigare 

forskning gjordes en genomgång av studentuppsatser som berör skönlitterär läsning och 

som är skrivna på BHS från år 2000 och fram till slutet av år 2008.  

 

Ett vanligt exempel på uppsatsämne är barn och ungdomars läsning kopplat till 

läsutveckling och/eller identitetsfrågor. Sociala aktiviteter kring läsning som bokcirklar 

och bokprat för barn eller vuxna i olika miljöer är också vanliga uppsatsämnen. När 

forskningen rör vuxna som läser handlar ofta frågeställningarna om läsning i generella 

termer och i specifika miljöer eller i ett utvecklingsperspektiv. Vi har tyvärr inte funnit 

någon studentuppsats som berör läsning av en specifik bok och som ligger tillräckligt 

nära våra frågeställningar och teoretiska perspektiv för att vara användbar i detta 

                                                 

13 ”Den gode historie” presenteras i avhandlingen med en figur. Den figuren har använts 

i samband med den här undersökningens intervjuer och omskrivs mer under rubrik 

4.5.2.  
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sammanhang. Vi vill dock nämna ett par magisteruppsatser som tjänat som inspiration 

och varit till hjälp vid vårt arbete. Det är Nunnor och läsning: en kvalitativ studie av 

åtta nunnors utbyte av läsning samt klosterkulturens inverkan på läsningen av Lyshag 

och Mauritzon och “Hur stor skulle världen vara om jag inte kunde läsa”: en studie av 

kvinnliga interners läsning vid anstalten Hinseberg av Schmidt och Gille. I båda dessa 

intervjuas enskilda kvinnor om hur de läser generellt och läsutbytesmodellen används 

för analys, men kvinnornas speciella livsförhållanden påverkar enligt författarna deras 

läsning och jämförelser blir därför problematiska (Lyshag & Mauritzon 2006, s. 2; 

Schmidt & Gille 2005, s. 2).  
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3 Teori  

 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som bildar utgångspunkt för vår 

analys av undersökningens empiri. Inledningsvis följer en redogörelse för varför vi valt 

dessa perspektiv. Själva teorigenomgången inleds med Louise M. Rosenblatts teori 

kring läsning som en transaktion mellan läsare och text. Den litteratur som vi här använt 

oss av är böckerna Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002), the 

Reader, the Text, the Poem (1994) och Making Meaning with Texts: selected essays 

(2005). Därefter presenteras den läsutbytesmodell, som framarbetades inom ramen för 

SKRIN-projektet, och dimensionerna som underbygger den. Texter som används är 

Varför läser du?(1997), skriven av Sten Furhammar, tidigare lektor vid Högskolan i 

Borås, samt Læsningens former (1993), skriven av Steen F. Larsen och Dorthe 

Berntsen, båda då verksamma vid Psykologisk Institut vid Aarhus universitet.  

3.1 Motivering av de teoretiska perspektiven  

 

Innan de teoretiska perspektiven motiveras i relation till undersökningens 

frågeställningar påminner vi om syftet med densamma. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka innebörden i några vuxna kvinnliga läsares tolkning av en ”bra” 

läsupplevelse med utgångspunkt i en av dem vald och värderad ”bra bok”. 

Frågeställningarna omfattar kvinnornas respons på en bra boks innehåll och hur det kan 

förstås i relation till innehållet, samt med vilka utbyten kvinnorna har läst en bra bok. På 

vilka grunder kan då en enskild läsupplevelse undersökas i efterhand? Här kommer 

Louise M. Rosenblatt in i bilden och hennes teori kring läsning som ett samspel 

(transaktion) mellan en läsare och en text. Genom samspelet där både läsaren och texten 

har aktiva roller, finns förklaringen till att unika individuella läsupplevelser uppstår. När 

en läsupplevelse i efterhand ska undersökas är därför både läsarens och textens roll 

central. Då både läsar- och textrollen förutsätts och därmed utvecklas hos Rosenblatt, 

har hennes teori en viktig funktion i denna undersökning. Teorin motiverar i sig att 

undersöka det unika och individuella i läsupplevelser och är ett redskap för analys av 

kvinnorna respons på textinnehåll och hur det kan förstås.  

 

SKRIN-projektet fokuserade främst läsarens roll, hur och varför hon läste och med vilka 

utbyten. Under analysarbetet av det empiriska materialet utvecklades en modell med 

fyra olika kategorier av läsutbyten. Förutsättningen vid tillämpning av modellen är att 

betrakta läsning som ett samspel (transaktion) mellan läsaren och texten vilket resulterar 

i en relation med ett innehåll. Kategorierna särskiljer fyra olika slags relationer med 

olika utbyten för läsaren (Furhammar 1997, s. 134-146). Denna modells relevans, 

utöver sin grund i transaktionsteorin, är att den är beprövad och att läsarnas olika 

utbyten kan analyseras med viss systematik. Nackdelen med kategoriserande modeller 

är att de sällan fångar alla kvalitativa aspekter av komplexa företeelser. Att undersöka 

själva samspelet mellan läsaren och textinnehållet fyller därför en viktig funktion som 

komplement till läsutbytesmodellens fokus på frågorna hur och varför någon läser. När 

samspelet undersöks är nämligen frågan vad, textinnehållet i sig, i högsta grad 

väsentligt för att förstå läsarens samspel. Observeras bör dock att frågan varför endast 

behandlas marginellt i vår undersökning.  
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3.2 Transaktionistisk lästeori 

 

En inom reader-response kritiken tongivande företrädare är litteraturteoretikern och 

litteraturpedagogen Louise M. Rosenblatt. Den specifika syn på läsningens natur som 

Rosenblatt diskuterar betonar såväl läsarens som textens roll för läsprocessens karaktär 

och verkan. Enligt Rosenblatt är varje läsning unik i det att varje lästillfälle bygger på 

vissa specifika förutsättningar och omständigheter. I varje läsning skapas därmed ett 

unikt innehåll som kan sägas vara resultatet av ett transaktionistiskt förhållande mellan 

läsare och text (Furhammar 1997, s. 146). Att förhållandet benämns transaktionistiskt 

har sin grund i Rosenblatts teoretiska konstruktion av läsprocessen som ett samspel 

(transaktion) mellan läsare och text. Då läsupplevelsen i efterhand artikuleras är således 

detta transaktionistiska förhållande den plattform från vilken läsaren utgår i sin 

beskrivning av den. Det transaktionistiska perspektivet är inte endast knutet till 

litteraturläsning utan kan diskuteras och tillämpas i andra lässituationer (Rosenblatt 

2005, s.1). Emellertid bör Rosenblatts diskussion främst förstås inom ramen för det 

litteraturpedagogiska fältet. Transaktionsbegreppet lanserades av Rosenblatt för första 

gången i boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (Literature as 

exploration 1938). Bokens tillkomst ska ses i ljuset av tidens tilltagande 

antidemokratiska krafter i främst Europa och Ryssland, vilka gav förnyad aktualitet till 

hur moraliska och etiska frågor skulle hanteras inom ramen för det amerikanska 

undervisningsväsendet. Bokens intention var att uppmärksamma litteraturens förmåga 

att väcka känslomässiga reaktioner ur vilken en intellektuell dialog sedan skulle kunna 

föras kring allmänmänskliga angelägenheter (Rosenblatt 2002, s. 13-15).  

 

Gun Malmgren, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, skriver i sitt förord 

till boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa att Rosenblatts 

utgångspunkt är att förståelsen av en litterär text förutsätter att läsaren, av någon 

anledning, reagerat på den (Rosenblatt 2002, s. 5f.). Begreppet förståelse kan här 

förklaras som individens förmåga att se innebörden i sammanhang som är betydelsefulla 

för människor (Rosenblatt 2002, s. 95). En ur denna synvinkel givande läsupplevelse är 

då en dialog mellan läsare och text uppstår kring frågor om mänskliga relationer, etik 

och moral (Rosenblatt 2002, s. 7-15). Begrepp som sympati, inlevelse och solidaritet är 

starkt knutna till Rosenblatts definition av en givande läsupplevelse och genomsyrar 

därför hennes diskussion kring litteraturens betydelse för såväl den enskilde individen 

som för det demokratiska samhällets värdegrunder. Denna syn på litteraturens värde har 

också en stark förankring i det svenska biblioteksväsendets folkbildande och 

litteraturfrämjande uppdrag. För vår undersökning, som ju utförs inom ramen för det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, är den personliga läsningens betydelse 

i förhållande till folkbibliotekets allmänna uppdrag intressant även om vi explicit inte 

ställer frågor kring denna förbindelse.  

 

Främst ser vi Rosenblatts diskussion som värdefull för vår undersökning då den ger 

uttryck för ett både läsar- och textorienterat synsätt, vilket ligger i linje med 

undersökningens fokus på läsarens upplevelse av en enskild text. Respondenternas val 

av en bra bok betraktar vi därför även som ett val av en givande läsupplevelse. Vår 

definition av en givande läsupplevelse hämtar vi från Malmgrens tolkning av 

Rosenblatts utgångspunkt kring den litterära förståelsen där läsaren tyckt något, blivit 
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nyfiken, funnit boken fängslande, haft åsikter, njutit eller funnit avkoppling (Rosenblatt 

2002, s. 8).
14

   

 

Då vi i vår undersökning ställer frågor om skönlitterär läsning på frivillig basis utgår vi 

från att våra respondenter ser läsning som något betydelsefullt. Vi utgår också från att 

deras läsupplevelse av en bra bok har resulterat i någon form av personlig 

tillfredsställelse. För vissa människor fungerar enligt Rosenblatt litteraturen som ett 

känslomässigt utlopp i en annars monoton och tidsmässigt pressad vardag. Andra läsare 

menar Rosenblatt uppskattar den inblick litteraturen ger i andra människors 

levnadsvillkor och dilemman (Rosenblatt 2002, s. 46). Främst, menar Rosenblatt, läser 

emellertid människor för att ta del av just den mänskliga erfarenheten och för att få 

kunskap om världen. Litteraturen kan också erbjuda insikter som gör den egna tillvaron 

mer begriplig. Den personliga tillfredsställelsen är, enligt Rosenblatt, sällan knutet till 

bokens stil, språk och struktur. Dessa element är endast en del av den totala upplevelsen 

(Rosenblatt 2002, s. 22).  

3.2.1 Läskontext och kommunikation 

 

Läsning, menar Rosenblatt, är en selektiv och skapande aktivitet. Läsaren kommer från 

livet till boken. Med sig in i läsprocessen finns inte endast syfte och förväntningar 

knutna till läsningen utan också läsarens personlighet, livserfarenhet, minnen, 

nuvarande sinnestämning, behov och intressen. Läsningar av en samma och text kan 

därför erbjuda olika mening och värden beroende på specifika omständigheter som ett 

visst sinnestillstånd, ett bekymmer eller en personlig kris. Denna komplexa reservoar av 

personliga och unika omständigheter kommer att påverka hur samspelet med texten 

kommer att se ut (Rosenblatt 2002, s. 39-42). Emellertid måste varje unik läsning 

förstås i ljuset av det Rosenblatt kallar en gemensam kärna av erfarenhet.  

Denna gemensamma plattform kan förstås utifrån den dialog som uppstår mellan läsare 

och text. Om texten skulle förmedla helt unika och inte igenkännbara händelser, 

upplevelser eller erfarenheter skulle någon kommunikation inte kunna skapas. En 

gemensam plattform för mänsklig dialog är till exempel teman som uppväxt, kärlek och 

död. Kring dessa teman finns dock personliga variationer i oändlig omfattning som till 

viss del kan bygga på sociala grupperingar efter ålder, kön, yrke och nationalitet 

(Rosenblatt 2002, s. 35-37).  

3.2.2 Efferent och estetiskt kontinuum 

 

Rosenblatts teoretiska modell av läsprocessen kan beskrivas som ett kontinuum där 

läsarens uppmärksamhet, i obruten följd och under inverkan av de språkliga stimuli 

texten erbjuder, rör sig mellan två dimensioner av läsning vilka benämns efferent och 

estetisk läsning. Dessa dimensioner speglar i grunden olika sätt att förhålla sig till 

tillvaron. Å ena sidan finns ett vetenskapligt och objektivt förhållningssätt där kognitiva 

förmågor dominerar. Å andra sidan finns en konstnärligt präglad attityd där 

                                                 
14

 Litterärt verk är en översättning av engelskans  ”poem”  som  hos Rosenblatt används genomgående. 

Begreppet avser litteratur som samlingsterm för undergenrerna epik, drama och lyrik och övrig texttyper 

som kan inordnas under begreppet fiktiv läsning.  Rosenblatt har valt termen ”poem” i relation till graden 

av läsarens engagemang i det litterära verket utifrån antagandet att dikten är den mest koncentrerade 

formen av skönlitteratur och således kräver störst engagemang (1994, s. 12). 
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subjektivitet, känslor och sinnesförnimmelser framträder starkast (Rosenblatt 2005, s. 

12).  

 

Den efferenta läsningen är främst involverad i att analysera, abstrahera, samla ihop och 

lagra det som kan sägas vara återstoden eller resultatet av läsningen (Rosenblatt 1994, s. 

184). Ordet efferent kommer från det latinska ordet effero som betyder ”föra bort”. 

Läsarens fokuserar här främst på vad som återstår efter själva läsupplevelsen. Den 

efferenta läsningen utmärks av att läsaren ser språkets betydelse utifrån snabb och direkt 

förmedling av önskad information. Exempel på denna typ av behållning är ofta 

information av praktisk natur. Läsarens roll i den efferenta läsningen är opersonlig 

vilket ökar möjligheten för snabb och effektiv informationsinhämtning (Rosenblatt 

1994, s. 24). Begreppet estetisk läsning bör främst förstås utifrån det grekiska ordet 

estetik och antyder förnimmelser genom sinnen, känslor och intuition (Rosenblatt 2005, 

s. 11f.). I den estetiska läsningen engageras affektiva aspekter som förnimmelser, 

känslor, föreställningar och idéer (Rosenblatt 2002, s. 41). Den estetiska läshållningen 

utmärks, enligt Rosenblatt, av läsarens genomlevande av texten snarare än resultatet av 

den (1994, s. 27).   

 

Såväl kognitiva som affektiva element finns närvarande i all litteraturläsning. Var i det 

efferent-estetiska kontinuumet läsningen kommer att hamna är beroende av syftet med 

läsningen och vilka aspekter i i texten som läsaren uppmärksammar (Rosenblatt, s. 

14f.). Läsarens selektiva roll kan förstås inom ramen för metaforen om det mänskliga 

medvetandet som ett konstant flöde av tankar, sinnesförnimmelser, attityder, idéer och 

minnen. Under läsprocessen och utifrån det konstant pågående medvetandeflödet, väljer 

läsaren ut relevanta aspekter av texten för att sedan, genom att väva in dem i befintliga 

attityder, känslor och idéer skapa mening (Rosenblatt 1994, s. 42f.).  Denna 

sammanvävning kan, förutom att väcka omedelbara känslor och tankar, också resultera i 

reaktioner från läsarens sida i form av moralisk acceptans eller avståndstagande från 

handlingar och beteenden som läsaren möter i boken (Rosenblatt 2005, s. 75). 

3.2.3 Identifikatorisk läsning 

 

Litteraturens kapacitet att vidga de personliga horisonterna kan ha sin förklaring i den 

mänskliga förmågan till sympati och identifikation (Rosenblatt 2002, s. 47). Här tolkar 

vi Rosenblatt som att sympati och identifikation är uttryck för det Furhammar refererar 

till som reflexiv läsning. Vi förstår begreppet reflexivitet utifrån de närliggande 

begreppen ömsesidighet, inlevelse och empati (Furhammar 1997, s. 149). Rosenblatt 

menar dock att litteraturen inte öppet behöver beröra situationer och omständigheter 

som liknar läsarens egna för att en identifikation ska kunna ske. Inte heller finns dessa 

begränsningar då det gäller gestalternas ålder, kön eller tids- och rumsmässiga 

begränsningar. Identifikation med gestalter kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om 

att läsaren, utifrån sina egna känslor av tillkortakommanden, kan identifiera sig med 

gestalter med andra egenskaper än läsaren själv. Denna identitetsmekanism är enligt 

Rosenblatt dock svår att nyanserat beskriva. Litteraturen, menar Rosenblatt, kan också 

innebära problematisering av den egna tillvaron då läsaren på ett mer opartiskt sätt kan 

spegla sina egna problem mot litteraturens mer objektiva framställning av dem.  

Litteraturen erbjuder också möjligheter att pröva alternativa livsstilar och beteenden 

som läsaren själv inte skulle välja (2002, s. 46f.). Människans förmåga att spegla sig 

själv i ljuset av andra och vice versa (reflexivitet) är också av väsentlig betydelse för 
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uppdelningen mellan dimensionerna personlig och opersonlig läsning i den modell för 

läsutbyte som presenteras längre fram i teoriavsnittet.  

3.3 En läsutbytesmodell och dess dimensioner 

 

Vi ska nu presentera en modell över olika utbyten av läsning som utvecklades under 

SKRIN-projektet och vars grundstruktur är hämtad från en taxonomi.
15

 Av intresse här 

är hur taxonomin vidareutvecklades och tillämpades i den del av projektet som rörde 

hur och med vilket utbyte människor läser och där var perspektivet främst 

kognitionspsykologiskt (Furhammar 1997, s. 16f.) Enskilda personers uppfattningar av 

sitt utbyte av generell läsning eller specifika texter har i undersökningen betraktats som 

centrala uttryck för deras relation till generell eller specifik läsning. Furhammar menar 

att en persons utbyte av läsning bör vara nära sammanknutet med motivet för att läsa 

(Furhammar 1997, s. 133-146). I denna undersökning fokuserar vi på hur en läsare 

uppfattar sitt utbyte av en specifik skönlitterär text och ser det som ett centralt uttryck 

för relationen till just den texten. De enskilda personernas beskrivningar av sitt utbyte 

av läsning har i studien klassificerats med hjälp av dimensionen personlig vs opersonlig, 

som anger hållningen till det lästa, samt dimensionen upplevelseläsning vs instrumentell 

läsning. I förlängningen skapas följande fyra överordnade kategorier:   

 

Personlig upplevelseläsning 

Opersonlig upplevelseläsning 

Personlig instrumentell läsning 

Opersonlig instrumentell läsning 

 

Utgångspunkt är att se läsning som en transaktion mellan läsare och text vilket ger en 

relation med ett innehåll och där kategorierna särskiljer fyra olika slags relationer.  

När taxonomin tillämpas på utbytet av läsning är det innehållet i relationen mellan 

läsare och text som fokuseras. Furhammar poängterar det unika i transaktionerna. En 

läsare påverkas av en läst text men varje läsare påverkas på olika sätt. En text kan inte 

ur psykologisk synvinkel ses som statisk utan är beroende av vem läsaren är. Läsningen 

är därför både läsarstyrd och textstyrd enligt detta synsätt. Därmed blir varje 

läsupplevelse i någon mån unik. Informanternas utbyte av läsning har i SKRIN-

projektet kategoriserats utifrån vilken funktion läsningen fyller för dem. Kategorierna 

visar inte vad som läses men däremot varför och hur det läses. Ändå finns det enligt 

Furhammar en genomgående stark koppling mellan val av text och läsningens funktion 

(Furhammar 1997, s. 136-147). Vi kommer härefter att beskriva dimensionerna var för 

sig för att därefter övergå till att beskriva innehållet i de fyra olika kategorierna.   

 

Dimensionen personlig vs opersonlig. Centrala begrepp för att särskilja personlig och 

opersonlig läsning är den personliga identiteten och reflexivitet och perspektivet är 

socialpsykologiskt. En persons identitet anses ur detta perspektiv vara en social produkt. 

Den sociala ordningen kräver att vi kan ta ansvar för och självmedvetet reflektera över 

våra handlingar i förhållande till de regler och ramar som konstituerar ordningen, den 

gör oss till personer (Berntsen & Larsen 1993, s. 58f.) Enkelt uttryckt behöver vi då 

                                                 
15

 Grundstrukturen för modellen är hämtad från en kognitionspsykologisk kunskapstaxonomi utvecklad 

av Steen F. Larsen. I denna kombineras en situationell/icke-situationell dimension med en personlig/icke-

personlig dimension. Se Berntsen & Larsen 1993, s. 36. Taxonomi är en noggrann (vetenskaplig) 

systematik. Se Norstedts plusordbok.  
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förmågan att kunna se och lyssna på oss själva utifrån med någon annans ögon och 

öron, inta det perspektiv som våra sociala motspelare har. Denna reflexiva förmåga, 

som gör oss självmedvetna, är det som enligt G. H. Mead konstituerar det specifikt 

mänskliga (enl. Furhammar 1997, s.149). Där Mead framhåller att människan förstår sig 

själv i ljuset av sin sociala omgivning har B. Katzenelson en mer komplex syn på 

innebörden av reflexivitet, hämtad från Søren Kierkegaard. Att förhålla sig till sig själv 

innebär också att förhålla sig till något annat, exempelvis en annan människa. Att 

förhålla sig till något annat, exempelvis en annan människa, innebär också att förhålla 

sig till sig själv (enl. Furhammar 1997, s. 149). Den innebörden av reflexivitet ligger 

nära andra begrepp som empati, ömsesidighet och inlevelse och har sin grund i det 

sociala. Att reflexivitet är grunden för den sociala förpliktelse som ur detta perspektiv 

anses bygga en personlig identitet kan nu lättare förstås. En personlig läsning kan därför 

ses som en social aktivitet som präglas av deltagande, social förpliktelse och 

reflexivitet. Vad innebär det mer konkret? Exempelvis att karaktärer betraktas som 

medmänniskor som delar samma mänskliga villkor som läsaren själv. Läsaren blir en 

del av deras situation och gör en realistisk bedömning av handlingens och karaktärernas 

möjligheter och begränsningar, kanske också etiska överväganden. En opersonlig 

läsning däremot är betraktande och utan någon social förpliktelse (Berntsen & Larsen 

1993, s. 61f.) Sammanfattningsvis kännetecknas den personliga läsningen av reflexivitet 

vilket innebär att texten tolkas utifrån läsarens egna referensramar som därmed kan 

påverkas och kanske förändras (Furhammar 1997, s. 150f.). 
 

Dimensionen instrumentell läsning vs upplevelseläsning. En instrumentell läsning ger 

kunskap eller förståelse som är generaliserbar och kan abstraheras och tillämpas i andra 

sammanhang. Att tillägna sig textinnehåll är målet, läsningen är målstyrd. Vid 

opersonlig instrumentell läsning får utbytet ett objektivt innehåll och vid personlig 

instrumentell läsning får utbytet främst ett subjektivt innehåll. En upplevelseläsning är 

bara knuten till här och nu, engagemanget i texten är situationsstyrt. Vid en personlig 

upplevelseläsning är känslan av delaktighet i skildringen signifikativ medan en 

opersonlig upplevelseläsning innebär åskådarposition, skildringen betraktas utifrån. 

Uppdelningen mellan det målstyrda tillägnandet och det situationsstyrda engagemanget 

gäller motiven för läsningen. Självfallet kan det avsedda målet med läsningen skilja sig 

markant från det sedan uppnådda (Furhammar 1997, s. 157f.)  Motsättningen mellan 

upplevelseläsningens situationsstyrda engagemang och den instrumentella läsningens 

målstyrda tillägnande kan också belysas med dimensionen emotionalitet – rationalitet. 

På det opersonliga planet sammanfaller dikotomin emotionalitet – rationalitet med 

opersonlig upplevelseläsning kontra opersonlig instrumentell läsning. I det 

instrumentella tillägnandet på det personliga planet däremot verkar dikotomin upphävd 

och ersatt med ett samspel präglat av reflexivitet och både emotionell och rationell 

bearbetning av textinnehåll (Furhammar 1997, s. 163).  

 

Opersonlig upplevelseläsning. I denna kategori förs det opersonliga och det 

upplevelseorienterade samman. Den personliga identiteten är här inte en del av 

läsprocessen, läsningen sätter den bildligt inom parentes. En berättande text blir därför 

inte förstådd i ljuset av läsarens inre berättelse, den personliga livshistorian. 

Läsupplevelsen ses enbart som ett resultat av textens egenskaper, upplevelsen är 

inbäddad i verket. I förhållande till det som skildras upplever sig läsaren som betraktare. 

En upplevelse kan ge erfarenheter som ökar vår kunskap om oss själva och världen. 

Upplevelser som ger förströelse leder istället tankarna bort från oss själva och den egna 

verkligheten för en stund. Den kvalitén har opersonlig upplevelseläsning som därför 
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ofta beskrivs med ord som avkoppling, underhållning och tidsfördriv. Läsningen sker 

även ofta i högt tempo då den framåtskridande handlingen prioriteras i förhållande till 

textens konkreta skildringar (Berntsen & Larsen 1993, s. 22-24). Läsaren forcerar mot 

upplösningen som ger mening åt läsningen och lön för mödan. Känslor som exempelvis 

spänning och glädje kan förekomma men de ger inte upphov till några personliga 

reflektioner. Ibland framstår den neutrale och på avstånd betraktande läsaren som 

mycket kallsinnig utan något känslomässigt engagemang trots starka affekter i texten. 

(Furhammar 1997, s. 138f.)   

 

Personlig upplevelseläsning. Här förenas det personliga och det upplevelseorienterade. 

Den personliga inlevelsen i texten är kännetecknande. Texten förstås i ljuset av läsarens 

egen livshistoria där minnen, föreställningar och erfarenheter ryms. Upplevelsen präglas 

av läsarens personliga identitet som här får en aktiv roll. Läsaren kan sägas bära 

personligt färgade glasögon som får betydelse för vad och vilka i handlingen som gör 

intryck och var ens antipatier och sympatier hamnar. Läsaren upplever aspekter av sig 

själv som sedan kastar ljus över den fortsatta förståelsen av texten. Exempel på 

personlig inlevelse är personlig identifikation med någon karaktär och igenkänning för 

dennes sätt att tänka, känna och reagera. Upplevelserna säger därför något om den 

skildrade handlingen men även något om läsaren. Det personliga engagemanget och 

inlevelsen innebär att läsarens roll är aktiv och deltagande. Upplevelsen kan ge läsaren 

erfarenheter som är personligt berikande. Att läsupplevelsen är ett resultat av samspel 

mellan läsare och text ger läsaren uttryck för med direkta eller indirekta referenser till 

sig själv när läsupplevelsen beskrivs. Här prioriteras upplevelserna av textens konkreta 

skildringar i lika hög grad som det överordnade handlingsförloppet och berättelsens 

slut. Att avsluta sin läsning kan istället uppfattas som ett vemodigt avsked (Berntsen & 

Larsen 1993, s. 26f.).  

 
Opersonlig instrumentell läsning. I denna kategori bildar det opersonliga och det 

instrumentella en syntes. Läsningen har här en redskapsfunktion för läsaren av 

opersonlig karaktär. Den instrumentella funktionen består i att läsningen ger insikter 

som kan överföras från läsar-text-relationen till andra relationer. Kunskapen/insikten 

berör ett område som läsaren har ett opersonligt förhållande till eller abstraheras från det 

personliga förhållandet vid tillägnandet. Som en följd av det opersonliga berörs inte 

läsarens självförståelse och personliga identitet av de insikter som läsningen ger. 

Innehållet i en opersonlig instrumentell läsning beskrivs enklast med uttrycket objektiv 

kunskap. Vanliga ord som används för att beskriva utbytet av denna läsning är kunskap, 

information och orientering. En vanlig typ av text som genererar en opersonlig 

instrumentell läsning är förstås facklitteratur. Fiktionslitteraturen/skönlitteraturen kan 

också förmedla den här formen av objektiv kunskap, inte minst kring det mänskliga, hur 

människor lever och hanterar sina levnadsvillkor i olika kulturer. (Berntsen & Larsen 

1993, s. 29f.)  

 

Personlig instrumentell läsning. I denna kategori förenas det personliga och det 

instrumentella. Läsningens redskapsfunktion berör här läsarens personliga identitet. 

Läsningen ger insikter som kan överföras från läsar-text-relationen till andra relationer 

där läsaren själv ingår och den har en terapeutisk effekt. Det innebär exempelvis att 

läsaren reflekterar över sin identitet eller livssituation och därmed får större 

självförståelse. Genom självreflektionerna kan en läsare få redskap till att förändras och 

utvecklas. De terapeutiska effekterna kan även utgöras av att bli tröstad och lugnad 

genom läsningen eller få distans till sina problem. Läsaren kan också få redskap att 
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hantera konkreta personliga problem. Av vikt är att läsaren själv måste vara medveten 

om och reflektera över läsningens terapeutiska effekt för att läsningen ska kategoriseras 

som personlig instrumentell. Läsaren ska med andra ord själv tillskriva läsningen en 

instrumentell funktion i relation till den egna identiteten (Berntsen & Larsen 1993, s. 

30f.).  

3.4 Relationen mellan de teoretiska perspektiven 

 

Här ska vi göra ett försök att sammanfatta hur de olika perspektiven står i relation till 

varandra. Vi vill understryka komplexiteten då många djupa svårlösta filosofiska frågor 

och diskussioner underbygger både Rosenblatts teori och SKRIN-projektets 

läsutbytesmodell. Det här är ett ödmjukt försök att utifrån vår kunskap och förståelse 

beskriva relationerna mellan perspektiven men på intet sätt heltäckande. SKRIN-

projektets grundsyn på läsning som ett samspel (eller transaktion) mellan läsaren och 

texten, vilket ger en relation med ett unikt innehåll, är hämtad från Louise M. 

Rosenblatt. Perspektivet kring läsar- och textroll sammanfaller alltså men även att båda 

utgår från det individuella perspektivet och att läsning ses som en process i ständig 

rörelse. Läsutbytesmodellen åtskiljer personlig − opersonlig läsning och instrumentell − 
upplevelseorienterad läsning. Dessa åtskillnader har sina rötter i psykologiska och 

litteraturvetenskapliga infallsvinklar på läsning. Den litteraturvetenskapliga 

infallsvinkeln spänner från new criticism till reader-response-kritiken. Ur 

kognitionspsykologisk synvinkel betraktas läsning i new criticism som en datastyrd 

process, där textens mening är totalt oavhängig av vem läsaren är. I reader-response-

kritiken däremot ses läsning som en konstruktiv process där texten får mening först när 

läsaren aktivt tillägnar sig den (Berntsen & Larsen 1993, s. 21). Vad dimensionerna 

(och kategorierna) särskiljer är hur och varför någon läser. Rosenblatt frågar sig vad 

läsaren gör under läsning och varför hon läser. Läsarens roll intresserar i båda fallen och 

de psykologiska och litteraturvetenskapliga infallsvinklarna återfinns även hos 

Rosenblatt. Vi vill dock poängtera att läsutbytesmodellens opersonliga 

upplevelseläsning är problematisk i förhållande till Rosenblatts teori där den estetiska 

läsningen bygger på ett samspel där läsaren är personligt inblandad. De två teoretiska 

perspektiv som här omtalas har alltså många likheter men hos Rosenblatt spelar 

litteraturen en mer framträdande roll, vilket läsutbytesmodellen inte omfattar. 

Litteraturens roll hos Rosenblatt kan också förstås mot bakgrund av hennes rötter i 

litteraturpedagogiken och hennes engagemang för litteraturens plats i det demokratiska 

samhället.    

3.5 Tillämpning av de teoretiska perspektiven 

 

När det gäller Rosenblatts teori är det högst väsentligt vad läsaren läser, textinnehållet.  

Utifrån transaktionsteorin kommer vi att fokusera på den estetiska läsningen, som har 

karaktären av ett genomlevande, och utgå från läsarens beskrivningar av dennes respons 

på textinnehållet. Av intresse här är läsarens personliga situation kring läsningen och 

vad som karaktäriserar den personliga läsningen. När vi frågar oss hur transaktionen kan 

förstås kommer vi speciellt att fokusera den eventuella kommunikation och 

identifikation som skett mellan läsaren och textinnehållet. Läsutbytesmodellen kommer 

att användas för att analysera innehållet i relationen mellan läsaren och boken/texten. 

De utbyten som läsaren beskriver ses som uttryck för denna relation och utifrån 

utbytena försöker vi urskilja vilka läsutbyteskategorier som är aktuella i varje fall. 
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4 Metod  

 

I detta kapitel resonerar vi kring metodval samt infallsvinklar på kvalitativ metod som 

vi uppfattar vara relevanta för undersökningens förutsättningar. Vi diskuterar också 

utformning av intervjuguide, genomförande av intervjuer samt urval av respondenter. 

Etiska aspekter kommenteras i den löpande texten.  De metodtexter som i första hand 

varit vägledande för vårt arbete är författade av professor Jan Trost som är knuten till 

sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, föreläsaren och fil. Dr. i psykologi 

Heléne Thomsson samt Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi vid Århus 

universitet.  

4.1 Val av metod 

 

Information om hur upplevelser av skönlitterära texter kommer till uttryck hos den 

enskilde individen kan endast tillhandahållas av läsaren själv. Av denna anledning valde 

vi att utföra kvalitativa forskningsintervjuer. Den aktuella intervjuformen som användes 

var den halv-strukturerade intervjun där ämnet för undersökningen tematiserades i 

övergripande frågeområden. Denna intervjuform fungerade som stöd i vår roll som 

intervjuare samtidigt som den gav utrymme för öppna svarsalternativ och varierande 

följdfrågor.  

 

Då det gäller själva ämnet för intervjun, menar Trost, måste detta vara föremål för 

eftertanke. Frågor väcker minnen, tankar och föreställningar som kan vara såväl 

behagliga som obehagliga. Intervjuaren bör därmed vara beredd på känslomässigt 

oförutsägbara reaktioner från den intervjuade (Trost 2004, s. 103). Vi uppfattar inte 

undersökningens ämne ”en bra bok” som känsligt. Hade fokus legat på en bok som 

förändrar eller en favoritbok skulle risken för starka emotionella reaktioner möjligen ha 

ökat. Vi har emellertid diskuterat ämnet som ett möjligt etiskt dilemma. Främst har vi 

uppfattat att undersökningens perspektiv på läsarens roll i förhållande till texten skulle 

kunna inkräkta på den personliga integriteten. Information har därför lämnats till 

respondenterna vid flera tillfällen kring undersökningens syfte, behandling av 

identifierande uppgifter och hantering och förvaring av insamlat material (Trost 2004, s. 

104).   

4.2 Förförståelse, fördomar och tolkningsperspektiv 

 

En fråga av vikt för den som undersöker en företeelse är huruvida egna uppfattningar 

och attityder påverkar tolkningen av det empiriska materialet. Dessa befintliga 

antaganden om en företeelse går i ett forskningssammanhang under begreppet 

förförståelse. Enligt Holme och Solvang kan förförståelsen ha sin grund i utbildning, 

vetenskaplig arbete eller personlig erfarenhet och betraktas ofta som objektiv given. En 

annan form av antaganden som påverkar uppfattningen om en företeelse är socialt 

grundade fördomar. Förförståelse och fördomar är de således de ingredienser som 

bygger upp denna subjektiva referensram och som är av stor betydelse för tolkning och 

resultat. Central för den kvalitativa forskningsprocessen är, enligt Holme och Solvang, 

denna växelverkan som finns mellan den undersökandes tolkning och de uppfattningar 

och värderingar som de intervjuade personerna ger uttryck för. Ur denna ömsesidiga 

påverkan alstras sedan nya frågeställningar och uppfattningar fram till dess att en rimlig 

förståelse av företeelsen har uppnåtts (1997 s. 95f.).  
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4.3 Trovärdighet i kvalitativ forskning 

 

I samband med diskussionen om god kvalitet i vetenskapliga undersökningar används 

ofta begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Enligt Thomsson handlar 

begreppet validitet om huruvida kunskap är giltig, välgrundad och hållbar. Inom 

tolkande och förståelsegrundande undersökningar används validitetsbegreppet främst i 

anslutning till frågan om undersökningen studerar det den avser att studera (2002, s. 

31). Att arbeta med validering inom kvalitativ metod handlar exempelvis om att öppet 

redovisa ämnets perspektiv och att anlägga en kritisk syn på analysarbetet (Kvale 1997, 

s. 218). Vår ambition är att arbeta så genomskinligt som möjligt med dessa frågor. Med 

begreppet reliabilitet avses traditionellt tillförlitligheten i själva mätinstrumentet. En 

tillförlitlig mätning innebär därför att den inte är utsatt för slumpmässig påverkan. 

Någon hög reliabilitet utifrån dessa kriterier är omöjlig att uppnå med den kvalitativa 

forskningsintervjun då syftet är att förstå hur den intervjuade tänker och känner. 

Förutsättning för tillförlighet blir då statiskhet vilket är inte är aktuellt vid 

förståelsegrundande undersökningar där processer och förändringar snarare förväntas 

(Trost 2004, s. 112). Begreppet generaliserbarhet handlar om möjligheten att överföra 

resultatet från en undersökningsenhet till en annan. I en förståelsegrundande 

undersökning – som inte syftar till att dra allmänna slutsatser utifrån enskilda fall – blir 

innebörden i begreppet generalisering problematisk. Innebörden i ordet sanning handlar 

i en tolkande studie inte om att bevisa utan istället att nå en fördjupad förståelse av en 

företeelse. Generaliserbarhetsbegreppet inom den kvalitativa ansatsen bör därför förstås 

som ett sätt att utvidga förståelsen av en företeelse eller vissa grupper och därigenom nå 

nya tillämpningsområden (Thomsson 2002, s. 33).  

4.4 Urval av respondenter 

 

När kvalitativ intervju valts som metod handlar nästa viktiga fråga om vilka som ska 

intervjuas, urvalet. När individer eller miljöer väljs ut till kvalitativ forskning kan 

urvalet ofta inordnas under kategorin purposeful sampling. Strategin går ut på att 

avsiktligt välja ut de personer, aktiviteter eller miljöer som kan ge den information som 

i förlängningen gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna (Maxwell 2004, s. 88). 

Urvalen vid kvantitativa metoder syftar till att resultaten ska vara generaliserbara men 

logiken och styrkan i purposeful sampling bottnar i att genom urvalet få en fördjupad 

förståelse. Fallen
16

 ska kunna belysa fenomenet i fråga och väljs ut med kriteriet att vara 

informationsrika. Syftet med urvalet är att uppnå insikter omkring ett fenomen (Patton 

2002, s. 40-46). Repstad menar att inom urvalets ram bör intervjupersonerna vara så 

olika varandra som möjligt med tanke på att intervjuerna ska kunna ge en bred och 

generell bild, dock inte statistiskt representativ, av det som studeras (1999, s. 67).  

 

I vårt fall var det av vikt att välja personer som har erfarenheter ifrån regelbunden 

skönlitterär läsning över en längre tid. Vi tror det är mer sannolikt att sådana läsare har 

reflekterat över sin respons på och utbyten av specifika böcker, enskilt eller i samtal, än 

de som läser sällan. Därför beslutade vi att urvalet skulle bestå av åtta kvinnor i åldrarna 

45 till 64 år vilka läst skönlitteratur regelbundet under större delen av sina liv. Antalet 

intervjuer är anpassat till de ramar som gäller för en magisteruppsats när det gäller 

arbetsinsats och tidsåtgång. Att valet föll på kvinnor i en viss ålder har med statistiken 

kring skönlitterär läsning att göra. Det är fler vuxna kvinnor än män som prioriterar 

                                                 
16

 Med fall avses här människor, organisationer, samhällen, kulturer eller händelser.  
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skönlitterär läsning och det är ingenting nytt. Men statistiken visar även en ökande 

andel kvinnor som läser skönlitteratur i vissa åldersgrupper. År 2006 läste 41,4 % av 

kvinnorna mellan 16 – 84 år skönlitteratur varje vecka och 83,4 % läste skönlitteratur 

någon gång under ett år.
17

 I åldersgrupperna från 30 år och uppåt hade den skönlitterära 

läsningen mellan 1999 och 2006 ökat betydligt i båda dessa kategorier. I åldersgruppen 

45 – 64 år ökade andelen kvinnor som läste varje vecka från 39 % till 43,8 % och bland 

dem som läste skönlitteratur någon gång under ett år ökade andelen från 80 % år 1999 

till 85,5 % år 2006 (Nya kulturvanor 2008, s. 79). Vi finner den här ökningen intressant, 

inte minst med tanke på att allt fler medier och olika aktörer i samhället konkurrerar om 

vår tid och uppmärksamhet.  

 

Att integrera läsning av skönlitteratur i vardagslivet är alltså något som många kvinnor 

gör. I den här undersökningen fokuseras enskilda möten mellan några vuxna kvinnliga 

läsare och ”en bra bok”. Genom att intervjua dessa kvinnor om vad de uppskattat i 

mötet med boken, tror vi även att förståelsen för varför en del kvinnor prioriterar 

läsning kan öka. Vi vill poängtera att denna uppsats inte har något genusperspektiv. Det 

är ett faktum att andelen vuxna kvinnor som läser skönlitteratur är betydande och vi ser 

dem därför som en viktig målgrupp för exempelvis bibliotekens litteraturarbete. Om den 

här undersökningen kan bidra med en fördjupad förståelse kring vad som sker i möten 

mellan kvinnliga läsare och skönlitteratur, vilket är förhoppningen, är det sannolikt att 

den förståelsen kan ha relevans för litteraturarbete även gentemot andra målgrupper.  

 

När väl urvalskriterierna enligt ovanstående var fastlagda, kunde sökandet efter 

respondenter starta i de sammanhang där vi befann oss, yrkeslivet och övriga 

bekantskapskretsen. Samtliga respondenter har tillfrågats om medverkan i 

undersökningen, vid ett personligt möte med någon av oss. Respondenterna bor och 

verkar i fjärde storstadsregionen
18

 och är skönlitterärt intresserade medelålders kvinnor. 

För övrigt är urvalet heterogent och varierande när det gäller deras yrkesval, personliga 

intressen och familjesituationer.  

4.5 Utformning av intervjuguide och modifiering av en figur  

4.5.1 Intervjuguide 

 

En viktig uppgift inför kvalitativa intervjuer är att utforma en intervjuguide. Vilken 

intervjuform som väljs har betydelse för hur guiden utformas och hur den sedan 

används under intervjun. En halvstrukturerad intervju utgår ofta från ämnesområden där 

frågor kan sorteras in. Ambitionen är att alla frågor ska ställas men också att tillåta 

respondenterna en viss frihet att vidareutveckla för dem relevanta och intressanta 

ämnen. Intervjuaren skapar förutsättningar för att en intervju kan och får ta en oväntad 

ny riktning där respondentens kunskap kan tas till vara (Hesse-Biber & Leavy 2006, s. 

125f.). När det gäller att formulera frågor menar somliga kvalitativa forskare att man 

inte ska ha färdigformulerade frågor utan endast frågeområden (Trost 2005, s. 50). 

Repstad menar att stickord kan räcka som stöd för att formulera frågor under 

intervjuerna (1999, s. 64). Som helt oerfarna anser vi det nödvändigt med 

färdigformulerade frågor så att innehållet i det respondenterna säger kan fokuseras.   

                                                 
17

 År 2006 läste 21,3 % av männen mellan 16 – 84 år skönlitteratur varje vecka och 61,1 % läste 

skönlitteratur någon gång under ett år. Se Nya kulturvanor 2008, s. 79. 
18

 Fjärde storstadsregionen utgörs av Linköping och Norrköping samt ett antal omkringliggande orter av 

olika storlek och karaktär.  
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När intervjuformen är vald ska sedan själva innehållet i intervjun bestämmas och det 

görs mot bakgrund av och med stöd av den teoretiska förförståelsen (Lantz 2007, s. 50). 

Trost menar att problemställningen och det teoretiska perspektivet sammantaget och 

närmast per automatik ger upphov till vad man ska fråga om (2005, s. 47). Att utforma 

guiden har för oss varit en tidskrävande process där teorin och litteraturen har använts 

som plattform, för att fånga olika teoretiska perspektiv i frågorna. Att intervjuerna ska 

röra sig omkring något högst personligt, en specifik läsupplevelse, är också av vikt. När 

Trost tar upp vad man kan fråga om, menar han att det utifrån den intervjuades 

synvinkel nästan inte finns några frågor som är för känsliga. Det är under förutsättning 

att en förtroendefull relation skapas mellan respondent och intervjuare och att 

frågeställningarna är relevanta för studiens ämnesområden (Trost 2005, s. 47f.). Vår 

ambition har varit att formulera enkla, raka och för ämnet relevanta frågor (Trost 2005, 

s. 75f.). Öppna frågor har valts i första hand men stängda förekommer.   

 

Att utarbeta en struktur och placera in frågorna under relevant ämne har varit 

utmanande då ämnena ofta är överlappande. Pilotintervjun, som vi strax återkommer 

till, och nästkommande intervju gav upphov till några justeringar av guiden. Den 

slutliga versionen inleds med några allmänna frågor kring respondenten, dennes 

läsvanor samt läsningens generella betydelse. Därefter sorteras frågorna in under 

följande tre ämnesområden: ”en bra bok”, läsarens reflektioner kring innehållet i den 

skönlitterära boken och läsarens utbyte av ”en bra bok”. Slutligen ställs några 

avrundande frågor.  

4.5.2 Modifiering av en figur med olika läsutbyten  

 

Vi fick under pilotintervjun och nästkommande intervju uppfattningen om att 

respondenterna tyckte det var svårt att med ord beskriva upplevelsen av den bok de valt. 

De uttryckte denna svårighet verbalt men även med kroppsspråk och mimik. Av en ren 

slump stötte vi vid den här tiden på Gitte Ballings doktorsavhandling i en sökmotors 

träfflista. Resultatet från Ballings studie angående informanternas utbyten av ”Den gode 

historie” presenteras i avhandlingen med en figur. Balling menar att figuren kan 

användas som en hjälp för läsare vid undersökningar där läsupplevelser ska formuleras 

med ord. De sju olika utbyten av läsning som figuren omfattar ger olika ingångar till att 

prata om en läsupplevelse. Läsupplevelsen kan underhålla, skapa igenkänning och 

identifikation, lära ut något, ta ut läsaren på en resa, få läsaren att glömma tid och plats, 

ge avslappning eller göra läsaren känslomässigt berörd (Balling 2009, s. 133-159). Vi 

bestämde därför att från och med intervju tre använde oss av denna figur. Figuren 

ritades av med hjälp av Word-programmet och texten översattes från danska till svenska 

(se bilaga 4). Eftersom bilder är skyddade av upphovsrätten har vi även varit i kontakt 

med Gitte Balling via e-post och då bifogades den modifierade figuren. I brevet 

förklarade vi syftet med vår undersökning och frågade om vi fick tillåtelse att publicera 

den modifierade figuren, vilket Balling vänligen gav sin tillåtelse till.  

 

I intervjuguiden har vi markerat vid vilka frågor som figuren har varit tänkt att 

användas, vilket är fråga 25 och 26. Vi har dock varit flexibla och ibland tagit fram den 

i anslutning till andra frågor, när vi uppfattat att respondenten skulle kunna ha glädje av 

den. Respondenterna har överlag uttryckt att figuren varit till hjälp. Vi har funderat över 

huruvida figuren har varit styrande för deras svar gällande utbyten av boken. Men vi har 

ändå haft uppfattningen att respondenterna verkligen har tänkt efter och bara valt de 
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utbyten som de känt igen sig i. Ingen av respondenterna har känt igen sig i alla sju 

utbyten. 

4.6 Genomförande av intervjuer 

4.6.1 Pilotintervju  

 

Den 3 mars 2010 utförde vi en pilotintervju i en av uppsatsförfattarnas hem. Hur 

kontakterna togs med samtliga respondenter beskrivs under nästa rubrik. Pilotintervjun 

visade sig mycket lärorik. Vi hade bestämt att en av oss skulle vara huvudansvarig vid 

intervjun och att det skulle vara den som inte hade någon personlig relation till 

respondenten. Den andre skulle stötta den huvudansvarige om denne till exempel 

tappade tråden eller missade något relevant och kunde vid behov ställa följdfrågor, men 

skulle annars hålla en låg profil. Att observera skeendet under intervjun och vid behov 

anteckna intressanta iakttagelser föll också på dennes lott. Denna strategi fungerade 

mycket väl. Det planerade upplägget för intervjuundersökningen visade sig emellertid 

ha stora brister. Att ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra en 

kvalitativ intervjuundersökning blev uppenbart. Planen var nämligen att intervjua varje 

respondent kring två läsupplevelser, dels utifrån en favoritbok och dels utifrån ”en bra 

bok”. Intervjuguiden skulle alltså användas två gånger. Bristerna med det upplägget 

framkom mycket tydligt under intervjun och under efterarbetet med transkriberingen. 

Förutom att det var tidsödande och tröttsamt för respondenten ställde det även för stora 

krav på en ovan intervjuares förmågor och ledde till ett forcerat tempo. Ändå tog 

intervjun över en timme och transkriberingen blev mycket tidsödande. Textmängderna 

som hade genererats efter transkriberingarna av samtliga åtta intervjuer hade även blivit 

ohanterliga under analysfasen. Transkriberingen av pilotintervjun avbröts därför efter 

det att respondenten intervjuats om sin favoritbok utifrån intervjuguiden. Vår slutsats 

blev att det planerade upplägget inte var försvarbart ur någon aspekt. Därför beslutade 

vi, i samråd med vår handledare, att de återstående intervjuerna skulle utgå ifrån 

respondenternas läsupplevelse från endast ”en bra bok”. Pilotintervjuns första del där 

respondenten intervjuades kring sin favoritbok ingår i denna undersöknings empiri. 

Respondenten som det gällde är Alva. Som vi redan nämnt gjordes även några smärre 

justeringar i intervjuguiden efter intervjun men i stort fungerade frågorna väl.  

4.6.2 Övriga intervjuer 

 

Efter pilotintervjun genomfördes de återstående sju enskilda kvalitativa intervjuerna 

med kvinnliga vuxna läsare under våren 2010 och den sista intervjun inföll den 15 juni. 

Den inledande kontakten med respektive kvinna togs vid ett personligt möte med någon 

av oss två. Hon fick då frågan om att delta i en undersökning om skönlitterär läsning 

och en specifik läsupplevelse, som hon relaterade till uttrycket ”en bra bok”. Vi fick 

uppfattningen att kvinnorna uppfattade ämnet som intressant och spännande. Så gott 

som samtliga kvinnor ställde sig omedelbart positiva till att delta. Ett par av kvinnorna 

uttryckte dock en viss tveksamhet till huruvida egna läspreferenser som deckare och 

kärleksromaner ”var fina nog” i ett sammanhang som detta. Vi betonade då att vår 

undersökning inte syftade till att lägga några som helst kritiska aspekter på litterära 

preferenser. Kvinnorna informerades om att ytterligare information var att vänta. Den 

andra kontakten med kvinnorna skedde i samtliga fall via e-post med ett bifogat 

informationsbrev (se bilaga 1). Vid den tredje kontakten, som skedde via e-post eller 

telefon, bestämdes ett datum för intervjun.  
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De flesta av dessa sju intervjuer utfördes i respondenternas hemmiljö och tidsåtgången 

varierade mellan 35 och 58 minuter. Platsen valdes av respondenterna själva efter det att 

vi gett förslag på mötesplatser. Enligt Trost är hemmiljön sedd ur en trygghetssynpunkt 

lämplig som intervjuplats även om risk för störningsmoment föreligger (2004, s. 44). Vi 

upplevde att denna trygghetsaspekt var betydelsefull då vi var två intervjuare, vilket 

innebär en förstärkt maktposition gentemot den intervjuade (Thomsson 2004, s. 75). 

Innan intervjun påbörjades gavs information om undersökningen och anonymisering 

enligt en checklista (se bilaga 2). Vi fortsatte med upplägget att en av oss hade 

huvudansvaret vid varje intervjutillfälle medan den andra höll en låg profil. Vi gjorde 

fyra intervjuer var. Det innebar att den ena av oss intervjuade tre respondenter som var 

helt obekanta sedan tidigare och en bekant, medan den andra intervjuade två obekanta 

och två bekanta respondenter. Vid ett tillfälle och på grund av sjukdom, utfördes en 

intervju med bara en intervjuare närvarande, men vid sju tillfällen har vi båda närvarit. 

Att det vid varje tillfälle fanns en personlig relation mellan en av intervjuarna och 

respondenten tror vi hade betydelse för den avslappnade och lugna atmosfär som, enligt 

vår uppfattning, infann sig under samtliga intervjuer. Alla respondenter berättade 

engagerat och medryckande kring bokens handling men flertalet uttryckte svårigheter 

kring att formulera de mer personliga aspekterna av läsning. Vi fick ingen känsla av att 

respondenterna försökte anpassa sina svar utifrån vår koppling till Bibliotekshögskolan 

eller utifrån någon uppfattning om hur en läsare bör svara enligt sociala konventioner. 

Istället uppfattade vi att de var trygga i sina läsarroller och att de verkligen ansträngde 

sig för att besvara frågorna utifrån sin egen personliga uppfattning om läsupplevelsen. 

Vi såg till att samtliga av intervjuguidens frågor ställdes men på ett flexibelt sätt och 

tillät respondenterna frihet att utveckla sina resonemang. I vilken ordning frågorna 

ställdes skilde sig därför delvis från intervju till intervju. Samtliga intervjuer avlöpte 

utan större störningsmoment och spelades in med en liten diskret diktafon.  

 

Att intervjutillfällena spreds ut under ca 2,5 månader uppfattade vi som enbart 

fördelaktigt. Vi hade tid till att enskilt reflektera över rollen som intervjuare och det som 

sagts, intervjuinnehåll, mellan intervjutillfällena. Men vi hade också tid till att 

gemensamt diskutera sådana frågor och om det fanns behov av justeringar i någon form, 

samt ge varandra feedback. Figuren, som behandlats under rubrik 4.5.2, kunde införas 

som ett led av att det fanns tillgänglig tid mellan intervju två och tre till inläsning av 

Ballings studie och praktiskt arbete med figuren. Transkriberingar gjordes fortlöpande 

och med en gemensam överenskommelse kring markeringar av exempelvis pauser och 

skratt. Att i efterhand lyssna på en intervju och transkribera den gav kunskaper och 

input till återstående intervjuer. Ändå blev det vid transkriberingarna återigen tydligt hur 

oerfarna vi var, då det först i efterhand blev uppenbart, vart vi borde ha stannat till och 

gjort fler följdfrågor och fördjupningar. Då vi är två uppsatsförfattare blev en 

uppdelning av det empiriska materialet nödvändig.  Huvudansvarig för varje intervju 

tog ansvar för transkribering, redovisning och analys av denna intervju. Respektive 

uppsatsförfattare hade alltså empiri från fyra intervjuer att hantera under analysfasen. 

Efter transkriberingen lästes varje enskild intervju igenom flera gånger i syfte att få en 

helhetsbild kring materialet. Intervjuguidens struktur med centrala teman gav även en 

struktur åt empirin. Temana kan grovt indelas i läsarens samspel med textinnehållet 

(transaktionen), läsarens utbyten av sin läsning och slutligen värderingar av den valda 

boken. Då det gäller redovisning och analys har vi gemensamt och kontinuerligt och i 

samråd med vår handledare, diskuterat kring vilket upplägg som har passat bäst. Även 

tolkning av empirin har diskuterats fortlöpande under analysarbetet.   
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5 Resultat och analys  

5.1 Tillvägagångssätt vid analys 

 

Här följer en beskrivning av vårt upplägg kring resultat och analys. Vi inleder med en 

kortfattad presentation av varje enskild respondent. Därefter vävs resultat och analys 

samman utifrån varje enskild läsupplevelse, där läsarens respons och utbyten av vald 

bok fokuseras. Läsarens respons kommer att belysas med hjälp av Louise M. 

Rosenblatts teori kring läsningens transaktionistiska natur. Läsarens utbyte av boken 

kommer att analyseras utifrån den läsutbytesmodell som utvecklades i samband med 

SKRIN-projektet. Detta upplägg reflekterar den formulerade relation som finns mellan 

de teoretiska perspektiven, där läsutbytesmodellen bygger på resultatet av ett 

transaktionistiskt innehåll (Furhammar 1997, s. 146f.). Värt att notera är att alla 

uppgifter som rör böckernas innehåll kommer från respondenterna själva. Vi har ingen 

kännedom om huruvida dessa uppgifter är korrekta eller inte och reserverar oss för att 

sakfel mycket väl kan förekomma gällande böckernas innehåll. I den här 

undersökningen är det enbart respondenternas egna uppfattningar kring innehållet som 

är av intresse. 

 

Vår analys av transaktionen inleds med en sammanfattande kommentar kring 

respondenternas utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Efter detta 

fokuseras den estetiska läsningen utifrån läsarens beskrivningar av sin respons på 

boken. Den estetiska läsningen definieras av Rosenblatt som läsarens genomlevande av 

en text (1994, s. 27). Det är inte möjligt att fånga upp alla de personliga transaktioner 

som förekommit mellan läsare och text och som ”bygger” den personliga 

läsupplevelsen. Vi har, utifrån Rosenblatts beskrivning av sina teoretiska 

utgångspunkter, gjort ett urval av möjliga faktorer som är av betydelse för vår analys. 

Vi ställer därför följande frågor till vårt empiriska material: Hur ser den personliga 

lässituationen ut? Vad karaktäriserar den personliga läsningen (känslor, tankar, 

sinnesförnimmelser) och hur kan den förstås utifrån föreställningen om transaktioner?  

Aspekter som vi tror är av betydelse för estetiska transaktioner är vilka eventuella frågor 

läsningen väckt och huruvida någon form av identifikation med gestalter, övergripande 

handling eller konkreta situationer har förekommit.  

 

När respondentens enskilda läsupplevelse analyserats utifrån dennes transaktion med 

innehållet i boken, kommer den fortsatta analysen att belysa empirin från samma 

läsupplevelse, men utifrån läsutbytesmodellen. Vi finner det sannolikt att mer än en 

utbytesform är representerad i varje enskild respondents läsning av ”en bra bok” men 

troligen färre än i undersökningar som rör all förekommen läsning. Varje respondents 

uttalanden kring sina utbyten ifrån läsupplevelsen ses som ett centralt uttryck för 

relationen mellan läsaren och texten/boken. Den empiri som berör respondenternas 

utbyten kommer vi först att granska utifrån dimensionen opersonlig vs personlig och 

dimensionen instrumentell läsning vs upplevelseläsning, men den granskningens 

resultat berörs inte i text. Resultatet använder vi för att sedan i text kunna presentera 

vilken eller vilka utbytesformer som vi uppfattar respondenten har gett uttryck för kring 

sin läsning i intervjuempirin. Det primära för oss är att få en förståelse kring vilka 

funktioner läsningen av en bra bok kan fylla för en läsare och där uppfattar vi 

läsutbytesmodellens styrka. Den svaghet hos modellen som tidigare uppsatsförfattare 

noterat i med att gränserna mellan kategorierna är svårbestämda vill vi istället se just 
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som en styrka. Vår avsikt är inte att försöka förenkla komplexiteten i läsning, snarare 

belysa, och där fyller de olika kategorierna en viktig roll.  

5.2 Presentation, resultat och analys utifrån respektive respondent  

5.2.1 Alva 

 

Alva är 52 år gammal och arbetar med ekonomi inom mediasektorn. Hennes utbildning 

är gymnasial. På fritiden umgås hon med sina barn och vänner, ser gärna en bra film och 

försöker hålla uppe sin träning. Sin skönlitterära läsning ser hon som det fritidsintresse 

hon investerar mest tid i. Alva började läsa i lågstadieåldern och då mest Wahlströms 

flickböcker med de röda ryggarna. Hon minns då att ” en bra bok var som en 

guldgruva.” Idag läser Alva cirka tre böcker i månaden. Det finns alltid en bok på gång. 

Alva läser på kvällen, innan hon ska somna, vilket har blivit en ”viktig ritual” inför 

nattens sömn. Under semestrar och resor finns alltid böcker med så att hon ”inte ska bli 

utan”. Alva läser gärna såväl deckare och romaner som historiska skildringar. Ett 

uppskattat författarnamn är viktigt för hennes bokval men inte av avgörande betydelse. 

Emellertid uppmärksammar hon litteratur som tilldelats priser. Alva läser skönlitteratur 

för rekreation och avkoppling. Läsningen ger henne insikter, skönhetsupplevelser och 

spänning. En bra bok, menar Alva, är språkmässigt njutbar och engagerar omgående, 

man kan inte lägga den ifrån sig och när man inte läser längtar man till den. Alva 

betonar också en bra boks sociala funktion: ”Jag rekommenderar den till mina barn, 

vänner, bekanta och arbetskamrater.” 

 

Inför intervjun har Alva valt Snö faller på cederträden
19

 av David Guterson. Om sitt val 

säger hon: ”Det är en bok som jag har läst många gånger och som är min absoluta 

favoritbok, jag tycker den har allt. ” Avgörande för valet var hennes känslomässiga 

utbyte av den. Alva läste boken hemma för ca tio år sedan och har läst den flera gånger 

sedan dess. Hon kan ”liksom känna känslan i den”, säger hon. Boken ger henne 

”ungefär samma sak gång på gång på gång”. Alva upplevde boken som jämn. Hon har 

rekommenderat den till andra.  

5.2.1.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Om boken Snö faller på 

cederträden säger Alva: ”det här är en pärla för mig.” Vidare menar hon att ”den har allt 

som jag vill ha av en bra bok ”. Vi förstår läsningen som att boken inte bara infriat 

hennes förväntningar på en bra bok utan också överträffat dem. Snö faller på 

cederträden är en episk roman som väver samman en rad levnadsöden i skuggan av en 

mordrättegång och i efterdyningarna av det japanska anfallet mot Pearl Harbour. 

Berättelsen, menar Alva ”är dels en liten detektivhistoria, det är en väldigt varm 

kärlekshistoria och det är alltså ett historiskt perspektiv som man kan lära sig något av”. 

Bokens inslag av flera litterära stilarter som Alva generellt uppskattar förefaller vara av 

vikt för hennes uppskattning av den. Om vad i bokens innehåll som är bra säger hon: 

”jag tycker om människorna i boken ”. Viktigt för Alva är att hon också kan ”förstå” 

gestalternas handlingar. Fängslar gör också bokens beskrivningar av människor som 

ställs inför svåra val: ”… som vi alla blir ibland på olika nivåer, det är intressant att läsa 

                                                 
19

 Första svenska upplaga 1996. Originaltitel: Snow falling on cedars. 
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om hur de löser det”, säger hon. Kring omständigheterna vid det första lästillfället 

berättar hon: ” … det klart en sån här bok erbjuder mig liksom flykt från verkligheten 

när jag än läser den, och det är klart, då hade jag mycket omkring mig, jag levde 

stressigt och det påverkade mig säkert att tycka ännu mer om den kan jag tänka mig.” 

För oss är således de kända förutsättningarna att Alva läst utifrån ett behov av rekreation 

och att innehållet i lässtunden motsvarat hennes förväntningar på intellektuell, 

emotionell och språkmässigt estetisk stimulans. Vi vet också att Alva sannolikt innan 

läsningen uppmärksammat att boken tilldelats det litterära PEN/ Faulkner-priset.  

 

Estetisk läsning. Alvas starkaste minnesbild av boken är att den förmedlade mycket 

känslor till henne: ” … den väcker lite vemod hos mig … säger hon. Alva berättar här 

om den omöjliga kärlekshistorien mellan en amerikansk man och en japansk kvinna: 

den är ” … väldigt sorglig den här kärlekshistorien mellan två väldigt unga människor 

som är jättevarm och sinnligt beskriven …”, säger hon. Alva ger här uttryck för ett såväl 

personligt genomlevande som en medvetenhet kring språkets betydelse för hennes 

respons. Att bokens formella element haft betydelse för Alvas läsupplevelse kan förstås 

inom ramen för estetiska transaktioner men vidareutvecklas inte här. Hur kan då känslor 

av sorg och vemod förstås utifrån Alvas samspel med bokens innehåll? Att Alva 

engagerat sig i bokens gestalter framkommer då hon säger: ” … det är nog en stor del av 

det att jag tycker så mycket om den, att det finns uns av mig tycker jag i nästan var och 

en av personerna i den”.  

 

Alvas förmåga till igenkänning och inlevelse förefaller inte begränsas av personliga 

förutsättningar. Hon säger sig kunna identifiera sig med såväl en ung krigsveteran som 

mist en arm som en äldre man ” … fastän jag är väldigt långt ifrån en gammal knarrig 

advokat … ” säger hon. Alva menar att hon lär känna bokens gestalter ” … genom de 

val de gör och hur de är.” Bokens mest minnesvärda gestalt är enligt Alva den unge 

journalisten som ställs inför valet att lägga fram eller undanhålla bevis. ”Man känner ju 

hans vånda” berättar Alva: ” … han kan ju strunta i det, att berätta om det där, och 

skicka den här mannen i döden, för det är dödsstraff om han blir dömd ... då kan han ju 

vinna tillbaka sin ungdomskärlek för han kan inte släppa henne med sin tanke och sin 

känsla …”. Att mannen, som för Alva är bokens mest minnesvärda gestalt, beslutar sig 

för det moraliskt rätta ”tilltalar mig” säger hon, men samtidigt gör det henne sorgsen 

eftersom hans liv blir ”ensamt och tragiskt”. Vemodet Alva upplever i samband med 

mannens öde förstår vi som en konsekvens av den episod Alva bäst minns från boken: 

”den alldeles unga pojken och flickan som älskar varandra och lyckas bli ensamma i ett 

ihåligt cederträd i skogen på hemväg från skolan. De har en ofullbordad kärleksstund 

där, jag minns det som mycket varmt och innerligt.”    

 

För Alva förefaller boken Snö faller på cederträden väcka frågor om grunderna för och 

konsekvenserna av människors livsval. Hon har också uppmärksammat frågor kring hur 

fördomar skapas mellan olika kulturer. Om ett i boken minnesvärt livssval berättar Alva 

att det känns bra att ” … moralen segrar …” men att detta ställningstagande har ett högt 

personligt pris i form av ett fortsatt liv i ensamhet. Bokens tema kring relationer mellan 

olika befolkningsgrupper är knutet till berättelsens till viss del historiska autencitet. 

Många människor av japanskt ursprung ” fick utstå så mycket hat och orättvisa ” menar 

Alva, trots att de var helt oskyldiga. Väsentligt för Alvas läsning är dock att hon förstår 

människors handlingar utifrån att ” det finns en rädsla som människor har som lyser 

igenom. ”Alva menar att boken är ” en vemodig berättelse” och att den bestående 

känslan är ”vemod”. Det förefaller rimligt att knyta denna känsla till det Alva upplever 
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sig ha tagit med efter läsningen: ” … det är ju en ganska djup levnadsvisdom i också det 

här, att ja, dessa människoöden, så det kan bli, och de överlever det här … ”.  

5.2.1.2 Resultat och analys av läsutbyte 

 

Opersonlig upplevelseläsning. Alva menar att hennes läsning av boken har ” … ett rent 

underhållningsvärde, det är en spännande roman, lite av deckare på sina håll … ”.  

Värt att notera är att Alva själv förbinder berättelsens underhållande och spännande 

element med bokens inslag av deckargenren. Detta förefaller vara en rimlig förklaring 

till att läsningen stundtals forcerats mot upplösningen. Transaktionsanalysen visar att 

Alva läst boken utifrån ett behov av avkoppling från den egna verkligheten. Att hon 

önskar leda uppmärksamheten bort från den egna tillvaron tyder här på en opersonligt 

beaktande läshållning. Vi uppfattar emellertid att Alvas personliga identitet har varit 

starkt närvarande då innehållet i denna lässtund fyllt hennes behov av kognitiv, affektiv 

och estetisk, i betydelsen konstnärlig, stimulans.  

 

Personlig upplevelseläsning. Om bokens utbyte säger Alva: ” den absolut största 

behållningen är den känslomässiga, liksom jag njuter av att läsa den, det är som poesi ”. 

Hennes känslomässiga respons är förankrad i att hon lär känna bokens karaktärer genom 

deras moraliska ställningstaganden och att en igenkänning finns: ” … det finns uns av 

mig tycker jag i nästan var och en av personerna … ” säger hon.  

Alva kan sägas ha förstått berättelsen utifrån de fiktiva gestalternas 

handlingsmöjligheter och vilka konsekvenser dessa handlingar får. Att Alva uppger att 

hon tilltalas av att ”moralen segrar” berättar därmed också något om hennes egna 

värderingar. Ytterligare omständigheter som talar för en personligt hållen läsning är då 

Alva minns att lästempot varit långsamt: ” jag tror att det här var en sån bok som jag 

försökte liksom hålla tillbaks lite för att jag ville att den skulle räcka länge”. Att avsluta 

läsningen kändes ”ledsamt” menar hon.  

 

Opersonlig instrumentell läsning. I sin utvärderande respons på boken lyfter Alva fram 

att boken har ett historiskt perspektiv som ”man kan lära sig något av … ”. Om sin 

behållning av boken säger hon: ” … sen är det ju ett ren faktamässigt behållning, det 

tyckte jag var intressant och veta att man gjorde så där i USA … ”. Alva ger också 

exempel på den inblick om hur okunskap om en annan kultur kan leda till fördomar: … 

man pratar om hur känslokall han ser ut och hur han rör inte en min och för japaner är 

det ett sätt att visa hur, alltså han är stolt och håller tillbaka sina känslor, alltså de olika 

kulturerna krockar …” 

 

Personlig instrumentell läsning. Huruvida läsningen haft någon terapeutisk inverkan 

framkommer inte i Alvas beskrivningar. Läsningen, som Alva talar om som 

”överväldigande” och boken som hon ” … kan känna känslan i ... ” berättar om en stark 

känslomässig respons. Då vi endast har tillgång till små och fragmentariska delar av 

Alvas livshistoria går det inte att utesluta att hon känt sig exempelvis tröstad, lugnad 

eller stärkt genom sin läsning.    

 

Sammanfattande reflektioner. Kring bokens betydelse idag säger Alva att hon är väldigt 

glad att ” hon kom över” den. Läsupplevelsen har fyllt ett behov av intellektuell, 

känslomässig och språklig stimulans. Läsningen har upplevts som underhållande men 

det primära utbytet har varit känslomässigt. Alvas respons kan förstås utifrån en 

igenkännande läsning och att frågor av moralisk och etisk karaktär har 
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uppmärksammats. Den kunskap Alva tagit med från läsningen är förankrad i 

berättelsens skildringar av autentiska historiska händelser. Utöver detta har hon fått 

kunskap och inblick i en annan kulturs levnadsvillkor. Att läsningen haft en terapeutisk 

verkan kan inte uteslutas.  

5.2.2 Bea  

 

Bea är 55 år, har gymnasieutbildning och jobbar inom ett administrativt yrke. Hon har 

vuxna barn och är både farmor och mormor. Fritidsintressen är lantstället, att gå i 

naturen och att umgås med barnbarnen samt ”så tycker jag ju om att läsa”. Bea är även 

intresserad av hästar och hundar men prioriterar annat för tillfället. Bea började läsa 

skönlitteratur när hon var 14 år och då framförallt kärleksromaner. Sedan övergick 

intresset till litteratur som skildrade levnadsförhållanden under olika tidsepoker, som 

1800-talets klasskillnader. Hon har läst regelbundet, förutom ett uppehåll på 8-9 år när 

hon fick barn, då hon var för trött att läsa. Bea saknade då läsningen ”jättemycket”. 

Läsandet går i vågor men för tillfället uppskattar hon sin läsning till 8-10 böcker/år. Bea 

förklarar varför hon läser med ” … det är som jag säger att komma in i en annan värld 

… då lever man i två världar … så upplever jag det ... i och med att jag går in i boken så 

är jag jagad då springer jag och gömmer mig nästan … jag är den människan som det 

handlar om alltså”. Bea utvecklar vad läsningen betyder för henne med ”Ja, den ger mig 

stimulans tycker jag … man behöver liksom komma ifrån vardagen … så här lever jag 

men det är skönt att läsa om hur andra lever … man blir lite medveten om omgivningen 

mera”. En bra bok i allmänhet är ”innehållsrik” och ”väl utförd” vilket för Bea innebär 

detaljerade miljöskildringar som hon kan omvandla till inre bilder och exemplifierar 

med ”lyktorna lyser” och ”gamla hus som ger skugga åt asfalten”.  

 

Till intervjun har Bea valt boken Gömda
20

 som skrivits av Liza Marklund. När Bea 

förklarar sitt val lyfter hon fram verklighetsbakgrunden och att det handlar om ”här och 

nu”. Hon beskriver sin inlevelse med ”det var ju så man själv nästan packade väskan 

och flydde hela tiden”. Bea köpte och läste den här boken i sitt hem för ca 10 år sedan. 

Hon tyckte boken var ”bra ända från början till slut. Eller bra och bra”, hon vill hellre 

benämna den fängslande. Hon tyckte att bokens titel sa en hel del men kommer inte 

ihåg omslaget. Bea sträckläste boken under två dagar. Som ensamstående mamma 

innebar det att hitta gluggar mellan arbetet, hushållsgöromålen och omsorger om barnet. 

Bea minns och redogör detaljerat för dessa gluggar. Hon har aldrig läst om boken för 

”jag har allt i huvudet … jag kan se radhuset där dom bodde och blåa gardiner … som 

hon drog för så att inte han kunde se när han kom i en vit Volvo Amazon”. Bea har 

diskuterat boken med andra som läst den och alla har tyckt det är en förskräcklig 

historia men samtidigt fängslande. Speciellt hur något positivt som en förälskelse kan 

leda till ett helvete, för som i det här fallet, en mamma och hennes dotter, har engagerat.  

5.2.2.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. När Bea ska förklara vad som är 

”bra” med Gömda värjer hon sig mot att använda uttrycket bra och menar ”det var ju 

tråkigt att läsa om det men alltså, men den var ju en bra förklaring till hur det kan gå 

till”. Efter att ha pratat om bokens innehåll en stund får Bea återigen beskriva vad som 

är ”bra” och säger ”Det är svårt att säga. Det var ju hennes liv liksom så här kan det gå 
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när man blir kär.” Bea fortsätter sin förklaring med: ”hon vart ju störtförälskad i honom 

och sen slutade det så … allihopa vart ju söndertrasade ... det tycker jag är, ja att det kan 

bli så.” Bea menar att ”det var hela handlingen som jag fängslades av” och ”just att det 

var verklighet, det har ju hänt”. Bea lyfter flera gånger fram verklighetsbakgrunden som 

viktig för sin uppfattning om boken och sin starka reaktion på den. Bea läste en gång 

boken efter att ha hört några arbetskamrater prata om den som fängslande, men hade 

inga direkta förväntningar inför läsningen ”utan jag ville bara läsa och inse fakta”. Bea 

är överhuvudtaget inte intresserad av ”fantasiböcker” utan är ”intresserad av sånt som 

kan ha hänt och har hänt”. Bea menar att ”är det påhittat, det säger inte mig ett dugg”. 

Bea prioriterade boken och sträckläste den, alla lediga stunder togs till vara. Bea tänkte 

tidigt i boken att ”det här kommer inte att sluta bra”. Sammanfattningsvis kan sägas att 

Bea ”går in i boken” för att få uppleva en annan värld och förankringen i nutid och 

verklighetsbakgrunden fängslade henne och präglade hennes läsning.  

 

Estetisk läsning. Vad är det specifikt i innehållet som Bea fängslats av och reagerat på? 

Bea ger genom hela intervjun uttryck för känslor och tankar kring innehållet, vilket 

tyder på en estetisk läsning, som präglats av genomlevande och Beas ”upprördhet”. Hon 

menar själv att det är själva händelsen där kulturkrockar mellan människor med olika 

ursprung skildras, som är fängslade om än ”förskräckligt, men jag tyckte ändå att det 

var nyttigt liksom hur det kan gå”. Bea berättar om en utländsk kille och en svensk tjej 

som förälskar sig och får en dotter, men tjejen bryter upp för att killen ”bestämde över 

allt”. När tjejen inleder ett nytt förhållande blir familjen utsatta för den tidigare 

pojkvännens trakasserier och påbörjar därför ett liv på flykt, med allvarliga följder för 

dotterns hälsa. 

 

Det finns två genomgående teman som väckte Beas känslor. Dels är det barnets fysiska 

och mentala ohälsa som leder till sjukhusvård, och hur pappan hanterar det, vilket har 

väckt de starkaste känslorna. Sedan är det samhällssystemets brister. Bea menar att när 

”barn kommer in i bilden, barn och djur, då blir det som en spik i hjärnan, det fastnar 

direkt” och ”det som jag tog åt mig av… flickan började ju må så dåligt tack vare, dom 

fick ju fly hela tiden”. Barnets situation återkommer Bea till gång på gång och ger här 

uttryck för kommunikation med textinnehållet, inlevelse och empati för barnet och 

moraliskt avståndstagande från pappans agerande. Kommunikationen mellan Bea och 

texten rör barnets utsatthet, maktlöshet och brist på valmöjligheter. Bea säger 

exempelvis ”den här maktlösheten man känner liksom att barn kan inte uttrycka sig i 

ord” och ”ett barn kan ju inte besluta att nu flyger jag till Australien eller nu byter jag 

till en ny identitet” och ”barn kan ju inte försvara sig på nåt sätt va”. Kring pappans 

föräldraroll verkar textinnehållet mest ha skapat frågor, upprördhet och ett 

avståndstagande hos Bea för ”det var ju fara för hennes liv” och ”att han inte tog hänsyn 

till sitt eget barn … att han liksom kunde backa och tänka att näää så här får jag inte 

hålla på … mitt barn mår så dåligt. Det kan dö. Han fortsatte”. Vid ett tillfälle 

övervägde Bea att sluta läsa boken för ”jag mår ju bara dåligt av det”, vilket visar 

styrkan i empatin. Bea fortsatte ändå läsa för ”jag ville att flickan skulle må bra … börja 

kunna lita på folk”. Bea gör, som vi ser det, en sammanfattande värderande reflektion 

utifrån sin estetiska läsning med ”man ska tänka sig för innan man skaffar barn … man 

ska verkligen lära känna varandra”.   
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5.2.2.2 Analys och resultat av läsutbyte 

 

Opersonlig upplevelseläsning. Sträckläsningen är det enda tecknet på sådan läsning.   

 

Personlig upplevelseläsning. Personlig inlevelse är kännetecknande här och med hänsyn 

till ovanstående finns det ingen tvekan om att den varit stor. Bea talar om sin 

läsupplevelse som ”jag har blivit en erfarenhet rikare” vilket får ses som en 

medvetenhet om samspelet med textinnehållet. Det är också uppenbart att hennes 

upplevelse är personligt färgad med tanke på hennes sympatier för flickan och antipatier 

för pappan. Beas aktiva roll uttrycker hon med ” jag var väl där med, drog ned 

persiennerna, rullgardinerna och hela tiden på min vakt va. Det var jag, det kändes va”. 

Beas inlevelse i och känslor kring den flyende familjen uttrycker hon även med ”att 

dom liksom hela tiden vart upptäckta, det tyckte jag var fruktansvärt otäckt, tänk dig om 

du själv springer och springer … och den personen som du är rädd för hela tiden får tag 

i dig!” Bea själv uttrycker identifikation med berättelsens mamma och säger ”ja kanske 

i det här att man är mamma … det är ju det värsta som kan hända en mamma … att se 

sitt barn lida och må dåligt och inte kunna göra nåt”. Beas känsloengagemang innebar 

att hon tyckte det var ”jätteskönt” att komma till slutet av boken. Slutet var också 

personligt färgat för ”jag hade inte pallat med mer” och ”dom var tvungen att fly 

utomlands … nu kommer dom att få det lugnt, kände jag mig väl lite nöjd … I min lilla 

värld då.” Kort och gott färgas Beas läsning från början till slut av hennes aktiva 

deltagande roll och starka inlevelse i familjens och framförallt barnets situation.   

 

Opersonlig instrumentell läsning. Bea tyckte boken var ”lärorik” och formulerar det 

med ”Hur kulturer liksom, hur det kan förstöra familjeliv, familj, en person eller barnen, 

det har jag väl i bakhuvudet, hur det kan förändras”. Men Bea har även insett att det 

kanske inte handlade om en kulturkrock utan ”den här mannen var ju extremt, liksom 

sjuk”. Ett annat område som Bea menar sig ha fått insikter omkring är det svenska 

samhällssystemet för att skydda hotade personer som hon anser ”är under all kritik, 

alltså just med att skydda sig”. När det gäller samhällssystemet förefaller insikterna vara 

av mer objektiv och opersonlig karaktär än i fallet söndertrasade människor.   

 

Personlig instrumentell läsning. Bea beskriver inte läsningen som terapeutisk. Bea 

menar att det är en ”bra förklaring till hur det kan gå till” men ställer sig sedan undrande 

inför ”att det kan bli så”, söndertrasade människor i förälskelsens spår. Att barns 

välmående är ett ämne som berör Bea personligt är uppenbart. När Bea påpekar att man 

ska tänka sig för innan man skaffar barn med tanke på eventuella negativa följder kan 

det med tanke på hennes inlevelse bara klassas som en personlig insikt. Det är högst 

troligt att Bea använder sig av denna insikt i sina relationer till andra människor, i 

samtal och diskussioner bland annat. Således är det en personlig instrumentell insikt.   

 

Sammanfattande reflektioner. Bokens betydelse för Bea såhär tio år efteråt är just att 

”det var en lärorik bok”. Bea blev en ”erfarenhet rikare”. Den känsla hon tagit med sig 

från boken är ”rädsla, att man inte kunde lita på någon”. Under intervjun väcktes den 

här obehagliga känslan igen och Bea säger ”Han var som en fästing som aldrig, bort så 

här, fästingen sitter kvar”. Sammanfattningsvis är Beas uppfattning om berättelsen att 

den är förskräcklig men fängslande och en förklaring till hur det kan gå till vid 

kulturkrockar, förälskelser och när barn kommer in i bilden. Verklighetsbakgrunden har 

varit helt avgörande för hennes läsning. Bea har läst med starkt känsloengagemang för 

familjen och i synnerhet barnet och ett upprört moraliskt avståndstagande från barnets 
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fars handlingar. Hennes läsarroll har varit aktiv och deltagande. Den personligt färgade 

läsningen har varit fylld av känslor som upprördhet och rädsla, antipatier, sympatier och 

reflektioner. Den personliga insikt hon har formulerat som berör vikten av att förälskade 

par lär känna varandra innan de skaffar barn kan förstås utifrån hennes starka 

engagemang i barnets öde under läsningen.  

5.2.3 Cleo 

 

Cleo är 52 år gammal och arbetar inom den sociala sektorn. Sina studier till socionom 

har hon kompletterat med lite juridik. På fritiden umgås hon med sina barn och barnbarn 

och spenderar gärna tid på familjens sommarställe. Hon ägnar sig också åt simning och 

vattengympa och deltar regelbundet i en bokcirkel. ”Vi är olika människor, vi har lite 

olika yrken” säger Cleo och uppskattar att deltagarnas läsning av samma bok ofta leder 

till olika uppfattningar om den. Sin skönlitterära läsning betraktar hon som en naturlig 

del av tillvaron. Under mellersta tonåren lästes och uppskattades ”feminism och 

kvinnoböcker”. En titel som här nämns är Dotter till en dotter av Inger Alfvén. Cleo 

kallar sig idag periodare på böcker, men har alltid flera titlar liggande på sitt 

nattduksbord. Skönlitteratur läser hon gärna när det är lugnt omkring henne, är tillvaron 

stressig väljer hon tidningen. En bok, säger hon, måste fånga direkt annars lägger hon 

undan den. Cleo uppskattar böcker med verklighetsanknytning och helst läser hon 

biografier. Då vi frågar kring syftet med och betydelsen av hennes läsning menar hon att 

böcker ”berikar ens liv på något sätt” och ”sätter igång tankar och funderingar, om det 

är en bra bok”. Läsningens sociala effekter, att rekommendera och diskutera böcker med 

andra, betonar hon också som betydelsefullt. Att sluta läsa vore inte möjligt tror hon. 

Om vad en bra bok är säger hon: ” … jag behöver inte känna igen saker så, utan det ska 

ge mig något. Ge mig kunskaper eller ja, jag kan inte svara på det, det är svårt”.  

 

Inför intervju har Cleo valt boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva
21

 av Ann 

Heberlein. Att Cleo valde denna bok inför intervjun beror på att hon nyligen avslutat 

läsningen av den. Bäst tycker hon om bokens början där huvudpersonen beskriver sin 

sjukdom. Hennes förväntningar på läsningen var inte höga: ” … jag tänkte att nej, usch, 

det är ny sån där tung, jobbig bok om psykiska sjukdomar men jag blev lite förvånad för 

den är bra”. Cleo läste boken i hemmet. Hon har inte diskuterat boken med andra men 

väl rekommenderat den till flera hon känner.  

5.2.3.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Boken Jag vill inte dö, jag vill 

bara inte leva är enligt Cleo bra därför ” … att man får inblick i hur det är och vara 

psykiskt sjuk. Jag kommer ju i kontakt med det dagligen. Och jag har jobbat med det 

innan också. Och det är så svårt att förstå tycker jag ofta … ”. Boken, menar Cleo, ger 

också insyn i ” … bipolär sjukdom [manodepressivitet, förf. anm.] som det heter, och 

dom här tvära kasten och svängningarna hela tiden. Och det här nattsvarta som, när hon 

mår dåligt.” Av Cleos beskrivningar framgår att hon läst boken utifrån tidigare kunskap 

och erfarenhet kring sjukdomens villkor. Till viss del förefaller boken ha bekräftat 

denna tidigare kunskap. Cleo ger i sin beskrivning ovan också uttryck för att vilja förstå 

sjukdomen på ett djupare plan. Den personliga berättarrösten förefaller ha varit 
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avgörande för Cleos uppfattning av boken som bra ” … i och med att hon [Ann 

Heberlein, förf. anm.] skriver utifrån sitt perspektiv och man får följa henne och vad 

som händer”. Ytterligare en omständighet av vikt för läsningens förutsättningar är att 

Cleo ” … haft flera ärenden om jag ska säga, med just med den här problematiken så det 

är därför jag tror att jag har tagit till mig den ännu mer för att jag är så inne i det här 

nu.”  

 

Estetisk läsning.  Cleo har reagerat på boken med missmod vilket kan förstås utifrån 

hennes förförståelse kring bipolär psykisk sjukdom: ”Jag har alltid tyckt att det har varit 

så svårt att jobba mot psykiskt sjuka människor bara för att det inte händer nåt och man 

ser inget resultat”. Känslor av sorg finns också med i hennes läsning ” … för man tycker 

så synd om hennes familj. Alla övriga runt omkring blir ju lidande”.  Av bokens 

gestalter är Heberleins man den hon minns bäst även om han, till synes, framstår som en 

perifer gestalt och omnämns enligt Cleo ” … bara lite grann, inte så mycket, men han 

framstår som nån, som bara, finns knappt”. Detta förvånar Cleo då hon uppfattar att det 

är han som får familjens tillvaro att fungera. Att Cleo uppmärksammat ett 

anhörigperspektiv förefaller vara en viktig ledtråd till den ilska hon upplever i samband 

med Heberleins beslut att ta sitt liv: ” … för jag brukar tänka hur fan man kan göra så, 

att ta livet av sig när man har barn … ”. Emellertid fungerar Cleos förförståelse om 

sjukdomen balanserande: ” … jag blev nästan förbannad när jag läste den här boken, 

men samtidigt får man ju tänka att hon är sjuk, för det är hon ju … ”.  

 

Cleo menar att boken förmedlar de ”tvära kast och svängningar” som bipolär sjukdom 

innebär för såväl den sjuke som för de anhöriga. En belysande och för Cleo minnesvärd 

situation är då Heberlein åker till sitt sommarställe för att ta sitt liv men i sista stund 

ändrar sig. Att sjukdomen yttrar sig med tvära kast innebär ingen ny kunskap för Cleo. 

Emellertid kan estetiska transaktioner haft betydelse för en fördjupad förståelse. På 

psykakuten, säger Cleo, är Heberlein ” … ena sekunden bland en massa människor som 

mår jättedåligt” och i ”nästa sekund sitter dom i ett sommarhus nere i Skåne med 

fladdrande vita gardiner och gör äpplepaj till barnen”. Cleos visuella upplevelse av 

dessa kontrasterande miljöer har sannolikt väsentligt fördjupat hennes upplevelse kring 

sjukdomens svängningar och kast.   

 

De tankar Cleo tagit med sig efter läsningen, och det boken såväl bekräftar som 

förmedlar, är att sjukdomen är ”nattsvart” att leva med. Vidare förefaller det som om 

mycket av bokens betydelse ligger i att den går bakom fasaden: ” den här kvinnan, hon 

är ju väldigt välutbildad och professor i etik … tjusig och fin på alla sätt, och har ett 

välfungerande liv med tre barn och en man som är präst, och om man tittar på henne, 

ingen skulle tro att det överhuvudtaget finns några problem då … ”, menar hon. De 

frågor boken väcker förefaller kunna förankras inte bara i Cleos yrkesmässiga 

erfarenhet av människor med psykisk sjukdom och deras anhöriga utan också utifrån 

hennes personliga attityd till de etiska frågor som självmordsproblematiken väcker.  

5.2.3.2 Resultat och analys av läsutbyte 

 

Personlig upplevelseläsning. Cleo menar att hon under läsningen av boken och utifrån 

sitt yrke känner igen sig i sin vardag, vilket talar för en personligt beaktande läsning. 

Såväl antipatier som sympatier kommer till uttryck i hennes beskrivningar av bokens 

gestalter och situationer. Vår analys av transaktionen visar att Cleo tagit med en 

omfattande förförståelse kring vad manodepressivitet innebär för den sjuke och de 
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anhöriga in i sin läsning. Cleos kunskap om sjukdomen har verkat balanserande på 

hennes känslor av motvilja och avståndstagande. Hon har också läst boken utifrån en 

stor inlevelse för de anhörigas situation: ”alla övriga blir ju lidande” menar hon. Detta 

engagemang förefaller ha haft väsentlig betydelse för hennes känslomässiga respons. 

Observeras bör att hennes engagemang för Heberleins familj även sträcker sig utanför 

själva lässituationen: ” … tänk om hennes barn läser den här boken, och hennes man … 

”, säger hon. Cleos reaktion kan förstås utifrån hennes uppfattning att boken är ”ärlig” 

och att hon inte läst ”något liknande tidigare”. Något som också talar för en personlig 

upplevelseläsning är att boken lästes långsamt. ”Det är inte nån snabb bok” menar Cleo. 

Hennes beskrivningar av boken är övervägande personligt färgade och knutna till 

konkreta situationer. Kring Heberleins förberedelser inför sitt självmord berättar Cleo:  

 
… hon går och köper kläder åt sin lilla flicka, hon har två pojkar och en flicka, 

strykfria kläder och så för att mannen ska kunna, när hon har dött och köper en 

kanin till ungen och gör allt så för att allt ska vara färdigt och inga problem, och ser 

till att det finns pengar på bankkonto, då har hon bestämt sig, hon ska dö. 

 

Cleo talar om sin läsning som underhållande i betydelsen intressant vilket ger hennes 

läsning en viss orientering mot upplevelsen och ett här-och-nu engagemang. Emellertid 

talar Cleos läsning i än högre grad mot att läsningen varit instrumentell vilket redovisas 

nedan.  

 

Opersonlig instrumentell läsning. Läsningen i denna kategori ger läsaren 

handlingsförberedande objektiv kunskap. Den kunskap som förvärvas är inte knuten till 

själva lässituationen utan kan överföras också till andra situationer. Ord som ofta 

används i samband med beskrivningar av facklitteratur finns representerat här. Cleo 

menar att hennes läsning har gett mycket ” ... bra kunskap när det gäller det här med 

manodepressivitet och psykiska sjukdomar”. Hon menar också att hon har nytta av 

denna kunskap ” … i mitt jobb, eller överhuvudtaget någon nytta.” Då hon reflekterar 

kring boken menar hon också att den är ” ... väldigt jobbig egentligen, nästan mer som 

en fackbok … ” Cleo menar också att boken gett henne ” … en inblick i hur det är att 

vara psykiskt sjuk … ” Här uttrycks således både en nyttofunktion kopplad till en viss 

situation som en mer allmänt hållen inblick i mänskliga levnadsvillkor.  I Cleos 

beskrivningar av boken finns omständigheter som talar för ett personligt beaktande 

kunskapsutbyte vilket redovisas nedan.  

 

Personlig instrumentell läsning. Cleo menar att läsningen inte lärt henne någonting om 

sig själv vilket talar emot ett personligt instrumentellt tillägnande. Emellertid finns i 

hennes beskrivningar omständigheter som talar för det motsatta. Cleo menar att boken 

är bra därför att den ”ger en inblick” i levnadsvillkor som för henne är svåra att förstå. 

Det förefaller som om Cleo, genom sin vilja att förstå, vill tillägna sig kunskap på ett 

djupare plan än att få rent faktamässig information kring sjukdomen. Om sin egen 

person säger Cleo att hon, utifrån det arbete hon har, ”suger åt” sig vissa problem. 

Huruvida läsningen tillfört något som kan innebära en personlig utveckling eller 

förändring går inte att utesluta.  

 

Sammanfattande reflektioner. Om bokens bestående känsla säger Cleo: ”Det är ju att det 

är en förskräcklig sjukdom. Förskräcklig bok med, som är svart och tung och, men som 

var nyttig och läsa”.  Kring bokens betydelse idag säger hon ”Ja, jag kan ju tänka på den 

här som en bra bok. Som jag kan rekommendera om man vill läsa sånt här”. Cleos 

tankar kring bokens bestående känsla sammanfattar väl hennes känslomässiga respons 
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på bokens innehåll samtidigt som en klar nyttoaspekt betonas. De estetiska 

transaktionerna bygger på redan tidigare förvärvad kunskap om psykisk sjukdom i 

kombination med en empatisk läsning för de anhörigas livssituation. Dessa 

omständigheter har varit betydelsefulla för hennes känslomässiga utbyte.  

5.2.4 Disa  

 

Disa är 58 år och arbetar i mediebranschen. Disa har efter realskolan
22

 tagit del av 

internutbildningar på de företag där hon jobbat. Hon har vuxna barn. Disa beskriver sig 

själv som reslysten och läslysten. Att läsa är enligt Disa inte ett fritidsintresse utan 

”någonting som ingår i mitt liv”. Det får förstås mot bakgrund av att texter är en del av 

Disas yrkesliv såväl som privata liv. Disa säger själv att hon är ”textvan, jag 

konsumerar stora mängder text”. Hon har läst sedan barnsben och var ett 

”bokslukarbarn”. Disa sprang ofta till biblioteket och lånade gärna prinsessböcker, desto 

tjockare ju bättre. I 12-13-årsåldern började hon läsa vuxenlitteratur och något senare 

läste hon de ryska klassikerna. Disa har så länge hon kan minnas läst en stund innan 

sovdags varje kväll året om. Disa menar att hon väljer litteratur ”noggrannare idag … ju 

äldre jag blir desto petigare …”. Hon vill inte slösa bort sin tid utan ”… när jag läser vill 

jag läsa det jag tycker om, det jag tycker är bra, det jag är intresserad av”. Hon beskriver 

sig som ”allätare” och läser gärna reseskildringar och biografier. Disa läser alltid fort 

och läser aldrig om böcker för hon ”måste gå vidare” till nya böcker. Böckers språkliga 

utformning är av stor vikt för Disa som menar att ”det förstör min läsupplevelse om det 

inte är ett bra språk”. Disa läser i allmänhet för att: ” … för mig … ingår det i livet, jag 

får ju veta nånting varje gång jag läser, i allmänhet lär jag mig något nytt, i bästa fall så 

får man … det är ju kliché men lite den här, aha:n va, aha … ” Disa beskriver 

läsningens betydelse med orden upplevelse, avkoppling och nöje. Disa tycker att ”en 

bra bok” i allmänhet innebär ”att man lär sig någonting, att man kommer på någonting 

… man kan ju betrakta det som en resa fastän det kanske inte är en geografisk resa”.  

 

Till intervjun har Disa valt boken De fattiga i Łód 
23

 som är skriven av Steve Sem- 

Sandberg. Disa förklarar valet av bok med att hon nyss läst den och hade den färskt i 

minnet. Vid intervjun är det således bara ett par veckor sedan hon avslutade boken. En 

jobbrelaterad resa innebar att delar av boken lästes på resande fot. Det gjorde läsningen 

”lite mera hackad” och Disa säger ”den här höll jag säkert på med i nästan två veckor … 

jag hann inte läsa så mycket då”. Disa tycker att boken var bra rakt igenom och utan 

”svackor”. Titel och omslag har Disa överhuvudtaget inte uppmärksammat för ”jag bryr 

mig inte om det”. Disa har inte diskuterat boken med någon annan.  

5.2.4.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Vad är det som gör De fattiga i 

Łód  till ”en bra bok”? Disa menar att ” … det viktigaste för mig om en bok ska vara 

bra, den ska vara välskriven, jag ska inte irritera mig på språket, jag ska bara flyga 

igenom utan att haka upp mig på nånting”. Enligt Disa viktiga språkliga aspekter är 

”korrekt svenska … det ska vara flyt och driv i berättelsen … författaren ska behärska 

språket”. I Sem-Sandbergs fall menar Disa att ”han är duktig, han är skicklig” när det 
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 Realskola var en skolform mellan folkskola och gymnasium som avskaffades 1972. Se 

Nationalencyklopedin 2011.  
23

  Originalupplaga 2009. 
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kommer till språket. Vad är det då enligt Disa i själva innehållet som gör boken bra? 

Disa säger att ”man tror att man vet mycket om andra världskriget, man tror att man vet 

mycket om getto … man tror att man har ganska bra koll … men det har man inte … ” 

och vidare ”sen är det ju en sådan gripande berättelse”. Att Disa valde att läsa boken 

berodde på att ”jag hade läst så mycket recensioner om den”. På grund av alla 

”fantastiska recensioner” var Disa ”fylld av förväntan och slängde mig över den”. Disa 

menar att: ”man märker direkt … om man grips av berättelsen”. I det här fallet hände 

just det. Disa beskriver sitt läsande som ”jag läser för fort” och ”är inte så reflekterande 

… jag har lite bråttom. Jag tror att det är min läggning … ”. En annan viktig 

omständighet är att Disa under årens lopp ”sett och läst så mycket om andra världskriget 

… nån period alltså, inte en bok till om andra världskriget, jag orkar inte, jag vill inte”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det välskrivna är Disas grundkriterium för en 

uppskattad läsupplevelse vilket uppfylldes här. Det välskrivna omfattas inte av teorin 

utan får lämnas därhän. Men intervjun i stort handlar om hur hon reagerat på innehållet 

och speciellt i relation till att hon redan tyckte sig kunna ämnet.  

 

Estetisk läsning. Disa har blivit gripen och ”känslomässigt berörd … man känner ju 

skräcken … man tycker ju så förfärligt synd om dessa människor och man tycker ju att 

vissa är så vidriga”. Disa beskriver handlingen med ”det här är ju en stad i Polen … det 

är ju i kriget … de bildar ett getto … där alla judarna lever … äldstejuden, han är ju då 

boss över judarna och vilken vidrig människa … ”. Disa påpekar att händelsen i sig 

finns skildrad i historiska dokument. Genomgående använder Disa starka ord som 

”fasansfulla berättelser”, ett ”vämjeligt” övergrepp, ”man trampar över lik” och ”den 

här vidriga gubben”, som väl får ses som uttryck för ett samspel präglat av känslor. De 

”glädjeämnen” som rör ”hur de hjälps åt och hur de stöttar” berör Disa marginellt. Disa 

ger uttryck för ett genomlevande när hon menar att ”man åker ju med” och vidare ”nu 

står man ju där och tittar och hör och man är med i matchen”. Det hon ser och hör gäller 

mänskligt samspel under ”vidriga förhållanden”. Disa tänkte även ”i bilder”, exempelvis 

kring miljöerna, byggnaderna och interiörerna. Som framgår ovan har Disas samspel 

med texten lett till identifikation i bemärkelsen inlevelse i vissa karaktärers öde. Adams 

öde berättar Disa om med stark inlevelse: ”usch, jag kan nästan inte prata om det … hur 

han kämpade och slet”. Disa beskriver hur nära döden Adam var och ”hur han utsätter 

sig för risker och faror för att få tag i ett ruttet äpple”. Disa menar att Adam ”sticker ut” 

bland ”ett gytter av människor”. En annan är den ”vidriga” äldstejuden som adopterar 

en föräldralös pojke ”i rent syfte att begå övergrepp”, ett agerande Disa reagerat starkt 

på. Hon uttrycker å ena sidan ett klart personligt avståndstagande från äldstejudens 

handlingar och person. Å andra sidan menar hon att ”han vrids och vänds på så att man 

kan förstå hur och varför väldigt mycket men ändå inte”. Disa menar att det 

mångfacetterade ”gör ju det hela lite mer komplicerat och lite intressantare … det är ju 

inte schabloner”.  

 

En av anledningarna till att Disa blivit gripen av berättelsen verkar just vara att 

karaktärerna och skildringen är komplex och mångfacetterad. En annan är att det här är 

judar som ”behandlar varandra så illa” vilket Disa menar är ” … nytt, här har man ju lärt 

sig något”. I dessa förhållanden finner vi uttryck för att någon form av kommunikation 

skett under samspelet. Disa själv funderar över äldstejudens roll och säger ”han kanske 

gjorde allt han kunde för att rädda så många han kunde trots att han var en vidrig person 

… ingenting är enkelt egentligen. Det går inte att säga att så här är det … Så vrider man 

lite på det, det kunde ju vara lite så också, så vrider man lite till och så är det det också”. 

Som vi uppfattar det är själva kärnan i kommunikationen mellan Disa och texten att det 
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inte finns några enkla svar kring moralfrågor och mänsklig godhet kontra ondska i de 

komplexa skeenden där människans kamp gäller liv eller död under svåra förhållanden.  

Möjligtvis kan det uttryckas som att komplexiteten i de frågor som berättelsen ställer 

belyses från olika håll men utan att förenkla och försöka besvara.  

5.2.4.2 Resultat och analys av läsutbyte 

 

Opersonlig upplevelseläsning. Disa ser själv läsupplevelsen som ett resultat av textens 

egenskaper när hon säger ”jag kallar ju det att det är en välskriven bok. Att han kan 

skriva så bra att han får mig att se och höra allt som, det jag upplever”. Att Disa alltid 

läser fort skulle kunna betyda att hon prioriterar den framåtskridande handlingen, men 

övrigt material motsäger det.   

 

Personlig upplevelseläsning. Disa menar att ”man kan ju dela vissa känslor och tankar 

och sånt men … jag identifierar mig inte”. Här ger Disa uttryck för det som inom 

läsutbytesmodellen räknas till identifikation, att känna igen sig i någons känslor och 

tankar. Själv menar Disa att avståndet i tid och den annorlunda miljön omöjliggör 

igenkänning. Ändå menar Disa att ”jag kan inte säga att det är igenkännande, men … 

det var så gripande … dessa umbäranden … man kunde verkligen leva mig in i hur 

fruktansvärt kallt … man fryser alltså när de fryser, man är hungrig när de är hungrig”.  

Intressant nog byter Disa ut ”man” mot ”mig” mitt i utsagan. Disa menar även att ”inte 

bara såg jag i bilder, jag befann mig i lägret”. Här ger Disa tydligt uttryck för personlig 

inlevelse och identifikation. Genom att Disa refererar till sig själv blir det aktiva 

samspelet med texten uppenbart. Disa menar att känslor som upprördhet och sorg fanns 

”just då i stunden” men hon håller isär ”boken och verkligheten”. Upplevelseläsning är 

ju just för stunden. Disa menar också att om ”människorna finns kvar då tycker jag att 

det är en väldigt bra bok, man tänker lite på dem så där”. I det här fallet tror Disa att 

äldstejuden, Adam och en ”fnoskig tant” är de som ”kommer att finnas kvar”. Hon 

kommer dessutom att ”minnas stor del av handlingarna”. Således har både karaktärer 

och handlingen i sig fastnat och stannat kvar i Disas minne. När det gäller att avsluta 

läsningen tyckte inte Disa att ”det var tråkigt” eftersom boken var ”så tung” och ”så 

fasansfull”, vilket också är uttryck för Disas personliga känslomässiga engagemang.   

 

Opersonlig instrumentell läsning. Disa menar att ”jag har ju lärt mig nåt, fast jag trodde 

att jag redan kunde det”. När hon lämnade boken var det med uppfattningen ”nu vet jag 

allt det här”. Om det Disa beskriver kan klassas som objektiv opersonlig kunskap kring 

mänskligt samspel och mänskliga levnadsvillkor i ett judiskt getto är högst tveksamt. Vi 

övergår därför till nästa kategori där Disa får utveckla vad hon lärt sig.  

 

Personlig instrumentell läsning. Disa säger ”kanske för att jag är så mycket äldre nu när 

jag läser om det här och för att det är så detaljerat beskrivet så kan man lättare förstå 

eländet … deras umbäranden och skräcken och fasorna … man vet ju mer när man blir 

äldre”. Disa säger även ”Inblick och insikt … fast man egentligen tror sig veta … jag 

tror att jag blev överraskad … jag trodde att jag kunde det här”. När Disa resonerar om 

vad hon lärt sig gör hon det i relation till sin egen person och uttrycker sig nästan bara 

med ”jag” istället för ”man”. Hon har lättare för att förstå idag eftersom hon fått mer 

livsvisdom. Disa har blivit överraskad eftersom hon redan ”kunde det här”. Insikterna 

Disa beskriver är uppenbart personliga och hennes självreflektioner rör hennes identitet. 

Som vi ser det tillskriver Disa därför den här läsningen en personligt instrumentell 

funktion även om hon inte reflekterar över rent terapeutiska effekter.  
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Sammanfattande reflektioner. Hur beskriver Disa bokens betydelse idag? Kort och gott 

att ”boken grep mig, jag kommer att minnas den”. Känslan hon förknippar med boken 

är: ”Ja den är tung. Den är svart.” Trots det menar Disa att ”det är underhållning för mig 

att läsa det som har fångat mitt intresse”. Sammanfattningsvis är det här enligt Disa en 

välskriven och tung berättelse där mänskligt samspel och lidande under ett historiskt 

skeende beskrivs mångfacetterat och från flera synvinklar. Disa har blivit djupt gripen 

och känslomässigt berörd under sin läsning som haft karaktären av ett genomlevande.  

Den personligt färgade läsningen har inneburit att Disa lagt speciellt fokus på vissa 

människor och vissa delar av handlingen. Disa tror att några människor och handlingen 

i stort kommer att dröja sig kvar länge i hennes minne. Läsningen har även inneburit 

överraskande personliga insikter för Disa.  

5.2.5 Elin  

 

Elin är femtiotvå år gammal, är gift sedan många år och har vuxna barn. Hon arbetar 

inom den privata tjänstesektorn och bakom sig har hon en gymnasial utbildning. På 

fritiden vill hon ”må bra” vilket innebär promenader, god mat och vistelser i 

sommarstugan. Litteraturläsning ser hon inte som ett fritidsintresse, utan något som hör 

tillvaron till. Att få tag i en bra bok, menar hon, ”är det bästa som finns”. Under barn- 

och ungdomsåren läste hon böcker endast inom ramen för sin skolgång.  Idag läser Elin 

regelbundet och i varierande omfattning. Vissa böcker läses snabbt, kanske på en vecka, 

vissa tar längre tid. Omläsningar förekommer inte. En uppskattad genre är deckare som 

hon läser för spänningens skull, men säger hon: ” jag känner ju inte att det är på riktigt”. 

Böcker med verklighetsbakgrund engagerar mer, menar hon. På frågan varför Elin läser 

skönlitteratur svarar hon ”det finns ju inget bättre än att ha en bra bok att längta till, just 

när man kryper ned på kvällen”. Vi frågar Elin vilken betydelse hennes skönlitterära 

läsning har och hon säger lite tveksamt att ” … alltid lär man sig ju något i alla fall… ” 

Att läsningen är betydelsefull framkommer också då Elin berättar att en bok alltid måste 

finnas till hands. Då hon åker till landet menar hon att boken ”är lika viktig som väskan 

som jag tar med mig, så har jag jämt boken med, den hör till och vara med”. Inför 

intervjun har Elin valt boken Glöm att ni har en dotter
24

 av Sandra Gregory och 

Michael Tierney. Valet motiverar Elin med att ” … ofta, om någon frågar mig om den 

bästa boken och när vi pratar om böcker så kommer alltid den boken upp”. Boken lästes 

för några år sedan och på rekommendation från en nära släkting. Hur hennes 

livssituation vid tidpunkten för läsningen såg ut minns hon inte. Inte heller har hon 

några speciella minnen från lästillfället. Boken fängslade sannolikt omgående och hon 

minns den som bra rakt igenom.  

5.2.5.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Kring vad som gör den 

verklighetsbaserade boken Glöm att ni har en dotter, om en ung kvinnas internering i 

thailändskt och brittiskt fängelse, till en bra bok reflekterar Elin:  

 
… det är väl hur man får följa en människa, se hur det kan vara … att se att det är 

vissa tillfälligheter som gör, jag vet inte, det är svårt, hur hon [Sandra Gregory, 
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 Första svenska upplaga 2003. Originaltitel: Forget you had a daughter.   
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förf. anm.] ändå höll modet uppe under hela, ja, det gjorde hon kanske inte på 

riktigt men, hur hon klarade sig ändå i den här svåra situationen. 

 

Om vad i bokens innehåll som är avgörande för hennes uppfattning att den är bra menar 

hon är att det som händer bokens huvudperson ” … det är lätt hänt att det kan hända, för 

många, att det är rätt så troligt, att fler kan ju hamna i samma situation, och gör det, att 

det är nog ingen unik händelse …”. Vad vet vi då om läsningens förutsättningar? 

Information kring Elins livssituation och specifika minnen kopplade till lästillfället 

saknas. Viss vägledning kring Elins förväntningar på sin skönlitterära läsning har vi då 

de bästa böckerna, enligt henne, är ”sånt som är verklighet”.  
 

Estetisk läsning. Läsningen av boken Glöm att ni har en dotter har fängslat och väckt 

känslor av såväl obehag och glädje som undran och hopp. Hur kan då Elins personliga 

genomlevande förstås utifrån estetiska transaktioner med bokens innehåll? För Elin 

framstår Sandra Gregory själv som bokens mest minnesvärda karaktär. Att detta livsöde 

framträder som betydelsefull för Elins respons förstår vi utifrån Elins fascination av 

berättelser om människor som ”liksom reder ut saker och ting, det är verkligen helt 

hopplöst, att dom står ut och att dom accepterar vissa saker”. Att Elin förstår 

förutsättningarna för huvudkaraktärens beslut att smuggla narkotika, att sjukdom och 

brist på pengar i ett främmande land kan vara förmildrande omständigheter, är väsenligt 

för hennes respons på boken: ” … hon ju ingen brottsling i ens ögon …”, säger hon.   

Elin upplever inte någon identifikation med huvudkaraktären: ”hon var ju lite tuff och 

åkte iväg själv och allt det här”, menar hon. Emellertid kan, enligt det transaktionistiska 

perspektivet, identifikation ta sig olika uttryck. Elin fascineras av människors förmåga 

”att reda ut saker och ting” vilket möjligen kan förstås inom ramen för läsarens 

identifiering med gestalter som på ett optimalt sätt brukar sina förmågor. Elin har också 

reagerat på boken med glädje. Det fanns, enligt Elin, ändå ljuspunkter och berättar 

följande om bokens huvudkaraktär: ” … hon hade nån katt som dom hade där på 

fängelset, som hon tog hand om och hade som sin, för höjdpunkten var den här lilla 

katten som kom … ” Att Elin uppmärksammat just den lilla kattens betydelse förstår vi 

också som en del av hennes inkännande läsning. Bokens mest minnesvärda situation, 

berättar Elin, är då bokens huvudkaraktär grips för narkotikasmuggling i Thailand: ” … 

och hur maktlös hon var när hon var fångad, det kan jag säga det tycker jag är ruggigt, 

usch, och jag tänker på det här, jag tänker på mitt [barn] har varit iväg nu …”, säger 

hon.  

 

Vari ligger då Elins gemensamma referensram med berättelsens innehåll? Mänskliga 

tillstånd som utsatthet och sårbarhet förstår vi som mycket närvarande i Elins läsning. 

Den värld boken berättar om ligger långt från Elins egen. Emellertid förefaller Elin 

förstå den som ganska nära då hon talar om tillfälligheternas spel kring varför bokens 

huvudkaraktär greps, och ” … det är nog ingen unik händelse … ”, och ” … fler kan ju 

hamna i samma situation …” . Vi förstår Elins läsning som delvis förankrad i denna 

närhet. Inte minst framträder detta i Elins reflektioner efter läsningen kring oron över 

familjens resor. Enligt Elin innehåller boken noggranna miljöbeskrivningar vilka 

sannolikt har förstärkt läsupplevelsen genom de bilder de skapat av denna, för Elin, 

obekanta miljö. Läsningen har också väckt frågor av allmänmänsklig betydelse vilka 

främst är kopplade till mänskliga tillstånd som sårbarhet och utsatthet.  
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5.2.5.2 Resultat och analys av läsutbyte 

 

Opersonlig upplevelseläsning. Vilka omständigheter talar i Elins beskrivning för en 

opersonligt hållen läsning? Elin menar att hon inte identifierar sig med bokens 

huvudkaraktär: ”Jag skulle nog aldrig ge mig iväg ensam så där, fast det gjorde jag som 

ung kom jag på, nej, jag ser nog inte någon likhet”, säger hon. Det framkommer inte 

heller att Elin läst boken utifrån sin livshistoria i betydelsen personliga erfarenheter.  

Emellertid har läsningen färgats av personliga omständigheter vilka redovisas nedan. 

Läsningen har fått Elin ”att glömma tid och rum” vilket här förstås som en läsning som 

rör sig bort från den egna verkligheten. Lästempot minns hon som ganska snabbt vilket 

talar för att läsningen forcerats mot bokens upplösning.      

 

Personlig upplevelseläsning. På vilka sätt har då läsningen varit personligt beaktande? 

Enligt Elin är den känslomässiga behållningen den främsta. Vår analys av transaktionen 

visar att Elin läst med tydlig sympati för bokens huvudkaraktär. Detta har betydelse för 

hennes fortsatta läsarroll som vi förstår som inlevelsefull och medkännande. Att Elin 

förstått och till viss delat de villkor fängelselivet innebär framkommer också då hon 

berättar kring hur huvudkaraktären ”hjälpte och tog hand om när det kom in nya 

interner, hon visste ju hur svårt det var att komma ny in”. Att Elin läst med personliga 

reflektioner involverade framkommer också då hon uppmärksammar och ställer sig 

undrande till den saknad huvudkaraktären känner till sina upplevelser i Thailand. 

Förhållandena måste ju ändå, säger Elin, ha varit bättre i brittiskt fängelse. Elin funderar 

vidare kring detta och menar att det kanske ändå fanns en större gemenskap mellan 

internerna, ”en viss ordning och reda”. Dessa personliga reflektioner förstår vi som ett 

uttryck för en personlig läsning vilket också framkommer i samband med oron kring 

den egna familjens resande. Att Elin efter läsningen funderar kring boken och att hon i 

samband med dessa tankar refererar till den egna privata sfären tyder på att boken gjort 

ett starkt personligt intryck   

 

Opersonlig instrumentell läsning. På vilket sätt kan vi förstå den kunskap som Elin 

tillägnat sig som opersonlig? Då vi ställer frågan om hon lärt sig något av boken menar 

hon att ” ... visst man lär sig ju om, om det nu är någon nytta med det, hur det fungerar 

och hur det går till på vissa ställen”. Vad Elin här avser förefaller vara kunskap kring 

hur myndigheter agerar i vissa situationer. Denna form av kunskap kan förstås som 

objektiv och generaliserbar. Emellertid förefaller det rimligt att också tolka Elin som att 

hon också lärt sig något kring levnadsvillkoren i ett fängelse då hon talar om sina 

blandade känslor inför boken: ” … det händer ju så mycket på de fängelserna … och hur 

det kan vara och som man inte har en aning om, eller tänker inte på om man nu inte 

läser om det”. Denna kunskap tolkar vi inte som objektiv eftersom Elin läst med 

personligt färgad förståelse. Då denna kunskap inte förefaller röra hennes personliga 

självförståelse kommer den dock inte att redovisas utifrån en personligt instrumentell 

läsning.   

 

Sammanfattande reflektioner. Kring bokens betydelse idag säger Elin: ”Jag är glad att 

jag har läst den, men lite tråkigt är att jag har svårt att hitta andra böcker som är lika 

bra.” Elin menar att boken har underhållit men att det främsta utbytet är det 

känslomässiga. Hennes läsning har varit inlevande och igenkännande. Frågor som 

väckts och som haft betydelse för hennes respons rör människors utsatthet i svåra 

situationer. Den kunskap hon säger sig ha fått av boken kan både tolkas som objektiv 
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och subjektiv. Främst förstår vi denna kunskap som en inblick i andra människors 

levnadsvillkor. Läsningen har varit personligt berikande.  

5.2.6 Frida  

 

Frida är 60 år och har sedan studietiden till beteendevetare arbetat inom ett akademiskt 

yrke. På fritiden uppskattar hon fysiska aktiviteter som golf, gymträning och 

promenader. God mat och goda viner intresserar också och hon är medlem av en 

bokklubb. Under tonåren läste Frida bland annat Kittyböckerna. Hon uppskattade att 

låna böcker på biblioteket, inte minst för den sköna miljön. Under universitetsstudierna 

läste hon nästan ingen skönlitteratur men började läsa vuxenlitteratur vid 22-23 

årsåldern. Frida har tidigare läst mycket under arbetsresor och tar alltid med en bok på 

semesterresor eftersom det är skönt att läsa ”när man är på g”. Hon ser skönlitterär 

läsning som ett fritidsintresse. Frida har alltid en bok på gång och läser en hel del utöver 

bokklubbsböckerna men ”jag måste läsa en bok i taget”. Hon läser i ett lugnt tempo med 

tid för pauser och reflektioner. Frida läser aldrig om en bok och håller sig gärna 

uppdaterad kring nyheter. Hon uppskattar deckare och ”så tycker jag väldigt mycket 

också om skönlitteratur där jag lär mig någonting”. Frida förklarar varför hon läser med 

”det ger mig väldigt mycket”. Frida beskriver läsningens betydelse genom vad hon 

ogillar och uppskattar, där litteratur med overkliga inslag undviks och den realistiska 

eftersöks. Frida tycker att ”en bra bok är verklighet” och innehållet ska vara ”reellt”.  

 

Till intervjun har Frida valt En geishas memoarer
25

 av Arthur Golden, en bok med 

verklighetsbakgrund. Frida förklarar sitt val med: ”Jag tyckte den var så fascinerande, 

den världen … man har ju sett geishor och sådär förut men … att man fick följa den här 

lilla flickan … hur hon kom till det här geisha-huset … följa hennes utbildning och alla 

intriger … emellan de här gamla geishorna.” Frida läste boken för 6-7 år sedan i sitt 

hem och tyckte den var bra rakt igenom. Titeln och omslaget med en geisha väckte 

Fridas intresse. Fridas dotter har också läst boken och blivit ”begeistrad” och de har 

diskuterat miljöerna och hur det går till att bli geisha.  

5.2.6.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Hur beskriver Frida vad som är 

bra med boken? Hon menar att innehållet är fascinerande och att geishautbildningen är 

en viktig del men ”det var ju så mycket runt omkring”, som eländiga bostads-

förhållanden och intriger mellan kvinnorna och sammanfattar ”så det är ju en helt annan 

värld som jag tycker var intressant och se in i.” Efter att innehållet behandlats får Frida 

återigen beskriva vad som är bra innehållsmässigt och säger ” … jag trodde väl … bli 

geisha, det är väl bara och liksom klä på sig den där och dräkten och niga och bocka … 

men så var det ju verkligen inte” och vidare ” … det är så annorlunda vår kultur … jag 

har alltid fascinerats av det här … varför blir man geisha … ”. Fridas samlade reaktion 

på bokens övergripande handling och innehåll är att hon fascinerats. Vad berättar då 

Frida om förutsättningarna kring läsningen av En geishas memoarer?  Hon valde att 

läsa boken för att ” … den verkade intressant när jag läste på baksidan” men hon hade 

inga speciella förväntningar inför läsningen. Av intresse här är det nyss citerade 

uttalandet om att hon alltid fascinerats av geishor och varför det livet väljs. Frida säger 

också att ”såna här människoöden, fascinerar mig väldigt mycket”. Att Frida i allmänhet 
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uppskattar reella verklighetsanknutna böcker är sannolikt en viktig pusselbit för att 

förstå mer av hennes samspel med texten. Att Frida är beteendevetare är en annan. Frida 

läser långsamt och säger ”jag läser och läser och läser och tänker” vilket också är av 

vikt. Att Frida redan inledningsvis blev fängslad av handlingen är en annan aspekt att 

beakta. De för oss kända förutsättningarna kring läsningen gäller främst Fridas 

personlighet och intressen och hur hon reagerade i stort på boken.   

 

Estetisk läsning. I vilken grad präglas Fridas läsning av det affektiva? Frida beskriver 

bokens övergripande handling med ”hur man får uppleva … hur man skolas till geisha” 

och vidare ”allt hemskt som hände också för och bli geisha” och slutligen sitt 

engagemang, ”jag var jätteinne i boken”. Formuleringarna indikerar att Frida främst läst 

estetiskt och upplevt, eller genomlevt, handlingen. Den inledande läsningen av boken 

präglades av starka känslor, enligt Fridas upprepade utsagor, inte minst omkring en 

pappas oärlighet. Huvudpersonen och hennes syster ”såldes som till slavar, pappan 

sålde dem för han behövde ha pengar” och ”Just hur han … lurade dem” fängslade 

henne direkt och berörde henne ”jättestarkt”, för det var ”så sorgligt att de här små 

flickorna skulle skjutsas iväg.” Känslorna beskrivs med ”snälla, ojojoj, usch, och så där 

hemskt tyckte jag”. Hur kan vi förstå samspelet här? Frida reflekterar själv över att ”Vi 

har ju aldrig haft en sån här situation i Sverige … de hade ju inget val … kunde inte 

försörja de här flickorna … hemskt för pappan där också och göra nånting sånt här” och 

fortsätter ”det känner man väl då liksom som förälder att fruktansvärt och göra så”. Å 

ena sidan tar Frida avstånd från pappans handlande och lägger sina sympatier hos 

flickorna. Å andra sidan använder hon sin empatiska förmåga och erfarenhet som 

förälder och försöker förstå dilemmat i en för henne helt främmande situation. Här finns 

tecken på kommunikation mellan Frida och textinnehållet. Här rör den sig omkring 

utsatta barn och föräldrar med en problematik kring bristande valmöjligheter. Fridas 

inlevelse och empati är dessutom tecken på identifikation. Frida ” … målar upp bilder” 

när hon läser. Det kan gälla handling, miljöer och karaktärer och här nämner Frida 

promenerande geishor och tehusen. Språkliga uttryck för sinnesintryck är exempelvis 

”stiliga” geishor, ”tjusiga” dräkter, ”eländigt” boende, ”spela instrument” och 

”pudrandet”. Att bildskapande utgår från främst en estetisk läsning är vår tolkning.  

5.2.6.2 Resultat och analys av läsutbyte 

 

Opersonlig upplevelseläsning . Finns det någonting som tyder på att Frida har läst 

opersonligt betraktande? Hon menar att läsningen varit avkopplande, avslappnande och 

underhållande. Frida tycker sig inte ha upplevt någon identifikation och menar ”det kan 

jag inte säga att jag känner igen mig” i något eller någon. Dessa omständigheter kan 

tyda på en opersonlig läsning. Men dessa utsagor utgör en mycket liten del av intervjun. 

Att Fridas läsning främst var kopplad till situationen där och då och alltså är uttryck för 

en upplevelseläsning visar ovanstående analys men främst präglad av det personliga.  

 

Personlig upplevelseläsning . En stor del av det som har behandlats under estetisk 

läsning talar för denna läsning men det finns fler tecken. Frida är ”ingen snabbläsare” 

utan boken lästes i ett lugnt tempo under ca 1 månad. Det tyder på att berättelsens 

konkreta skildringar prioriterats. Frida har även en medvetenhet om sitt samspel med 

texten när hon säger att språket var ”lätt, alltså flytande på något sätt” och tror det beror 

på ”att man tycker om boken, att man då upplever den som lättläst”. Fridas personliga 

engagemang, inlevelse och empati tar sig många uttryck under intervjun och tyder på 

deltagande. När flickan råkade ut för tråkigheter bland geishorna tänkte Frida ”usch så 
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får dom ju inte göra mot henne” och förklarar sin känsla med att flickan var så ung och 

själv inte hade valt utbildningen till geisha. Frida upplevde de unga flickornas utsatthet 

som ”hemskt, jag tyckte det var hemskt … när de skulle behaga männen … ja usch.” 

Frida lyfter flera gånger fram kontrasten mellan geisha-livets tjusiga yta och hur livet 

bakom ytan tedde sig, exempelvis den ”stenhårda utbildningen”, intrigerna som 

huvudpersonen ”utsattes” för och hur eländigt de bodde. Frida säger ”det ser ju så flott 

ut och va geisha … alla frustreringar … alla uppoffringar som hon fick göra … det hade 

ju inte hon bestämt själv.” Vår tolkning är att den starka fascination som Frida uttrycker 

(20 ggr) har en förklaring i upptäckten av denna kontrast, hennes personliga 

engagemang och empati för huvudpersonens öde inom denna främmande kultur och 

mot bakgrund av hennes personliga undran över ”varför blir man geisha”. Sammantaget 

ger Frida många uttryck för en personligt berikande upplevelseläsning.  

 

Opersonlig instrumentell läsning.  Hur ska vi tolka att Frida ”verkligen fått med mig 

någonting ifrån den här boken … jag ser de här geishorna på ett annat sätt nu” och att 

hon utifrån boken fick ”lära mig”. Att Frida lärt sig något om geishornas levnadsvillkor 

i en för henne främmande kultur visar ovanstående. Eftersom Frida har svårt att 

formulera mer konkret vad hon ”fått med” sig för lärdomar är placeringen svår och att 

bedöma om det handlar om opersonlig objektiv kunskap.  

 

Personlig instrumentell läsning. Frida säger ingenting om att läsningen skulle ha varit 

terapeutisk och gett henne självinsikter vilket är en förutsättning för att kategorisera en 

läsning som personligt instrumentell. Men förståelsen för den karga verkligheten bakom 

den tjusiga ytan som Frida har uppnått verkar beröra hela hennes person och hon ”ser” 

på geishor på ett nytt, och enligt vår tolkning, personligt färgat sätt. Kanske det 

instrumentella pendlar på gränsen mellan opersonligt-personligt?  

 

Sammanfattande reflektioner. Frida menar att bokens betydelse idag ligger i att ”jag 

kommer ju ihåg” och den har ”fastnat”. Frida ”tyckte så mycket om den” och känner 

”lite av det sorgsna” när hon tänker på boken men konstaterar, ”det vill jag, bli berörd”.  

Sammanfattningsvis har Frida funnit berättelsen om en liten flickas öde, uppväxt och 

skolning till geisha djupt fascinerande, inte minst kontrasten mellan den tjusiga ytan och 

förhållandena bakom. Av ovanstående drar vi slutsatsen att Frida under läsningen av 

boken har haft personligt färgade upplevelser, som präglats av känslor, inlevelse, 

reflektion och fascination. Hur kunskaperna eller insikterna av läsningen ska förstås 

utifrån den här undersökningens teori och med hänsyn till Fridas vaga formuleringar, 

har gett oss problem, vilket framgår.  

5.2.7 Git  

 

Git är 44 år, arbetar inom förskolan och är utbildad grundskollärare i humanistiska 

ämnen. Hennes fritidsintressen är djur, natur och trädgårdsskötsel. Litteraturläsning 

betraktar hon snarare som en avkopplande aktivitet än ett regelrätt fritidsintresse. 

Läsning har, så länge hon kan minnas, alltid varit en del av hennes liv. Under 

uppväxtåren var högläsning vanligt och hon började tidigt läsa böcker.  

Favoritlitteraturen under barn och ungdomsåren var Martha Sandwall-Bergströms 

böcker om Kulla-Gulla och bokserien Lilla huset på prärien av Laura Ingalls Wilder. 

Intresset för barn och ungdomsböcker har kvarstått då hon i sin dagliga 

yrkesverksamhet möter barn. Git läser också facklitteratur och då främst relaterat till 

hennes fritidsintressen. Hon kallar sig periodare på böcker och avgörande för läsningens 
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omfattning är hur utvilad hon känner sig. Skönlitteratur läser hon på kvällen, vid 

sänggåendet. Vi frågar Git om varför hon läser skönlitteratur och hon menar att det är 

ett sätt att ”rensa huvudet” och att få ta del av det hon kallar för ”en drömvärld”. ”Jag 

tror att man är där i den andra världen och skapar sig bilder och är med litegrann i det 

här när man läser”, säger hon. Hon menar också att läsningen är avkopplande och 

innebär en frist från vardagens bestyr. Om betydelsen av sin skönlitterära läsning säger 

hon: ”Jag tror inte att jag skulle kunna klara mig utan böcker.” Hon menar också att 

läsningen ”alltid funnits med”. Vi frågar Git vad en bra bok innebär för henne? ”En bra 

bok är en bok som fängslar. Helst ska man inte kunna släppa den utan man ska ju bara 

vilja fortsätta att läsa”. Git läser mycket deckare men, säger hon: ”en bra bok är så 

mycket, just det här att den berör och att den fängslar är det som är viktigt för mig”.  

Inför intervjun har Git valt boken En flicka som kallas Alice
26

 av Kristin Hannah. Sitt 

val motiverar hon med att den ”verkligen berörde” henne. Git har läst boken vid två 

tillfällen, första gången för cirka ett halvt år sedan och andra gången inför intervjun i 

syfte att fräscha upp minnet. Någon nämnvärd förändring av hennes läsupplevelse gav 

inte omläsningen. Boken upplever hon som bra rakt igenom. Git har inte diskuterat 

boken med någon annan som läst den. 

5.2.7.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. Boken En flicka som kallas Alice 

handlar om ett barn, Alice, som växt upp med en varg och om det mödosamma arbetet 

med att återanpassa henne till en normal tillvaro. Om varför just denna bok är bra säger 

Git: ”Och sen är det ju en barnpsykolog som får det här jobbet då att ta hand om henne. 

Och just det här, för det handlar om djur och det handlar om barn och det är lite kärlek 

och den är lite sorglig, det är väl det som gör att jag fastnar för den”. Vad vet vi då om 

läsningens förutsättningar? I Gits egna reflektioner kring vad i bokens innehåll som gör 

boken bra finns en tydlig medvetenhet kring just det personliga sammanhangets 

betydelse:    

 
Jag tror att det hör ihop med mina intressen. Det handlar ju om djur, alltså hon växer ju upp 

hos en varg, jag är intresserad av hundar och vargar, jag är intresserad av barn och hennes 

väg tillbaka. Jag tror att det är det som gör att, sånt som berör mig, både mitt yrkesliv och 

mina fritidsintressen.  

 

Att Git kommit från livet till boken framkommer tydligt i beskrivningen ovan. Någon 

övrig information kring livssituationen vid det första lästillfället finns inte tillgänglig. 

Vi vet också att författaren Kristin Hannah är läst och uppskattad sedan tidigare.    

  

Estetisk läsning. Git menar att boken ”verkligen berörde” henne, vilket talar för ett 

stundtals personligt genomlevande. Hur kan då denna respons förstås utifrån 

föreställningen om estetiska transaktioner med bokens gestalter, situationer och 

eventuella frågor som läsningen väckt? Bokens mest minnesvärda gestalt är enligt Git 

barnpsykologen och hennes arbete samt flickan Alice. Om barnpsykologen berättar Git:    

 
Hon är lugn och tålmodig och gör ett otroligt jobb och sitter i timmar och bara tittar och 

verkligen kämpar för, alltså sånt tålamod, man tänker ibland när man själv jobbar med barn 

hur man skulle vilja kunna jobba och vilket tålamod man behöver ha. Alltså, hon är så 

tålmodig, hon är så lugn. Hon är en så stark person.     
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Att Git fascineras av just denna gestalt förefaller kunna förstås utifrån en 

igenkännande läsning förankrad i en yrkesmässigt gemensam referensram. Git 

upplever emellertid inte själv någon identifikation med denna gestalt. En 

identifikatorisk läsning kan dock förstås utifrån olika utgångspunkter. En variant 

är då läsaren uttrycker beundran för en fiktiv gestalts bruk av förmågor som han 

eller hon eventuellt själv saknar. Att tålamod, för Git, är en beundransvärd 

egenskap kommer också till uttryck då hon talar om sin syster ” … hon har ju en 

egenskap som jag tycker att jag saknar, alltså jag vet att folk säger att jag har den, 

men hon en egenskap att hon är så otrolig tålmodig och jag avundas ju henne 

hennes tålamod …”. En annan, för Git, minnesvärd gestalt är flickan Alice som i 

Gits beskrivningar förefaller ha haft betydelse för de bilder läsningen skapar. Om 

flickans anpassning inomhus berättar Git: ” … flickan är rädd för en dörrknopp 

som är blank, den vågar hon inte gå fram till, och även det här med fönstren som 

hon sitter och tittar ut igenom, ja den är väldigt väl beskriven så jag ser bilder 

framför mig.” Vidare berättar Git om flickans förtjusning i röda saker: ” man ser 

ju dom här röda sakerna ”. Att detta bildskapande förstärkt Gits intryck av hur 

flickan förstår sin nya omgivning är, som vi uppfattar det, en viktig del av hennes 

inkännande läsning.  

 

Vilken övrig känslomässig respons kommer då till uttryck i Gits beskrivningar? Om 

läsningen av boken säger hon: ”Jag låg en halv natt och jag vet att tårarna bara rann på 

mig. Den var riktigt, riktigt sorglig och lycklig, jag gråter av lycka också nämligen … 

men jämt när jag gråter, när det är väldigt lyckligt och när det är väldigt sorgligt”. Vi 

frågar vad i boken som väckt dessa känslor? Git refererar här till en situation i boken då 

den biologiska pappan ska hämta sitt barn: ” … de bara ger henne en lugnande spruta så 

att hon somnar och så bär de henne till bilen. De har inte ens en barnstol i bilen”. 

Lyckokänslor, menar Git, fick hon då barnets pappa inser ” ... att det här kommer han 

inte att fixa, hans psykolog hade ju inte en chans, och då känner han att då tar han med 

barnet tillbaka, och då blir jag ju så lycklig att han inser det…”.  

 

Vilka frågor har då läsningen väckt hos Git? Vi förstår Gits reaktioner enligt 

beskrivningen ovan som ett uttryck för ett etiskt ställningstagande som är förankrat i 

dilemmat kring rätten till ett barn och på vilka grunder denna rätt vilar. Tankar som 

också väckts hos Git är ” … hur snabbt ett liv kan förändras, hur lång återhämtning det 

är för att komma tillbaka till ett normalt liv men hur anpassningsbar man är om man får 

rätt hjälp.” Gits reflektioner ger uttryck för funderingar kring frågor av allmänmänsklig 

karaktär men visar också på att boken förmedlat en viss tröstande och hoppfull känsla. 

5.2.7.2 Resultat och analys av läsutbyte  

 

Opersonlig upplevelseläsning. Vad tyder på att Gits läsning varit opersonligt hållen? Git 

menar att hennes behållning av boken har varit avkopplande och underhållande, att den 

fått henne att ”glömma lite tid och plats”. Lästempot var vid första lästillfället snabbt. 

Git säger: ” … jag fick nog mer bråttom på slutet för att jag var tvungen att veta vad 

som skulle hända … nästa sida, nästa sida ... jag måste bara veta slutet .” Det höga 

lästempot och ett snabbt forcerande mot bokens upplösning talar här för en opersonlig 

läshållning.   
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Personlig upplevelseläsning. På vilket sätt är då Gits läsning personligt hållen? Vår 

analys av transaktionen visar att Git in i läsningen har tagit med personliga erfarenheter 

och intressen. Läsningen har varit inlevande, igenkännande och ibland möjligen 

identifikatorisk i bemärkelsen kompensatorisk. Om bortförandet av Alice berättar hon: 

”Och pappan kommer och vill ha tillbaka sitt barn men upptäcker att det går inte för att 

han har inget att knyta an till … men till slut så kommer barnet tillbaka för pappan 

känner att det är inte hans barn, alltså han har inga band till henne…” I denna 

beskrivning ger Git uttryck för en förståelse av berättelsens fiktiva gestalter och kan 

bedöma handlingar utifrån de möjligheter som står till buds. Att Gits identitet varit 

involverad i läsningen framkommer också då hon menar att ” … man släpper lite grann 

på sitt skal på något sätt, jag vet inte hur jag ska förklara, och då blir man ju mer 

sårbar”. Om bokens bestående känsla säger Git att den ger ” … ett litet lyckorus för att 

den slutar så lyckligt” vilket talar för att det känslomässiga utbytet kan ha varit det 

viktigaste. Att avsluta läsningen kändes, enligt Git, tomt.  

 

Personlig instrumentell läsning. Vad i Gits läsning tyder på en personligt instrumentell 

läsning? Då vi frågar Git om hon har lärt sig något i samband med läsningen säger hon: 

”Lite kunskap har man väl fått, alltså det här att det faktiskt går att förändra ett liv 

genom mycket jobb, att man kan hjälpa någon tillbaka. Så visst, det är, man ska ju 

aldrig ge upp. Det är väl det man har lärt sig”. Vi tolkar Git som att läsningen gett henne 

en främst personligt berikande insikt. Det går dock inte att utesluta, menar vi, att det 

också finns ett visst mått av terapeutisk självförståelse som, i någon framtida situation, 

kan komma att leda till en personlig förändring eller utveckling.  

 

Sammanfattande reflektioner. Om bokens betydelse idag säger Git: ”eftersom jag valde 

ut den så var det ju en viktig del i mitt liv ”.  Det som framträder som väsentligt för Gits 

uppskattning av boken är att den, till viss del, lästs utifrån personliga intressen och 

erfarenheter vilket haft betydelse för samspelet med bokens innehåll. Vi förstår Git som 

att det känslomässiga utbytet varit det primära. Frågor som rör allmänmänskliga 

förhållanden förefaller ha varit det som fungerat som en katalysator för sorg och glädje.  

Git beskriver bokens bestående känsla som ett ”lyckorus” och att hon lärt sig att ”man 

ska aldrig ge upp”. Vi upplever detta vara en personligt berikande insikt. Möjligen kan 

denna insikt kopplas till en viss självförståelse.   

5.2.8 Helen  

 

Helen är 45 år och har sedan gymnasietiden jobbat inom ett vårdyrke. Hennes 

fritidsintressen är trädgården, familjen och att läsa. Läsning har varit en viktig del i 

Helens liv sedan barndomen, då hon gärna läste B. Wahlströms ungdomsböcker. Helen 

tror att hon var ca 10-12 år när hon började läsa vuxenlitteratur och då främst Allers-

romaner. På sommarloven läste hon extra mycket, gärna i hängmattan. Biblioteket fanns 

på cykelavstånd och besöktes ofta. När det gäller läsvanor idag skulle Helen gärna vilja 

läsa mera men tycker hon är dålig på att ta egen tid. Helen skriver sedan fem år tillbaka 

upp alla lästa titlar och författare i en bok som stöd för minnet och vissa får en stjärna 

eller glad gubbe. Helen läser ibland om böcker, avslutar alltid påbörjade böcker och 

läser ”det mesta”. I snitt läser Helen 20-25 böcker per år. På frågan om varför hon läser 

säger Helen: ” … det är ju en härlig verklighetsflykt så … dels och läsa ja, ofta 

påhittade saker men ändå … det är ändå kul att läsa hur folk kan ha haft det och ha det 

…”. Helen poängterar att hon trivs med sin värld och inte flyr ifrån någonting. Den 

skönlitterära läsningens betydelse menar Helen efter viss eftertanke är möjligheten till 
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egen tid och rekreation och har ”ganska stort värde”. Vad är då en bra bok generellt 

enligt Helen? Hon tycker att det ska finnas någonting i boken som får henne att fastna 

och vilja fortsätta läsa. Det kan vara beskrivande skildringar kring miljöer och 

karaktärer som gör att hon: ” … kan se det framför sig så, för det tycker jag är bra, så att 

man ser hur det ser ut … vart man är och lite beskrivande av hur personerna ser ut.”  

 

Till intervjun har Helen valt boken Eddies oäkting
27

 som är skriven av William 

Kowalski. Helen förklarar sitt val med ”det var liksom en bok som jag kom ihåg som en 

bra bok”. Innehållsmässigt rör uppskattningen: ”En pojke man får följa i hans liv, det är 

väldigt gripande, han blir lämnad på sin farfars trappa nyfödd … det är lite roligt 

berättat … det händer massor grejer”. Helen uppskattar att det är ca 5 år sedan hon läste 

boken och då främst innan sovdags. Boken var bra rakt igenom. Ett minne förknippat 

med boken är att hennes man också ville läsa den och att de diskuterat den. Helen har 

läst om boken inför intervjun och tycker fortfarande att det är en bra bok.  

5.2.8.1 Resultat och analys av transaktionen 

 

Utvärdering av boken och läsningens förutsättningar. När Helen ska förklara vad som 

är bra med boken säger hon: ”Att jag kommer ihåg den tror jag.” Helen funderar över 

om det var någonting runtomkring som påverkade, men konstaterar, ”vissa böcker 

fastnar mer än andra böcker”. En bit in i intervjun får Helen återigen beskriva vad som 

är innehållsmässigt ”bra” och säger ”om det kan vara för att kanske pojken berättar … 

man ser det från hans syn hela tiden, jag vet inte om det är det.” och vidare ”det är 

liksom bra berättat så, han tycker att en del vuxna är jättehemska … den tyska damen 

har jättestor barm och han har aldrig sett det förr … [skratt] … lite roliga saker så”. 

Helen valde ut boken på biblioteket för att omslaget ”såg bra ut” och att den ”lät bra” i 

baksidestexten men författaren var okänd för henne. När det gäller livssituationen hade 

Helen då friår vilket var ”skönt” för hon ”kunde kosta på mig det där och läsa en hel dag 

typ om jag skulle vilja” och under året läste hon 54 böcker. Att Helen alltid ”läser fort” 

hör också till förutsättningarna. Helen kommer inte ihåg några förväntningar inför 

läsningen men boken ”börja bra på en gång att den fångade mig så” och den nyfödda 

pojken på trappan fick henne att vilja veta ”hur det ska gå för honom”.  

 

Estetisk läsning. Vad talar för en estetisk och genomlevande läsning i Helens fall? Att 

Helen ”fångades” direkt av handlingen tyder på att hon genast blev personligt 

engagerad. Hon beskriver sina känslouttryck med att hon ”fick skratta till några gånger 

för det var lite roligt”. Kring bokens alla mänskliga möten säger Helen ” ja det är 

väldigt många människor man får träffa” vilket tyder på närvaro och genomlevande. 

Helen själv ser ett samband mellan att hon minns boken och det känslomässiga när hon i 

slutet på intervjun säger ”men känslomässigt berörd gjorde den ju eftersom jag kommer 

ihåg den … det måste ju vara ändå någonting som har satt sig fast på något sätt … men 

jag kan inte säga varför jag tycker den är bra”. Vi uppfattar att Helen här blir tveksam 

angående det känslomässiga och om det är glädjen ifrån en ”lättsam bok” som berört 

och fastnat. En möjlig orsak är att hon inte tidigare funderat över kontrasten mellan 

bokens sorgliga ämnen och att hon uppfattat boken som rolig. Helen berättar om den 

föräldralösa huvudpersonen som är helt beroende av sin gamla alkoholiserade farfar och 

hur de lever i fattigdom efter farfaderns misslyckade affärsprojekt. Huvudpersonens 
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bästa vän grannflickan blir sexuellt utnyttjad av sin pappa och har en bror som återvänt 

svårt invalidiserad från Vietnamkriget. Att Helen poängterar vikten av att allt skildras 

”från hans synvinkel”, det växande barnet, och att det ” … händer så mycket annat som 

är kul så att det liksom det väger upp lite” är här värt att notera för att förstå kontrasten.  

 

Kan vi finna några uttryck för kommunikation mellan Helen och texten? Kring 

huvudpersonens uppfostran säger Helen ”farfar försöker väl så gott han kan [skratt] 

fostra ett barn”. När huvudpersonen en tid lever i en tysk fosterfamilj med ”jättemånga 

barn” så menar Helen att ”då lär han sig massor på det med hur folk fungerar och så”. 

Enligt Helen handlar berättelsen om ”många människor och människor som han möter” 

och ”hur han upplevde dem”. I transaktionen mellan Helen och texten verkar det troligt 

att frågorna framförallt gällt det växande barnets fostran och socialisation där barnets 

perspektiv på mänskliga relationer lett till skratt men mot bakgrund av att ”han för ju en 

sorts kamp … det är väl därför kanske man också vill fortsätta läsa och se hur det går 

för honom”. Det leder oss in på identifikation vilket Helen menar inte förekommit. Att 

empati och inlevelse i huvudpersonens öde varit en del av Helens estetiska läsning 

framgår av det sagda. Ett annat uttryck för en estetisk läsning är de inre bilder Helen 

skapar när hon läser för ”det är liksom kul att se”. Framför allt är det kring miljöerna 

och Helen menar att det är ”beskrivet precis hur de bor och hur det ser ut” och att hon 

kan ”se precis hur det ser ut”. Hon exemplifierar med ”backen upp till granntjejen … 

han ligger i buskarna och kollar på henne” och vidare ”han går backen upp och han kör 

bilen där och han kör i diket där”. Att skapa bilder innebär i sig en läsning som är 

selektiv och beroende av sinnena, med andra ord blir läsarens transaktion med texten 

påtaglig. I exemplet har Helen ur textinnehållet valt ut en backe och huvudpersonens 

görande där för att skapa bilder kring detta. Helen påtalar också att välskrivet för henne 

innebär ”mycket beskrivningar och att jag kan se bilder framför mig”.  

5.2.8.2 Resultat och analys av läsutbyte 

 

Opersonlig upplevelseläsning. Helen menar att läsningen inte varit ”Avkopplande och 

avslappnande … jag läste nog den så fort så att jag kände inte, jag ville liksom veta hur 

det skulle sluta”. Tempot under läsningen och att Helen prioriterat den framåtskridande 

handlingen för att nå upplösningen tyder på denna sorts läsning. Paradoxalt nog menar 

Helen att tempot inte gör läsningen avkopplande, medan däremot läsutbytesmodellen 

kategoriserar sådan läsning som avkopplande. Även om uttalandet kan tyda på en 

kallsinnig och opersonlig betraktarposition ger Helens utsagor i stort en annan bild.   

 

Personlig upplevelseläsning. Helen visar en klar medvetenhet om sitt samspel med 

texten när hon kommenterar bokens ”hemska saker” med att säga ”det är väl lite hur 

man är som person med … för vissa skulle säkert tycka att det var jättehemskt så, men 

nä, jag tycker det passar in på något sätt”. Intressant nog berättar Helen om farfaderns 

känsla av att vara utsatt för skvaller, något Helen motsäger med ”det är ingenting som 

jag känner att han blir på något sätt mobbad”. Här leder samspelet till att Helen gör en 

självständig bedömning som skiljer sig från karaktärens. Helen har haft en personligt 

färgad läsning när hon exempelvis känner igen sig i ”att alla känner alla”. Hon ser också 

ett samband med sitt yrke och säger ”så jobbar jag ju med äldre människor … jag kan 

förstå hur farfadern blir sämre och äldre och äldre”. Inlevelsen och empatin för 

huvudpersonen är dock det som dominerar och ”att man får veta hur det går för honom” 

är därför enligt Helen något viktigt. Helen har ju enligt egen utsago inte identifierat sig 

med någon. Men hon säger ”det är ju en verklig bok … det är ju inte påhittat … på det 
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sättet kan man ju känna igen sig när det handlar om människor”. Vår tolkning är att 

Helen menar att den fiktiva boken beskriver mänskliga relationer realistiskt vilket 

möjliggör hennes igenkänning. Helen tyckte även det var ”tråkigt att den tog slut”.  

 

Opersonlig instrumentell läsning. Helen menar när det gäller det instrumentella att ”jag 

vet inte om jag har lärt mig nånting som jag kan liksom använda mig av så”. Helen 

menar själv att miljöerna i boken, ett samhälle på landsbygden i USA på 1970-talet, och 

bokens olika sorgliga ämnen, är väldigt främmande för henne. Men hon upplever det 

som att hon gjort en resa till USA. Sannolikt har Helen fått insikter i de amerikanska 

levnadsvillkoren för en fattig familj och en orientering kring amerikanska miljöer. Det 

är förståeligt nog ingenting som hon tycker sig kunna ”använda” sig av i sin vardag.  

 

Sammanfattande reflektioner. Hur ser Helen på bokens betydelse idag? Helen menar att 

”… den är nog inte så jätteviktig del ändå … utan den hör till de här bra böckerna som 

jag har läst” och hon förknippar ingen speciell känsla med boken. Men hon menar ändå 

att ” den underhåller mig ju” och hon ”kommer ändå ihåg boken liksom så som en 

helhet”. Sammanfattningsvis tycker Helen att det är en rolig och lättsam bok som trots 

många tunga ämnen har haft en förmåga att roa henne, inte minst genom att inta ett 

växande barns perspektiv till medmänniskor och omgivningen. Helens estetiska läsning 

har präglats av känslomässigt engagemang för framförallt huvudpersonens öde under 

dennes uppväxt. Hennes reflektioner kring innehållet har rört mänskligt samspel och 

huvudpersonens socialisation. Bildskapandet har varit en viktig del av läsningen. Helens 

läsning har varit personligt färgad och hennes personliga utbyten verkar främst ha varit 

för stunden. Det instrumentella gäller insikter kring levnadsvillkoren i en främmande 

kultur och att ha blivit orienterad i en främmande miljö.  
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6 Diskussion och slutsatser  

6.1 Diskussion  

 

I detta kapitel återknyter vi till undersökningens övergripande problemformulering och 

frågan hur en ”bra” läsupplevelse åskådliggörs av några vuxna kvinnliga läsare. Kapitlet 

inleds utifrån en diskussion kring respektive frågeställning som de formulerats under 

rubrik 1.3. Det värdeperspektiv som finns införlivat i den värderande responsen ”bra” 

beaktas i diskussionen under den inledande frågeställningen. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån litteraturgenomgång och tidigare forskning. Vi avslutar detta kapitel 

med en redogörelse för de slutsatser som dragits utifrån respektive frågeställning och 

den övergripande problemformuleringen och till sist gör vi några avslutande reflektioner 

kring undersökningen i sin helhet.    

 

– Hur kan de vuxna kvinnliga läsarnas respons på ”en bra bok” förstås utifrån 

samspelet med bokens innehåll? 

 

Diskussionens upplägg speglar dispositionens struktur i kapitel 5.2 fram till rubriken 

”Resultat och analys av läsutbyte”. Vi väljer denna struktur för den ”röda trådens” skull 

då diskussionskapitlet saknar rubricerade teman. Undersökningens inledande 

frågeställning har analyserats utifrån Louise M. Rosenblatts teori om läsning som ett 

samspel (transaktion) mellan läsare och text. Teorivalet placerar diskussionen i ett 

reader-response orienterat forskningssammanhang där uttrycket ”en bra läsupplevelse” 

framstår som mer relevant att använda än uttrycket ”en bra bok”. Vi har tidigare 

diskuterat Ballings empiriskt underbyggda studie, där det framkommer att läsare kan ha 

svårt att sätta ord på sin upplevelse. De respondenter vi väljer att referera till i ett visst 

sammanhang har belyst något som undersökningen på ett tydligt sätt önskar lyfta fram. 

Denna omständighet förtar på intet sätt betydelsen av de övriga respondenternas 

formuleringar.    

 

Ett möjligt förhållningssätt till innehållet i omdömet ”bra” är enligt Wilhelmi huruvida 

de förväntningar som ställts på boken har blivit uppfyllda. Respondenterna uttrycker sig 

överlag vagt kring sina förväntningar på den specifika läsningen. Då läsningen av ”en 

bra bok” representerar en bland många läsningar kan emellertid de förväntningar som 

uppfyllts till viss del förstås inom ramen för vad kvinnorna allmänt söker i sin 

litteraturläsning. Här anges önskade utbyten som underhållning, verklighetsflykt, 

avkoppling och de lärdomar läsningen ger som viktiga motiv. Då respondenterna 

berättar kring sin specifika läsupplevelse framträder inte oväntat en mer intim relation 

till läsning. Här landar denna relation i beskrivningar av boken som fängslande och 

engagerande. Vår bedömning är att dessa formuleringar är uttryck för såväl läsningens 

estetiska dimension i bemärkelsen att uppleva med sina sinnen som de insikter och 

kunskaper som tillförts. Här framträder således en ”bra” läsupplevelse utifrån en 

förening mellan upplevelsebegreppets förståelseformer ”erlebnis” och ”erfahrung” 

vilket Palm refererar till som litteraturläsningens främsta värde. 

 

Samtliga respondenter värdesätter den roll lässtunden spelar i vardagen. Exempelvis 

menar Alva att läsning är en viktig ritual inför nattens sömn. Bea uppskattar att lämna 

sin vardag för att gå in i ”andra världar”. Git uppger att läsningen hjälper henne att 

”rensa huvudet”. För flertalet respondenter framstår denna egna tid att rå över som 

värdefull. För omdömet ”bra” krävs dock att denna tid fylls med ett personligt innehåll. 
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En grundläggande förutsättning för ett uppskattande omdöme är enligt Wilhelmi att 

läsaren accepterar bokens perspektiv och är förtrogen med dess framställningsform. 

Ingen av respondenterna ger uttryck för att bokens livshållning har inneburit konflikter i 

negativ bemärkelse. Även om Cleo upprörs över huvudgestaltens beteende uppfattar 

hon boken som ”ärlig” vilket är en betydelsefull del av hennes uppskattande omdöme. 

Inte heller talar någon av respondenterna kring bokens framställningsform som ett 

problem. Just frånvaron av konfliktfyllda möten är sannolikt betydelsefull för en 

förståelse av formuleringar som ”att glömma tid och rum” och att uppslukas av boken. 

Denna friktionsfria läsning kan möjligen förstås utifrån det engelska uttrycket ”flow” 

där just nöjesläsning, enligt forskningen, kan generera upplevelser av tillfredsställelse i 

ett ”flow” oavsett omständigheterna runtomkring. För att uppnå ”flow” måste 

utmaningen i aktiviteten vara på samma nivå som kompetensen hos den som ska utföra 

den. En fängslande berättelse kan ge upphov till ett fördjupat tillstånd hos läsaren som 

är intensivt och som uttrycket ”lost in a book” refererar till (Towey 2000, s. 132f.). 

 

Enligt Rosenblatt tar läsaren med sig livet in i läsningen. Komplexiteten i detta 

konstaterande är stort och vad i läsarens personliga förhållanden som kommer att 

påverka responsens karaktär går aldrig att fullt ut redogöra för. Analysen visar 

emellertid att det i varje enskild läsning finns personliga omständigheter som påverkat 

responsens karaktär. Alva uttrycker ett behov av estetisk och intellektuell stimulans 

vilket hon uppfattar att boken Snö faller på cederträden har tillfört. Bea vill att 

litteraturen ska förklara och göra henne medveten om verkligheten vilket hon upplever 

att boken Gömda lyckats med. Cleos respons på boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte 

leva är förankrad i en yrkesmässig erfarenhet av människor med manodepressiv 

sjukdom. Disas läsning av De fattiga i Łód  har tillfört nya perspektiv på en historisk 

tidsepok som hon redan innan läsningen hade viss kunskap kring. Fridas respons kan 

förstås utifrån det konfliktfyllda mötet mellan hennes nyfikenhet på och fascination 

inför geishakulturen och den inblick i denna värld boken En geishas memoarer ger. Gits 

reaktioner på boken En flicka som kallas Alice är förankrad i kunskap kring och 

erfarenhet av relationsskapande arbete med barn. Helen önskar ta del av andra 

människors liv och känner glädje i samband med läsningen av Eddies oäkting, då hon ur 

ett barns perspektiv får följa socialisationen in i vuxenlivet.   

 

Att personliga förhållanden har betydelse för responsens karaktär belyses i Ross 

empiriskt underbyggda studie kring enskilda böcker som har inneburit en förändring 

eller varit till hjälp i läsarens liv. Resultatet visar att bokens betydelse endast kan förstås 

i relation till en personlig livssituation situerad i ett visst sammanhang. Det förefaller 

inte som att någon kontextbunden, personlig livshistoria framträder som avgörande för 

de kvinnliga läsarnas respons och bokens betydelse. Då innehållet i läsarens värdering 

av en bok som förändrat eller varit till hjälp sannolikt skiljer sig från innebörden i ”en 

bra bok” kan detta resultat sägas vara väntat. En möjlig förklaring till att kvinnorna 

förefaller att ha valt bort en granskning av den egna verkligheten finner vi i Appleyards 

resonemang kring läsarrollen i förhållande till livsfas. Den mogne läsaren, menar 

Appleyard, önskar ta del av andras perspektiv och livsvisdom. Alva uttrycker 

exempelvis detta värde då hon menar att boken tillfört ”en djup levnadsvisdom”. Vi 

uppfattar att samtliga respondenter har läst utifrån en mer eller mindre explicit strävan 

efter att utforska tillvaron vilket sammanfaller med det Palm talar om som thaumazein 

(att undra).    
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Transaktionistisk lästeori betraktar läsning som ett unikt tillstånd; en händelse eller en 

erfarenhet som vidgar gränserna för läsarens sinnesvärld (Rosenblatt 2005, s. 68). Bea 

ger själv uttryck för denna expansion av den egna livssfären då hon säger att hon efter 

läsningen ”blivit en erfarenhet rikare”.
28

 Samtliga respondenter ger i sina beskrivningar 

uttryck för en läsning som stundtals och med varierande intensitet väckt känslor och 

funderingar. De sinnesstämningar och reflektioner som kommer till uttryck är stundtals 

förankrade i en inlevande och igenkännande läsning. Respondenterna förefaller ha 

värderat upplevelsens omedelbara utbyte högt. Vi finner att Palms formulering väl 

sammanfattar innehållet i detta utbyte då han diskuterar litteraturens egenvärde som ” 

… den inre upplevelsen av det frånvarandes närvaro - att föreställa sig, att tänka och 

känna det som inte är där man själv är” (2009, s. 304). Denna läsningens omedelbara 

estetiska dimension förefaller vara utmärkande för en ”bra” läsupplevelse. Att det 

omedelbara känslomässiga utbytet förefaller vara betydelsefullt för flertalet 

respondenter kan förstås utifrån Rosenblatts diskussion kring litteraturläsning som en 

känslomässig katalysator i läsarens vardag.  

 

Respondenterna menar att böckerna som lästs har berört, fängslat och fascinerat.  En 

aspekt som vi uppfattar är betydelsefull här är att läsupplevelserna till viss del kan ha 

fyllt en social funktion. I en socialt orienterad läsning ingår läsaren och bokens 

gestalt/gestalter i en gemensam situation som betingas av vissa villkor och begränsade 

handlingsmöjligheter. Ett belysande exempel är att Elin uppmärksammat fängelselivets 

små men för internerna betydelsefulla höjdpunkter och väljer att berätta kring dessa. 

Elin uttrycker också en fascination inför hur människor ”reder ut saker och ting” vilket 

talar för att hon i viss mån tagit del av vissa situationers begränsningar och möjligheter.  

Vi finner att även Alva reflekterar kring detta då hon med intresse läser om hur 

människor ”löser” svåra livsval och hur ”de överlever”. Flertalet respondenter 

reflekterar mer eller mindre explicit just kring dessa frågor och uttrycker fascination 

inför mänsklig anpassningsförmåga, accepterande och överlevnad. Kanske vi också här 

finner uttryck för det Rosenblatt benämner vara en kompensatorisk läsning? Här 

förefaller emellertid flertalet läsningar inte handla om respondenternas egna känslor av 

tillkortakommanden utan snarare om en beundran inför vad människan i vissa 

situationer förmår klara av.  

 

Respondenterna förefaller ha läst utifrån en humanistisk läshållning. Läsaren strävar här 

efter att orientera sig i tillvaron och att få insikter och inblickar i hur människor fungerar 

(Furhammar 1997, s. 112f.). För detta krävs enligt Gärdenfors och Bruner berättelser. 

Berättelsen är enligt Gärdenfors och Bruner också ett verktyg för konflikthantering i det 

att den förklarar mänskliga handlingar i förhållande till samhälleliga regler och 

rättesnören. Berättelsens fokus menar Bruner är att söka bevekelsegrunder för 

mänskliga handlingar eftersom de kan värderas i förhållande till etiska normer. Denna 

omständighet exemplifieras av Alva som menar att hon uppskattar att moralen ändå till 

slut segrar. Flertalet respondenter beskriver sina läsupplevelser utifrån just sina etiska 

ställningstaganden vilket pekar mot att existensen av dessa förefaller vara betydelsefulla 

för omdömet ”bra”.    

 

                                                 
28

 I sin diskussion använder sig Rosenblatt genomgående av ordet erfarenhet i bemärkelsen att erfara och 

uppleva.  Enligt Balling pekar ordet experience (erfarenhet) inom det anglosaxiska språkområdet mot en 

integrering av upplevelsebegreppets båda förståelseformer ”erfahrung” och ”erlebnis” (förnuft och 

känsla) som en total situation.  
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– Med vilka utbyten har de vuxna kvinnliga läsarna läst ”en bra bok” och vilka 

funktioner fyller dessa utbyten för dem?  

 

Varje respondent i denna undersökning ger uttryck för att läsningen av ”en bra bok” 

inneburit olika former av utbyten. I samtliga fall finns exempel på utbyten som inte var 

kopplade till själva upplevelsen utan som med läsutbytesmodellens terminologi är 

instrumentella, och tillämpbara i andra sammanhang. I vardagligt tal kan det benämnas 

kunskap, information eller insikter. Insikter om den egna personen kan leda till ökad 

självförståelse och självutveckling. Det analyserade resultatet kring respondenternas 

olika former av utbyten ska här bemötas och diskuteras i förhållande till litteratur-

genomgång och tidigare forskning. Vi har valt att lägga diskussionen angående 

respondenternas utbyten på en detaljerad nivå. Det beror dels på att frågeställningen rör 

specifika utbyten av en specifik bok och dels på att föregående kapitel inte presenterar 

något samlat resultat, som diskussionen kan utgå ifrån. Först kommer de utbyten som 

respondenterna har haft under sin läsning att diskuteras och därefter behållningen över 

tid. Diskussionen berör således den formulerade läsupplevelsens under och efter, enligt 

Ballings tidsdimension. Centralt för diskussionen är respondenternas läsarroller i 

förhållande till böckernas innehåll. Läsutbyteskategoriseringen i föregående kapitels 

analyser bygger på respondenternas uttalade utbyten, vilka betraktades som uttryck för 

deras relation till den specifika boken. Denna diskussion har inte de begränsningarna. 

 

När nu empirin från den här undersökningen ska diskuteras i relation till tidigare 

forskning angående skönlitterär läsning, kan några påpekanden vara på sin plats. 

Studierna har haft lite olika inriktning. Usherwood och Toyne samt Furhammar 

undersökte läsares olika utbyten och behållning av skönlitterär läsning i allmänhet. I 

Furhammars fall gällde det även informanternas medieanvändning i stort och utifrån ett 

livsperspektiv. Moyer fokuserade enbart de lärande inslagen i läsares skönlitterära 

läsning. Här försöker vi att föra samman resultat från de olika studierna som berör 

liknande utbyten, oavsett om kategorierna har lite olika rubriksättning.  

 

Sex av åtta respondenter ger uttryck för att läsningen av ”en bra bok” varit 

underhållande och/eller avkopplande, vilket formuleras på lite olika sätt. Analyserna har 

visat att respondenterna har haft många utbyten som kan härröras till en personlig 

upplevelseläsning, samtidigt som läsningen beskrivs som underhållning och/eller 

avkoppling. Enligt läsutbytesmodellen tyder sådana begrepp på en opersonlig 

upplevelseläsning, något vi inte finner stöd för i denna undersökning. Alva är den enda 

som pratar om sin specifika läsning som ”flykt från verkligheten” men hon nämner 

också ”ett rent underhållningsvärde”. Disas läsning var inte avkopplande för boken var 

”tung” och ”svart”, men hon menar att ”det är underhållning för mig att läsa det som har 

fångat mitt intresse”. Elin menar att läsningen fått henne ”att glömma tid och rum” och 

att hon blivit underhållen. Frida och Git fann läsningen avkopplande, avslappnande och 

underhållande och Git tyckte sig också ”glömma lite tid och plats”. Helen pratar i 

allmänhet om läsning som ”en härlig verklighetsflykt” och boken ”underhåller” henne.  

Underordnat det Usherwood och Toyne benämner eskapism är den avkopplande 

funktionen av läsning men även läsares möjligheter att bildligt kunna lämna sitt ”här 

och nu”, det som ofta kallas verklighetsflykt. Hos Furhammar benämns liknande 

funktioner för underhållning och verklighetsflykt. Alva är den enda som nämner en 
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stressig tillvaro som bakgrund till sin verklighetsflykt. Huruvida respondenterna har 

sökt distraktion från någonting, som en sinnesstämning, har vi inga uppgifter om. Vilka 

personliga omständigheter som respondenterna eventuellt har kopplat av eller flytt ifrån 

vet vi inte heller. Att diskutera det som fångade respondenternas intresse när de lämnade 

sitt ”här och nu”, med andra ord böckernas innehåll, är däremot möjligt. Skönlitterärt 

innehåll kan erbjuda läsare tre olika flyktvägar, enligt resultatet från Usherwood och 

Toyne. Läsare kan göra associationer mellan textinnehåll och sitt eget liv, uppleva 

estetisk njutning eller få inblickar i andra världar. I denna undersökning finns inga 

exempel på att respondenter gjort associationer mellan textinnehåll och exempelvis egna 

minnen. Alva ger som enda respondent uttryck för estetisk njutning och säger ”det är 

som poesi”. Vi övergår därför till de andra världar som litteraturen kan erbjuda. 

Respondenterna som nämns här ovan har upplevt sig förflyttade till andra världar i 

bemärkelsen främmande kulturer och/eller miljöer som skiljer sig betydligt från deras 

vardag. Alvas bok, den fiktiva Snö faller på cederträden, utspelar sig i USA några år 

efter andra världskriget. De fattiga i Łód , som Disa har läst, har dokumentär bakgrund 

och handlar om ett polskt judiskt getto under andra världskriget. Elins bok, den 

verklighetsanknutna Glöm att ni har en dotter, utspelar sig i fängelsemiljöer i Thailand 

och Storbritannien. Den verklighetsanknutna En geishas memoarer, som Frida har läst, 

handlar om den japanska geishakulturen. Gits bok, den fiktiva En flicka som kallas 

Alice, utspelar sig i en småstad i USA. Den fiktiva Eddies oäkting, som Helen har läst, 

utspelar sig på landsbygden i USA. Av sex böcker är tre fiktiva, två skildrar verkliga 

människoöden och en har dokumentär bakgrund. Bea och Cleo omfattas ju inte av 

diskussionen så här långt. Beas bok är Gömda och Cleo har läst, Jag vill inte dö, jag vill 

bara inte leva. Båda böckerna har verklighetsanknytning och utspelar sig i för Bea och 

Cleo främmande miljöer i nutidens Sverige. Varken Bea eller Cleo fann läsningen 

avkopplande eller underhållande. Intressant att notera är att de knappt förflyttat sig i tid 

och rum, vilket skiljer sig från övriga. Bea kände sig jagad och engagemanget i det 

sjuka barnets välfärd innebar att hon tyckte det var ”jätteskönt” att avsluta boken. Cleo 

fann boken intressant utifrån sin yrkesutövning. Hon verkar inte ha haft någon önskan 

om att lämna ”här och nu” utan sökte kanske insikter just kring sitt ”här och nu”.  

Vilken vikt respondenterna lägger vid verklighetsanknytningen varierar. För Bea och 

Cleo synes det avgörande för deras läsupplevelser. Elin och Frida uppskattar 

verklighetsanknutna böcker i allmänhet, så även här. Disa nämner den dokumentära 

bakgrunden som viktig för sina insikter. Alva uppskattade det faktamässiga historiska 

perspektivet i den fiktiva boken. Oavsett om respondenterna läst en fiktiv bok eller en 

med verklighetsbakgrund uppfattar vi att samtliga föredrar realistiskt skildrade 

berättelser. Sammanfattningsvis menar vi att den underhållande och avkopplande 

funktionen kan ha ett samband med upplevelsen av andra världar och verkligheter än 

den egna. Frida menar att ”det är ju en helt annan värld som jag tycker var intressant 

och se in i”. Git säger att ”man är där i den andra världen … är med litegrann”. 

Respondenter som Bea och Cleo har funnit andra värden än avkoppling och 

underhållning i den andra världen och där har verklighetsanknytningen haft betydelse. I 

den danska delen av SKRIN-projektet kategoriserades en grupp informanter med 

läsutbyten främst ifrån personlig upplevelseläsning. Realistiska berättelser dominerade 

deras val av litteratur. Berntsen och Larsen menar att läsningen här motiveras av ett 

socialt behov istället för ett behov av att dra sig undan det sociala livet (1993, s. 157-

162). Med tanke på att respondenterna främst läst med ett inifrånperspektiv och ett 

personligt deltagande synes även deras läsning fylla sociala funktioner. När 
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respondenterna bildligt lämnar sitt ”här och nu” innebär det alltså, med andra ord, att de 

till fullo själva följer med. Det har förstås betydelse för deras läsarroller. Vi återkommer 

till det sociala under behållningen över tid och kunskaper om det mänskliga.  

Hur ser respondenterna på sin kunskapsbehållning av ”en bra bok”? På en punkt skiljer 

sig den här undersökningens respondenter helt från den tidigare forskningen. Ingen av 

respondenterna pratar om läsningen i termer som språkutvecklande, varken i allmänhet 

eller i samband med den specifika boken. Både Usherwood och Toyne, Moyer och 

Furhammar menar att läsare exempelvis pekar på ett förbättrat ordförråd. I resultatet 

från Usherwood och Toyne finns även en kategori för allmänt förbättrad läs- och 

skrivkunnighet. Dessa studier kan ha omfattat explicita frågor i ämnet. Usherwood och 

Toyne har en kategori där läsares förtroende för det skönlitterära kunskapsinnehållets 

tillförlitlighet påvisas, vilket framkommer indirekt hos flertalet respondenter. Bea, Cleo, 

Elin och Frida lyfter fram sina böckers verklighetsbakgrund. Disa lyfter fram den 

dokumentära bakgrunden till sin bok. Alva nämner det historiska perspektivet i sin bok. 

I Gits bok gäller det hur en barnpsykolog arbetar. Respondenterna verkar ta för givet att 

innehållen är tillförlitliga som kunskapsunderlag. Usherwood och Toyne har också en 

kategori där läsning associeras till kroppens funktioner. En respondent, Disa, kallar sig 

själv ”bokslukarbarn” och ”allätare” när det gäller litteratur.   

 

Flera av respondenterna uttrycker, om än lite vagt, att de läser skönlitteratur för att de 

vill ha någon form av kunskapsutbyte. Cleo, Disa och Frida talar om läsning i termer av 

kunskaper eller lärande. Lite mer indirekt pratar Alva om att hon får insikter genom att 

läsa och Bea vill bli mer medveten om omgivningen. Dessa respondenter redovisar 

någon form av kunskapsbehållning ifrån den specifika boken. Cleo, Disa och Frida 

skiljer sig från Furhammars resultat där läsarna såg kunskaperna som en gratiseffekt till 

underhållningsvärdet, men inte det primära. Hos Moyer däremot såg samtliga 

intervjuade lärandet som en viktig del av sin läsning. Vi uppfattar att den lärande 

funktionen av läsning avseende respondenterna kan inordnas under de vida begreppen 

från tidigare forskning. Hos Furhammar beskrivs vidgade vyer och problemorientering. 

Moyer beskriver det lärande som berikar livet i stort och/eller utifrån nya eller 

annorlunda perspektiv. Men vi uppfattar också att lärandet är viktigt utifrån en personlig 

synvinkel för nämnda respondenter och att det finns beröringspunkter med Moyers 

slutsats, att läsare läser för att kunna fortsätta utvecklas som människor. Samtliga åtta 

respondenter beskriver, om än indirekt, betydelsen av att olika perspektiv ingår i 

berättelserna och utbyten av dessa. Några av perspektiven kommer vi strax in på.   

 

Vi övergår nu till mer specifik kunskapsbehållning som Usherwood och Toyne 

beskriver som lektioner om världen och Moyer kallar lärande kring andra länder, 

kulturer och tidsperioder. Ämnet har delvis berörts under utbyten som underhållning 

och avkoppling. Sju av åtta respondenter beskriver någon form av lärande här. Alva har 

lärt sig utifrån skeenden i USA några år efter andra världskriget och i spåren av Pearl 

Harbour. Hon har stundtals läst från ett amerikanskt perspektiv och stundtals från ett 

japanskt. Disa har läst med viss förförståelse och lärt sig av perspektivet inifrån ett 

polskt judiskt getto under andra världskriget. Hon ”befann” sig i lägret, åkte med och 

blev överraskad. Elin har från ett fångperspektiv inifrån två fängelser lärt sig om dessa 

miljöer och myndighetsfunktioner i Thailand och Storbritannien. Frida har från en 

blivande geishas perspektiv inifrån den japanska geishakulturen lärt sig mer kring 

denna. Helen har från ett växande barns perspektiv lärt sig något om den amerikanska 

landsbygden. Bea och Cleo har lärt sig utifrån för dem främmande svenska miljöer. Bea 
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har från en jagads perspektiv upptäckt det svenska samhällssystemets brister. Cleo har 

från den sjukes perspektiv fått utökade kunskaper kring bipolär sjukdom.  

 

Resultatet från Ballings studie visar att deltagarna uppskattade att genom läsningen få 

större kunskaper om världen. Genom att ta del av handlingsförlopp som i historisk eller 

geografisk bemärkelse ligger långt från läsarens eget liv finns uppfattningen att den 

egna horisonten utvidgas, något flera deltagare förknippade med en bra läsupplevelse 

(2009, s. 116). Respondenterna i den här undersökningen har lärt sig ifrån för dem 

främmande miljöer och/eller kulturer och ibland andra tidsperioder. Läsningarna har 

skett från olika perspektiv, däribland inifrånperspektiv. Genom inblickarna i andra 

världar, eller kanske utblickarna ifrån, har respondenterna kunnat utvidga sina egna 

horisonter. Bea och Cleo förflyttade sig varken geografiskt eller historiskt men 

beskriver ändå utvidgade horisonter. Men i centrum för respondenternas intresse står 

framförallt människor/karaktärer och det mänskliga.  

 

I studien från Usherwood och Toyne finns en kategori för självutvecklande läsning. Det 

innebär att läsare utvecklas på ett personligt plan genom insikterna de uppnår eller att 

insikter i ”det andra” ökar deras förståelse för omvärlden och förbättrar deras förmåga 

att relatera till andra människor. Hos Moyer handlar det om att lära sig mer om andra 

människor, sig själv och mänskligt samspel. Furhammar beskriver det som att lära 

känna andra människor och deras levnadsförhållanden. Samtliga respondenter beskriver 

ett intresse och engagemang för människorna/karaktärerna i sina böcker, vilket bildar en 

röd tråd genom intervjuerna. Mänskliga erfarenheter och mänskliga öden har engagerat 

respondenterna. Sju av respondenterna har lärt sig utifrån de mänskliga villkor som 

deras böcker berör. Alva har upptäckt hur ”en rädsla som människor har” och okunskap 

ledde till att fördomarna frodades mellan den amerikanska befolkningen och den 

japanska minoriteten. Bea har blivit en ”erfarenhet rikare” genom att få ta del av 

mänskliga konsekvenser i spåren av en förälskelse och en kulturkrock. Cleo har lärt sig 

ifrån sin inblick i en psykiskt sjuk människas levnadsvillkor och i relation till dennes 

familj och anser den tillvaron ”nattsvart”. Disa har tillägnat sig insikter omkring 

människornas umbäranden och livsvillkor i ett judiskt getto och hur de till slut ”trampar 

över lik” i kampen för överlevnad. Elin har fått en förståelse för fångars levnadsvillkor i 

främmande kulturer och ”hur svårt det var att komma ny in” på fängelset, men även vad 

”höjdpunken” i den tillvaron bestod av. Frida har lärt sig mer om geishornas livsvillkor 

och vad en blivande geisha ”utsattes” för, men även vilka ”frustreringar” och 

”uppoffringar” som var en del av hennes tillvaro. Git har upptäckt att ”man kan hjälpa 

någon tillbaka”, exempelvis genom en yrkesmänniskas professionella engagemang för 

en människa i en svår livssituation och menar ”man ska ju aldrig ge upp”.   

 

Det vi diskuterar här uttrycks också på andra sätt och inte i relation till lärande. Alva 

säger ”dessa människoöden, så det kan bli, och de överlever det här”. Bea säger ”så här 

kan det gå när man blir kär” och ”ja att det kan bli så”. Cleo säger om huvudpersonen 

att ”man får följa henne och vad som händer” och ”hur det är och vara psykiskt sjuk”. 

Disa säger om äldstejuden att ”han vrids och vänds på så att man kan förstå hur och 

varför väldigt mycket men ändå inte”. Elin säger ”hur man får följa en människa, se hur 

det kan vara” och hur de ”reder ut saker och ting”. Frida förklarar sin fascination med 

”man fick följa den här lilla flickan … hennes utbildning och alla intriger”. Git har 

upptäckt ”hur snabbt ett liv kan förändras, hur lång återhämtning det är … men hur 

anpassningsbar man är”. Helen beskriver ett tillfälle när huvudpersonen lär sig ”hur folk 

fungerar”. Vad är det egentligen läsarna reflekterar över här? De har följt och lärt känna 
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fiktiva eller verkliga personer och tagit del av deras villkor och erfarenheter. Samtliga 

respondenter har läst om livsöden kantade av problem, sorg och smärta. Kanske det kan 

uttryckas som att de för en stund fått pröva en annan människas skor. Enligt Berntsen 

och Larsen kännetecknas den personliga upplevelseläsningen av utveckling. Genom att 

läsaren under läsprocessen drar paralleller mellan textens konkreta skildringar och sina 

egna minnen och erfarenheter, sker en interaktion mellan det för läsaren okända och 

kända. Läsaren skapar därmed sin egen personliga förståelsekontext kring handlings-

förloppet och förståelsen kan utvecklas (1993, s. 87). Citaten som inleder det här stycket 

tyder på att respondenterna har utvecklat sin förståelse. Det kan exempelvis gälla hur 

människor/karaktärer hanterar problem som uppstår i gettot, i fängelset eller under flykt. 

Vi återkommer strax till en möjlig orsak till varför respondenterna inte uttrycker sig 

explicit kring dessa insikter i det mänskliga. Samtliga respondenter beskriver även ett 

känsloengagemang i människorna, vilket behandlats i den första frågeställningen. 

Varken Furhammar eller Usherwood och Toyne har någon kategori som rör 

känslomässiga aspekter. Det har däremot Balling. Ett exempel är hur det känslomässiga 

engagemanget och läsarens inlevelse i berättelsen hänger samman (2009, s. 120). 

Respondenternas inlevelsefulla läsning leder oss återigen in på läsarroller.  

 

Under intervjuerna blev det tydligt att identifikation inte är ett entydigt begrepp. Inom 

den teori vi använt räknas inlevelse, empati, sympati och igenkänning som olika uttryck 

för identifikation. I och med att vi använde Ballings figur kring läsares utbyte av en bra 

berättelse blev otydligheten kring identifikation som begrepp väldigt tydlig. Alva är den 

enda som hittar uns av sig själv i ett flertal karaktärer. Bea uttrycker med tvekan 

identifikation med mamman. Cleo känner igen mycket från sin vardag i och med 

närheten till yrkesrollen. När respondenterna funderade kring figuren blev just utbyten 

som igenkänning och identifikation något de flesta menade inte ingick i deras läsning.  

 

I det här sammanhanget, när identifikation och lärande kring det mänskliga tas upp, vill 

vi återkoppla till begreppet reflexivitet. Reflexivitet kan ses som en dubbelsidig 

belysning. Enligt begreppet förstår en person sig själv i det ljus som den sociala 

omgivningen kastar över henne men personen förstår också den sociala omgivningen 

genom att själv kasta ljus över den. En läsare tolkar alltså texten utifrån sina egna 

referensramar och hennes referensramar kan påverkas och kanske förändras av den lästa 

texten (Furhammar 1997, s. 149-151). Som resultat och analys redan visat finns uttryck 

för sådan dubbelsidig belysning i upplevelseläsningarna. Vi har hos några uppfattat drag 

av personlig instrumentell läsning. När nu resultatet diskuteras och belyses från olika 

håll uppfattar vi att det sker en förskjutning mot att fler respondenter läst personligt 

utvecklande. Berntsen och Larsen utvecklar ett resonemang kring emotionalitet kontra 

rationalitet, där den oklara gränsen i personlig läsning tas upp.
29

 Enkelt uttryckt menar 

de att dikotomin känsla och förnuft gäller för den opersonliga nivån i situationsstyrd 

eller målstyrd läsning, alltså upplevelseläsning kontra instrumentell läsning. Däremot 

menar de att dikotomin upphävs på den personliga nivån. Därmed blir åtskillnaden 

mellan den personliga upplevelseläsningen och den personliga instrumentella läsningen 

oskarp. Tillägnelseformerna konkurrerar här inte ut varandra, utan betingar varandra 

sida vid sida (1993, s. 50). 

 

Furhammar samt Berntsen och Larsen menar att läsaren själv måste reflektera över de 

terapeutiska effekterna av sin läsning, för att kategorisera den som personligt 

                                                 
29

 För en utförlig diskussion hänvisar vi till kapitel 3: Den teoretiske baggrund for læseformerne.  
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instrumentell. Respondenterna är skönlitterära läsare sedan många år, men ingen 

beskriver den specifika (eller allmänna) läsningen som självutvecklande och/eller med 

terapeutiska effekter. Det kan bero på att respondenternas läsning inte är personligt 

utvecklande eller att de undvikit en del personliga ämnen under intervjuerna. En tredje 

orsak hittas i studien av Balling. Hon menar att utsagor kring läsupplevelser formuleras 

enkelt och med få ord och att meningsskapande och reflektioner under läsningen inte 

registreras av läsaren. Även respondenterna i den här undersökningen har stundtals 

formulerat sig enkelt och fåordigt. Samtliga verkade ibland frustrerade under sina försök 

att formulera sin upplevelse av ”en bra bok”. Ballings iakttagelse kan förklara varför 

respondenternas insikter utifrån det mänskliga i skildringarna inte tas upp på ett 

medvetet och explicit sätt. Att respondenterna har införlivat nya insikter kring just det 

mänskliga framkommer ibland endast indirekt.  

 

Appleyard menar att den pragmatiska vuxna läsaren växlar mellan olika läsarroller. I 

den här undersökningen står läsarens roll i förhållande till en enda bok av en stor mängd 

lästa, i fokus. Något som de flesta av respondenterna berör som en viktig del av sin 

läsning är bildskapande. Ingen beskriver det i termer som en personlig bildsamling eller 

att bilder kan omfatta meningen med livet. Däremot verkar bilderna förstärka och vara 

viktiga för själva läsupplevelsen. Enligt Appleyard kan läsare söka sanningar om 

världen eller sig själva i litteraturen. Det kan även innebära att läsaren granskar och 

kanske omvärderar redan inlärda personliga sanningar. Vanligt för denna läsarroll är att 

vara tolerant och öppen för nya perspektiv. Vi uppfattar att flertalet av respondenterna 

är öppna för att lära sig av andra och andras perspektiv. När det gäller tolerans har Elin 

visat prov på det genom att uppfatta en narkotikasmugglare som icke-kriminell. Disa 

har granskat och omvärderat sin uppfattning om livsvillkoren i ett getto och i Fridas fall 

rörde det hur geishor lever. Båda förändrade uppfattning under läsningen.    

 

Studien av Usherwood och Toyne visar att skönlitterär läsning är en central aktivitet för 

läsaren och dessutom oupplösligt förenad med den personliga identiteten. Läsningens 

funktion för den personliga identiteten menar de är att den: “ … forms and informs the 

developing self.” (2002, s. 39f.). Som vi redan framhållit saknas direkta uttryck för den 

terapeutiska och personligt utvecklande läsning i empirin, men vi har försökt belysa vad 

det kan bero på. Diskussionen ovan visar att de kvinnliga läsarna har haft många 

utbyten i stunden och behållning över tid av sina böcker. De har varit i främmande 

miljöer där de träffat nya människor och de har känt, tänkt och lärt sig åtskilligt. Vi kan 

inte med stöd av den här undersökningens empiri hävda att läsningen av ”en bra bok” 

varit självutvecklande för respondenterna. Men vi vill hävda vår rätt att ha en personlig 

uppfattning. Vi skulle vilja vända på steken. Hur skulle de kvinnliga läsarna ha kunnat 

undgå att utvecklas på ett personligt plan under läsningen av ”en bra bok”, med tanke på 

att deras engagemang och behållning i stort varit personligt präglade?    

6.2 Slutsatser  

 

Syftet med undersökningen är att ge inblickar i några vuxna kvinnors läsupplevelser 

bakom uttrycket ”en bra bok”. Undersökningens övergripande problemformulering 

gäller hur en ”bra” läsupplevelse åskådliggörs av kvinnorna. Denna övergripande fråga 

har konkretiserats i två frågeställningar. Den första frågeställningen rör kvinnornas 

respons i relation till samspelet med bokens innehåll. I den andra frågan riktas intresset 

mot kvinnornas uppfattning om sitt utbyte av boken. De slutsatser som dragits utifrån 
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respektive frågeställning redogörs för här nedan och därefter vävs de samman i en 

ansats att belysa den övergripande problemformuleringen.         

 

– Hur kan de vuxna kvinnliga läsarnas respons på ”en bra bok” förstås utifrån 

samspelet med bokens innehåll? 

 
Undersökningen visar att kvinnorna läst ”en bra bok” utifrån ett brett känslomässigt 

register. Missmod, glädje, sorg, lycka, ilska, vämjelse, hoppfullhet och vemod är alla 

exempel på sinnesstämningar som kvinnorna förknippar med en ”bra” läsupplevelse. 

Kvinnorna betonar också vikten av läsningens mer varaktiga behållning som kommer 

till uttryck i olika former av kunskapsutbyte.  Vi konstaterar därför att en ”bra” 

läsupplevelse innehåller såväl estetiska som kognitiva dimensioner vilka här landar i 

beskrivningar som att boken berör, fängslar och fascinerar.  Undersökningen visar att 

respons och värdering är förankrad i personliga omständigheter vid tidpunkten för 

läsningen. Det förefaller inte som att bokens betydelse kan förstås utifrån någon direkt 

korrespondens mellan de situationer och skeenden den berättar om och någon specifik 

kontextbunden situation i kvinnornas liv. Istället tycks det som om kvinnorna i sin 

läsning valt bort en granskning av den egna verkligheten för och istället söka sig till 

andra världar, sociala sammanhang och perspektiv. Flertalet böcker som lästs skildrar 

dramatiska upplevelser, situationer och skeenden. En ”bra” läsupplevelse förefaller 

skapa närhet till dessa omständigheter. Denna intimitet tycks inte kunna förklaras 

utifrån kvinnornas personliga erfarenheter men väl utifrån en igenkänning i 

allmänmänskliga tillstånd som exempelvis rädsla, sårbarhet, maktlöshet och tvivel.  

  

Vi finner att flertalet kvinnliga läsare har värderat läsningens känslomässiga utbyte 

högt. Läsningarna förefaller därför ha fungerat som ett känslomässigt utlopp i 

kvinnornas vardag. Bakom formuleringar som fängslande och fascinerande läsningar 

döljer sig som tidigare nämndes en mängd individuella omständigheter. Det förefaller 

som att det hos flertalet kvinnor finns en strävan efter att förstå yttre förhållanden och 

skeenden utifrån en annan människas perspektiv. Vi uppfattar att denna förståelse är del 

av innebörden i beskrivningar av boken som fängslande och fascinerande. Vi bedömer 

också att denna förståelse är förankrad i igenkännande och inlevande läsningar. 

Kvinnorna ger överlag uttryck för att de mer eller mindre intensivt deltagit i 

gemensamma situationer med bokens gestalter vilket pekar mot en socialt inriktad 

läsning. Flertalet kvinnor ger också uttryck för en fascination inför de inblickar i skilda 

levnadsvillkor läsningen gett samt människors förmåga till anpassning och överlevnad. 

Det personliga engagemanget har hos flertalet kvinnor skapat dialog kring etiska 

dilemman. Att kvinnorna här tycks ha tagit ställning har varit avgörande för förståelsen 

av boken. Vi noterar också att flertalet kvinnor väljer att berätta kring den valda boken 

utifrån dessa ställningstaganden vilket pekar mot att själva förekomsten av dem är 

avgörande för omdömet ”bra”.   

 

– Med vilka utbyten har de vuxna kvinnliga läsarna läst ”en bra bok” och vilka 

funktioner fyller dessa utbyten för dem?  

 

Respondenterna har haft en rad olika utbyten av ”en bra bok” och dessa utbyten har fyllt 

olika funktioner för dem. Respondenternas val av ”en bra bok” kan delas upp i fyra 

verklighetsbaserade och fyra fiktiva böcker (varav en med dokumentär bakgrund).  

Flertalet av respondenterna föredrar realistiska berättelser vilket är av vikt för deras 

samtliga utbyten. Vilka perspektiv som berättelserna utgår ifrån när det gäller 
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exempelvis miljön och berättarrösten verkar ha varit betydelsefullt för utbyten och 

funktioner. De känslomässiga utbytena behandlas i den första forskningsfrågan men att 

de värderas högt av respondenterna är en viktig slutsats värd att upprepa. Flertalet av 

respondenterna beskriver sin läsning som underhållning och/eller avkoppling och har 

huvudsakligen läst med ett personligt engagemang. Därför drar vi slutsatsen att utbyten 

som underhållning och avkoppling kan vara en betydelsefull del av personliga 

upplevelseläsningar. En möjlig förklaring till den underhållande och avkopplande 

funktionen är att litteraturen erbjuder läsarna en möjlighet att bildligt lämna sitt ”här och 

nu” och ta del av en annan värld.  

  

Språkutvecklande utbyten nämns överhuvudtaget inte och verkar inte vara av vikt för 

den här undersökningens respondenter. Däremot verkar samtliga respondenter anse 

kunskapsinnehållet i den lästa boken som tillförlitligt. Samtliga respondenter har angett 

kunskapsbehållning som kan härröras ifrån instrumentell läsning av ”en bra bok”. 

Uppnådda kunskaper kan ha med miljön, kulturen och tidsperioden i boken att göra 

eller beröra insikter utifrån mänskliga villkor och erfarenheter. Samtliga respondenter 

tar även upp frågor av mer existentiell natur som rör berättelsernas olika människoöden, 

men beskriver inte dessa reflektioner som en form av instrumentell behållning.  

 

Att läsningen verkar fylla sociala funktioner belyses i respondenternas utbyten av det 

mänskliga. I anslutning till det sociala dras slutsatsen att flertalet av respondenterna inte 

tolkar identifikation på samma sätt som undersökningens teori. Samtliga respondenter 

har i någon grad haft utbyten som berör identifikation men endast ett fåtal benämner det 

så. Ingen av respondenterna beskriver läsningen av ”en bra bok” i termer som personligt 

självutvecklande, men de flesta ger ändå uttryck för att den egna horisonten och 

förståelsen utvidgats, inte minst gällande mänskliga villkor och relationer. Flertalet 

respondenter har en del utbyten som vi tolkar lutar mot det personligt instrumentella. 

Att gränsen mellan personlig upplevelseläsning och personlig instrumentell läsning är 

oskarp, precis som Berntsen och Larsen menar, är också vår slutsats. Enligt 

läsutbytesmodellen ska en läsare själv reflektera över läsningens terapeutiska effekt, för 

att den ska kunna kategoriseras som personligt instrumentell. Det finner vi orimligt. 

Dels med tanke på de svårigheter som respondenterna har haft med att formulera sig 

kring sina utbyten av ”en bra bok” och dels med tanke på att rimliga tolkningar av 

utsagor är en del av en kvalitativ undersökning.  

 

– Hur gestaltar sig en ”bra” läsupplevelse för några vuxna kvinnliga läsare?  

 

Undersökningen fokuserar åtta enskilda läsupplevelser som alla har beskrivits utifrån 

individuella omständigheter och perspektiv. Vi noterar att flertalet kvinnor har 

uppskattat läsupplevelser som stundtals väckt känslor av obehag, sorg, ilska och 

missmod. Vi finner det intressant att flera kvinnor ändå väljer att referera till sina 

läsupplevelser som underhållande och avkopplande. För flertalet kvinnor framstår det 

omedelbara känslomässiga utbytet som viktigt för omdömet ”bra”. Det förefaller därför 

som att en ”bra” läsupplevelse har fungerat som ett känslomässigt utlopp i kvinnornas 

vardag.    

 

Samtliga kvinnor uppskattar den egna tid att förfoga över som lässtunden skapat. Några 

kvinnor formulerar innehållet i denna egna tid som ”verklighetsflykt”, andra väljer att 

tala om lässtunder som fått dem att glömma den omgivande tillvaron. Flertalet kvinnor 

förefallet inte betrakta lässtunden som en flykt från den egna tillvaron. Snarare 
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framträder en önskan att lämna sitt ”här och nu” genom att förflytta sig till andra 

världar. Innehållet i dessa världar varierar från de sociala sammanhang kvinnorna 

genom sin läsning ingår i som möten med främmande miljöer och kulturer. För 

omdömet ”bra” måste dessa världar fyllas med ett individuellt innehåll som förmår 

fängsla, fascinera och beröra. Vi bedömer därför att kvinnorna under läsningarna 

stundtals har lämnat sin tillvaro i bemärkelsen ”här och nu” samtidigt som de 

personligen har följt med in i och påverkat innehållet i dessa fiktiva världar. Det 

förefaller därmed som att en ”bra” läsupplevelse är förankrad i ett personligt 

engagemang.  

 

Vi finner att samtliga läsningar stundtals har varit identifierande i bemärkelsen 

igenkännande och inlevande. Läsningarna förefaller därför ha fyllt en social funktion. 

Flertalet kvinnor har uppmärksammat och tagit ställning till etiska dilemman vilket 

tycks ha haft betydelse då flertalet beskrivningar utgår just från dessa. Att etiska frågor 

har uppmärksammats förefaller därmed vara en avgörande dimension för den 

värderande responsen ”bra”. Innehållet i omdömet ”bra” kan knytas till personliga 

omständigheter, men inte till specifika kontextbundna situationer. I sin läsning förefaller 

därför kvinnorna ha valt bort en granskning av den egna tillvaron. De böcker som lästs 

har varit realistiska skildringar. Hälften av kvinnor lyfter i högre eller mindre grad fram 

betydelsen av böckernas anknytning till verkliga händelser.   

 

En ”bra” läsupplevelse har också en lärande dimension. Kvinnorna menar att 

läsningarna har ”förklarat”, ”skapat medvetenhet”, gett ”kunskaper”, ”insikter”, 

”förståelse” och ”inblickar”. Innebörden i dessa ord vilar på en pragmatisk grund och 

formuleringarna är innehållsmässigt diffusa. Emellertid drar vi slutsatsen att dessa ord 

representerar två övergripande former av kunskapsutbyten. Den ena är subjektiv och 

kan relateras till litteraturens värdeskapande potential att skapa dialog kring mänskligt 

betydelsefulla sammanhang. Den andra formen är opersonlig och rör objektiva 

faktamässiga lärdomar. En ”bra” läsupplevelse har tillhandahållit kunskap av båda 

slagen men innehållet i omdömet ”bra” förefaller främst ha anknytning till ett personligt 

färgat kunskapsutbyte i termer av ”förståelse”, ”insikter” och ”inblickar”. 

Undersökningen visar att en ”bra” läsupplevelse har vidgat kvinnornas personliga 

horisonter men förknippas inte av kvinnorna själva med en vidgad självförståelse eller 

självutveckling. Vår tolkning är dock att en ”bra” läsupplevelse haft betydelse för den 

personliga utvecklingen i bemärkelsen vidgad tolerans och förståelse för andra sociala 

sammanhang än de närmast omkringliggande.           

6.3 Avslutande reflektioner  

 

Ambitionen med den här undersökningen har varit att ge inblickar i enskilda 

läsupplevelser bakom uttrycket ”en bra bok”. Vi finner valet av den kvalitativa 

intervjuformen som den enda möjliga för denna föresats. Urvalet av respondenter 

fungerade väl i förhållande till undersökningens syfte. Att det var vuxna personer med 

ganska lång livserfarenhet kan ha varit anledningen till att de verkade trygga i rollerna 

som respondenter och läsare. Kvinnorna är vana skönlitterära läsare och verkade ha 

skaffat sig en medvetenhet kring vad ”bra” litteratur innebär och betyder just för dem. 

Som vi redan påpekat i metodkapitlet uppfattade vi att respondenterna försökte att svara 

utifrån sig själva och inte på något tillrättalagt sätt för oss eller utifrån någon vedertagen 

syn på vilken respons och vilka utbyten en läsare bör ha. Men vår tolkning i det 

avseendet kan vara en feltolkning. Figuren som åskådliggjorde läsares olika utbyten av 
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en bra berättelse fick ju en positiv respons av respondenterna. Vi har ändå i efterhand 

diskuterat nyttan med denna figur. Den diskrepans kring utbyte som identifikation och 

igenkänning som vi upptäckte i samband med figuren uppfattar vi ändå var 

betydelsefull. Att respondenternas uppfattningar om identifikation avvek från hur den 

uppfattas inom de två valda teoretiska perspektiven tycker vi är av intresse, inte minst 

för framtidens undersökningar, även om det varit försvårande att hantera. Vi anser även 

att figuren har potential att vidareutvecklas och fördjupas utifrån varje enskilt läsutbyte.  

 

De teoretiska perspektiv som valdes till undersökningen har varit användbara men långt 

ifrån oproblematiska. Vår ambition har varit att så öppet och klargörande som möjligt 

redovisa dessa perspektiv. Det problematiska har framförallt gällt Rosenblatts teori som 

innefattar ett personligt engagemang i förhållande till skönlitterär läsning, medan 

läsutbytesmodellen innefattar en kategori för opersonlig upplevelseläsning. Eftersom 

empirin först har analyserats utifrån transaktionsteori kan det, i alla fall delvis, ha färgat 

av sig på den följande analysen enligt läsutbytesmodellen. Vi har inte funnit många 

uttryck för opersonlig upplevelseläsning. Vad hade det inneburit om analysen enligt 

läsutbytesmodellen gjorts först? Å andra sidan visar undersökningen just på den 

diskrepans som finns mellan respondenternas formulerade utbyten och det analyserade 

innehållet i deras läsupplevelser. Att vi valde att inte innefatta värdeperspektivet i en 

egen frågeställning kan vi idag ifrågasätta. Likaså att vi inte införde ett teoretiskt 

värdeperspektiv till analysen av empirin. Det hade sannolikt inneburit en mer 

konsekvent utförd diskussion och där av haft betydelse för resultatet. Samtidigt hade då 

andra texter varit tvungna att skäras ned eller utgå vilket kunde ha inverkat negativt på 

läsbarhet, tydlighet, transparens och i förlängningen undersökningens slutsatser. Vi har 

genom hela uppsatsarbetet varit tvungna att förhålla oss till att läsningens och 

litteraturens värde är sammanflätat med läsares respons och utbyte av litteraturläsning i 

de teoretiska perspektiv vi valt men även i annan litteratur. Att perspektiven utgår ifrån 

att läsning innebär ett aktivt samspel mellan läsaren och texten har inverkat på 

undersökningens och uppsatsens alla delar och har förstås haft betydelse för resultatet.  

 

Vår blygsamma förhoppning är att den här undersökningen i någon grad har ökat 

förståelsen för vuxna kvinnliga läsares samspel med ”en bra bok” och i förlängningen 

deras ”bra” läsupplevelser. Hur ser vi på resultaten av den här undersökningen i stora 

drag? Tidigare forskning rör framför allt läsning i allmänhet. Här gäller det en specifik 

bok. Att resultaten i den här undersökningen kännetecknas av det personliga och 

individuella är en naturlig följd av det specifika. Vi är därför försiktiga med jämförelser. 

Läsarnas specifika känslor, reflektioner, etiska ställningstaganden och kunskaps-

behållning har här framkommit i förhållande till böckernas innehåll, som varit 

realistiska berättelser där mänskliga glädjeämnen och svårigheter skildrats. Att 

känslomässiga aspekter här visat sig centrala, vilket tidigare forskning oftast berör 

marginellt, kan bero på den specifika inriktningen. Det gäller även synliggörandet av de 

sociala funktionerna i inlevelsefulla läsningar. Att undersöka läsares behållning av 

specifika texter uppfattar vi därför som både betydelsefullt och värdefullt för att 

fördjupa förståelsen för skönlitterär läsning. En bra bok och en bra läsupplevelse är 

komplexa företeelser vilket är huvudbudskapet när vi försöker summera 

undersökningens resultat kring läsares samspel med en bok. Bokens innehåll har genom 

att förmå fängsla och beröra läsaren fått omdömet ”bra” men läsarens ”bra” upplevelse 

är personligt färgad genom att en aktiv läsarroll i huvudsak intagits. Värdet av att 

berättelser i litteraturform ger läsare möjlighet att besöka andra världar och verkligheter 

än den egna visar den här undersökningen, precis som tidigare forskning.   



 72 

7 Sammanfattning 

I den här undersökningen har vi valt att intressera oss för skönlitterära läsupplevelser 

bakom uttrycket ”en bra bok”. Hur ser några vuxna kvinnliga läsare på upplevelsen 

bakom ”en bra bok” och vad har den inneburit för dem? Annorlunda uttryckt har 

upplevelserna som lett till kvinnornas värdering av boken som bra, varit 

undersökningens nav. Att främja litteratur och läsning tillhör folkbibliotekens 

arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär litteraturförmedling. En utökad förståelse för 

den subjektiva läsupplevelsen och det som sker i mötet mellan en läsare och en bok, 

menar vi är av betydelse och relevant för detta arbete.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka innebörden i några vuxna kvinnliga läsares 

tolkning av en ”bra” läsupplevelse med utgångspunkt i en av dem vald och värderad 

”bra bok”. Den övergripande problemformuleringen som vi genom undersökningen 

försökt att besvara är: Hur gestaltar sig en ”bra” läsupplevelse för några vuxna kvinnliga 

läsare? Utifrån syftet och problemformuleringen utformades följande frågeställningar:  

 

– Hur kan de vuxna kvinnliga läsarnas respons på ”en bra bok” förstås utifrån samspelet 

med bokens innehåll?  

– Med vilka utbyten har de vuxna kvinnliga läsarna läst ”en bra bok” och vilka 

funktioner fyller dessa utbyten för dem?   

 

Den metod som har valts är enskilda kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer. 

Respondenterna bestod av åtta kvinnliga vana skönlitterära läsare i åldersspannet 44 till 

60 år. Inför intervjun valde kvinnorna ut ”en bra bok” de läst någon gång, som sedan låg 

till grund för intervjuguidens frågor kring värderingen bra, det skönlitterära innehållet 

och kvinnornas utbyten av boken. Intervjuerna har sedan transkriberats, bearbetats och 

analyserats. Resultat och analys av varje enskild läsupplevelse presenteras i uppsatsen. 

 

Två teoretiska perspektiv har valts till analysen av undersökningens empiri. Mellan 

dessa finns en formulerad relation. Det första teoretiska perspektivet är Louise M. 

Rosenblatts transaktionsteori om läsning som ett ömsesidigt samspel mellan läsare och 

text. Denna abstraktion av läsprocessen är komplex och fokus har lagts på hur det 

personliga genomlevandet av en text kan förstås. De aspekter av den estetiska läsningen 

vi riktat vårt intresse mot har varit den personliga lässituationen, läsningens 

känslomässiga, kognitiva och eventuellt identifierande dimensioner samt den möjliga 

dialog som uppstått mellan läsare och text. Läsutbytesmodellen som innefattas av nästa 

teoretiska perspektiv framarbetades av Sten Furhammar, Dorthe Berntsen och Steen 

Folke Larsen under projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer. 

Utgångspunkt var att betrakta läsning som ett samspel mellan läsaren och texten vilket 

ger en relation med ett unikt innehåll. Läsares uttalade läsutbyten betraktades som 

centrala uttryck för sådana relationer. Läsutbytena klassificerades utifrån dimensionerna 

personlig vs opersonlig och instrumentell läsning vs upplevelseorienterad läsning. En 

opersonlig läsning är betraktande och utan sociala förpliktelser medan en personlig är 

deltagande och socialt förpliktande. En upplevelseläsning ger utbyte för stunden medan 

en instrumentell läsning ger kunskaper som är tillämpbara i andra sammanhang. 

Följande fyra läsutbyteskategorier har vi använt under analysen av empirin: 

opersonlig/personlig upplevelseläsning och opersonlig/personlig instrumentell läsning.   
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Resultatet utifrån de åtta kvinnliga läsarnas beskrivna läsupplevelser har analyserats 

utifrån valda teorier. Resultat och analys visar att en inlevande och ibland identifierande 

läsning har präglat respondenternas upplevelser. Det personliga genomlevandet har 

väckt ett brett register av känslor. De tankar respondenterna gett uttryck för berör främst 

mänskliga villkor och etiska dilemman. Dessa funderingar synes ha varit förankrade i 

den känslomässiga responsen. Respondenterna har överlag beskrivit deltagande och 

socialt förpliktande personliga upplevelseläsningar där den personliga identiteten har 

haft betydelse för samspelet med innehållet. De opersonliga instrumentella utbytena har 

främst gällt kunskaper angående levnadsvillkoren i olika miljöer/kulturer. De flesta 

respondenter har även fått insikter utifrån olika mänskliga erfarenheter som har drag av 

det personligt instrumentella.  

 

De analyserade läsupplevelserna har diskuterats utifrån frågeställningarna samt litteratur 

och tidigare forskning. Diskussion och slutsatser utifrån frågan kring hur 

respondenternas samspel med textens innehåll kan förstås har också innefattat ett 

värderingsperspektiv. Ett sätt att förstå omdömet ”bra” är att läsningarna motsvarat 

respondenternas förväntningar på utbyten. Betydelsen av läsningarna är förankrade i 

personliga omständigheter, men tycks inte kunna knytas till någon specifikt 

kontextbunden situation. De känslor läsningarna väckt förefaller ha fungerat som ett 

känslomässigt utlopp i vardagen. Såväl den känslomässiga responsen som den kunskap 

läsningarna tillfört har värderats högt. Respondenterna har utifrån sina inlevande och 

ibland identifierande läsningar uppmärksammat etiska dilemman ur vilka känslor och 

insikter har väckts. Diskussionen kring frågeställningen om läsarnas utbyten av ”en bra 

bok” berörde möjligheten att genom läsning lämna sitt ”här och nu” för andra världar. 

Där har läsarna funnit avkoppling, underhållning och nya kunskaper. Läsningen har 

även fyllt sociala funktioner. Att textinnehåll har erbjudit olika perspektiv av realistisk 

natur synes betydelsefullt för läsarnas utbyten. Insikterna som har uppnåtts kring olika 

mänskliga villkor verkar ha utvidgat respondenternas förståelse. Slutsatser som dragits 

är att respondenterna främst har haft utbyten ifrån personliga upplevelseläsningar eller 

möjligen personligt instrumentella läsningar, som flertalet därtill funnit avkopplande 

och underhållande. Gränsen mellan upplevelsen och det instrumentella är till synes 

oskarp när det gäller personlig läsning. Opersonlig instrumentell läsning har också 

förekommit. Identifikation med någon karaktär har varit vanligt förekommande hos 

respondenterna.  

 

Slutsatser kring undersökningens övergripande frågeställning är att en ”bra” läsning 

utmärks av samspelande estetiska och kognitiva aspekter. Dessa har delvis formats av 

personliga omständigheter, men förefaller inte vara förankrade i någon specifik 

livssituation. Det främsta utbytet är det känslomässiga vilket har sin grund i en socialt 

orienterad läsning. Den dialog som uppstått mellan läsare och text förefaller ha formats 

av etiska ställningstaganden. Även om flertalet läsningar ofta varit känslomässigt 

krävande beskrivs de som underhållande och avkopplande. Det främsta 

kunskapsmässiga utbytet synes vara förankrat i subjektiva upplevelser av förståelse och 

insikter. Slutsatser som kan dras är att de kvinnliga läsarna tycks uppskatta möjligheten 

att lämna sitt ”här och nu” för att delta i andra världar och perspektiv. En ”bra” läsning 

förefaller uppskattas då den möjliggör en utvidgning av de personliga horisonterna 

genom deltagande i andra sociala och kulturella omständigheter än de närmast 

intilliggande.  
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Bilaga 1: Brev till respondenterna  

 

2010-xx-xx 

Hej! 

 

För en tid sedan fick du en förfrågan om att delta i en intervjuundersökning om 

skönlitterär läsning. Undersökningen kommer att ingå i ett examensarbete i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Vi vill 

med detta brev närmare förklara vad vår undersökning handlar om samt ge lite 

information av mer praktisk natur.  

 

Uppsatsens ämne är hur läsare tänker kring upplevelser av skönlitteratur som av någon 

anledning uppskattats. Inför intervjun ber vi dig därför att välja ut en skönlitterär bok 

som du läst och som för dig representerar ”en bra bok”. Du har säkert läst många bra 

böcker men vi vill att du väljer en som du av någon anledning minns extra bra. Det har 

ingen betydelse om du läste den nyligen eller för länge sedan men det är viktigt att du 

kommer ihåg en hel del av boken och din läsning av den. Du ska framförallt välja en 

bok som du verkligen tyckt om att läsa, oavsett genre eller om den fått ris eller ros av 

litteraturkritiker. Denna bok kommer sedan att bilda utgångspunkt för intervjuns frågor 

kring din skönlitterära läsning.  

 

Under intervjun kommer vi båda att närvara och använda oss av en diktafon för 

att underlätta arbetet. Vi hoppas att du inte har något emot detta. Insamlat och 

inspelat material kommer att avidentifieras vilket bl.a. innebär att du 

anonymiseras i uppsatstexten. Om du vill avbryta medverkan, har du självfallet 

rätt att göra så.  

 

Vi kommer att ringa upp för att få bekräftelse på deltagande samt bestämma tid 

och plats för intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anneli Anund och Eva Eckerberg Sanvik 
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Bilaga 2: Information till respondenten vid intervjutillfället  

 

Kort beskrivning av syftet med undersökningen: 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några kvinnliga läsare tänker kring sin 

upplevelse och sitt utbyte av en skönlitterär bok, ”en bra bok”.  

 

Varför det är angeläget för oss att göra undersökningen:  

Vi tycker det är viktigt att öka kunskapen och förståelsen kring läsares upplevelser och 

utbyte av ”en bra bok” eftersom den kunskapen är betydelsefull för yrkesgrupper som 

jobbar med litteraturförmedling, exempelvis bibliotekarier.  

 

Respondentens roll i undersökningen:  

Det är dina (respondentens) unika kunskaper och erfarenheter från din läsupplevelse av 

en bok som du tycker är bra som är av intresse för den här undersökningen.  

 

 Uppskattad tidsåtgång.  

 

 Dokumentationssätt – ljudupptagning och anteckningar.  

 

 Ljudupptagningen och utskriften av intervjun kommer att förvaras hos 

författarna.  

 

 Respondenten anonymiseras i uppsatsen. Det innebär att dennes namn och andra 

identifierande uppgifter inte kommer att finnas med i uppsatsen.  

 

 Respondenten informeras om att deltagande i undersökningen är frivilligt.  

 

 Respondentens rätt att neka svar genom att säga pass. 

 

 Respondentens rätt att avbryta intervjun. 

 

 Fråga respondenten hur denne ställer sig till eventuellt kompletterande frågor i 

efterhand.  

 

 Tacka respondenten för dennes medverkan.  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv: ålder, utbildningsbakgrund, 

nuvarande huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier, arbetssökande osv.) och 

eventuella fritidsintressen.  

 

2. Kan du berätta om när du började läsa skönlitteratur och vilka läsvanor du hade 

då? (läste ofta/sällan, regelbundet/i perioder, genrer, tidsåtgång osv.) 

 

3. Kan du berätta om vilka läsvanor du har idag? (läser ofta/sällan, regelbundet/i 

perioder, genrer, tidsåtgång osv.) 

 

4. Varför väljer du att investera tid i skönlitterär läsning? 

 

5. Vilken betydelse har den skönlitterära läsningen för dig idag?  

 

”En bra bok” 

 

6. Vad är ”en bra bok” enligt dig? 

 

7. Vilken bok har du valt och vem är författaren?  

 

8. Hur kommer det sig att du valde just den här boken? 

 

9. Vad är det, enligt dig, som gör just den här boken till ”en bra bok”?  

 

Läsarens reflektioner kring innehållet i den skönlitterära boken   

 

10. Minns du varför du valde att läsa boken och i så fall, kan du berätta kring det? 

Följdfråga: Vilka förväntningar, om några, hade du på boken innan du läste den 

första gången? På vilket sätt infriades eller infriades inte dina förväntningar på 

boken? 

 

11. Hur upplevde du början av boken?  

 

12. Kan du berätta kortfattat vad den här boken handlar om? Följdfrågor: Kan du 

välja ut och berätta kring en specifik händelse eller situation i boken som du 

tycker är extra minnesvärd? Upplever du att någon av bokens karaktärer 

framstår som extra minnesvärd och i så fall på vilket sätt? Är bokens miljö (tid 

och rum) en viktig del av din läsupplevelse och i så fall på vilket sätt? På vilket 

sätt upplever du bokens språk?  

 

13.  Gav innehållet i boken upphov till några inre bilder hos dig och i så fall, kan du 

berätta lite mer om dem?  

 

14. Är den här boken bra rakt igenom eller är det delar av den som är bättre än 

andra? Om det skiljer sig mellan olika delar, berätta om delen eller delarna du 

tycker bättre om och vad som gör den/dem bättre? Vad är det som gör vissa 

delar sämre? 
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15. Vad är det i bokens innehåll som är avgörande för att du tycker det är ”en bra 

bok”? Följdfråga: Är det du just beskrivit något du även önskar av en bra bok i 

allmänhet? 

 

16. Hur kändes det att avsluta läsningen av den här boken?   

 

Läsarens utbyte av ”en bra bok”  

 

17. När och var läste du boken första gången?  

 

18. Vilket intryck fick du av bokens titel och omslag? 

 

19. Med vilket tempo och över hur lång tid läste du boken? Följdfråga: Läste du alla 

delar av boken i samma takt? 

 

20. Hur såg din livssituation ut när du läste boken första gången? Följdfråga: Har du 

något speciellt minne förknippat med läsningen av den här boken? 

 

21. Har du läst den här boken flera gånger och i så fall, ungefär hur många? Om ja: 

Varför har du läst om boken? Har din uppfattning om boken förändrats efter 

omläsningar? 

 

22. Har du diskuterat den här boken med någon annan som har läst den och i så fall, 

vad pratade ni om i anslutning till boken (karaktärer, miljö, handling, språk, eget 

utbyte osv.)? 

 

23. Vilka tankar och känslor, om några, har den här boken väckt hos dig? När? 

(under läsning och/eller efter läsning)? Följdfråga: Finns det något i bokens 

innehåll som du har reagerat extra starkt inför och som väckt tankar eller känslor 

hos dig och i så fall, kan du berätta om det?  

 

24. Vad, om något, i bokens innehåll (miljö, handling, karaktärer) kan du känna igen 

dig själv och din vardag i?  

 

25. Vilka utbyten hade du av din läsning av boken? (Respondenten får här ta del av 

en figur, se bilaga 4)   

 

26. Hur ser du på din behållning av boken i ett längre perspektiv? (Respondenten får 

här ta del av en figur, se bilaga 4)   

 

27. Är ditt utbyte och din behållning av denna läsupplevelse det du söker i allmänhet 

när du läser skönlitteratur och i så fall, hur ser du på det? Om nej: Hur skiljer sig 

behållningen av denna bok med den du i allmänhet söker i din skönlitterära 

läsning?  

 

28. Hur vill du beskriva den här bokens betydelse för dig idag?  

 

29. Vilken bestående känsla, om någon, har läsningen av den här boken gett dig då 

du tänker på den i efterhand?   
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Uppsamling och avrundning av intervjun 

 

30. Är det någon av de tidigare frågorna som du så här i slutet av intervjun vill 

komplettera eller vidareutveckla? Om ja: Vilken fråga gäller det och vad vill du 

tillägga?  

 

31. Är det någonting som vi har missat att fråga kring din utvalda bok och din 

läsning som du tycker är viktigt och som du skulle vilja berätta för oss?   

 

32. Hur har du upplevt den här stunden då du berättat för oss om en bok du läst och 

uppskattat? 
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Bilaga 4: En figur kring läsares utbyte av ”Den goda berättelsen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren ”Egenskaber ved læseoplevelsen – Den gode historie” är hämtad från 
avhandlingen Litterær æstetisk oplevelse: læsning, læseoplevelser og 
læseundersøgelser: en diskussion af teoretiske og metodiske tilgange, s. 133, 
av Gitte Balling. Författaren har medgivit publicering av figuren. Figuren har 
översatts och modifierats till svenska förhållanden av uppsatsförfattarna.  

 

Den goda 
berättelsen 

 
Skickar iväg 
mig på en 

resa  

 
 

Lär mig något 

Skapar 
igenkänning 

och 

identifikation 

 
Gör mig 

känslomässigt 

berörd   
Får mig att 
glömma tid 

och plats 

Är 
avkopplande 

och 

avslappnande 
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