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Inledning 
Människor har i olika tider och situationer läst på olika sätt och med olika syften – tyst eller 
högt, intensivt eller extensivt, kritiskt eller underdånigt. Läsningen tar form som en integrerad 
del av den vidare kultur i vilken läsningen utförs. Det kulturella ramverket förser läsaren med 
motiv, värderingar och etablerade praktiker. Olika idéer om värdet av läsning och hur läsning 
bör genomföras har avlöst varandra, existerat parallellt och givit upphov till såväl traditioner 
som revolutioner i läsandet. Historien om läsningens praktiker och motiv är fortfarande i hög 
utsträckning oskriven. Det finns många skeenden, tider och situationer om vilka vi endast äger 
dunkla uppfattningar, om några överhuvudtaget. 
 
Ett sådant historiskt sammanhang utgörs av det komplexa skeende under tidigt 1900-tal ge-
nom vilket en vittsyftande litteratur förmedlingsverksamhet, bl a genom statens, kyrkans, in-
dustrins och folkrörelsernas intressen, började institutionaliseras i Sverige genom inrättandet 
av olika typer av s k folkliga bibliotek. Härigenom sker en betydelsefull förändring av de 
kulturhistoriska förutsättningarna för läsning. Vi är visserligen genom forskning bekanta med 
flera olika motiv för läsning som existerade och spelade en roll i etablerandet av ett 
folkbiblioteksväsende i Sverige, men det rör främst de principiella motiv som förmedlarna  
artikulerade som legitimeringsgrunder och förklaringsmodeller för inrättandet av bibliotek. Vi 
har betydligt mindre systematisk kunskap om de motiv som läsarna själva upplevde som driv-
krafter för sin egen läsning, och hur de själva uppfattade att de gick tillväga då de tillägnade 
sig litteratur, såväl fysiskt genom boklån som intellektuellt genom läsning. Vi vet mycket lite 
om vilka effekter den institutionaliserade litteratur förmedlingsverksamheten fick i läsarnas 
liv. Det går inte att förutsätta att läsarna agerade och tänkte i fullständig harmoni med 
förmedlarnas motiv, särskilt inte som såväl empirisk forskning som teoretiska ansatser om 
läsning i ett kulturhistoriskt perspektiv gärna gör gällande att läsning i olika kontexter är en 
autonom och potentiellt subversiv praktik i förhållande till de intressen som litteraturens 
producenter och förmedlare har.1  
 
I det följande ska jag försöka formulera några utgångspunkter för det avhandlingsprojekt som 
min nyligen påbörjade forskarutbildning kommer att kretsa kring. Avsikten med den är att 
undersöka den ovan preciserade delen av läsarnas kulturhistoria, deras motiv och 
handlingsmönster och att försöka göra det med utgångspunkt i deras egna uppfattningar. 
Projektet befinner sig i sin absoluta inledningsfas. 
 
Läsningens karaktär betraktas alltså i projektet som beroende av historiska och kulturella 
omständigheter. Det finns olika sätt att läsa på, och de har inte alltid varit desamma. Såväl 
tillvägagångssätten för intellektuell tolkning av texter som sätten att rent fysiskt placera sig i 
tid och rum för att läsa har varierat.2 Läsning är alltid en integrerad del av en mer omfattande 
kultur som står i samband med läsakten, underkastar den vissa villkor och förser den med 
särskilda innebörder.3 Termen kultur används alltså i projektet i vid antropologisk bemärkelse. 
 
 
 
                                                 
1 Se t ex Chartier, R., The cultural uses of print in early modern France (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1987), Chartier, R., The order of books : readers, authors, and libraries in Europe between the fourteenth 
and eighteenth centuries (Oxford: Polity, 1994), de Certeau, M., The practice of everyday life , New ed. 
(Berkeley: University of California Press, 1984). 
2 Cavallo, G. & Chartier, R., "Introduction," in A history of reading in the West, ed. Guglielmo Cavallo & Roger 
Chartier (Oxford: Polity, 1999). 
3 Jfr. Darnton, R., The kiss of Lamourette : reflections in cultural history, 1. ed. (New York: Norton, 1990), s. 
187. 
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Forskningsläge 
Om perioden ifråga vet vi som sagt förhållandevis mycket med avseende på folkbibliotekens 
och folkbildningens ideologiska eller idémässiga kontext och bakgrund, inte minst vad gäller 
olika aktörers bildningssyn.4 Bara Oscar Olssons bildningssyn har analyserats vid flera 
tillfällen med olika utgångspunkter och är fortfarande helt aktuell.5 Mycket av forskningen om 
folkbildning och folkbibliotek har handlat om de stora idésammanhangen och de bakom-
liggande ideologierna, mindre vet vi om folkbildningens vardagskontext och deltagarnas, 
läsarnas och låntagarnas egna erfarenheter, föreställningar och praktiker. I en kunskaps-
översikt från 1998 uppmärksammas det dominerande intresset för folkbildningens ”stora an-
dar”, samtidigt som en brist på forskning om vardagens aktörer, deltagare, och eldsjälar 
konstateras.6 Maj Klasson et al. ger i boken Folkbildning och bibliotek? en liknande bild av 
forskningsläget år 1997.7 Den uppmärksammade slagsidan i forskningen kan i sig tas som ett 
motiv för att studera läsarna ur deras egna perspektiv, och den substantiella kunskapen om 
folkbildningens och folkbibliotekens institutionella motiv utgör också en intressant referens-
punkt för jämförelser med ett resultat om läsarnas uppfattningar.  
 
Det finns dock exempel, men ganska få, på folkbildningsforskning med ett vardagsnära 
perspektiv. I serien Norrlands bildningshistoria har utgivits Den skötsamme arbetaren och 
Den bildade borgaren.8 Marion Leffler har i sin avhandling samma vardagsnära ambition, och 
ser ett underifrånperspektiv som ett forskningsetiskt krav.9 Vid Bibliotekshögskolan publi-
cerades boken Folkbildning och bibliotek?, vars innehåll bland annat består av intervjuer med 
äldre folkbildare och kulturarbetare.10 Eftersom få källor bevarats där läsares, låntagares och 
deltagares egna upplevelser kommer till uttryck i berättande form har protokoll, lånejournaler, 
utlåningsstatistik och lokaltidningar legat till grund för många tolkningar. Med de källor jag 
identifierat vill jag försöka bygga på ett narrativt material där deltagarnas egna formuleringar 
om sina upplevelser kommer till uttryck. Till källorna återkommer jag senare. 
 
 

                                                 
4 Gustavsson, B., Bildningens väg : tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1991), Hansson, J., Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en diskursstudie, 
Uppsatser från Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Valfrid, 1998), Hansson, J., 
Klassifikation, bibliotek och samhälle : en kri tisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek", Skrifter från Valfrid (Borås: Valfrid, 1999), Myrstener, M., På väg mot ett stadsbibliotek : 
folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 1927, Skrifter från Valfrid, 15 (Borås: Valfrid, 1998), 
Sjösten, N.-Å., Sockenbiblioteket - ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige : en studie av 
folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen , Linköping 
studies in education and psychology (Linköping: Univ., 1993), Törnqvist, I., Oscar Olsson, folkbildaren : i 
synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet, Linköping studies in educations and 
psychology. Dissertations (Stockholm: Sober, 1996), Åkerstedt, J., Den litterate arbetaren : bildningssyn och 
studieverksamhet i ABF 1912-1930, Meddelanden utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid 
Litteraturhistoriska institutionen i Uppsala, 1  (Uppsala: 1967). 
5 Gustavsson, Törnqvist. 
6 Sundgren, G., Folkbildningsforskning : en kunskapsöversikt. D. 1, Om forskningsfältets historiska bakgrund, 
nuläge och framtid (Stockholm: Folkbildningsrådet, 1998), s. 52f. 
7 Klasson, M. et al., Folkbildning och bibliotek? : på spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i 
biblioteksvärlden, Skrifter från Valfrid, 13 (Borås: Valfrid, 1997), s. 59. 
8 Ambjörnsson, R., Den skötsamme arbetaren : idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, 
Serien Norrlands bildningshistoria (Stockholm: Carlsson, 1988), Olsson, B., Den bildade borgaren : 
bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 43 
(Stockholm: Carlsson, 1994). 
9 Leffler, M., Böcker, bildning, makt : arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och 
Helsingborg 1860-1901, Bibliotheca historica Lundensis, 91 (Lund: Lund University Press, 1999), s. 65. 
10 Klasson et al. 
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Läsningsbegreppet i ett kulturhistoriskt perspektiv 
 

[People’s relationship with texts] …typically contains an internal contradiction. On the one 
hand, every reader has to deal with an entire set of constraints and obligations. The author, the 
bookseller-publisher, the commentator, and the censor all have an interest in keeping close con-
trol over the production of meaning and in making sure that the text that they have written, pub-
lished, glossed, or authorized will be understood with no possible deviation from their pre-
scriptive will. On the other hand, reading by definition is rebellious and vagabond. Readers use 
infinite numbers of subterfuges to procure prohibited books, to read between the lines, and to 
subvert the lessons imposed on them.11 

 
Folkbibliotekens legitimitet i ett samhälle vilar på idéer om att det är till samhällets och indi-
videns fördel att litteratur, kultur och information sprids till dess medborgare. Utan en upp-
sättning föreställningar om att läsning är värdefullt och att läsning är en aktivitet som bör 
uppmuntras, odlas och spridas är det svårt att argumentera för investeringar i litteratur-
förmedling. Den amerikanske biblioteksforskaren Michael Harris kallar sådana idésystem för 
”ideologies of reading”, ideologier som förklarar vikten av läsning, och som därigenom 
berättigar att tid och pengar investeras i folkbiblioteksverksamhet.12 Sådana motiv för läsning 
kan utgöra ett intressant exempel på de ”constraints and obligations” som bokhistorikern 
Roger Chartier i citatet ovan menar att läsaren möter. Läsningens institutionella motiv ser 
olika ut i olika sammanhang och måste, precis som läsarens handlingsmönster, anta olika 
former i olika samhällen och historiska situationer i takt med att övergripande strukturer, 
värderingar och normer förändras. Idag, på 2000-talet, kan det heta att medborgarna behöver 
möjligheter att tillgå och tillgodogöra sig information för att kunna delta i de demokratiska 
beslutsprocesserna, och att folkbiblioteken kan fylla en funktion genom att både tillgänglig-
göra information och att utbilda i så kallad informationskompetens, vilket ofta avser förmåga 
att söka och kritiskt tillägna sig information. 13 För 100 år sedan fanns andra idéer om värdet 
av extensiv och organiserad informationsspridning. Då hävdade Valfrid Palmgren, i linje med 
tidens nationalistiska idéer, att nationens ”rätt till existens beror på befolkningens ständiga 
tillväxt i kultur, moral, social samhörighetskänsla och i nationellt själfmedvetande” och att 
folkbildning, ”nationaluppfostran”, i det avseendet hade en funktion att fylla, bland annat 
genom biblioteksverksamhet.14 Sådana idéer styr givetvis förmedlingsverksamhetens 
utformning, förmedlarens beteende gentemot konsumenten och därigenom de villkor 
läsningen underkastas i ett givet sammanhang. 
 
En utgångspunkt i arbetet är emellertid att förmedling inte behöver innebära att mottagarna 
passivt låter sig informeras i enlighet med de syften som förmedlaren har. Istället uppfattas 
själva tillägnelsen som ett i högsta grad aktivt och grundläggande moment. Utgångspunkten är 
att det i människans vardagliga tillägnelse av kultur och information finns ett manöver-
utrymme som medger möjligheter till aktiva tolkningar och självständiga sätt att använda det 
som förmedlas.15 Dessa sätt att använda text har inte nödvändigtvis en motsvarighet i 

                                                 
11 Chartier, The order of books : readers, authors, and libraries in Europe between the fourteenth and eighteenth 
centuries, s. viii. 
12 Harris, M. H., History of libraries in the western world , 4. ed. (Metuchen, N.J. ; Lanham Md.: Scarecrow, 
1995), s. 5. 
13 Se t ex Justitiedepartementet, Förslag till strategi för att minska de digitala klyftorna  (Stockholm: Justitiedep. 
Regeringskansliet, 2004). 
14 Palmgren, V., "Folkuppfostran eller halvbildning? : några reflexioner och jämförelser," Det nya Sverige 3, no. 
8 (1909): s. 478. 
15 de Certeau. 
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avsändarens, författarens eller förmedlarens intentioner och motiv, utan har sitt ursprung i 
läsarens vardag och hennes behov, intressen, förutsättningar och resurser: 
 

Då föreläsaren från Folkbildningsförbundet hållit sitt anförande om Platons idévärld eller uni-
versums uppbyggnad var det inte exakt det tankebygge han presenterat som fanns kopierat i 
åhörarnas medvetande. Innehållet hade passerat genom den föreställningsvärld som var den hel-
nyktres eller den frireligiöses, vilket kunde resultera i en omtolkning. Kanske förvandlades ett 
idealistiskt innehåll till ett utilistiskt hos åhöraren eller tvärtom. Det lärda och det folkliga växel-
verkade och skapade en ny sorts kunskap.16 

 
Läsarna karakteriseras av Michel de Certeau som ‘tjuvskyttar’ (poachers): ”[…] they move 
across lands belonging to someone else, like nomads poaching their way across fields they did 
not write, despoiling the wealth of Egypt to enjoy it themselves”. 17 de Certeau menar att 
texten alltid tillskrivs mening genom läsandets praktik, och att meningen beror på och varierar 
mellan olika sätt att läsa. Läsningen är därför något produktivt, och de Certeau vänder sig med 
kraft mot synen på kulturkonsumtion som en passiv sysselsättning. 18 
 
Ett exempel på hur läsare självständigt skapar mening genom att relatera texten till sin socio-
kulturella kontext kan hämtas från Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna. Exemplet är fiktivt, 
och får här tjäna som illustration till de Certeaus teori. Karl-Oskars yngre bror Robert har s k 
läshuvud och har genom sin lärare kommit över ett exemplar av Naturläran. I den läser han 
om relationen mellan hav och land och att havet täcker tre fjärdedelar av jordens yta. Som 
dräng relaterar han omedelbart texten till sin egen sociala situation: ”Robert tittade upp från 
boken och såg bäckens farande vatten. Jorden var delad i mantal, i fjärdedelar, åttondedelar 
och sextondedelar, och det var hemmansägarna som rådde om den. Den som inte rådde om 
jord blev tjänstehjon hos de andra. Men havet var tre gånger så stort som det fasta landet. Och 
det var ingen som rådde om havet.”19 Havet kommer sedan för honom att symbolisera frihet 
och den förestående resan till Amerika. När han skall berätta om sina emigrationsplaner för 
Karl-Oskar brusar det i hans genom husaga skadade öra: ”I sitt öra hörde han ekot av Arons 
hårda örfil, det ständiga susandet, det eviga sorlet, ljudet från vattnet, som täckte tre 
fjärdedelar av jordens yta, det stora havets bud till honom – Oceanens maning: Kom!”20 
Robert tolkar Naturlärans text om havets storlek mot bakgrund av sina egna förväntningar och 
sin egen sociokulturella kontext. Den används för att bygga upp särskilda innebörder i hans 
eget utvandringsprojekt och ger honom begrepp som han använder i uttolkningen av sitt eget 
liv.  
 
Om Robert Nilsson och läsaren-som-tjuvskytt får stå som modeller för den kreativa läsaren är 
det viktigt att påpeka att dessa exempel framför allt handlar om det intellektuella 
meningsskapande som äger rum i läsakten. Men det finns andra praktiker än själva den 
mentala texttolkningsprocessen som är intressanta i sammanhanget. Hos de Certeau utgör 
läsning som texttolkning ett mycket tydligt exempel på en myriad praktiker som människan i 
vardagslivet utför i egna självständiga syften med de i olika avseenden meningsbärande 
artefakter som finns att tillgå i hennes omgivning. Det innebär att ”läsningens praktiker” kan 
ges en mycket vid innebörd, fortfarande med den olydiga texttolkningen som modell. Till att 
börja med behöver vi inte uteslutande se läsningen som en mental process. Den utförs med 

                                                 
16 Olsson, s. 294. 
17 de Certeau, s. 174. 
18 Ibid. 
19 Moberg, V., Romanen om utvandrarna, Realisationsutg. (Stockholm: Bonnier, 1995), s. 39. 
20 Ibid., s. 114. 
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hela kroppen och tar plats i den fysiska världen, i tiden och rummet.21 Det innebär vidare att 
frågor om var och när blir viktiga och med det också om hur andra aspekter av vardagens 
sociala och kulturella kontext, också de med anspråk på läsarens tid, kropp och ekonomi, 
prioriterades i förhållande till läsningen. I boken Bildning och nöje berättar IOGT-bibliote-
karien Ture Lindau, född 1909, om sina prioriteringar: 
 

Ture beskriver hur han själv på egen hand skaffat sig böcker och tillgång till boklig kunskap. 
’Jag har försakat – inte dansat eller supit. Jag har köpt böcker istället […]’ minns Ture och 
berättar att han köpte böcker på avbetalning. ’När man hade fyra och femtio om dagen så var det 
ju en viss uppoffring. Så framåt 1940-talet hade jag kanske haft en bil om jag låtit bli att köpa 
böcker. Men jag vet inte om jag hade haft större glädje av det.’22 

 
Tillägnelsen av de fysiska dokumenten genom biblioteksbesöket och låneprocedurerna är 
givna exempel på andra intressanta praktiker – vilka ”constraints and obligations” kunde vara 
aktuella i de situationerna? Hur förhöll sig läsaren till dessa?  
 
 
Källor 
Idag är det förmodligen helt okontroversiellt att påstå att historien är beroende av vem som 
skriver den. Det behöver inte betyda att olika historieskrivningars relationer till en förfluten 
verklighet är ointressanta, eller att allting är relativt. Från olika platser i samhället, kulturen 
och vardagslivet ser utsikten olika ut. Det som ryms i den enes synfält faller utanför den 
andres. Olika personer är därför olika väl skickade att beskriva olika problem. Forskningen 
om bibliotekens historia har ofta baserats på utsagor från personer som uttalat sig i egenskap 
av företrädare för biblioteksväsendet.23 Det finns ingenting som i princip hindrar dessa från att 
uttala sig om hur bibliotekens besökare upplever sin läsning, men vad som ryms i deras syn-
fält skiljer sig förmodligen i åtskilliga avseenden från vad som ryms i läsarens. Läsaren och 
biblioteksföreträdaren är olika väl skickade att beskriva läsarens egna uppfattningar. 
 
Det är inte oproblematiskt att få tillgång till förflutna erfarenheter av vardagen, särskilt då det 
gäller erfarenheter gjorda av personer som ofta haft små möjligheter att lämna manifesta spår 
efter sig i form av formulerade tankar eller berättelser om sin vardag. Emellertid har intervju-
projekt genomförts genom vilka man försökt bevara just berättelser ur folkbildningens och de 
folkliga bibliotekens vardagshistoria. Nedan beskrivs två samlingar jag är bekant med (finns 
det fler?). 
 
På initiativ av Folkbildningsförbundet, IOGT, ABF och Nordiska museet genomfördes under 
slutet av 80-talet ett intervjuprojekt. Två studerande vid Institutet för Folklivsforskning, Klas 
Ramberg och Ann Runfors, intervjuade 32 personer som varit, eller fortfarande var, 
engagerade som cirkelbibliotekarier inom ABF och IOGT. Bibliotekariernas berättelser 
sträcker sig tillsammans över ett tidsspann från ca 1915 fram till 1980-talet. Ramberg och 
Runfors presenterar i boken Bildning och nöje resultatet av intervjuerna samt ett antal 
tolkningar och analyser. Intervjuutskrifterna från projektet finns arkiverade och är tillgängliga 
för forskning. 24 
 
                                                 
21 Cavallo & Chartier. 
22 Ramberg, K. & Runfors, A., Bildning och nöje : om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter, Svenska 
folket berättar (Stockholm: Nordiska museet, 1994), s. 109. 
23 Wiegand, W. A., "American library history literature, 1947-1997: theoretical perspectives?," Libraries and 
Culture 35, no. 1 (2000): s. 21. 
24 Se Ramberg & Runfors. 
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Arkiverade i högskolebiblioteket i Borås finns ca tio hyllmeter ”Biblioteksminnen” bevarade. 
Det rör sig om utskrifter av intervjuer, genomförda i bland annat bevarandesyfte av 
Bibliotekshögskolans studenter under 70- och 80-talen. Framlidne lektor FD Åke Åberg var 
den som initierade projektet. Intervjuerna genomfördes med gamla biblio tekarier och 
biblioteksanvändare, och informanterna berättade under intervjuerna om sina upplevelser av 
bibliotek och läsning under tidigt 1900-tal. Biblioteksminnena är en unik källa till folk-
bibliotekens och folkbildningens historia eftersom de ger det vardagliga perspektiv som inte 
ofta kommer till uttryck i dåtidens bibliotekspress, andra publicerade källor eller bevarad 
utlåningsstatistik och kataloger. 
 
Att det i hög utsträckning är särskilt intresserade personer som intervjuats i dessa projekt 
innebär både problem och möjligheter. Problem, eftersom det är svårt att avgöra vad 
utsagorna kan tänkas representera. Det jag får tillgång till är de särskilt initierades och 
intresserades upplevelser, medan de som mer sporadiskt läste och lånade ofta inte kommer till 
tals i materialet; möjligheter, eftersom de särskilt intresserade förhoppningsvis hade reella och 
substantiella upplevelser att tala om, ett intresse för läsning och kanske också ett genomtänkt 
och reflexivt förhållningssätt till sin vardagliga läsning.  
 
Även om projekten orienterades mot särskilda eldsjälar och personer som fungerat som 
bibliotekarier har inte distinktioner mellan bibliotekarier och låntagare alltid haft samma 
giltighet som idag, då professionella markeringar och längre utbildningar blir viktigare för 
många olika yrkesgrupper i samhället. I folkrörelsernas biblioteksverksamheter gällde det ofta 
att den mest seriösa och intresserade ”låntagaren” (eller helt enkelt den som hade tid!) fick ta 
hand om uppgifterna att sköta biblioteket, och därmed blev ”bibliotekarie”. Då biblioteken 
kommunaliserades och stora sammanslagningar ägde rum kunde den tidigare bibliotekarien få 
fortsatt förtroende. Det finns kanske trots det anledning att anta att läsningens ideologier hade 
en större och starkare förankring i gruppen av särskilt intresserade än vad de hade i en spo-
radisk nöjesläsares liv. 
 
Materialet för som synes med sig komplexa källkritiska problem, och då har ännu inte det 
gåtfulla mänskliga minnets funktioner ens kommenterats. För sådan biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning som intresserar sig för sin samtid, det skeende av hi-
storien som sammanfaller med tiden för det egna forskningsprojektet, finns goda möjligheter 
att gå ut med egenhändigt konstruerade frågor och producera ett källmaterial som är exakt 
avpassat till de forskningsfrågor man vill belysa. I jämförelse med ett sådant material framstår 
de gamla intervjuerna kanske som torftiga, bristfälliga och i vetenskapligt avseende 
problematiska att bygga tolkningar och resultat på, men en sådan jämförelse är givetvis inte 
rättvis. Om vi har att göra med en förfluten tidsperiod, och dessutom med människor som ofta 
haft högst begränsade möjligheter att lämna hållbara spår efter sig, t ex i form av publicerat 
material som finns bevarat i bibliotek, får vi vackert försöka acceptera att de källor vi måste 
tillgå för med sig en speciell problematik. Om vi istället jämför med kulturhistoriska veten-
skaper som använder sig av källor som trasiga bruksföremål eller fosfatkoncentrationer och 
mörka fläckar i marken för att rekonstruera historiska föreställningsvärldar så framstår 
samlingarna av gamla intervjuer som ingenting annat än rena skatter. 
 
Relevans  
 

Nya beteendemönster och umgängesvanor i de elektroniska mediernas tid gynnar blädderläsning 
mot musikbakgrund och skumläsning av läsa-lätt-texter. En helt annan sak är att även kunna 
läsa på annat sätt: uthålligt, intensivt, kritiskt, kreativt 
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Vad håller egentligen på att hända i våra postindustriella samhällen med läsförmågan i breda 
folklager? Allt oftare frågar oroliga röster efter läskonstens och bokens verkliga ställning och 
betydelse. Aldrig har så många utbildat sig så länge. Ändå är läsningens, modersmåls-
undervisningens och kvalitetsbokens kriser stående eländesinslag i nyhetsrapportering och 
reportage. 
 
När vi försöker bilda oss en uppfattning om läsningens nuläge och framtid i konkurrensen med 
alla nya medier, saknas en läsandets historia.25 

 
Förändringar bemöts inte sällan med pessimism, och de tekniker som under senare delen av 
1900-talet utvecklats för snabb och extensiv spridning av texter och andra former för 
kommunikation har säkerligen inneburit en förändring av läsvanorna hos stora delar av de 
postindustriella nationernas befolkning. Men utan systema tisk kunskap om läsvanornas 
historia och de sammanhang i vilka de finner sina former är det svårt att bilda sig en 
uppfattning om förändringens natur. En förändring från vad? Vilket är förändringens  
”utgångs läge”? Svårt är det också att på ett balanserat sätt värdera förändringen om vi inte har 
möjlighet att skapa oss en god uppfattning om vad (om något) som egentligen går förlorat. 
Furuland pekar i citatet ovan på samhällsrelevansen i att vetenskapligt studera läsningens 
historia. Det är i den meningen jag menar att mitt eget projekt är relevant, inte bara genom att 
utforska en obekant del av historien, utan också på ett konkret sätt för samtiden och för de 
professioner som arbetar gentemot grupper av läsare i olika sammanhang som skola, 
bibliotek, folkbildning och kultur förmedling.  Utan att utforska och värdera våra erfarenheter 
av det förflutna befinner vi oss i ett vakuum då det gäller att agera professionellt på ett för 
samhället, individen och den teknisk-ekonomiska utvecklingen önskvärt sätt. Historien är 
kanske den enda referenspunkt vi har då det gäller att förstå samtiden och i våra försök att 
visionera om och utöva inflytande över framtiden. 
 
 

                                                 
25 Furuland, L., "Litteratur och samhälle : om litteratursociologin och dess forskningsfält," in Litteratursociologi 
: texter om litteratur och samhälle, ed. Lars Furuland & Johan Svedjedal (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 33. 
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