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reading during the years are also investigated. 

 
 The method, a Mixed Method Research, intends to discover 

rare or divergent terms in each of these documents. The 
documents directives and chapters related to promote reading 
are summarized. A quantitative content analysis which 
consists of a compilation of the terms in the documents is 
made. Unique or divergent terms are selected from this 
compilation, and further their contextual meaning in libraries 
and promote reading is investigated with a qualitative 
content analysis. 

 
Conclusions drawn from this study show that there are 
changes in SOU’s views of libraries and promote reading 
between the different years. For example, there was regularly 
a positive attitude to libraries and their role in promote 
reading during periods of declining reading abilities. Another 
example showed that Internet was held in a much more 
negative regard for people’s reading abilities during 2012 than 
in earlier years. A big change in the approaches for promote 
reading was technological advances due to the Internet, and 
the distribution of books via digital bookstores. 
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1. Inledning 
 
Det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnesområdet står under ständig 
förändring. Ett sätt att försöka angripa denna förändringsprocess är att undersöka B&I-
relaterade dokument under olika tidsperioder. Kungliga Biblioteket arbetar för 
närvarande med att digitalisera alla gamla dokument från Statens Offentliga Utredningar 
(SOU) som publicerats mellan 1922 - 1996. Från och med 1996 - idag har Riksdagens 
öppna data publicerat SOU-dokument. SOU-dokumentens uppgift är att ge regeringen en 
översikt över det undersökta området samt att få förslag från ämnesexperter om vilka 
statliga åtgärder som bör ske för att bättre kunna uppnå de utsatta målen. Dessa 
dokument kan inte kategoriseras som B&I-dokument i sig, men kan ändå tänkas 
innehålla saker som på ett eller annat sätt kan kopplas samman med B&I. Ofta är det så 
att SOU publicerar dokument inom samma, eller snarlika, ämnesområden med samma 
sorts uppgifter, och går det att hitta flera dokument som är kopplade till varandra går det 
att se eventuella förändringar i attityder inom det föreliggande området. Det är detta som 
ligger till grund för denna undersökning. 
 
Det ämnesområde som ska kopplas samman med B&I är bibliotek och läsfrämjande. 
Enligt Bibliotekens internationella manifest (IFLA, 2014) står det, i 
folkbiblioteksmanifestet, att folkbiblioteken ska “skapa och stimulera läsvanor hos barn 
redan från tidig ålder” samt “stödja och delta i läskunnighetsfrämjande aktiviteter och 
program för alla åldersgrupper” (s. 12). Vidare, i skolbiblioteksmanifestet, står det att 
skolbiblioteken ska “utveckla och stimulera barns vana och glädje av läsning och 
inlärning” (s. 48). Läsfrämjande går även att koppla till Bibliotekslagen 8 § i SFS 
2013:801, där det står att folkbiblioteken ska lägga särskild uppmärksamhet mot att 
främja barn och ungdomars språkutveckling och stimulera dem till läsning genom att 
bl.a. erbjuda litteratur efter behov och förutsättningar. 
 

1.2 Problemformulering 
 
SOU har utrett bibliotek och läsfrämjande under många år. En granskning av 
ämnesområdet utifrån ett historiskt perspektiv kan leda till inblick i hur det förändrats ur 
olika aspekter under tidsperioden 1974, 1984, 1997 och 2012. Eftersom SOU-dokument 
är utredningar tillsatta av staten, där ämnesexperter i sin tur har beordrats att utreda 
ämnesområdet, kan sådant som ansetts vara bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, ha 
förändrats under en lång tidsperiod, och dåtidens mentalitet kan träda fram i 
innehållsanalysen. Detta kan ge en överblick av dåtidens synsätt för att utvärdera hur de 
kan ses eller kritiseras ur mer nutida ögon.  
 
Själva infrastrukturen för att främja läsning i samhället är också något som kan ha 
förändrats på olika sätt under de olika åren. Det går att skapa en översikt över vilka 
eventuella tillvägagångssätt som funnits för att främja läsning utöver bibliotek. Vilka 
dessa tillvägagångssätt varit, vilken tilltro som funnits eller inte funnits till dem, och om 
de fungerat väl eller inte är sådant som kan ha förändrats under tidsperioden, varför 
denna förändring över tid kan komma in i studien. 
 
Eftersom inga liknande studier gjorts tidigare riktade mot SOU-dokument som handlar 
om bibliotek och läsfrämjande kan denna undersökning fylla existerande luckor inom 
ämnesområdet. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att med utgångspunkt i termanvändningen i fyra SOU-dokument med temat 
läsfrämjande och bibliotek, utgivna under åren 1974, 1984, 1997 och 2012, se hur 
området har utvecklats och förändrats under denna tidsperiod. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur har synsättet på bibliotek och läsfrämjande förändrats mellan åren 1974, 
1984, 1997 och 2012 inom SOU? 

• Hur har tillvägagångssätten för att främja läsning sett ut under tidsperioden inom 
SOU? 

• Hur kan ämnesområdet förstås och tolkas med hjälp av tidigare forskning? 
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2. Tidigare forskning 
 
Följande avsnitt är upplagt på så vis att tidigare forskning som har direkt anknytning till 
undersökningens metod först presenteras i ett separat avsnitt (2.1 Mixed Method 
Research och termfrekvensanalys). Detsamma gäller tidigare forskning som använts i 
undersökningens diskussion, som presenteras i ett separat avsnitt därefter (2.2 Sjunkande 
läsförmåga, bokhandlar och kvalitetslitteratur). 
 

2.1 Mixed Method Research och termfrekvensanalys 
 
Raya Fidel (2008) beskriver Mixed Method Research (MMR), det vill säga blandad 
forskningsmetod, och hur den kan appliceras inom B&I. Blandad metod beskrivs som 
“den tredje metoden”, efter kvantitativ och kvalitativ metod, och är en sammanslagning 
av dessa. Att slå samman dessa båda metoder öppnar många möjligheter och för hur 
forskningsdesignen kan utformas, vilket kommer att göras i vår undersökning. MMR kan 
handla om hur forskningsprocessen förlöper, t.ex. om arbetet sker sekventiellt eller 
parallellt, och vilken funktion varje komponent har, t.ex. en förklarande, bekräftande 
eller utforskande funktion. MMR har ännu inte fått samma genomslagskraft inom B&I 
som inom andra ämnen, t.ex. sociologi, men vissa B&I-forskare har använt metoder som 
skulle kunna klassas som MMR, bara att de varit omedvetna om det borde ha klassats 
som MMR och istället ingått i undersökningarna som eftertankar. Hade de varit 
medvetna om MMR hade de mer systematiskt kunnat dokumentera dess applicering. 
Därutöver nämns det att MMR inte är något som använts bara för sakens skull, utan för 
att det synts vara nödvändigt att blanda både kvantitativa och kvalitativa inslag i studier. 
Att använda två metoder öppnar upp för saker som inte kunde ha gjorts med bara en 
metod, och de exemplifierar med att en forskare först bekantade sig med en 
intervjugrupp genom att först samtala och observera dem, sedan utforma 
frågeformuläret. Dock kommer fokus i vår undersökning ligga på kvantifiering av termer 
som föranleder en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Det finns en tidigare studie som använt sig av blandad metod av Haider och Åström 
(2016). I denna studie har det gjorts kvantitativa och kvalitativa analyser av texter i 
webbdokument för att kartlägga konceptuella relationer mellan dem. Dokumenten i fråga 
har innehållit reaktioner på en artikel publicerad i Science Magazine av John Bohannon 
(2013) som avslöjade frånvaron av peer review-processer och redaktionell granskning i 
några avgiftsbelagda Open Access-tidskrifter inom biologi 
 
Studien är intressant på grund av metodvalet, där de har använt en blandad metod som 
har bestått av både kvantitativ och kvalitativ analys av texterna. De har bearbetat 76 olika 
dokument som en bas för den kvantitativa och kvalitativa analysen genom att identifiera 
termanvändningen, räkna deras frekvens, samt analysera dem beroende på deras 
samförekomst i texterna. Detta visualiserades i form av en karta där termer med hög 
samförekomst bildade kluster. På detta sätt gick det att få en översikt över koncepten i 
dokumenten ifråga samt se hur dessa har bildat olika ämnesområden, t.ex. olika åsikter 
om ämnet. 
 
Den kvantitativa analysen gav en överblick av de mest relevanta ämnesområdena i de 
texter som hade publicerats som en reaktion på Bohannons artikel. Därefter gjorde de en 
kvalitativ analys av texterna för att få en mer ingående förståelse av hur temana uppstått 
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och disponerats. Ämnen som tog överhand i kartorna och bildade ämneskluster användes 
som ingång i den kvalitativa, tematiska analysen av texterna. Därutöver såg de hur dessa 
kluster relaterade till varandra. Eftersom studiens fokus var att granska synen på peer-
review och hur denna syn kopplades till föreställningar om tillit i texterna, innebar det 
också att de lade fokus på vissa särskilda begrepp (t.ex. trust och credibility) som var 
starkt relaterade till ämnet. Detta liknar också det som ska i vår undersökning, men fokus 
ligger på enskilda termer med ämnesanknytning snarare än kluster. 
 
Marsh och White (2006) redogör kort kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, och 
diskuterar mycket översiktligt skillnaderna mellan de båda metoderna samt ger exempel 
på deras tillämpningsområden inom B&I. Det intressanta i denna artikel är deras 
genomgång av skillnaden mellan kvantitativa kodningsscheman och kvalitativ kodning. 
Inom den kvantitativa traditionen arbetas det deduktivt, och grundidén är att hypoteser 
testas, och att dessa inte utvecklas själva. Kodningsschemat ska vara konstruerat innan 
kodningen börjar och fylls i med uppgifter därefter, och får inte modifieras i efterhand. 
Detta säkerställer att alla kodare kodar alla uppgifter på samma sätt, under olika 
tidsintervall i undersökningen. Komplexiteten i kodningsschemat kan variera. Det går 
t.ex. skapa ett bestämt system av schemat, såsom ett index, eller bara gruppera 
uppgifterna för att visa förhållanden mellan dem. I kvalitativ innehållsanalys 
förutbestämmelsen av kodningsprocessen inte lika sträng. Eftersom arbetet sker 
induktivt, och inte deduktivt, tar kodningen form successivt och är inte bestämd på 
förhand. Genom att läsa, analysera, jämföra med tidigare forskning och leta efter nya 
perspektiv kan nya idéer, relationer och kategorier uppstå allteftersom 
forskningsprocessen fortlöper. I vår undersökning kommer, åter igen, ett 
kodningsschema i form av en kvantitativt framtagen termlista föregå en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
I en tidigare studie av Milojević, Sugimoto, Yan och Ding (2011), har de försökt 
kartlägga det biblioteks- och informationsvetenskapliga områdets kognitiva struktur, det 
vill säga dess ämnesinnehåll (Niklasson, 2005), genom att undersöka och jämföra termer 
som förekommer i artikeltitlar inom ämnet mellan åren 1988-2007 i 16 stycken olika 
B&I-journaler. Bl.a. har de använt sig av metoden relativ termfrekvensanalys (relative 
word frequency analysis) som mäter en terms procentuella frekvens i förhållande till 
andra termer i dokument. De har även gjort ett urval och plockat fram de 100 mest 
frekvent använda termerna i dokumenten, dels för att det var ett praktiskt antal ord att 
arbeta med, och dels för att de anses representera en tillräckligt stor del av innehållet då 
de förekommer i majoriteten av titlarna. Det relevanta med denna studie är att den, likt 
som det ska ske i detta arbetes metod, extraherar termer ur dokument för att få en slags 
representation av innehållet i dessa. 
 
Innan de sökte igenom artiklarna implementerades också en stoppordlista, som ämnade 
reducera antalet termer utan självständig mening. Funktionsord, såsom THE, WHICH 
och ON togs bort, då de ansågs vara utan kognitiv innebörd. Ord som var särskilt 
uppenbara för ämnesområdet, såsom AREA och FACT, togs bort. De drog en slutsats 
om att de mest frekventa förekommande termen också var de som var minst specifika. 
Metatermer som förekom i titlarna som inte ansågs ha en specifik koppling till 
undersökningens ämnesområde, men som ändå förekom regelbundet i forskningsartiklar 
överlag, såsom STUDY och RESEARCH, togs också bort. Att använda en stoppordlista 
är således något som används för att extrahera meningsfulla termer ur dokument.  
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2.2 Sjunkande läsförmåga, bokhandlar och kvalitetslitteratur 
 
Läsarnas marknad, marknadens läsare (2012) är en SOU-rapport (2012:10) och 
forskningsantologi av Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom som ger en 
översikt över bl.a. litteraturens ställning i skolan och läsfrämjande insatser i Sverige, och 
i denna antologi ligger särskilt fokus på bl.a. läsvanor och läskunnighet. Notera att denna 
SOU-rapport inte är en del av undersökningens empiriska undersökningsmaterial, men 
eftersom en av de SOU-rapporter som ska ingå i undersökningsmaterialet också är från 
2012, och SOU-rapporterna berör snarlika ämnen som denna forskningsantologi, är 
tanken att den kan ge ett ämnesmässigt sammanhang åt undersökningen.  
 
I Ulf Fredrikssons kapitel Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009: 
Resultat från PISA-undersökningarna konstateras bl.a. att läsförmågan och läslusten har 
sjunkit bland svenska elever, och då särskilt bland pojkar, under 2000-talet. PISA, 
Programme for International Student Assessment, är en internationell undersökning som 
var tredje år undersöker 15 åringars kunskaper i bl.a. läsning. OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development) är i sin tur organisationen som ansvarar för 
PISA. Denna trend fortsätter, vilket syns i den senaste PISA-undersökningen från år 
2012 (Skolverket 2014) där svenska elever för första gången presterar sämre än 
genomsnittet bland de deltagande länderna som ingår i OECD-undersökningarna i 
läsförståelse. Med denna trend av en kontinuerligt sjunkande läsförmåga i åtanke vill vi 
se om detta även kan ses i de undersökta SOU-dokumenten, och om det kan kopplas 
samman med läsfrämjande åtgärder. 
 
Monica Rosén skriver i samma antologi att sjunkande läsförmåga gått hand i hand med 
ökat datoranvändande, men att det inte är en naturlag att det skulle behöva göra det, 
eftersom det i Island har setts att 9 till 10-åringars läsförmåga inte sjunkit trots ökat 
datoranvändande. Anledningarna till detta spås vara att Islands läskultur ser annorlunda 
ut än Sveriges, och att de helt enkelt är mer medvetna om vikten av att läsa, alternativt 
att de “fostrat läsande på datorer eller läsplattor” på ett bättre sätt. Med detta i åtanke har 
en orsak till sjunkande läsförmåga identifierats, som samtidigt är kritiserad.  
 
Vidare skriver Staffan Sundin om bokmarknadens aktörer, såsom förlag, bokhandlar och 
nätbokhandlar. Bonniers dominerar på den svenska bokmarknaden och har köpt upp 
nätbokhandeln Adlibris, som gynnat både Bonniers återförsäljning och Adlibris egen 
expansion. Han skriver också att den fysiska bokhandeln under det senaste decenniets 
blivit allvarligt hotad av nätbokhandeln. Bokhandeln och nätbokhandeln kan ses som en 
del av läsfrämjande inte på så vis att de arbetar med läsfrämjande verksamhet i sig, men 
för att de är en distributionskanal av böcker och läsning vid sidan av bibliotek och 
boklån, varför de anses vara relevanta för undersökningen. 
 
Strannegård och Brülde (2013) diskuterar kvalitetsbegreppet inom litteratur. Eftersom 
SOU-dokumenten är utgivna i ett spann av 38 år kan synen på vad som är bra eller dålig 
litteratur ha förändrats. I denna bok diskuterar de att kvaliteten kan mätas subjektivt, och 
att det är läsarens egen upplevelse av kvalitet från verket som avgör om det är bra eller 
inte. Sedan nämner de värdeobjektivism som mått på kvalitet, där en sakkunnig får 
bedöma huruvida verket är bra eller inte, och uppfyller kriterier som “tidlöshet” och 
“konstärlig kvalitet”. Till sist nämner de värderelativism, som idag är det vanligaste 
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förhållningssättet för att mäta kvalitet, som innebär att ett verks kvalitet kan bero på 
sammanhanget i vilket det läses, bl.a. på vem som läser det (är det t.ex. en medelålders 
man eller ung kvinna som läser?), och tidsandan (en dikt ha ansetts vara bra för hundra 
år sedan, men intetsägande idag). Dessa begrepp för att mäta kvalitet kan ses som en 
modern syn på vad som är bra eller dålig litteratur, och jämföras med en äldre syn. 
 

3. Metod 
 
I denna studie har en blandad metod använts. Dels gjordes en kvantitativ innehållsanalys 
för att räkna vilka termer som förekommer i dokumenten, dels gjordes en kvalitativ 
innehållsanalys av texterna med utgångspunkt i de framtagna termerna, som ämnande 
kartlägga fältets utveckling under tidsperioden 1974-2012. Blandad metod förekommer 
inom B&I, men brukar inte alltid skrivas ut som Mixed Method Research (MMR). 
Tanken var att först skapa en överblick och sammanfattning av ämnesområdet, för att 
sedan identifiera särdrag i SOU-dokumenten med hjälp av unika eller avvikande termer 
för att få en insikt i vad det är som har skrivits om inom bibliotek och läsfrämjande under 
de olika tidsperioderna. Det gick att se i vilka sammanhang de undersökta termerna hade 
använts under dessa tidsperioder, och om de fått en annan slags användning eller 
innebörd. 
 
Nedan följer en sammanfattning av vad de kvantitativa och kvalitativa metoderna 
inneburit i studien. 
 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Linköpings University Electronic Press (2015) har gjort alla SOU-dokument sökbara i 
fulltext där resultaten presenteras som länkar till PDF-filer på Kungliga bibliotekets 
hemsida (2012) och riksdagens öppna data (2016.). Sökmotorn gör det möjligt att i 
fritext söka på innehållet i dokumenten. Med hjälp av denna sökmotor valdes fyra SOU- 
dokument ut efter att man konstaterat att dokumenten var besläktade med varandra 
genom att termerna “läsfrämjande” och “bibliotek” nämndes tillfredsställande många 
gånger i dem (i alla valda fall översteg dessa 20), samt av en genomläsning av deras 
direktiv. De utvalda dokumenten granskades närmare och ett urval av de mest relevanta 
termerna gjordes. Som ett underlag för detta urval skapades ett kodningsschema i form 
av en rangordnad lista med de 1000 mest använda termerna i varje dokument. För att 
skapa en sådan lista normaliserades först de utvalda dokumenten med hjälp av en 
stoppordlista samt med verktygen Bearbetning av text (Eklund, u.å) och Text Analyzer 
(Adamovic, 2009) (se 4.3.1, Övriga verktyg). 
 
Som man gjorde i den tidigare studien av Milojević, Sugimoto, Yan och Ding (2011) 
implementerades alltså en stoppordlista som ämnade ta bort vanliga funktionsorden i 
språket som inte har någon enskild innebörd, såsom “ska”, “även”, “att”, “de”, “dem” 
och så vidare. Stoppordlistan som har använts bygger på den svenska listan framtagen av 
University of Neuchatel (2005). Det är ett universitet i Schweiz som har tagit fram 
stoppordlistor för olika europeiska språk, däribland svenska. De har sorterat alla 
ordformer på språket och valt ut de 200 mest förekommande orden, samt den skrivna 
formen av siffror (t.ex. tio), pronomen, prepositioner och konjunktioner. Allt detta 
ingick alltså i stoppordlistan. Till denna lista infogades metatermer såsom 
“utredning” och “sou”, eftersom detta var termer som är oumbärligt knutna till ämnet 
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och därför bedömdes vara intetsägande. Även feltolkade och trasiga termer (se 4.4 
Metodkritisk reflektion) lades till i stopplistan. 
 
Termer som är vanligt förekommande att de utgör själva kärnan i texterna, t.ex. 
“böcker”, “litteratur” och “stöd”, undersöktes inte närmare eftersom de i så hög grad 
representerade den uppenbara essensen i texterna. Tanken var istället att hitta särdrag 
via unika termer samt via inkonsekvenser i termfrekvenserna. Semantiska grupper 
skapades för termer som var besläktade med varandra, antingen i betydelse eller 
böjningar av samma ord. Ett exempel på en semantisk grupp kunde vara “läsfärdighet, 
läsfärdigheter, läsfärdigheten”, där dessa tre termer bedömdes vara samma ord när det 
söktes upp i frekvenslistan. Ett annat exempel är synonymerna “triviallitteratur”, 
“massmarknadslitteratur” och “kiosklitteratur” som delades in i samma semantiska 
grupp resultat/diskussion. Metadata, såsom innehållsförteckningar och referenslistor, 
plockades bort eftersom det är utredningarnas kärninnehåll som analyserades. Bilagorna 
fanns dock med i analysen eftersom de innehöll direktiv och bakgrundsfakta som 
undersökningarna byggde på. 
 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Wildemuth (2009) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en metod som går bortom de 
kvantitativa elementen som går ut på att bara räkna eller extrahera objektivt innehåll ur 
texter för att utreda deras inre mening, teman eller mönster. I denna undersökning 
utreddes innehållet på ett mer subjektivt, men fortfarande vetenskapligt och sakligt sätt, 
som svarade mot ställda forskningsfrågor. Tanken var att lägga koncentration på specifika 
element i texterna för att utröna innehållets förändring och unika inslag. 
 
Likt Haider och Åström (2016) utgjorde den kvantitativa delen av undersökningen 
grunden för den kvalitativa analysen. Den kvalitativa innehållsanalysen innebar först och 
främst ett arbete med en induktiv metod efter att den kvantitativa, deduktiva 
sammanställningen av termerna väl gjorts. Detta ledde till att fokus låg på ett fåtal 
ämnesmässigt relevanta termer, till skillnad från Haider och Åströms fokus på att skapa 
kluster av många termer. De unika eller avvikande termerna sade ingenting i sig om 
man inte arbetade induktivt och utforskande med dem genom att gå ut och läsa om dem i 
deras kontextuella sammanhang. 
 
Bergström och Boréus (2012) talar om att det inom innehållsanalys inte alltid är 
frekvensen som avgör om det som skrivs eller sägs som är viktigt, utan hur det sägs. Det 
som sägs i ett enda stycke kan sticka ut så mycket från mängden att det leder till 
konsekvenser för resten av texten. Mer eller mindre, fler eller färre, kan inte alltid besvara 
en forskningsfråga. Även Krippendorff (2004) påstår att termfrekvensräkning inte behöver 
vara särskilt användbart i sig då listor av ord, fraser och meningar som inte är satta i en 
särskild kontext kan tappa sin betydelse. Med detta i åtanke blev analysen till stora delar 
baserad på termer som inte nödvändigtvis förekom många gånger, snarare vilka de var och 
hur de användes i texterna. 
 
En annan aspekt i kvalitativ innehållsanalys som låg till grund för analysen var den om 
latent innehåll (Wildemuth, 2009). Latent innehåll är den begreppsmässiga, underliggande 
aspekten av en text, och är i regel oräkneligt. Det syns inte på ytan på samma sätt som det 
s.k. manifesta innehållet, som är lättobserverat och räknebart. Latent innehåll kan vara det 
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som ryms under ytan, även om det kanske inte uttryckligen nämnts vara kopplat till ämnet 
vilket det arbetas med. Det var detta som skedde med de unika eller avvikande termerna, 
där urvalet av dem avgjordes först efter att de undersökts i deras kontext för att se om de 
var relevanta för undersökningen eller inte. Tanken med latent innehåll i var också att 
inom diskussionen kunna öppna upp att lättare kunna koppla samman termerna med 
varandra, till direktiven och kapitelsammanfattningarna. 
 

3.2.1 Tematisk analys 
 
Efter att termerna identifierats och slagits in i diskussionen föreföll det oundvikligt att 
dessa termer tillsammans kunde bilda särskilda teman. Braun och Clarke beskriver i 
artikeln Using thematic analysis in psychology (2006) tematisk analys som ett flexibelt 
angreppsätt att analysera kvalitativ data med. Metoden kan användas för att identifiera, 
analysera och redogöra mönster eller teman inom datan. Den är inte bunden till något 
teoretiskt ramverk och det är därför viktigt att tydliggöra vad för ståndpunkt analysen 
utgår ifrån. Kvantifierbara data som mängden plats de identifierade teman upptar i 
dokumenten behöver inte reflektera deras relevans utan de är beroende på kontexten om 
den fångar något viktigt för forskningsfrågan. 
 
Vidare beskriver de i en guide, bestående av sex steg, hur man kan genomföra en 
tematisk analys. De poängterar att processen inte är linjär utan att den utvecklas över 
tid. För vår studie användes stegen på följande sätt: 

• I steg 1, som innebär ett bekantande med data, läste vi igenom och skrev en 
kort sammanfattning av dokumentens direktiv och de delar som berörde 
bibliotek och läsfrämjande (se 4.1 Sammanfattning av empiriskt 
undersökningsmaterial). 

• I steg 2, som bl.a. innebär kodning av intressanta särdrag i dokument, så 
användes de frekvenslistorna som grund för att identifiera ämnesrelevanta unika 
eller avvikande termer som särskiljer sig åt mellan dokumenten (se Bilaga 1: 
Termfrekvens). 

• I steg 3, som innebär att ordning av koderna (termerna) i möjliga teman/ämnen, 
granskades de framtagna termerna genom att de undersöktes i deras 
kontextuella sammanhang så att deras karakteristiska särdrag kunde identifieras 
(se 5. Resultat). 

• I steg 4, som innebär granskning av om temana stämmer överens med 
dokumentens övriga kontext, sållades unika termer bort som inte var relevanta 
för läsfrämjande och bibliotek. De utvalda termerna granskades för att se att de 
verkligen gick att koppla till forskningsfrågorna, så att de kunde sättas in i 
undersökningens övergripande sammanhang (se 5. Resultat och 6. Diskussion). 

• Steg 5, som är en fortlöpande analys ämnad att återge temanens detaljer samt ge 
namn och klara definitioner åt varje tema, tog rum i 6. Diskussion där 
termerna sattes in i underrubriker och analyserades i förhållande till 
forskningsfrågor och tidigare forskning. 

• Steg 6, som innebär slutgiltig analys av innehållet, användes på så vis att en 
granskning av om 6. Diskussion och 7. Slutsats fortfarande var kopplat till 
forskningsfrågor, metod och tidigare forskning. 

 

3.2 Övriga verktyg 
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3.2.2 Bearbetning av text och Text analyzer 
 
Webbaserade verktyget Bearbetning av text (Eklund, u.å) användes för att normalisera 
SOU-dokumenten. Verktyget tar automatiskt bort siffror och skiljetecken från de 
implementerade dokumenten samt ger möjlighet att lägga till en stoppordlista för att 
rensa bort manuellt utvalda termer. De utvalda stopporden implementerades och 
genererade en textmassa utan skiljetecken, siffror och utvalda stoppord. De 
normaliserade dokumenten behandlades sedan med webbaserade verktyget Text 
Analyzer (Adamovic, 2009) som räknade och rangordnade dokumentens termfrekvens. 
De 1000 mest frekvent använda termerna för varje dokument sammanställdes sedan i ett 
Excel-dokument. 
 

3.2.3 Wordle 
 
McNaught och Lam (2010) undersökte användbarheten av ordmoln som analysmetod i 
vetenskapliga undersökningar. De skriver att ordmoln kan ge användaren en översikt över 
de övergripande teman och ämnen i en text och kan även ge en inblick över författarnas 
ståndpunkter inom ämnet i fråga, vilket gör den användbar att jämföra olika dokument 
med varandra. Svagheten med ordmoln är att termerna tas ut ur sin kontext och då kan 
tappa sin innebörd. Varje ord räknas som en egen enhet, t.ex. “not convenient” blir “not” 
och “convenient” och tappar således sin negativa innebörd. Metoden rekommenderas 
därför inte att användas helt för sig själv utan kan ses som ett komplement till andra 
analysmetoder. 
 
I denna undersökning användes ordmoln i resultatdelen för att ge en översikt av de 
stycken i SOU-dokumenten från vilka de utvalda termerna var placerade. De utvalda 
styckena formaterades med hjälp av verktyget Bearbetning av text (Eklund, u.å.) och 
samma stoppordlista som användes när frekvenslistan framställdes. Av de formaterade 
texterna skapades därefter ordmoln med hjälp av det webbaserade verktyget Wordle 
(Feinberg, 2014). Varje ordmoln visualiserar 50 av de mest frekventa termerna i de 
undersökta textmassorna med skiftande storlek beroende på hur pass ofta de förekommer 
i dokumentet, där de mest frekventa termerna tar upp mest plats. Alla termer som 
framkom i ordmolnen var inte av intresse för analysen och diskuterades därför inte 
vidare. 
 

3.4 Metodkritisk reflektion 
 
KB:s och Riksdagens dokument är OCR-behandlade, det vill säga mekaniskt inlästa och 
innehåller en del tolkningsfel som kan påverka sökresultaten negativt eller i vissa fall 
inte göra dem sökbara alls (Linköpings University Electronic Press, 2015). Detta gör att 
relevanta dokument kan ha missats. Delar av texterna i de utvalda SOU-dokumenten har 
en del trasiga och oläsbara termer, vilket är extra påtagligt i dokumentet från 1997. Men 
då detta var en relativt liten del av texterna och vi var intresserade av de mer 
frekvent använda termerna, borde detta inte påverka resultaten nämnvärt. 
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4. Empiriskt undersökningsmaterial 
 
Vårt primära empiriska material var SOU-dokument som hade koppling till läsfrämjande 
och bibliotek. En SOU-rapport är, enligt Sveriges Riksdag, en av regeringen tillsatt 
utredning, eller kommitté, som kan vara en blandning av experter, tjänstemän 
och/eller politiker. Regeringen ger en riktlinje, eller ett kommittédirektiv, åt 
undersökningen och vilken fråga den ämnar utreda, och när den ska vara klar. 
Utredningen lämnar tillbaka ett betänkande till regeringen som publiceras i en serie som 
är just Statens Offentliga Utredningar. Det regeringen sedan gör är att skicka ut den 
föreliggande utredningen på remiss till andra myndigheter, organisationer och 
kommuner som berörs av förslagen för att höra efter vad man tycker om det. Även 
privatpersoner kan komma åt utredningen. Svaren ska oftast komma tillbaka inom tre 
månader. De fyra SOU-dokument som vi ska använda oss av är: 
 
SOU 1974:5 – Boken 
SOU 1984:30 – Läsa Mera! 
SOU 1997:141 – Boken i tiden 
SOU 2012:65 – Läsandets kultur 
 

4.1 Sammanfattning av empiriskt undersökningsmaterial 
 
Nedan följer en sammanfattning av direktiven i respektive dokument samt de avsnitt 
som berör läsfrämjande och bibliotek för att skapa en överblick av dem. 
 

4.1.1 SOU 1974:5 - Boken 
 
Dokumentet utreder läsfrämjande i avsnitt 10.5. Direktiven finns sammanfattade i bilaga 
A, avsnitt 4, betitlat Utredningens uppgifter. Litteraturutredningen är utsedd att 
undersöka om villkoren för framställningen och spridningen av böcker “motsvarar 
behoven av kvalificerad information och litterärt utbyte”. De säger att området för 
utredningen ska innefatta böcker och tidskrifter, men inte vetenskaplig litteratur och 
läroböcker. Utredningen ska dock ske i samråd med läromedelsutredningen, eftersom 
det inom ramen för läromedel ändå ingår barn- och ungdomslitteratur som kan komma 
till bruk i studiearbetet. Vidare ska de sakkunniga göra en studie av läs- och bokvanor i 
syfte att bedöma sambandet mellan det rådande bokutbudet (via försäljning och på 
bibliotek) och inköp och innehav av böcker, utnyttjandet av biblioteken och 
läsaktiviteter. De ska överväga vilka olika konsumtions- och distributionsfrämjande 
åtgärder som borde användas för att öka tillgängligheten till kulturellt värdefull litteratur. 
Vad gäller stödet till värdefull barn- och ungdomslitteratur är det inte bara böcker som 
räknas in, utan även innefatta andra former av litteratur såsom seriemagasin. 
 
I avsnitt 10.5., Läsfrämjande, sedan mer precist 10.5.1 Skolan, kommer de i samband 
med litteratur i skolan in på en diskussion om skolbibliotek, och hur viktiga de är i 
rollen för att ge barn och ungdomar god tillgång till böcker och att utlåningen ska vara 
en del av skolornas pedagogiska verksamhet. Därför vill de att skolöverstyrelsen får i 
uppdrag att utarbeta föreskrifter som ger skolbiblioteken större resurser som möjliggör 
att deras boksamlingar är tillgängliga hela dagarna, att utbudet av skönlitteratur är rikligt 
och mångsidigt och att utlåningsverksamheten förbättras. 
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För att utnyttja de kommunala resurserna så bra som möjligt bör också skolorna och 
folkbiblioteken samarbeta för att stimulera barn och ungdomar till att läsa bra böcker, 
och då särskilt förskolebarnen. I utredningen lägger de sålunda fram ett förslag om ett 
ökat stöd till utgivningen av barn- och ungdomslitteratur, fördelning av denna litteratur 
och nya tjänster för barn- och ungdomsbibliotekarier vid länsbiblioteken för att uppfylla 
dessa mål. 
 

4.1.2 SOU 1984:30 - Läsa Mera! 
 
Dokumentet tar upp läsfrämjande i kapitel 9.1, Läsning och läsfrämjande, där 
läsfrämjande är en del av de litteraturpolitiska målen. Inledningsvis tar de upp de 
direktiv som den utsedda bokkommittén ska följa. Uppdraget är att belysa utvecklingen 
inom bokdistributionen samt analysera dess orsaker. De ska kartlägga de olika 
distributionskanalernas betydelse för böcker samt se hur tillgången till kvalitetslitteratur 
i olika delar av landet kan ha påverkats av distributionsvillkoren. Kommittén bör lämna 
förslag till åtgärder för att skapa en effektivare struktur för spridning av 
kvalitetslitteratur. 
 
Kapitel 9.1 inleds med en motivering till varför det är viktigt att förvärva sig en god 
språkutveckling redan från barnsben, och att läsning är ett steg mot en bättre 
språkförmåga. Argumenten för att en försämrad språkförmåga utarmar tankeförmågan 
och uttrycksförmågan är starka. Skolan blir en viktig aktör för att uppmuntra barn och 
ungdomars läslust. I flera kommuner finns en samverkan mellan folkbibliotek och 
skola om att förstärka skolbibliotekens pedagogiska funktion. Bibliotekarien ska läsa 
alla de barn- och ungdomsböcker som lärarna inte hinner läsa, så att de kan förmedla 
adekvat litteratur åt barnen efter deras individuella behov. De drar en distinktion mellan 
god litteratur och lättillgänglig skräplitteratur, och de vill att skolan, och då också 
biblioteken, arbetar för att göra den goda litteraturen fysiskt tillgänglig åt eleverna i 
skolan. I utredningen finns också en viss underliggande oro för att de vuxna, alltså 
föräldrar, läser få eller inga böcker alls, och denna kunskapsklyfta är något som ämnas 
motverka med läsfrämjande åtgärder åt barn och ungdomar. 
 
För att främja läsning bland vuxna utreder de också arbetsplatsbibliotek, och de 
föreslår fortsatt satsning på dem, bl.a. därför att andelen låntagare hos de anställda är 
större än vad andelen vuxna låntagare är hos kommunbiblioteken. Verksamheten når ut 
både till personer som redan läser böcker, och sådana som inte gör det. 
 

4.1.3 SOU 1997:141 - Boken i tiden 
 
Dokumentet behandlar Läsfrämjande i kapitel 12.5, Läsfrämjande insatser. 
Kommittédirektiven för utredningen står skrivna i dokumentets Bilaga 1. 
Kulturdepartementet har fått i uppdrag att kartlägga situationen för boken och 
kulturtidskriften i Sverige. De ska undersöka och synliggöra vad som begränsar 
människors tillgång till kvalitetslitteratur i fråga om t.ex. distribution, förlagsstruktur, 
sortimentsbredd i bokhandeln och försäljningspriser. Kvalitetslitteraturens tillgänglighet 
och spridning på folkbiblioteken skall också undersökas. Kring kulturtidskrifterna ska 
de utreda möjligheterna att främja en fortsatt bred utgivning av dessa, trots de 
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ekonomiska problem som de börjat ställas inför, och som når ut till en stor läsgrupp, 
bl.a. genom att granska själva utgivningsstrukturen eller hur väl kulturtidskrifterna 
används på biblioteken. Avslutningsvis ska utredaren även lämna förslag till framtida 
statliga insatser. 
 
I avsnitt 12.1 Överväganden skriver de att bokhandeln är den viktigaste 
försäljningskanalen för ett brett utbud av kvalitetslitteratur. Men då konkurrensen 
mellan olika media ökar har de mindre bokhandlarna hamnat i en ekonomiskt utsatt 
situation. Utredarna ger förslag till utökade statliga stöd till dessa bokhandlare för att de 
ska kunna fortsätta erbjuda ett brett utbud. 
 
I avsnitt 12.5.1 Barnbokskatalog skriver de att barn- och ungdomslitteratur finns på 
folkbiblioteken, men inte i önskvärd mängd. De argumenterar för att tillgången till 
bokinformation för barn- och ungdomsböcker är begränsad för föräldrar, förskola, skola 
och bokhandeln på grund av att det saknas heltäckande information om 
barnboksutgivningen. Det finns behov av information om vilka barnböcker som finns 
åtgängliga för läsning och inköp, så att bibliotekarierna kan sprida lästips till barn och 
föräldrar. Med detta som bakgrund föreslås att Kulturrådet, tillsammans med Svenska 
Barnboksinstitutet får i uppdrag att skapa en barnbokskatalog. 
 
I avsnitt 12.5.2 Läsfrämjande för barn skriver man att undersökningar av svenskars 
läsvanor visar att bokläsningen minskar bland personer under 45 år, och då särskilt hos 
barn och ungdomar. De lyfter fram att läsningen av litteratur har betydelse för barnens 
språkutveckling, och att kunna använda språket för att uttrycka känslor och tankar är 
viktigt för att uppfylla riksdagens kulturpolitiska mål om förmågan att utnyttja 
yttrandefriheten. Uppväxtmiljön är en viktig faktor för hur läsvanorna utvecklas, och 
eftersom inte alla föräldrar läser eller har böcker i hemmet, är det viktigt att samhället 
erbjuder alla människor chans att delta i kulturlivet och till att ta del av kulturarvet. Man 
måste aktivt satsa på kontinuerliga läsfrämjande insatser för barn- och ungdomslitteratur 
på skolor och bibliotek. 
 

4.1.4 SOU 2012:65 - Läsandets kultur 
 

I dokumentet utreder läsfrämjande i hela kapitel 4, Insatser för att främja läsning, samt i 
sammanfattningen under Ett läslyft för Sverige. Direktiven innebär att 
litteraturutredningen får i uppdrag att analysera litteraturens ställning idag, och se vilka 
utvecklingstendenser som tros kunna påverka området framöver. Därutöver ska de 
lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt bedöma/föreslå vilka statliga 
insatser som ska implementeras för att möta teknikutvecklingens utmaningar. 
Målsättningen ska försöka leda till ett ökat läsande och ett rikare utbud av 
kvalitetslitteratur. 
 
I Ett läslyft för Sverige skriver man att läsförmågan sjunker bland unga, och därför 
föreslår man att regeringen bör lägga fram tre mål som ska vara uppnådda 2018. Dessa 
är att läsfärdigheten och läsmotivationen bland unga måste förbättras redan i 
grundskolan, att fler barn och ungdomar ska ta del av skön- och facklitteratur, och sist 
att kunskapen om läsningens vikt för utbildning och delaktighet i samhällslivet ska öka 
hos alla som läser i låg utsträckning. 
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Det huvudsakliga syftet med kapitel 4 om läsfrämjande är bl.a. att analysera det 
allmänna biblioteksväsendets roll för läsfrämjandet och spridningen av kvalitetslitteratur. 
De ska också föreslå hur läsfrämjande insatser utanför skolväsendet ska få större 
inflytande. I den första delen av kapitlet, Biblioteksväsendet i Sverige, framgår det att 
fokus ligger på folkbiblioteken och att de i ljuset av den gamla bibliotekslagen 
(1996:1596), samt i egenskap av att vara samhällets mest besökta offentliga institution, 
har jobbat och ska jobba med läsfrämjande arbete åt medborgarna. Då tidskedet för 
utredningen är strax innan den nya, Bibliotekslagen 8 §, i SFS 2013:801 kommer de 
även in på en diskussion om att utlånen bör vara avgiftsfria oavsett tekniskt format. 
Vidare kommer de in på en kort diskussion om läns- och regionbibliotekens 
läsfrämjande arbete, och de lägger stora resurser på läsfrämjande aktivitet (en 
tredjedel av de ekonomiska resurserna), bl.a. genom att stötta folkbibliotekens 
läsfrämjande arbete samt att driva bokcirklar.se, som är ett webbaserat läsfrämjande 
projekt. Det framkommer vilka konkreta läsfrämjande aktiviteter folkbiblioteken 
anordnar, några av dem är bokprat, biblioteksvisning för grupper och sagostunder.  
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5. Resultat 
 

5.1 Termer i SOU-dokumenten 
 
Som en mall för urvalet av de unika ord som presenteras nedan har en frekvenslista på 
de 1000 mest förekommande termerna i varje dokument sammanställts. 
 
Nedan presenteras unika eller avvikande termer för respektive dokument samt en 
sammanfattning av hur de används i sitt kontextuella sammanhang. Termernas unika 
eller nära unika förekomst i dokumenten har undersökts. De utvalda termerna är unika i 
den mån att de finns bara med på frekvenslistan i ett av dokumenten med undantaget 
Internet som förekom i två av dokumenten, 1997 och 2012. (se Bilaga 1: Termfrekvens) 
 
Termerna visualiseras även i form av ordmoln (Wordle). Värt att notera är att de olika 
dokumenten varierar i längd, vilket också resulterar till färre unika termer i de kortare 
dokumenten, och detta gäller främst SOU 1984:30 - Läsa Mera!. 
 
Fortsättningsvis måste en term, bara för att den är unik, inte ha särskilt stor vikt för 
undersökningen om den inte har en klar anknytning till läsfrämjande eller bibliotek. 
Många termer som förekommit unikt eller avvikande kommer inte till användning, utan 
det är bara de som bedömts ha en klar koppling till ämnet och som setts kunna gynna en 
diskussion runt det. T.ex. har orden litteraturpedagogik och litteraturhus valts ut för att 
de på ett eller flera sätt vävts in i en konkret diskussion om läsfrämjande i dokumenten. 
En term, Internet, har också förekommet i två av de fyra dokumenten (1997 och 2012), 
men valdes ut på grund av hög ämnesmässig relevans. 
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5.2 Resultatredovisning 

 
5.2.1 SOU 1974:5 - Boken: 
 

 

Figur 1: Triviallitteratur (1974) 
 
En term som förekommer unikt i detta dokument är triviallitteratur, som även 
definieras som massmarknadslitteratur och kiosklitteratur. I avsnittet Utredningens 
bedömningar beskriver de triviallitteraturens ökade utbredning genom sin 
lättillgänglighet och billiga pris som ett hot mot tillgången till “bra böcker”. För 
att kunna konkurrera med detta måste det skapas förutsättningar för en mångsidig 
utgivning även för litteratur som inte är direkt lönsam. Tillgängligheten ökas 
genom förbättring av möjligheter till bibliotekslån och köp av bra böcker samt att 
decentralisera utbudet för att nå nya läsgrupper. 
 
Massmarknadslitteratur beskrivs i avsnitt 5.6.4 Tänkbara stödåtgärder för 
massdistribution av kvalitetslitteratur. Denna litteratur ses som “torftig” och 
massproduceras för att kunna säljas till låga priser vid t.ex. Pressbyrån, och 
säljs i betydligt högre grad än så kallad kvalificerad litteratur. 
 
I avsnittet Barn och ungdomslitteratur framhäver de vikten av att intresset för 
läsning grundläggs i barndomen då bokbrist kan “för all framtid blockera tillträdet 
till litteraturen”. Triviallitteraturen ses som ett hot då dess innehåll anses vara 
av undermålig kvalitet vilket riskerar att hämma barnens smakutveckling. 
 
I avsnittet särskilda yttranden skriver en av de utsedda utredarna, Stellan Arvidson 
om sina åsikter på triviallitteraturen. Denna billiga, “internationellt syndikerad 
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triviallitteratur” anser han vara av låg kvalitet och till och med skadlig med sin 
s.k. verklighetsförfalskning. Speciellt bokserier anser han vara farliga då de är 
“fördummande” och “ger upphov till våldsmentalitet”. Han ger förslag på en 
kommunalisering av kioskverksamheten för att försvåra utgivningen av sådan 
litteratur. Ett annat tillvägagångssätt som föreslås är att göra kvalificerad 
underhållningslitteratur billigare och mer lättillgänglig. 

 

Figur 2: Lånecentraler (1974) 
 

I avsnitt 6.2.3 Lånecentraler beskrivs dessas funktioner, och sedan i avsnitt 10.3.5 
om stöd till dessa. Sverige har vid tillfället tre lånecentraler som fungerar som ett 
komplement till folkbiblioteken och länsbiblioteken där de hanterar mindre 
frekvent efterfrågad litteratur i syfte att förenkla bibliotekens bokinköp. 
Samverkan mellan de olika biblioteken ses som ett mål för biblioteksväsendet men 
lån mellan bibliotek utnyttjas inte i den grad som är önskvärd. I många fall är det 
billigare för biblioteken att själva köpa in de efterfrågade böckerna än 
fraktkostnaderna mellan länsbiblioteken/lånecentralerna. De föreslår därför 
avsevärt ökade bidrag för länsbiblioteken och lånecentralerna. 
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5.2.2 SOU 1984:30 - Läsa Mera!: 
 

 

Figur 3: Litteraturpedagogik (1984) 
 

En term som förekommer unikt i detta dokument är litteraturpedagogik. I samband 
med termen i avsnitt 9.1.3, Fortbildning och lokalt utvecklingsarbete, diskuteras 
vikten av fortbildning för skolans personal, speciellt för lärare i svenska. De anser 
att detta borde genomföras i form av högskolekurser med vikt på litteratur och 
litteraturpedagogik samt med ett fördjupat samarbete mellan skolan och 
folkbiblioteken. Detta samarbete kan hjälpa lärare att få information om bra 
böcker för att kunna utforma och regelbundet hålla bokprat i klasserna för att 
kontinuerligt kunna presentera nya böcker för eleverna. 
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Figur 4: Datorisering (1984) 
 

Datorisering, en annan unik term för detta dokument, beskrivs i avsnitt 2 Ett 
internationellt perspektiv. Datoriseringen skyndar på samhällsutvecklingen med 
konsekvenser för människors utbildning, yrken och fritid. Det är därför viktigt att 
den humanistiska kulturen hänger med i denna utveckling. I ett utvecklingsprogram 
för bokhandeln beskriver bokutredningen de positiva effekter datoriseringen har 
över bokhandeln. Datoriseringen underlättar distributionen av böcker och 
möjligheten att kunna informera allmänheten om tillgängligheten av litteratur. De 
föreslår stadsbidrag för att hjälpa till med de ökade kostnaderna för införskaffande 
av terminaler/datorer och utbildning för ca 250 bokhandlar i landet. 
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5.2.3 SOU 1997:141 - Boken i tiden: 
 

 

Figur 5: Kulturbarometern (1997) 
 

En term som förekommer unikt i detta dokument är Kulturbarometern, en 
undersökning av svenskars läsvanor. I avsnitt 2.2, Mediakonsumtion, sedan mer 
specifikt Läsinriktning, börjar Kulturbarometern diskuteras, och den redogör för 
skillnaden mellan underhållningslitteratur och kvalitetslitteratur. Kvalitetslitteratur 
innefattar klassiker och böcker av högt litterärt värde, dvs. böcker av författare 
som nämnts i etablerade litteraturhandböcker, eller fått dagspresskritik som 
påstått att de borde klassas som kvalitetslitteratur, medan underhållningslitteratur 
är just sådan litteratur som inte passar in i ovanstående kriterier. 
 
Underhållningslitteraturen var populärast oavsett läsarnas utbildningsnivå, och 
högutbildade läste inte mer kvalitetslitteratur än någon annan. Sociala skikt 
avgjorde alltså inte om grupperna läste kvalitets- eller underhållningslitteratur. 
Skillnad mellan de som är låg- och högutbildade återspeglas i deras 
litteraturintresse och läsvanor i ljuset av vilka som inte läser böcker, där andelen 
icke-läsare är större bland lågutbildade än högutbildade, och gäller oavsett kön. 
 
Ett annat ämne som diskuteras i samband med Kulturbarometern är läsförmåga. De 
diskuterar barn och ungdomar i åldern 9-14 år och säger att andelen barn och 
ungdomar som läste böcker varje dag minskade mellan åren 1988-89 och 1994-
95. Detta gäller även ungdomar i åldern 15-24. Den största förändringen är att 
oavsett utbildningsnivå så har själva lästiden under samma tidsperiod kraftigt 
minskat bland barn och ungdomar, medan medier TV och radio tar upp en 
betydligt större del av fritiden. Bland vuxna minskade dock inte läsningen 
nämnvärt. 
 
Sammanfattningsvis redogör Kulturbarometern att intresset för litteratur först och 
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främst styrs av utbildning och i andra hand av kön. De går så långt att de 
ger exemplet att den typiska läsaren är en mellanstadieflicka, en studerande eller 
högtutbildad kvinna och en icke-läsare är en lågutbildad, manlig pensionär bosatt 
på landsbygden. 

 

Figur 6: Internet (1997) 
 

En term som förekommer avvikande i detta dokument, tillsammans med i SOU 2012:65 
- Läsandets kultur, är Internet. I detta dokument, avsnitt 6.5.1, Internetbokhandel, 
diskuteras det i samband med framväxten av internetbokhandlar, i vilken kunden 
besöker bokhandeln virtuellt och kan beställa böcker. De säger att “utvecklingen 
går mycket snabbt”, att nya både svenska och internationella internetbokhandlar 
etablerar sig, och att en priskonkurrens finns mellan de svenska och internationella 
nätbokhandlarna. Vid tillfället då denna text skrevs fanns ett 20-tal svenska 
bokhandlar online, och man antar att det redan inom några år kommer att 
finnas runt 150-200 stycken. Adlibris ses för tillfället inte att vara en riktig 
bokhandel, utan ser sig bara som en försäljningskanal. 
 
Det befaras att svenska bokköpare i framtiden kan komma att spekulera på 
böckerna och granska deras priser på de svenska nätbokhandlarna, men sedan 
beställa dem från utlandet, vilket ses som ett kommande problem för den svenska 
bokhandeln. En annan förändring är också att de få nätbokhandlar som finns i regel 
sätter ett lägre pris på sina böcker online än i själva butiken, och fortfarande är 
billigare med frakten inkluderad. Små bokhandlar kan få svårt att konkurrera med 
stora då de inte har råd med tekniska innovationer. 
 
Termen Internet fortsätter att diskuteras i avsnitt 12.1, Överväganden, och då i 
god tro om att ny informationsteknik är ett sätt att förbättra författarnas möjlighet 
att nå ut via förlag, kritiker, bokhandlar och bibliotek till läsarna. På Projekt 
Runeberg finns skönlitterära klassiker på Internet. Författare, tidskrifter och 
förlag kan publicera sig direkt på Internet eller via Print-on demand. Internet gör 
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att litteraturen lättare når ut både till vetenskapsmän och privatpersoner, och 
“teoretiskt finns nästan inga gränser”. Dock så förutspås det att kontakten mellan 
bok och läsare kommer minska till följd av ökat internetanvändande. 
 

5.2.4 SOU 2012:65 - Läsandets kultur: 
 

 

Figur 7: Litteraturhus (2012) 
 

En term som förekommer unikt i detta dokument är litteraturhus. I avsnitt 13.6 
skriver de att finns planer på att skapa litteraturhus med internationell inriktning i 
Sverige, och att en stiftelse grundats för ändamålet år 2012 av Sveriges 
författarförbund, PEN Sverige och Svenska Förläggareföreningen. Syftet med ett 
litteraturhus är att skapa en central plats för yttrandefrihet, läsning, litteratur, 
demokratisk utveckling, bokmarknaden och internationellt utbyte av litteratur. 
 
Litteraturhuset ska ha en litterär scen, rum för författare och översättare att arbeta i, 
bokkafé, bokhandel m.m. En övrig tanke är att det runt litteraturhuset ska 
skapas ett nätverk av intressenter både på regional, nationell och internationell 
nivå. Även enskilda organisationer och köpmän ska få använda lokalerna för att ha 
eventuella program. Just Stockholms Internationella litteraturhus ämnar driva en 
läsfrämjande verksamhet. Det finns också några första tankar på att skapa 
litteraturhus i Göteborg och Lund. 
 
I dokumentets bilaga 3 diskuteras litteraturhus i kontexten av det historiska Europa, 
och att de först utvecklades i Tyskland och att idén sedan spritts till andra 
länder. I Tyskland är litteraturhusen betydligt mer etablerade, där det finns 
sammanlagt ett tjugotal varav några även driver egen förlagsverksamhet. I dessa 
litteraturhus anordnas allt från projekt riktade mot barn- och ungdomslitteratur 
och diskussioner av litterära, estetiska och politiska spörsmål till arrangemang 
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kring lyrik och nyskapande litterära verksamheter. Litteraturhusens utbredda 
verksamhet i Tyskland har inspirerat bl.a. Oslo och Köpenhamn att starta egna 
litteraturhus. Oslos litteraturhus är ett exempel på ett sådant som även har 
verksamhet förlagd mot barn och ungdomar i för- och grundskolor. 

 

Figur 8: Internet (2012) 
 

Termen Internet diskuterad i detta SOU-dokument, avsnitt 2.3, lägger stor vikt på 
dess påverkan på läsförmåga, till skillnad från i SOU 1997:141 - Boken i tiden 
som hade fokus mot internetbokhandlar. Det går inte att se att måttlig 
internetanvändning, upp mot två timmar per dag, påverkar huruvida en person läst 
en bok eller inte föregående dag. Bland pojkar som använde Internet mer än 
två timmar varje dag uppkom dock en anmärkningsvärd skillnad, men som lika 
gärna kan innebära att de istället bara läser under kortare intervaller. Dock har 
läsförmågan på landsnivåer i regel sjunkit i takt med att datoranvändningen ökat. 
Tre teorier, innehållsteori, förskjutningsteori och aktiveringsteori, är 
förklaringsmodeller till hur internetanvändningen påverkar läsfärdigheter. Den 
första teorin handlar om att det är själva innehållet i datoraktiviteterna som 
påverkar läsningen, den andra att datoranvändningstiden tar anspråk på lästiden 
och sålunda påverkar läsningen, och den tredje att medier baserade på passivt 
mottagande försämrar den kognitiva förmågan och därvidlag läsningen. Lästiden 
på fritiden har minskat i länder sedan datorerna inrättades, likväl frekvensen av 
boklån på bibliotek. En slutsats dras om att det alltså är förskjutningsteorin som är 
den teori som är den mest rimliga förklaringen till försämrad läsfärdighet. 
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Figur 9: Läsfärdighet (2012) 
 

En annan unik term för dokument är läsfärdighet. Läsfärdighet är en översättning 
från “reading literacy” och handlar om människors förmåga att ta till sig text, 
men även deras läsvanor och läsintressen. Under avsnittet 2.3 Förklaringar till 
försämrad läsfärdighet ingår just ovanstående resonemang kring termen Internet, 
men för övrigt är också skolan och socioekonomisk bakgrund en förklaring till 
försämrad läsfärdighet. De talar om att svenska skolan blivit sämre på att jämna ut 
socioekonomiska skillnader och segregeringen ökat på så sätt att vissa skolor har 
ett större antal elever med komplicerad socioekonomisk bakgrund, medan andra 
mer framgångsrika skolor generellt har högre studiemotivation. Dessutom är en 
mer individuell undervisning, där lärarna får allt mindre tid för varje enskild elev, 
en förklaring till att läsfärdigheten gått ner. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Diskussion av termer 
 
Nedan diskuteras de framtagna termerna i relation till SOU-dokumentens direktiv, 
kapitelsammanfattningarna och tidigare forskning. 
 

6.1.1 Datorisering och Internet 
 
En intressant aspekt i SOU-dokumenten från 1984, 1997 och 2012 är diskussionen om 
datorisering och Internet. I 1984 förekommer inte termen Internet i dess gängse mening, 
dock diskuteras nyttan av teknikens utveckling för fältet i form av datorisering. 
 
Under 1984 har de en positiv syn på datoriseringen där den ses som ett redskap som 
gynnar bokhandeln genom distributionen av böcker samt av information till allmänheten 
om tillgängligheten av litteratur. Även under 1997 sågs teknikens framsteg som ett 
effektivt redskap att sprida litteratur. De hade en ljus syn på Internet och ny 
informationsteknik, som i princip gav obegränsade möjligheter för distributionen av 
litteratur från författare till läsare och förlag. Under 2012 diskuteras istället Internet först 
och främst i samband med sjunkande läsfärdigheter, och att ökad datoranvändning i 
samhället sker hand i hand med försämrad läsfärdighet och att den s.k. 
förskjutningsteorin är förklaringen till detta eftersom det innebär att tiden går åt till att 
använda datorn och Internet snarare än till att läsa böcker. 
 
Något som är anmärkningsvärt är att synen på datorisering är positiv till litteraturen och 
läsningens status år 1984 och 1997, men var mer negativ under 2012, då datorerna och 
Internet hade fått sitt riktiga genomslag i samhället. Givetvis var det svårt år 1984 att 
förutse vilka effekter datorerna skulle få på läsfärdigheter i framtiden och att ökat 
datoranvändande i framtiden skulle börja ses som en faktor som började ta del av 
människors bokläsningstid. Det är förståeligt att det under 1997 florerade en positiv 
inställning till Internet som ett sätt för en författare att nå ut i litteratursamhället, dock 
påpekas det redan här att det fysiska mötet mellan bok och läsare kunde börja minska i 
och med Internet. 
 
Det går dock ifrågasätta om Internet nödvändigtvis måste ha en negativ effekt på 
läsförmåga som 2012 års dokument befarar. I Läsarnas marknad, marknadens läsare tas 
exemplet Island upp, där 9- till 10 åringars läsförmåga inte har försämrats trots ökat 
datoranvändande. Detta kan dock bero på att Island har ett större intresse att bevara 
läsning, eller för att de bättre uppmuntrat läsande på datorer och läsplattor än vad som 
gjorts i Sverige. I detta fall kan det alltså vara vad man gör av sin datoranvändningstid 
som påverkar huruvida den stör läsförmågan eller ej. 
 

6.1.2 Internetbokhandlar 
 
Under 1997 diskuteras Internet också i kontexten av internetbokhandlar, ett fenomen 
som då var synnerligen nytt och som befarades växa under de påföljande åren. En 
oro uttrycks för att fysiska bokhandlar hotas av nätbokhandlar, och att de svenska 
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nätbokhandlarna i framtiden kommer att konkurreras ut av utländska billigare 
nätbokhandlar. Jämförs detta med fakta från Läsarnas marknad, marknadens läsare 
(2012) går det att se exemplet Adlibris, som år 1997 inte ens hunnit etablera sig som 
en nätbokhandel mellan 2005 och ökat sin omsättning från 300 miljoner kronor till 1100 
miljoner kronor. Adlibris expansion beror dock till stora delar på att de köpts upp av 
Bonniers bokförlag, och börjat fungera som en förmedlare av deras böcker, men trenden 
tycks peka på att Adlibris ännu inte är hotat av utländska nätbokhandlar. Vidare 
konstateras det dock att nätbokhandeln, precis som det spåddes år 1997, etablerat sig 
som en stor konkurrent till den fysiska bokhandeln. 
 
Bokhandlar har ingen läsfrämjande verksamhet i sig, men de sågs 1997 som den 
viktigaste försäljningskanalen av kvalitetslitteratur som skulle få ökat statligt stöd för 
fortsatt verksamhet. Detta syns även i Läsarnas marknad, marknadens läsare, där 
bokhandeln ses som en av kanalerna mellan författare till läsare, varför fortsatt drift av 
bokhandel bör ses som en förutsättning för att människor ska förvärva sig böcker. 
 

6.1.3 Litteraturhus 
 
2012 års diskussion om litteraturhus är ett nytt inslag bland utredningar, och 
litteraturhus är tänkta att vara verksamheter som i hög grad arbetar för att främja 
litteratur ur olika aspekter, t.ex. läsning, läsfrämjande och en utbredd nationell och 
internationell dialog kring litteratur. Litteraturhusen kan tänkas vara ett slags 
komplement till biblioteken i fråga om läsfrämjande och dialog runt litteratur. Det är 
tydligt att Tyskland är en förebild för litteraturhusen, inte bara i Sverige utan också 
andra europeiska länder, och detta tyder på att litteraturen och läsningens ställning är 
något som inte bara behöver finnas på bibliotek, utan även kan uppstå i fristående 
projekt som dessa litteraturhus. Litteraturhusen är exempel på tydliga avvikelser från de 
mer traditionella kanalerna inom litteratur och läsfrämjande som skola, bibliotek och 
bokhandlar som inte synts i de tidigare dokumenten. Litteraturhus är en indikation för 
att intresset för litteratur och läsning kan leva vidare idag, trots konkurrens från nya 
medier, i litteratursamhället då så många olika aktörer kan interagera i detta spelrum för 
läsintresse. Det planerade Stockholms Internationella litteraturhus har till synes inte 
satts i verksamhet, men i Göteborg (2016) har ett litteraturhus idag förverkligats, och de 
har en egen hemsida där deras program finns publicerat. 
 

6.1.4 Kvalitetslitteratur 
 
Synen på vikten av att ha tillgång till “god litteratur” eller kvalitetslitteratur genomsyrar 
alla dokumenten, vilket dels syns i alla dokumentens direktiv, men också i samband 
med de utvalda termerna triviallitteratur (1974), litteraturpedagogik (1984) och 
Kulturbarometern (1997). Under 1974 hade de ganska starka åsikter om den så kallade 
triviallitteraturen, som ansågs ha fördummande effekter på läsaren och uppmana denna 
till våldsmentalitet. Den befarades också hota och konkurrera ut den goda litteraturen. 
Denna syn på skadlig litteratur syns inte lika tydligt i 1984, men den utvalda termen 
tyder på ett stort fokus på att istället uppmärksamma och sprida den goda 
litteraturen. Detta syns i termen litteraturpedagogik där de nämner vikten av att ha 
utbildad personal på skolor och bibliotek för att kunna förmedla bra böcker. I 1997 års 
dokument görs i samband med termen Kulturbarometern en distinktion mellan 
underhållningslitteratur och kvalitetslitteratur, där kvalitetslitteratur är just 
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kvalitetslitteratur för att den nämnts i kvalificerade litteraturhandböcker, och 
underhållningslitteraturen inte. Vidare konstateras det att utbildningsnivån påverkar hur 
mycket folk läser, och inte vad de läser. Diskussionen om läsvanor kretsar alltså mycket 
kring huruvida människor läser böcker eller inte överhuvudtaget. 
 
Som Strannegård & Brülde (2013) säger är kvalitetsbegreppet något som idag 
vanligtvis inte tolkas bara ur ett strängt perspektiv utan kan diskuteras ur många olika 
synvinklar. Om perspektivet från 1974 antas så inträder en ställning som i dagens 
ögon som skulle kunna ses som ganska vinklad. I förhållande till 1997 års perspektiv på 
kvalitetslitteratur känns detta tämligen värdeobjektivistiskt, dvs. att kvalitetslitteraturen 
bestämd av sakkunniga men inte på ett subjektivt plan av enskilda läsare, eller 
användare. Dock märks det inte längre av något tydligt ställningstagande att läsning av 
litteratur med lägre kvalitet skulle vara skadligt, som det gjordes 1974. Det går att 
ifrågasätta om läsförmåga är någonting som kan tänkas utvecklas även av litteratur 
som inte klassas som kvalitetslitteratur, dvs. underhållningslitteratur, då de under 1997 
inte såg någon skillnad i vad hög- och lågutbildade läste för slags böcker. 
 

6.1.5 Sjunkande läsförmåga 
 
En genomgående trend om sjunkande läsförmåga syns tydligt i dokumenten från 1997 
och 2012. Redan 1974, kapitel 10.5, tryckte de på skolbibliotekens viktiga roll för 
läsfrämjande, men utan att nämna sjunkande läsförmåga. 1984 syns en tydlig tendens 
om att de tycker att läsningen bör öka, både hos unga och vuxna, och framhäver 
vikten av att lära sig läsa redan från barnsben. Trenden om sjunkande läsförmåga tycks 
inte ha vänt sedan 1997, åtminstone inte bland barn (se Kulturbarometern), vilket även 
går att se i statistiksiffror från PISA-undersökningar som konstaterar att svenska elevers 
läsförmåga och läslust har fortsatt att minska mellan 2005, 2009 och 2012. 
 
Sjunkande läsförmåga är något som i regel ses som något negativt och som bör 
motverkas. I  termen läsfärdighet från 2012 går det att se att SOU-utredningen har 
lagt stort fokus på att försöka identifiera vilka orsakerna till sjunkande läsfärdighet är, 
vilka var datoranvändning och segregerade skolor. Om elevernas chans till att 
utveckla sin läsfärdighet begränsas i skolorna går det att tänka sig att andra kanaler 
för läsfrämjande blir viktigare. De har i samma dokument, kapitel 4 Insatser för att 
främja läsning, tydligt lagt fram vilken stark roll biblioteksväsendet har inom 
läsfrämjande arbete för medborgarna. Biblioteken är en läsfrämjande verksamhet utanför 
skolvärlden, t.ex. folkbiblioteken som håller i bokprat och sagostunder, och 
länsbiblioteken som driver bokcirklar.se. 
 
Under 1997 minskade lästiden hos barn medan tiden vid TV och radio ökade, vilket 
även det pekar mot att nya medier börjat stjäla tid från bokläsningen. I kapitel 12.5, 
Läsfrämjande insatser, poängteras det att en satsning på barn- och ungdomslitteratur ska 
ske på skolor och bibliotek. Det finns ett väldigt starkt fokus på att det är uppväxtmiljön 
som påverkar huruvida man läser eller inte, och därför behöver samhället, det vill säga 
skola och bibliotek, aktivt arbeta för att förmedla litteratur till barnen som ett 
komplement till den eventuellt förlorade läsningen i hemmet. 2013 års bibliotekslag, 
Bibliotekslagen 8 § i SFS 2013:801, visar att man följt förverkligat denna tanke genom 
att ställa krav på folkbiblioteken att de ska främja barn och ungdomars läsutveckling. 
I avsnitt 12.5.1 poängteras det ytterligare att en barnbokskatalog ska inrättas för att 



27  

underlätta det övergripande arbetet med barn- och ungdomslitteratur, så att bibliotekarier 
lättare kan ge lästips åt barn och föräldrar. 
 
Gemensamt för dokumenten från 1997 och 2012 är alltså att biblioteken kvarstår som 
viktiga, självständiga institutioner för läsfrämjande, som komplement till den läsning 
som kan gå förlorad i hemmet eller i skolan. 1984 gick det också att se, från kapitel 9.1, 
Läsning och läsfrämjande, att arbetsplatsbibliotek kunde vara ett sätt att främja läsning 
hos vuxna. 
 

6.2 Avslutande diskussion kring metod 
 

6.2.1 Fördelar med metoden 
 
Metoden var ett bra sätt att navigera fram i omfattande textmassor med för att identifiera 
unikt eller avvikande innehåll i dem, vilket hade varit tidsödande och besvärligt att hitta 
manuellt. Detta har gjort det lätt att utröna specifika, unika ämnen i varje dokument som 
kunde ge en inblick i hur området har förändrats över tid. Trots att kodningsschemat 
bestod av 1000 termer per dokument att navigera i tog det inte ansenligt lång tid att 
finna unika eller avvikande termer i det. När en term väl funnits som bara gick att 
finna i ett dokument tog det inte lång tid leta upp den i sin användningskontext i 
dokumenten för att läsa runt den och försöka avgöra om den var relevant för studiens 
fokus eller inte. Metoden kan vara användbar för att hitta unika termer även med ett 
mycket större undersökningsunderlag 
 

6.2.2 Nackdelar med metoden 
 
Att bara begränsa sig till den unika eller avvikande termens specifika 
användningskontext i dokumenten gör att metoden blir tämligen begränsad till sitt 
textsammanhang. Relevant tillhörande fakta till termerna kan ligga i ett avsnitt som inte 
behandlas av någon av termerna eller direkt i direktiven. Därför är det en tanke att det 
till analysen får skapas specifika teman som sedan kan undersökas manuellt, t.ex. 
“kvalitetslitteratur”. Hade detta tema sökts upp individuellt i varje dokument hade det 
gått att extrahera information från alla dokument om detta. Dock var syftet med studien 
intressera sig för det mikroskopiska och unika i dokumenten, men hade gott och väl 
kunnat slås samman med denna temabildning. 
 
En brist för studiens reliabilitet är att det är svårt att avgöra vilka termer som är 
synonymer eller inte, särskilt med tanke på att det är en studie som undersöker 
likvärdiga dokument från olika tidsperioder. Därför kan det tidigare ha funnits ett annat 
ord för en term som bedömts vara unik eller avvikande, och kan ha haft synonym eller 
likartad betydelse. En brist för studiens validitet är att det saknas tidigare studier som 
har använt sig av exakt samma blandade metod inom B&I. 
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7. Slutsats 
 
Syftet med studien var att se hur bibliotek och läsfrämjande har behandlats i fyra stycken 
SOU-dokument från åren 1974, 1984, 1997 och 2012, och se hur detta har förändrats 
över tid. För att gå in och kartlägga ämnesområdet användes en kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Forskningsfråga 1, “Hur har synsättet på bibliotek och läsfrämjande förändrats mellan 
åren 1974, 1984, 1997 och 2012 inom SOU?”, visade att det fanns en ständig trend av 
sjunkande läsförmåga från 1972 till 2012, som ansågs behöva motverkas. Skolbibliotek 
och folkbibliotek sågs som viktiga institutioner för läsfrämjande. Ur denna aspekt 
förändrades alltså inte synsättet, dock förändrades synen på vad som var orsakerna till 
sjunkande läsförmåga. 1997 lyftes uppväxtmiljön fram som en orsak, och 2012 ökat 
datoranvändande. Det går att se en förändring i synsättet på datorisering, som 1984 sågs 
som positivt för spridningen av böcker, och 1997 där Internet betraktades som ett stöd 
för bokdistributionen. Synen på att det ska läsas bra litteratur som en del av läsfrämjande 
syns 1974 och 1984, men 1997 blir synen mer neutral och det är viktigt att man läser, 
men inte lika mycket vad. 
 
Forskningsfråga 2, “Hur har tillvägagångssätten för att främja läsning sett ut under 
tidsperioden i SOU?”, visade att datorisering och Internet presenterades som effektiva 
tillvägagångssätt för att sprida litteratur under 1984 och 1997, medan Internet under 
2012 snarare sågs som ett hinder för att främja läsningen. Under 1984 lyfte de fram 
vikten av utbildad personal på bibliotek och skolor för att främja läsning. Även 
bokhandlar och internetbokhandlar sågs som viktiga distributionskanaler för att 
människor skulle förvärva sig böcker, och efter 1997 har internetbokhandlar ökat 
markant. 2012 var litteraturhusen ett nytt alternativ för läsfrämjande utöver bibliotek.  
 
Forskningsfråga 3,“Hur kan ämnesområdet förstås och tolkas med hjälp av tidigare 
forskning”, innebar att något mer moderna, utomstående källor utanför det empiriska 
undersökningsmaterialet. Då mycket handlade om att analysera synsättet inom bibliotek 
och läsfrämjande över tid gick det att få in fler infallsvinklar med hjälp av utomstående 
material. Synen på kvalitetslitteratur analyserades, fortsatt sjunkande läsförmåga 
bekräftades och bokhandlares funktion kunde klarläggas.  
 
Sammanfattningsvis gick det att se att synsättet på bibliotek och läsfrämjande inte 
förändrats ur aspekten att biblioteken kvarstår som viktiga institutioner för läsfrämjande. 
Synsättet förändrades däremot vad gällde orsakerna till sjunkande läsförmåga. 
Tillvägagångssätten för att främja läsning förändrades på olika sätt under tidsperioden, 
och ett visst skifte i presentation av vad som var bra eller dåligt för läsning och 
bokdistribution förändrades.  
 
Avslutningsvis följde också en diskussion kring för- och nackdelar med metoden. Den 
största fördelen med den var att det var en effektiv metod att hitta unika eller 
avvikande termer i varje dokument med. Den största nackdelen med den var att de 
utvalda termerna bara visade begränsade delar av dokumentens kontext, och det hade 
gått att mer utförligt kunnat utröna temana genom att självständigt söka upp tillhörande 
information till dem i SOU-dokumenten. 
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8. Förslag till fortsatta studier 
 
• Förslagsvis går det undersöka vilken påverkan nya medier har på läsförmåga. Kan 

t.ex. datorn ses som ett redskap för lässtimulans än bara som ett passivt medium 
ämnat åt spelande som sänker läsförmåga? 

• Något annat kan undersökas är vad som verkligen mäts med läsförmåga idag. 
Läser dagens ungdomar effektivare på datorn än i traditionellt tryckt? Läser man 
på olika sätt? 

• Metoden öppnade möjligheter för att undersöka unika eller avvikande termers 
användningskontext. Förslagsvis går det, till de diskussionsteman som bildas av 
termerna, utöka metoden till att självständigt söka upp tillhörande information 
till dessa teman i hela SOU-dokumenten om detta ses gynna diskussionen. 
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Bilaga 1: Termfrekvens 
 

Utvalda unika/avvikande termer från SOU-dokumenten som användes i 
undersökningen var: 
 
• lånecentraler, triviallitteratur, massmarknadslitteratur, kiosklitteratur från 1974 
• litteraturpedagogik, datorisering från 1984 
• kulturbarometern, Internet från 1997 
• Internet, litteraturhus, läsfärdighet från 2012 

 
Underlaget för de utvalda unika eller avvikande termerna består av de 1000 mest 
frekventa termerna i varje dokument i en rangordnad lista. Här är ett utdrag över 
de utvalda termerna samt deras placering i respektive dokument. Ju högre placering 
desto mer frekvent förekommer termen i dokumentet, där 1 är mest frekvent. Termen 
triviallitteratur förekommer inte bland de 1000 mest frekventa termerna men anses 
tillhöra samma semantiska grupp som massmarknadslitteraturen och kiosklitteraturen. 

 

1974: 
Lånecentraler: 

 
Plats 447 

 

Lånecentralerna: Plats 604 
Massmarknadslitteraturen: Plats 752 
Kiosklitteraturen: Plats 895 
Triviallitteratur: Plats - 

1984: 
Datorisering: 

 
Plats 675 

Litteraturpedagogik: Plats 914 

1997: 
Internet: 

 
Plats 21 

 
 

Kulturbarometern: Plats 317  

2012: 
Läsfärdighet: 

 
Plats 106 

 

Internet: Plats 190  
Litteraturhus: Plats 708  
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