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How reading is portrayed in media is of relevance to the field 
of library and information science for several reasons, one of 
them being the public library’s role in promoting the status of 
literature in our society. To carry out this mission, a deepened 
knowledge of the discourses of reading is of importance. The 
research questions asked are: Which discourses of reading 
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1 Inledning och problemformulering 
 
Enligt den kanadensiska litteraturforskaren Catherine Sheldrick Ross (2018) är läsning 
ett mångtydigt begrepp: vad vi läser, hur vi läser och vad som räknas som läsning är 
föränderligt och situerat i sin tid. Den mest vedertagna idén om läsaren är en person 
som sitter ensam böjd över en bok, men läsning kan lika väl förstås som en social 
aktivitet, eller fokusera på läsning i digitala medier. Läsning är något som diskuterats 
under lång tid och som ofta beskrivits som hotat av andra medier. Under flera 
århundraden ansågs det vara ett problem att läsa för mycket, idag anses det oroande att 
människor inte kan koncentrera sig på läsning av längre texter. Oron kring läsvanor kan 
handla om att vi läser för mycket, för lite, på fel sätt eller fel litteratur, och har tenderat 
att fokusera på läsningen hos barn, ungdomar, kvinnor och lågutbildade. Samtidigt 
existerar en mer optimistisk syn, där läskunnigheten uppfattas som stabil och att mycket 
beror på vad som räknas som läsning. (Sheldrick Ross, 2018, s. 1-9) 
 
Även i en svensk kontext kan man se denna ambivalens inför läsningens ställning och 
dess former. Ulla Carlsson (2012) skriver i forskningsantologin Läsarnas marknad, 
marknadens läsare att varje litteraturutredning har intresserat sig för teknikens 
utveckling och bokläsningens ställning i relation till andra medier. I den senaste 
utredningen framträder digitaliseringen både som en möjlighet och som ett osäkrande av 
litteraturen: litteraturen blir mer tillgänglig att både läsa och publicera, samtidigt som 
grundläggande frågor väcks kring innebörden av begrepp som bok, litteratur och 
bibliotek. (Carlsson, 2012, s. 14-17) 
 
Kulturrådet gav 2015 ut rapporten Med läsning som mål, en kunskapsöversikt över 
läsfrämjande metoder. Man konstaterar att det sedan ett par år tillbaka pågår en 
diskussion i media om läsningens betydelse för lärande, bildning och möjlighet att 
aktivt delta i samhället (Kulturrådet, 2015, s. 3). I en artikel i Svenska Dagbladet 
beskriver litteraturkritikern Therese Eriksson (2019) hur hon ställer en äggklocka på 45 
minuter för att disciplinera sig från sociala medier, och framhäver vikten av att läsa 
skönlitteratur i bokform för att hålla igång “fantasimuskulaturen” och öka 
koncentrationsförmågan. I Göteborgs-Posten menar kulturskribenten Johan Lindqvist 
(2019) å sin sida att “det är dags att våga lägga bokläsandet på hyllan” och framställer 
läsdebatten som överhettad och prestationstyngd. Lika väl som att läsa böcker kan vi 
tillskansa oss berättelser och språk från musik, poddar och bloggar, skriver Lindqvist. 
Dessa exempel illustrerar att det går att tala om en konflikt mellan olika diskurser, det 
vill säga olika sätt att definiera vad läsning är.  
 
Bibliotekslagen fastslår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska “främja 
litteraturens ställning” och att folkbiblioteken särskilt ska främja “läsning och tillgång 
till litteratur” (SFS, 2013:801). Enligt litteraturforskaren Ann Steiner (2019) är det en 
utmaning för biblioteken att möta samhälleliga förändringar och tillfredsställa olika 
målgruppers behov. Steiner beskriver att det finns en intressekonflikt mellan olika 
grupper: medan kritiker och författare menar att bibliotekets bestånd är för inspirerat av 
den kommersiella marknaden menar andra att bibliotekets utbud är för smalt och 
elitistiskt. Det råder också delade åsikter kring vilken typ av medier biblioteket ska 
erbjuda, en del förknippar bibliotekets uppdrag med den tryckta boken och andra menar 
istället att biblioteket bör erbjuda en bredd av olika medieformat för läsning. Dessa 
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frågor väcker också en diskussion om bibliotekens resurser, till exempel hur ekonomin 
påverkas om fysiska utlån ersätts av strömmande tjänster (Steiner, 2019, s. 287-290).  
 
Mot bakgrund av att läsning är ett kärnintresse för bibliotek och samtidigt ett 
föränderligt fenomen under ständig debatt, vill vi undersöka hur läsning framställs 
diskursivt i svensk dagspress idag. En diskursanalytisk ansats kan synliggöra vilka 
repertoarer och roller som präglar det offentliga samtalet. Genom att undersöka vilka 
föreställningar om läsning som når allmänheten i dagspress, kan vår studie vara ett 
bidrag till den läsforskning som bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap 
samt bidra till att förstå den aktuella kontexten för bibliotekens läsfrämjande uppdrag. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att nå ny kunskap om hur läsning framställs i svensk dagspress. 
Genom diskursanalytisk metod vill vi synliggöra rådande föreställningar om läsning. 
Studiens frågeställning är: 
 

• Vilka diskurser om läsning kan identifieras i fyra dagstidningar under hösten 
2019? 

• Vilka subjektspositioner kan identifieras i artiklarna och hur kommer dessa till 
uttryck? 

 
Under hösten 2019 rådde en intensiv debatt om läsning i svenska dagstidningar, bland 
annat med anledning av rapporten Ungar och medier 2019 (Statens medieråd, 2019). 
Motivering av urvalsperioden utvecklas i avsnitt 4.2: Urvalskriterier och sökningar.  
 

2 Bakgrund och litteraturgenomgång 
 
Historiskt sett har inte ett kommunikationsmedium ersatt ett annat, åtminstone har det 
inte skett så hastigt som en del tycks tro, skriver Robert Darnton i den ofta citerade First 
Steps Toward a History of Reading (2014). Långt efter att boktryckarkonsten uppfanns 
fortsatte produktionen av handskrivna manuskript. Idag har den tryckta boken 
fortfarande en stark ställning trots konkurrens från datorer, plattor och smartphones. 
Läsning har blivit mer komplext och mångsidigt, inte ytligare och i mindre utsträckning. 
Digitaliseringen bör inte ställas emot analoga praktiker enligt Darnton, utan i samspelet 
mellan dem kan nya möjligheter öppna sig, som i förlängningen kan leda till en ökad 
demokratisering av tillgången på litteratur: ”Sometime in the future, I believe, all 
readers will have access to all the knowledge stored in all the world’s books” (Darnton, 
2014, s. 153). Samtidigt betonar Darnton att läsningens historia är mycket mer komplex 
än att vi utvunnit information från olika typer av medier. Informationen måste sållas, 
sorteras och tolkas. Olika kulturer skapar olika tolkningsmönster, våra förfäder levde i 
en annan intellektuell verklighet och läste därmed på ett annat sätt. Darnton sträcker sig 
så långt som att säga att läsningens historia är lika komplex som tänkandets historia 
(Darnton, 2014, s. 175). 
 
Läsforskning utgör ett mångfacetterat fält. Det bedrivs forskning inom flera discipliner 
där utbildning, lingvistik, psykologi, sociologi, litteraturvetenskap samt biblioteks- och 
informationsvetenskap (hädanefter B&I) är några exempel. Inom B&I har läsning 
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studerats såväl i relation till bibliotekets bokbestånd och dess cirkulation som i relation 
till användarnas läsning och användning av böcker. (Sheldrick Ross, 2018, s. 52-53) 
 
Mats Dolatkhahs avhandling Det läsande barnet: minnen av läspraktiker 1900-1940 
från 2011 var den första avhandlingen inom B&I i Sverige med läsning som 
huvudsakligt forskningsområde. Dolatkhah skriver att avhandlingens fokus vid läsning 
utgör en viktig funktion för B&I: dels genom det faktum att läsning utgör en central del 
av bibliotekens verksamhet, särskilt inom folk- barn- och skolbibliotek. Dolatkhah 
belyser även ämnets relevans för B&I i stort: det är genom läsning som olika dokument 
får sin mening och blir värdefulla för användaren. (Dolatkhah, 2011, s. 219-221)  
 
Ytterligare ett exempel på läsforskning inom B&I är det pågående forskningsprojektet 
Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945-2017 som 
genomförs av Åse Hedemark, verksam vid Uppsala universitet, tillsammans med 
Linnéa Lindsköld och Anna Lundh från Högskolan i Borås. Med projektet vill man 
skapa förståelse för hur svenskars läsvanor formulerats som politiska problem och hur 
detta tagit sig i uttryck i den politiska och offentliga debatten. (Lindsköld, 2019)  
 
I nedanstående avsnitt presenteras det urval av litteratur som utgör studiens referensram. 
Litteraturen har huvudsakligen inhämtats från svensk forskning inom B&I och 
litteraturvetenskap, och utifrån en strävan om ett så aktuellt urval som möjligt. Två 
studentuppsatser inom B&I har inkuderats: Elisa Tattersall-Wallins masteruppsats från 
2016 samt Monica Enegård Posnics och Lisa Ågårdhs masteruppsats från 2012. Dessa 
källor kan inte räknas som forskning, men har hög relevans för uppsatsens 
intresseområde och har därför inkluderats. I sökandet efter litteratur har vi utgått från ett 
brett angreppssätt, där vi strävat efter att ringa in olika spår inom den samtida 
läsforskningen. Vi har på så vis haft ett öppet förhållningssätt, och 
litteraturgenomgångens underrubriker var inte formulerade på förhand utan har 
genererats utifrån den aktuella forskningen. Åse Hedemarks avhandling från 2009 har 
inte läsning som huvudområde men är en viktig referens för studien då den undersöker 
diskurser i media utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, och 
presenteras därför under egen rubrik. Den utvalda litteraturen utgör ett underlag mot 
vilket vi kan diskutera resultatet av vår studie. 
 

2.1 Läsning i ett föränderligt medielandskap 
 
En gren inom läsforskningen är intresset för läsning i olika medieformat. Nedan 
presenteras studier som undersökt läsares upplevelser av e-boken (Sheldrick Ross, 
2018; Steiner, 2019; Tattersall Wallin, 2016), ljudbokens påverkan på läsningens tids- 
och rörelsemönster (Tattersall Wallin & Nolin, 2019) och debatten kring ljudbokens 
inträde på bokmarknaden (Pennlert, 2018). Inom forskningen ser vi ett fokus vid att 
separera olika mediers egenskaper utifrån deras kroppsliga implikationer, till exempel 
hur ljudboken möjliggör läsning i kombination med andra fysiska aktiviteter. Det går 
även att se ett spår i forskningen där andra medieformat jämförs med den tryckta boken, 
i synnerhet intresserar man sig för förhållandet mellan e-boken och den tryckta boken. 
Vilka medier som lämpar sig för olika typer av läsning är också en framträdande aspekt 
i tidigare forskning.  
 
E-boken är en digital motsvarighet till den tryckta boken. Den kan vara en elektronisk 
version av en bok som tidigare utgivits i tryck, men det finns också e-böcker som 
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skapats direkt för det digitala formatet. För att läsa en e-bok kan olika digitala verktyg 
användas: till de vanligaste hör surfplatta, mobil och dator (Steiner, 2019, s. 159-161). 
Det har utvecklats olika streamingtjänster för e-böcker, vilket innebär en förändring i 
hur litteraturen distribueras. På samma sätt som film och musik numera i hög grad 
konsumeras via olika abonnemangstjänster ser man en liknande utveckling för 
litteraturen (Steiner, 2019, s. 165).  
 
E-bokens inträde ger upphov till olika föreställningar och spekulationer om läsning: till 
exempel att skärmläsning kommer att ersätta läsning av den tryckta boken, eller att 
tryckta böcker är bättre för att uppleva en djupare form av läsning och känslan av att bli 
uppslukad av en bok (Sheldrick Ross, 2018, s. 44-46). Den digitala boken har samtidigt 
beskrivits som en mer interaktiv och rolig form för läsning, där den tryckta boken 
representerar en mer statisk och seriös form för läsning. Å ena sidan värdesätts och 
poängteras den tryckta bokens materiella egenskaper, där e-boken inte upplevs kunna 
inge samma känsla. Å andra sidan finns exempel på hur den digitala läsningen utgör en 
form av läsning som kommer närmare texten och dess mening, då man inte distraheras 
av den tryckta bokens materiella egenskaper. Enligt Sheldrick Ross betonas den 
kroppsliga aspekten av läsning alltmer i och med att digitala former för läsning 
utvecklas: läsning involverar inte bara hjärnan och vårt tänkande utan även övriga delar 
av kroppen såsom ögon och händer, där olika format involverar kroppen i olika grad. 
Även om läsning alltid varit en kroppslig aktivitet har den digitala utvecklingen gett 
denna aspekt ökad uppmärksamhet, då det blir en utgångspunkt att jämföra olika medier 
utifrån (Sheldrick Ross, 2018, s. 38-43).  
 
Sheldrick Ross poängterar att läsning för många läsare fortfarande symboliseras av den 
tryckta boken, där dess materiella egenskaper; bokens pappersblad, lukt och tyngd, 
tillskrivs stort värde (Sheldrick Ross, 2018, s. 38-43). Den ökade uppmärksamheten 
gentemot den tryckta bokens egenskaper och läsningens kroppsliga implikationer 
synliggörs även i Tattersall Wallins (2016) masteruppsats “Det är annat än själva 
läsningen inblandat i läsningen.”: Om unga vuxnas läsupplevelser av e-böcker. 
Tattersall Wallin finner att respondenternas läsupplevelse av e-bokformatet påverkas av 
vilken relation de har till den tryckta boken. Resultaten visar på två skilda inställningar 
till e-boken: ett där e-boken ses som ett sämre alternativ till den tryckta boken, där 
respondenterna beskriver att känslan av den tryckta boken utgör en väsentlig del av 
läsupplevelsen. Bokens lukt och känslan av att vända blad tillskrivs ett stort värde. Den 
andra inställningen till e-boken är att den snarare utgör en förlängning av den tryckta 
boken, där vissa respondenter inte lägger samma vikt vid själva formatet. E-boken 
innebär ytterligare ett sätt att läsa och dessa respondenter tillskriver berättelsen i sig som 
viktigare för läsupplevelsen än det format den förmedlas genom. 
 
Ljudboken är en inläst version av ett verk som man lyssnar på via en cd-spelare, mobil 
eller annan digital plattform. Liksom för e-bokformatet har ett flertal streamingtjänster 
för ljudböcker etablerat sig på marknaden. Steiner (2019) lyfter hur vissa menar att det 
finns texter som lämpar sig bättre för ljudboksformatet och nämner en rakt berättad 
historia utan för många karaktärer och för mycket skiftningar i tid (Steiner, 2019, s. 
166-167).  
  
En kroppslig aspekt av läsning framkommer även i relation till ljudboken, där den i 
forskning framträder som ett mer rörligt och flexibelt sätt att läsa. I Time to read: 
Exploring the timespaces of subscription-based audiobooks undersöker Elisa Tattersall 
Wallin och Jan Nolin (2019) hur ljudboken används. Ljudboken medför en möjlighet att 
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läsa samtidigt som man utför andra aktiviteter och framställs därmed som en mer rörlig 
form av läsning. Läsningen av tryckta böcker beskrivs som mer stationär då den typiskt 
sett utförs stillasittande och kräver att en större del av kroppen används: synen behöver 
vara fokuserad på texten och armarna behövs för att vända blad. Formatet medför även 
en förändring i den mängd tid och de tidpunkter som ägnas åt läsning. Läsning av 
ljudböcker sker i högre grad under dagtid och vardagar och mindre under helger och 
kvällar, det vill säga mindre under de tider man främst associerar till fritid. Att 
läsningen kan kombineras med andra aktiviteter och sysslor menar Tattersall Wallin och 
Nolin kan bidra till att fler finner tid för läsning.  
 
B&I-forskaren Julia Pennlert (2018) har undersökt hur ljudbokens form och format 
debatterats i svensk dagspress. Möjligheten att lyssna på litteratur samtidigt som man 
utför andra aktiviteter betraktas som en fördel med formatet, som lättare möjliggör 
läsning i vardagen. I debatten framkommer också att ljudboken inte ställs mot den 
tryckta boken, utan istället som konkurrerande med andra underhållningsmedier såsom 
tv-serier. Pennlert finner i debatten en oro över att litteraturen ska komma att anpassas 
efter ljudboksformatet, och att det skulle kunna innebära en likriktning av genrer och 
minskad läsning av mer komplex litteratur. Samtidigt finns det inlägg i debatten som ser 
mer positivt på ljudboken och menar att formatet bör tas på allvar. Pennlert identifierar 
också att vissa legitimerar ljudbokens ställning på bokmarknaden genom att dra 
historiska paralleller till den muntliga berättartraditionen. Denna koppling framkommer 
även hos Tattersall Wallin och Nolin (2019), som betonar att ljudboken inte bara utgör 
en omarbetning av den tryckta boken, utan också kan förstås som en återgång till äldre 
berättartraditioner, då högläsning varit vanligt förekommande under större delen av 
läsningens historia. 
 
Enligt Sheldrick Ross utgör formatet en väsentlig del i hur läsning upplevs och vad som 
räknas som läsning. Hon betonar även att det i samband med nya teknologier för läsning 
ofta uppstår en idealisering av äldre format och en varnande retorik kring potentiella 
förluster och risker med de nya formaten (Sheldrick Ross, 2018, s. 25-26). Denna 
värdering av olika medieformat påvisas även i masteruppsatsen Läsa är bra - läsa rätt 
är bättre: Diskurser om läsning i svensk dagspress 2007-2010, där Enelund Posnic och 
Ågårdh (2012) undersöker utsagor om läsning i svensk dagspress. I materialet fann de 
uttryck för en hierarkisk diskurs, inom vilken läsning av den tryckta boken premieras 
framför andra former av läsning. 
 

2.2 Läsare 
 
Läsforskningen har tenderat att visa ett större intresse för vissa grupper (Sheldrick Ross, 
2018). I tidigare forskning ser vi ett fokus vid könsskillnader kopplat till läsning (Smidt, 
2012; Wallin, Tattersall Wallin & Gunnarsson Lorentzen, 2018), och ett 
problematiserande av pojkars och mäns läsning (Kulturrådet, 2015). Barn och unga 
framträder också som en tydlig läsargrupp i forskningen (Dolatkhah & Lundh, 2014; 
Steiner, 2019). Deras läsvanor återges ofta som en källa till oro, samtidigt som det 
ifrågasätts om ungas läsning i olika medier fångas upp i läsvaneundersökningar. 
 

2.2.1 Mäns och kvinnors läsning 
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Könstillhörighet är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till hur mycket tid vi 
lägger på läsning och deltagande i olika litterära evenemang. Historiskt sett har kvinnors 
läsning betraktats som oviktig eller skadlig. När man studerat skillnader i hur män och 
kvinnor upplever sin läsning har det framkommit att kvinnor själva nedvärderar den 
litteratur de läser och att män tenderar att välja bort litteratur med kvinnliga 
huvudpersoner, eftersom den inte upplevs som allmängiltig. (Steiner, 2019, s. 232-233)  
 
I SOM-antologin Storm och stiltje (2018) presenterar Birgitta Wallin, Elisa Tattersall 
Wallin och David Gunnarsson Lorentzen en aktuell bild av hur läsningen ser ut i olika 
grupper idag. De noterar att bokläsningen är ojämnt fördelad mellan könen och att 
kvinnor läser tryckt skönlitteratur i betydligt större utsträckning än män, men att 
skillnaden har minskat något jämfört med 2017 års mätning. Överlag kan man se att 
skillnaderna mellan mäns och kvinnors läsning framför allt minskar när det gäller de 
digitala formaten (Wallin, Tattersall Wallin & Gunnarsson Lorentzen 2018, s. 293). 
Tattersall Wallin och Nolin (2019) påvisar i sin studie att ljudboken tycks vara ett 
format för läsning där klyftan mellan könen minskar, då män och kvinnors läsvanor 
visat sig vara mycket likvärdiga.  
 
I Når menn leser presenterar Jofrid Karner Smidt (2012) sin studie i vilken hon 
intervjuat läsande män. Smidt betonar hur mäns läsning ofta är föremål för oro och 
spekulationer, men att de i forskning sällan blir ombedda att utveckla sina tankar kring 
läsning. Smidt påpekar att skillnader mellan män och kvinnors läsning fått mycket 
uppmärksamhet i forskningen, men att frågan är komplex och att inga säkra förklaringar 
finns. Resultaten visar att de intervjuade männen tillskriver folkbiblioteket ett stort 
värde för läsningen i tidig ålder. Likväl betonas manliga läsförebilder och en tillgång till 
litteratur i hemmet som en faktor som påverkat läsintresset. I senare tonåren tillskriver 
männen manliga läsgemenskaper ett stort värde. Samtidigt upplevs läsning i vuxen ålder 
som en närmast privat angelägenhet, där männen inte tillskriver sociala sammanhang 
för läsning någon större betydelse. Männens läsning blir således helt beroende av det 
egna intresset och drivkraften att läsa. När litteraturen får en social funktion kan det 
bidra till ökad läsning enligt Smidt, och avsaknaden av detta kan göra att de män som är 
beroende av sociala sammanhang för sin läsning får ännu svårare att upprätthålla ett 
läsintresse.  
 
En diskrepans mellan könen i fråga om läsning visar sig tydlig även i Enelund Posnic 
och Ågårdhs (2012) uppsats, där två av diskurserna belyser mäns respektive kvinnors 
läsning. De ser att män omtalas i dagspress utifrån en krisartad diskurs, som en grupp 
där läsningen minskar och som föremål för läsfrämjande projekt. Kvinnors läsning 
beskrivs däremot sällan och när den omtalas betraktas den som en självklarhet utan 
fördjupad reflektion. Denna diskurs benämner Enelund Posnic och Ågårdh som en 
osynlig kvinnlig diskurs. 
 

2.2.2 Barns och ungas läsning 
 
Det råder en återkommande debatt om oron kring barn och ungas läsning. Enligt Steiner 
(2019) är det dock komplicerat att det saknas ett historiskt jämförelsematerial att vikta 
dagens läsundersökningar mot. Man oroar sig idag framför allt över pojkars läsning, 
vilka enligt PISA-undersökningar är de som brister mest i läsförmåga. Möjliga 
förklaringar till denna skillnad är avsaknaden av manliga läsförebilder, att skolan inte 
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satsar tillräckligt mycket på pojkars kunskapsutveckling och den ökade 
datoranvändningen. (Steiner, 2019, s. 215)  
 
Dolatkhah och Lundh (2014) förklarar att barns läsning är något som engagerar många 
parter: inom den offentliga debatten och bland politiker, forskare och andra grupper 
pågår en diskussion om barns läsförmåga, läsvanor och förändrade mediepreferenser. 
Debatten ger uttryck för många olika tankegångar, men vanliga aspekter som lyfts är 
den ökade användningen av datorer och digitala medier. En bärande idé i debatten om 
ungas läsning har varit att användningen av digitala medier förändrar den mänskliga 
hjärnan i grunden, och anpassar den för flyktig och svepande läsning istället för den 
djupläsning som förknippas med tryckta böcker. (Dolatkhah & Lundh, 2014, s. 145)  
 
I Kulturrådets rapport Med läsning som mål (2015) återges hur läsfrämjande projekt 
riktade mot barn och unga ofta fokuserar på läsande förebilder. Föräldrar lyfts som 
viktiga förebilder, då tidiga läsvanor visat sig ha stark betydelse för barns fortsatta 
läsning. För pojkar och unga män mellan 13-25 år lyfts vänner och andra vuxna i deras 
närhet som viktiga förebilder för läsning, men även personer utanför umgängeskretsen 
såsom kända fotbollsspelare. Forskning visar att pojkar generellt sett har en lägre läs- 
och skrivkunnighet jämfört med flickor och att de läser mindre än flickor och kvinnor. 
Frågan om varför dessa skillnader finns beskrivs som komplex, men två förklaringar har 
kunnat urskiljas: en mer kontroversiell som pekar mot biologiska skillnader mellan 
könen, men den förklaring som accepteras i högre grad betonar ett socialt perspektiv: 
pojkar och flickor socialiseras in i olika läsarroller. Utifrån denna synvinkel påverkas 
läsning av sociala föreställningar och en koppling görs mellan att pojkar påverkas av en 
maskulin identitet och att det finns en syn på läsning som en mer feminin aktivitet. 
(Kulturrådet, 2015, s. 50-51) 
 

2.3 Läsning och dess värden 
 
Inom forskningen blir det tydligt att läsning tillskrivs ett stort värde, även om det råder 
skilda sätt att formulera vad värdet utgörs av (Larsson, 2012; Persson, 2012). Läsning 
kan förstås utifrån ett nyttoperspektiv, som kan leda till ökade förtjänster på individnivå 
såväl som ur ett större samhällsperspektiv (Dolatkhah, 2011; Steiner, 2019). Läsning 
uppfattas på så vis som en nödvändig, kollektiv förmåga för samhällets välmående, men 
även som en terapeutiskt och känslomässigt välgörande aktivitet för den enskilde 
individen. 
 

2.3.1 Läsning i ett samhällsperspektiv 
 
Sheldrick Ross (2018) betonar att kraven på läsförmåga är höga i vårt komplexa och 
moderna samhälle, och att oron för människors läsning motiveras genom att det är så 
mycket som står på spel (Sheldrick Ross, 2018, s. 7). När man har studerat hur svenska 
riksdagspolitiker uttrycker sig om läsning ser man att det finns en enighet i att tillskriva 
litteraturen ett högt värde inom kulturen och samhället. Litteraturen betraktas som 
mycket viktig och som något som måste stödjas och skyddas, Steiner (2019) beskriver 
det som en värdeöverföring, där litteratur och läsning kan ses som en symbol för ett 
framtida bättre samhälle. Läsningen blir ett verktyg i en utopisk strävan efter ett 
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välfungerande, demokratiskt samhälle där invånarna i ökande utsträckning besitter 
kunskap, språklig förmåga, kreativitet, fantasi och livskvalitet (Steiner, 2019, s. 278). 
 
Under det senaste århundradet har litteraturens position undersökts i ett flertal statliga 
utredningar. Nya litteraturutredningar tenderar att presenteras ungefär vart tionde år, 
den senaste, Läsandets kultur, utkom 2012 och fastställer bland annat att en utvecklad 
läsförmåga är grundläggande för att kunna delta i det demokratiska samtalet och även 
en förutsättning för studier och bildning (Steiner, 2019, s. 279). Steiner poängterar att 
oron kring människors läsvanor inte handlar om läskunnighet utan om läsförmåga, det 
vill säga förmågan att analytiskt och kritiskt kunna närma sig en skönlitterär text. 
Skolväsendets utbyggnad i Sverige och införandet av grundskola under 1950- och 1960-
talet innebar att läskunnigheten sedan dess varit närmast fullständig för nya 
generationer. I efterföljande statliga litteraturutredningar betonas att problemet inte 
längre är bristande läskunnighet utan att människor trots att de kan ändå väljer att inte 
läsa litteratur. De senaste 70 åren har andelen människor som aldrig läser legat 
oförändrat på cirka 30 procent (Steiner, 2019, s. 232).  
 
Litteraturforskaren Lisbeth Larsson (2012) betecknar värdet av läsning som 
axiomatiskt, det vill säga uppfattat som obestridligt sant, och att värdet därför sällan 
behövs utvecklas och definieras (Larsson, 2012, s. 149). Även litteraturvetaren Magnus 
Persson (2012) uttrycker i Den goda boken att litteraturens värde på många sätt är 
odefinierat eller mångdefinierat, dock tecknar Persson en mer krisartad bild av 
situationen och menar att det idag råder en legitimitetskris för litteraturläsningen, i 
synnerhet inom skolväsendet. Å ena sidan råder det konsensus kring att boken är god, 
men vad godheten består i lämnas ofta öppet för tolkning och detta menar Persson 
väcker tvivel och kritiska frågor om litteraturens värde. Persson presenterar “myten om 
den goda litteraturen” som en sedan länge förhärskande diskurs inom skolvärlden: 
genom läsning skall eleverna utveckla empatiska, toleranta och demokratiska förmågor, 
och det finns en tydlig koppling mellan läsning och moral. Persson noterar även hur 
man i olika kursplaner inom det svenska skolväsendet tenderat att referera 
skönlitteraturen till kulturarvet, något som enligt Persson kan förstås som att 
legitimeringen av läsning i skolan är sammanvävd med idén om att det finns en 
nationell kultur och identitet. Persson menar att litteraturen i skolan ses som bärare av 
svensk kultur och i förlängningen svensk värdegrund (Persson, 2012, s. 15-20).  
 
Också i Dolatkhahs avhandling Det läsande barnet: minnen av läspraktiker 1900-
1940  (2011) framträder en bild av litteraturen som bärare av moraliska värden, och som 
en del av en historisk strävan efter ett bättre samhälle. Avhandlingen bygger på en 
samling arkivmaterial - Biblioteksminnen - som består av intervjuer som genomfördes 
av elever på bibliotekarieutbildningen vid Högskolan i Borås under 1970- och 1980-
talet. Studiens informanter är födda mellan 1900 och 1920 och deltog i intervjuerna i 
egenskap av äldre biblioteksveteraner, läsare eller låntagare som kunde bidra med sina 
personliga erfarenheter och minnen av böcker och bibliotek. Frågeställningarna för 
Dolatkhahs studie handlar om hur informanternas läspratiker tog sig uttryck under deras 
uppväxter, samt hur läspraktikerna kan förstås utifrån de samhälleliga förhållandena 
under samma tid. Även om studien tar avstamp i en historisk kontext gör Dolatkhah 
flera intressanta kopplingar till samtida diskussioner om läsning. Ett tema i resultaten är 
problematiserandet av den läsande kroppen: i en tid och samhällsskikt där fysiskt arbete 
var det normala tillståndet, kunde läsningens stillasittande praktik ses som oacceptabel 
eller rent av skadlig. Idag är läsning en sysselsättning som de flesta önskar att barn ska 
ägna sig åt. Detta kan förstås utifrån att nyttoperspektivet förskjutits från fokus vid 
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omedelbar nytta, till fokus vid långsiktig nytta för individen och samhället. Det läsande 
barnet är ett löfte om det som ska komma: högskoleexamen, kvalificerat arbete och ett 
aktivt medborgarskap. Med detta vill Dolatkhah visa på att läsningens värde har 
omdefinierats; inte för att läsningen har frigjorts från nyttokrav, utan för att läsningen 
passar in i samtida föreställningar om vad som är nyttigt. Idag betraktas läsning som en 
sysselsättning som är angelägen för alla och som en grundval i det samhälle som byggts 
upp under 1900-talet, varför oron idag är stor över förändringar i människors läsvanor. 
Enligt Dolatkhah tenderar vi att uppleva läsningens villkor som under snabb förändring. 
Han pekar på en kollektiv berättelse om Sverige där läsning och bildning har spelat stor 
roll för landets självbild och resa från ”Lort-Sverige” till dagens välfärdssamhälle. 
Denna självbild leder samtidigt till en rädsla för att sagan trots allt inte ska få ett lyckligt 
slut, att läsförmågan ska försämras och att litteraturen ska duka under för dataspelen. 
(Dolatkhah, 2011, s. 208-213) 
 
I enlighet med Dolatkhahs (2011) resonemang om att läsning idag tillskrivs en 
långsiktig nyttoaspekt, finner Enelund Posnic och Ågårdh (2012) i sin masteruppsats en 
tydlig instrumentell diskurs. Med detta avses att läsning ska främja mål utanför 
läsningen, exempelvis demokrati, ökad empati och terapeutiska värden. 
 

2.3.2 Läsning som terapi 
 
Ytterligare ett sätt att tala om litteraturens värde idag är utifrån kopplingen mellan 
kultur och hälsa. Enligt Persson (2012) finns ett ökat intresse för biblioterapi, ett 
begrepp som kan förstås som olika praktiker där läsning och litteratur tillskrivs 
välgörande och terapeutiska egenskaper. Historiskt sett har det funnits en oro för att 
överdriven konsumtion av böcker skulle leda till olika patologiska tillstånd, såväl 
fysiska och psykiska. Idag betonas litteraturen vanligen som en helande och tröstande 
kraft, men intressant är att både den negativa och positiva litteratursynen utgår från en 
uppfattning om litteraturen som ett ämne som tillförs kroppen, och kan ge en positiv 
eller negativ effekt på läsarens hälsa (Persson, 2012, s. 154-157). Enligt Persson är 
fenomenet biblioterapi också ett exempel på Foucaults begrepp självteknologi, vilket 
avser olika metoder som människor kan använda sig av för att förändra sina kroppar och 
tankar till det bättre. Självteknologier hör ihop med maktteknologier, som syftar till att 
fostra individer på ett önskvärt sätt (Persson, 2012, s. 179). 
 

2.3.3 Den passionerade läsningen 
 
Även Larsson (2012) beskriver hur läsningen kan förstås som ett 
självutvecklingsprojekt, men med betoning på en generell känslomässig effekt snarare 
än en terapeutisk. Larsson återger framväxten av vad kulturforskaren Jim Collins 
benämnt som “the popular literary culture”. Kulturen bygger på inkludering och 
mångfald sett till både genrer och medier: den populära och den bildande litteraturen 
värderas lika högt, litteraturkritiken har i allt högre grad flyttat från traditionella medier 
till internet och det är det bruksvärde som läsaren tillskriver litteraturen som är det 
centrala. Larsson skriver att den dominerande diskursen i sammanhanget är “den 
passionerade läsningen”, och att läsarna hungrar efter litteratur som berör och väcker 
starka känslor. Den viktigaste förtjänsten som tillskrivs litteraturen är dess 
känslomässiga värde och hur den förmår att rubba läsaren. Larsson poängterar att det 
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finns ett ökat intresse för litteraturens värde i den enskilda människans liv och forskning 
har visat att människor använder sig av berättelser och litterära grepp för att skapa 
mening i livet och formulera sin identitet. Läsningen blir ett spel med tillgång till olika 
positioner, där man kan befria sig från det verkliga livets mer låsta position, och tillåta 
sig själv att agera och tänka på andra sätt än man vanligtvis gör. (Larsson, 2012, s. 158-
162) 
 

2.4 Den bokliga diskursen i media 
 
I avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av 
biblioteksdebatter i svenska medier 1970–2006, undersöker B&I-forskaren Åse 
Hedemark (2009) hur folkbiblioteket har diskuterats i den offentliga debatten. Genom 
att studera hur biblioteket framställs i media syftar studien till att identifiera vilka 
diskurser som präglar debatten och vilka aktörer som ges utrymme att tala (Hedemark, 
2009, s. 10-13). Hedemark konstaterar att författare har varit en dominerande 
subjektsposition inom den offentliga debatten, mer specifikt beskriver hon att det är en 
grupp som kan förstås som en litterär elit och består av ofta namnkunniga skribenter, 
journalister och intellektuella. Gruppen utmärker sig både i den mängd debattinlägg 
som de är ansvariga för och även sett till det genomslag som deras bidrag haft i debatten 
(Hedemark, 2009, s. 71).  
 
Hedemark (2009) påvisar att en boklig diskurs varit närvarande i mediedebatter 
alltsedan 1970-talet och framåt. Väsentliga begrepp inom diskursen är tryckta böcker, 
läsning och skönlitteratur av hög kvalitet. En syn på biblioteket som bärare av vårt 
kulturarv kommer till uttryck. I debatten lyfts biblioteket som en väsentlig del i 
bevarandet av den svenska nationens minnen och dess historia. Den bokliga diskursens 
domineras även av ett starkt framträdande bildningsideal, där en syn på att rätt sorts 
skönlitteratur bidrar till bildning gör sig gällande (Hedemark, 2009, s. 149-150). Inom 
den bokliga diskursen ser Hedemark att den tryckta boken framställs på ett “nära nog 
avgudande sätt” (Hedemark, 2009, s. 154), och att den ges symboliska värden. 
Diskursen ger uttryck för en rädsla kring att den tryckta bokens ställning ska försvagas, 
eller helt försvinna. Hedemark skriver vidare att det finns en föreställning kring 
författarens roll som den mest avgörande i distributionen och produktionen av tryckta 
böcker (Hedemark, s. 155-156).  
 
Hedemark (2009) menar att den bokliga diskursens dominans kan förstås utifrån att den 
har burits fram av författare, som i sig är en grupp med högt inflytande - hon beskriver 
dem som “något äldre, manliga författare”, som besitter ett “intellektuellt kändisskap”, 
och konstaterar vidare att en sådan status förmodligen är av betydelse debattinläggens 
genomslagskraft (2009, s. 72). Hedemark fokuserar också kvinnans position inom 
diskursen, närmare bestämt den kvinnliga bibliotekariens. Hon ser en tydlig 
genusaspekt i att bibliotekarien vanligen beskrivs som just en kvinna, och att detta går 
att koppla till en långtgående tradition av att associera kvinnor med kulturbevarande 
uppgifter (Hedemark, 2009, s. 80). Bibliotekariers relativa frånvaro i debatten kan 
relateras till en tradition av att folkbiblioteket ska vara en neutral institution och att 
representanter från biblioteken därför sällan deltagit i den politiska och offentliga 
debatten, en frånvaro Hedemark ser som potentiellt skadlig för bibliotekens legitimitet 
(Hedemark, 2009, s. 162). 
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3 Teori och metod 
 
I detta kapitel presenteras diskursanalysen, som utgör uppsatsens teoretiska och 
metodologiska grund. Först redogörs för diskursanalysens teoretiska utgångspunkter 
och Michel Foucaults betydelse för teoribildningen. Därefter går vi närmare in på 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori som är den inriktning som tillämpats 
i denna studie. Detta följs av en presentation av Åse Hedemarks analysmodell och hur 
den använts i studien. Avslutningsvis presenteras huvuddragen i den kritik som 
formulerats mot diskursanalytiska metoder, samt studiens forskningsetiska resonemang. 
 

3.1 Diskursanalysens teoretiska grund 
 
Diskursanalys är ett samlingsnamn för ett flertal olika tillämpningar, som har 
gemensamt att de undersöker språkliga mönster inom olika fält. En mycket förenklad 
definition av diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Teoretiska och metodologiska utgångspunkter är vid 
diskursanalys sammanlänkade i ett helhetspaket och ska inte användas fristående från 
varandra. Det är dock möjligt att formulera sin egen ingång till diskursanalysen, genom 
att kombinera element från olika diskursanalytiska ansatser, eller lägga till element som 
inte kommer från diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Ett 
exempel på hur man kan integrera ett element utanför diskursanalysen ser vi är 
användandet av en modell från tidigare B&I-forskning.  
 
De tre huvudsakliga inriktningarna inom diskursanalys är Laclaus och Mouffes 
diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Denna uppsats utgår från 
Laclaus och Mouffes diskursteori, som presenteras under en egen rubrik. De olika 
diskursanalytiska ansatserna skiljer sig åt bland annat i synen på diskursernas 
omfattning och fokus för den konkreta analysen. Gemensamt för inriktningarna är att de 
utgår från en socialkonstruktionistisk syn på världen, strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkteori och en uppfattning om subjektet som decentrerat 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7-9). Vi kommer nu att förklara denna 
teoretiska grund utförligare.  
 

3.1.1 Socialkonstruktionismens grundpremisser 
 
Den socialkonstruktionistiska grunden kan sammanfattas i fyra filosofiska antaganden 
som formulerats av Vivien Burr och har anpassats till diskursanalysen av Winther 
Jørgensen och Phillips: 
 

En kritisk inställning till självklar kunskap: Vår kunskap och vår uppfattning om 
världen är inte objektivt sann, utan präglad av de kategorier som vi känner till 
för att beskriva världen.  

 
Historisk och kulturell specificitet: Vi är produkter av den historiska och 
kulturella verklighet som vi befinner oss i. Våra uppfattningar om världen är 
situerade i sin specifika kontext, och därmed att förstå som kontingenta, det vill 
säga flytande och föränderliga över tid. Ytterligare en aspekt av denna 
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grundpremiss är en antiessentialistisk syn på världen, som antar att människan 
och den sociala världen inte har en förutbestämd karaktär, utan konstrueras 
socialt och diskursivt.  

 
Samband mellan kunskap och sociala processer: Vår kunskap om världen 
formas i sociala interaktioner, vilka kan leda till både samsyn och polariserade 
uppfattningar om vad som är sant.  

 
Samband mellan kunskap och social handling: Hur vi agerar är förbundet med våra 
skilda världsbilder. Vissa handlingar är otänkbara utifrån en syn på världen, och socialt 
accepterade utifrån en annan. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12) 
 

3.1.2 Strukturalistisk och poststrukturalistisk syn på språket 
 
Diskursanalysen utgår från strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, enligt 
vilka vi får tillgång till verkligheten genom språket. Språket är inte neutrala skildringar 
av verkligheten, utan bidrar till att skapa den. Det existerar en fysisk verklighet, men 
den får bara mening inom diskurser. Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar 
förhållandet mellan verklighet och diskurs med en översvämning som exempel: 
översvämningen inträffar oberoende av våra tankar om den, den är ett faktum. Men i 
försöken att ge mening åt det inträffade blir översvämningen en del av en diskurs: en del 
kommer kategorisera händelsen som ett metrologiskt fenomen, där översvämningen 
beror på den stora mängden nederbörd. Andra kommer se den som en konsekvens av 
klimatförändringarna, och ytterligare några andra kommer att se den som ett resultat av 
felaktiga politiska beslut. De olika diskurserna kommer leda till att olika handlingar 
upplevs som olika rimliga, och på så vis leder diskursen till sociala konsekvenser. Detta 
innebär att språket inte förmedlar verkligheten, utan skapar den. En förskjutning i 
diskursen, det vill säga hur man talar om världen, är därmed också en förändring av den 
sociala verkligheten. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15-16) 
 
Inom den traditionella strukturalistiska språkvetenskapen betraktas språket som ett 
godtyckligt system av olika tecken som får sin betydelse och avgränsning genom att 
skiljas från andra tecken. Den poststrukturalistiska språkteorin vidhåller att tecknen är 
avgränsade av varandra, men poängterar även att betydelsen av tecknen är skiftande 
mellan olika diskurser och att orden aldrig får en fixerad innebörd. Diskursanalysen 
undersöker förändring och stabilitet i sådan betydelsebildning, genom att studera de 
konkreta sammanhang där språket sätts i spel (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 
16-18). Att undersöka olika betydelser av tecknet läsning i dagspress, kan ses som ett 
exempel på ett sådant sammanhang. 
 

3.1.3 Det decentrerade subjektet 
 
Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault har haft mycket stort 
inflytande över diskursanalysen genom att utveckla centrala teorier och begrepp som 
fortfarande är grundläggande för teoribildningen. Foucaults subjektsuppfattning är 
väsentlig för diskursanalysen. Han beskriver subjektet som decentrerat, det vill säga 
inte som en autonom enhet utan skapat i diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
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s. 19- 21). Idén om det decentrerade subjektet menar vi kan illustreras med ett utdrag ur 
författaren Karl Ove Knausgårds essä Oavsiktligt: om att läsa och skriva: 
 

“- för språket vi tänker med är inte vårt, det kommer utifrån, det fanns där innan vi föddes och 
kommer att finnas där efter att vi har dött, och kategorierna vi tänker i är inte våra, och inte 
heller föreställningarna och världsåskådningarna.” (Knausgård, 2019, s. 75).  

 
Citatet beskriver hur jaget inte uttrycker sig självt, utan uttrycker det språk och de 
kategorier som för tillfället existerar. 
 

3.2 Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori 
 
Ett grundantagande hos Laclau och Mouffe är tillvarons kontigens, det vill säga att allt 
socialt liv är flytande och potentiellt skulle kunna vara utformat på ett annat sätt. I 
praktiken är dock vårt sociala liv inkapslat i diskurser, som skapar en tröghet i 
handlingsutrymmet: den möjliggör vissa sociala handlingar och utesluter andra. 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 44-45)  
 

3.2.1 Kamp om betydelsebildning 
 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori har sina rötter i marxismen och 
strukturalismen/poststrukturalismen. Marxismens teori om det sociala och 
strukturalismens teori om betydelsebildning, förs i Laclaus och Mouffes diskursteori 
samman till en syn på det sociala fältet som en arena för ständig kamp om 
betydelsebildning. Det strukturalistiska perspektivet på betydelsebildning betraktar 
språket som olika tecken i ett nät, vilka definieras i relation till varandra och hur de 
skiljer sig åt. Enligt poststrukturalismen är dock tecknens betydelse under ständig 
förhandling och i vårt språkbruk tillskriver vi kontinuerligt tecknen nya betydelser 
genom att sätta dem i relation till varandra. På så vis betraktas betydelsebildning som en 
social process av konflikt och förhandling. Laclaus och Mouffes utgångspunkt är att vi 
driver det omöjliga projektet att låsa fast tecknens betydelse, men de låter sig aldrig helt 
fixeras. Deras diskursteori syftar till att undersöka denna konflikt om betydelsebildning. 
En grundpremiss är att det sociala livet aldrig kan fixeras, att det råder en ständig kamp 
om betydelse, som ger olika sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 31-32). Vi finner att Laclaus och Mouffes diskursanalytiska inriktning är lämplig för 
vår uppsats, då läsning är ett begrepp som ger upphov till en livlig debatt om 
betydelsebildning. 
 

3.2.2 Antagonism och hegemoni 
 
Medan Foucault framhöll att varje epok har en dominerande kunskapsregim, är Laclaus 
och Mouffes diskursteori orienterad kring konflikten mellan olika diskurser. Begreppet 
antagonism skildrar när olika diskursers identitetsuppfattning kolliderar med varandra. 
Det är inte i sig ett problem att uppbära olika identiteter samtidigt, men det uppstår en 
konflikt om identiteterna står i antagonistiskt förhållande till varandra, och ställer 
motstridiga krav. Det antagonistiska förhållandet kan upplösas genom en hegemonisk 
intervention, vilket innebär en gränsupplösning mellan konkurrerande diskurser. Genom 
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att den ena diskursen tar över element från den andra, kan en diskurs bli den 
dominerande och konflikten tillfälligt lösas. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 54-
55)  
 

3.2.3 Begreppsapparat 
 
Det finns inom diskursteorin ett flertal teoretiska begrepp som kan användas som 
utgångspunkter vid en analys. Här presenteras de begrepp som är relevanta för vår 
studie, med avstamp i Winther Jørgensen och Phillips (2000) redogörelse för dem:  
 
Diskurs: en konvention av betydelsebildning inom ett visst område. Diskursen innebär 
ett fastställande av teckens betydelse, och därmed ett uteslutande av andra tänkbara 
betydelser. Men denna entydighet är aldrig stabil, utan kan ge efter för andra 
definitioner av tecknen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33-37)  
 
Ekvivalenskedjor: hur olika centrala tecken knyts samman med andra begrepp, som ger 
de centrala tecknen innehåll och betydelse. Dessa tecken är ofta relativt tomma i sig 
själva, och får innehåll först i relation till andra begrepp i en ekvivalenskedja. 
Exempelvis kan ordet “läsning” betraktas som ett sådant centralt tecken som i sig självt 
är tomt, men som får betydelse i relation till begrepp som “läkande” och 
“välbefinnande”, inom en terapeutisk diskurs om läsning. Genom att klarlägga 
ekvivalenskedjorna, kan man uttala sig som diskursernas karaktärsdrag. (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 57-58) 
 
Subjektspositioner: Laclau och Mouffe delar Foucaults uppfattning om subjektet som 
decentrerat. Subjektet ses inte som autonomt, utan individer förstås utifrån deras roller i 
diskursen. Ett centralt begrepp hos Laclau och Mouffe är subjektspositioner, som 
klargör subjekten och relationerna dem emellan inom en diskurs. Winther Jørgensen 
och Phillips exemplifierar genom att tala om läkare och patient som olika 
subjektspositioner, där läkaren har rätt att uttrycka sig om patientens tillstånd. Om 
patienten insisterar på att läkaren har fel överskrider hon gränsen för det tillåtna inom 
hennes subjektsposition, och kan klassas som hypokondrisk. En individ uppbär inte 
endast en subjektsposition, utan intar olika positioner inom olika diskurser, som man 
omedvetet skiftar mellan under dagen: samma person kan vara hustru, läkare och 
granne. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48-49) 
 

3.3 Kritik mot diskursanalys 
 
Diskursanalytiska metoder har kritiserats både för sina teoretiska antaganden och för 
hur forskarens roll hanteras. Diskursanalytikerns anspråk är att studera de konkreta 
artikulationerna och utifrån dem uttala sig om vilka språkliga mönster och diskurser 
som kan identifieras. Ett grundläggande problem för forskaren är att distansera sig från 
de sammanhang hon själv ingår i och kanske har åsikter om. Hon behöver därför vara 
vaksam så att inte den egna förkunskapen, förväntningarna och värderingarna färgar 
analysen. Närheten till det undersökta fältet kan göra det svårt för forskaren att ta ett 
steg bakåt och överhuvudtaget få syn på diskurserna. Inom diskursanalysen försöker 
forskaren därför på olika sätt att förfrämliga sig inför materialet. (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 28-29)  
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Ytterligare en kritisk aspekt av diskursanalysen är den socialkonstruktionistiska 
grundpremissen att det inte finns någon objektiv sanning. Utifrån detta perspektiv blir 
diskursanalytikerns slutsatser bara ännu en möjlig representation av världen bland 
andra. Winther Jørgensen och Phillips (2000) framhäver detta som en grundläggande 
problematik för diskursforskningen. De vidhåller att det är ett olösligt problem i 
filosofisk mening, för om man ansluter sig till socialkonstruktionismen går det inte att 
samtidigt undkomma att den forskning man producerar är ett subjektivt bidrag till 
sanningsproduktionen. Winther Jørgensen och Phillips betonar dock att det finns 
praktiska sätt att hantera problematiken, och att diskursanalytisk forskning kan ha olika 
grad av validitet, beroende av hur tydligt forskningsprocessen redovisas. Det är därför 
av största vikt att forskaren tydligt och transparent redovisar sina resultat för läsaren och 
reflekterar över sitt eget förhållande till de diskurser som undersöks samt vilka 
konsekvenser den egna forskningen kan leda till. Det är också viktigt att som forskare 
förhålla sig noggrant till de teoretiska och metodologiska ramarna, då man genom att se 
världen utifrån teorin kan främmandegöra sig själv från den egna förförståelsen. 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28-30) 
 

3.4 Tillämpning av diskursteorin 
 
Laclaus och Mouffes teori kan användas som utgångspunkt för diskursanalytiska 
undersökningar, men ger inga konkreta analysverktyg (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 31). Som stöd för analysarbetet har vi därför utgått från B&I-forskaren Åse 
Hedemarks modell från avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket: En 
diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006  (Hedemark, 
2009, s. 40). Hedemarks modell består av följande fyra analyssteg: utsagor, begrepp, 
subjektspositioner och diskurser. Nedan redogörs för hur vi har förstått och tillämpat 
analysstegen i vår studie:  
 

Utsagor: Genom en noggrann genomläsning av det empiriska materialet, mening för 
mening, har utsagor som beskriver läsning identifierats och lagts i ett separat 
dokument. Utsagorna har därmed skiljts från sin kontext för att lättare kunna se den 
konkreta artikulationens uppbyggnad och förfrämliga oss från ursprungsmaterialet. I 
många fall genererade en och samma artikel flera utsagor. Detta innebär också att en 
och samma artikel kunde ge uttryck för flera olika diskurser. 

 
Begrepp: Utifrån utsagorna identifierade vi centrala begrepp, det vill säga tecken 
som var återkommande och i sammanhanget särskilt betydande. Inom utsagorna 
studerade vi vilka element som knöts till de centrala begreppen, för att få syn på hur 
begreppen konstrueras inom olika diskurser. Detta moment krävde stor 
uppmärksamhet vid språkliga mönster och diskrepanser: i en del fall var de centrala 
begreppen mycket tydliga och förekom inom samtliga diskurser, om än med olika 
element knutna till sig. Exempel på sådana begrepp var “läsning” och “litteratur”. 
Vi såg också exempel på centrala begrepp som endast var framträdande inom en 
diskurs. Identifierandet av dessa olikheter krävde en vaken uppmärksamhet inför 
materialet. 

 
Subjektspositioner: Utifrån det empiriska materialet identifierades olika 
subjektspositioner. Detta analyssteg innebar ytterligare en genomläsning av 
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artiklarna, där vi i ett nytt dokument sammanställde vilka personer och grupper som 
framträdde, och hur. Fokus för detta analyssteg var att klarlägga vem som uttalar 
sig, vem som omtalas, hur olika roller konstrueras inom diskurserna och vem som 
har makt att definiera sin egen eller andras läsning. Vi noterade också vilka roller 
som var mer eller mindre framträdande i empirin. För att överhuvudtaget 
konstateras som en subjektsposition krävdes att rollen var återkommande i empirin: 
de roller som endast förekom en gång har inte presenterats som en subjektsposition i 
analysen, då vi menar att det saknades underlag för att förstå deras konstruktion. 

 
Diskurser: De övergripande diskurserna kunde identifieras och formuleras dels 
genom en prövande och upprepade läsning av utsagorna, dels genom att gå fram och 
tillbaka mellan analysens olika steg och söka efter möjliga överensstämmelser 
mellan utsagor, begrepp och subjektspositioner. Diskurserna har på detta sätt 
kontinuerligt omformulerats, omvärderats och prövats mot materialet. Även 
processen att namnge diskurserna präglades av ett kritiskt och prövande 
förhållningssätt, för att nå fram till beteckningar som speglade diskursernas 
innehållsmässiga stoff.  

 
Analysarbetet som helhet genomsyrades av noggrannhet, upprepning och ett 
självkritiskt förhållande till våra tolkningar av empirin. Varje steg i analysen har 
genomförts tillsammans av oss båda, vilket inneburit att vi kunnat ifrågasätta varandras 
uppfattningar och tvingats motivera våra tolkningar för varandra. Genomgående har vi 
varit stränga i analysarbetet och ständigt återvänt till empirin för belägg. 
 

4 Empiri 
 
Empirin består av artiklar från svensk dagspress som publicerats mellan den första 
september och sista november 2019. Studien är avgränsad till fyra dagstidningar med 
nationell spridning: Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet. 
Empirin består således av både morgon- och kvällstidningar av olika politisk hemvist. 
Aftonbladets ledarsida beskriver sig som oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet, 
2016), Dagens nyheter som oberoende liberal (Dagens nyheter, 2008), Expressen som 
liberal (Expressen, 2017) och Svenska dagbladet som obunden moderat (Svenska 
dagbladet, 2003). För att få tillgång till artiklarna har vi använt oss av databasen 
Mediearkivet.  
 
Den oberoende organisationen Nordicom publicerar årligen Mediebarometern, som är 
en undersökning om svenskars medievanor. Medievanorna presenteras utifrån den 
genomsnittliga konsumtionen av olika typer av medier under en vanlig dag. Syftet med 
dessa återkommande undersökningar är att kunna skönja mönster och förändringar i 
befolkningens medievanor över längre tid. En vanlig dag i Sverige 2018 läste 55 % av 
deltagarna en dagstidning i tryckt eller digital form. Det kan jämföras med för tio år 
sedan, när åtta av tio svenskar dagligen läste minst en dagstidning (Nordicom 2019, s. 
5-9). Det är odiskutabelt att läsningen av dagspress har minskat under de senaste åren, 
samtidigt kan vi konstatera att mer än hälften av befolkningen dagligen konsumerar 
dagstidningar i någon plattform. Detta menar vi motiverar dagspress som empiriskt 
underlag för att studera vilka beskrivningar av läsning som når allmänheten. 
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4.1 Urval och sökningar 
 
Vid sökningen användes sökordet *läsning*. Genom att trunkera ordet inkluderades 
även prefix som litteraturläsning och lustläsning, och suffix som läsningen och 
läsningens. Inledningsvis begränsades sökningen till artiklar som publicerats de senaste 
365 dagarna. För att anpassa mängden artiklar till studiens tidsram har urvalet 
avgränsats till hösten 2019. Detta mot bakgrund av att sökningen gav fler träffar under 
dessa månader jämfört med andra, och att det därför går att tala om en mer aktiv 
diskussion om läsning i dagspress under denna period. Sökningen resulterade i 789 
träffar. Samtliga artiklar lästes igenom, och de som innehöll minst en tydlig utsaga om 
läsning inkluderades. Bokrecensioner valdes bort då vi ansåg att dessa fokuserar på 
läsningen av ett specifikt verk. I övrigt har samtliga artiklar som föll inom urvalets 
ramar inkluderas: ingen åtskillnad har gjorts mellan debattartiklar, krönikor, reportage 
och intervjuer.  
 
Urvalet består av 40 artiklar: 5 från Svenska Dagbladet, 23 från Dagens Nyheter, 6 från 
Expressen och 6 från Aftonbladet. 
 

4.2 Forskningsetiska överväganden 
 
Eftersom empirin utgörs av artiklar i dagspress finns materialet redan publicerat och 
tillgängligt för allmänheten. Den samhällsvetenskapliga forskaren Alan Bryman (2018) 
har poängterat att det kan vara en fördel att använda sig av befintliga dokument som till 
exempel artiklar, då materialet inte har producerats för ett forskningssyfte och därmed 
inte riskerar att påverkas av forskaren (Bryman, 2018, s. 657). Vi är samtidigt medvetna 
om det faktum att ett urval artiklar från dagstidningar inte kan ge en heltäckande bild av 
hur läsning diskuteras i dagspress. 
 

5 Resultat och analys 
 
Analysen resulterade i identifierandet av tre diskurser: den instrumentalistiska 
diskursen, den essentialistiska diskursen och den alarmistiska diskursen. Dessa 
presenteras nedan utifrån rubrikerna i Hedemarks modell: utsagor, centrala begrepp 
samt subjektspositioner. Den alarmistiska diskursen är något mer framträdande i det 
empiriska materialet, och har även getts större utrymme i analysen då den gett upphov 
till fler utsagor och subjektspositioner. Samtliga artiklar finns representerade i analysen, 
men ett urval har gjorts i fråga om vilka artiklar som citeras, där vi valt ut de som 
tydligast illustrerar diskursen för läsaren. En fullständig artikelförteckning återfinns i 
slutet av denna uppsats. 
 

5.1 Den instrumentalistiska diskursen 
 
Den instrumentalistiska diskursen karaktäriseras av att läsning beskrivs som ett medel 
för att uppnå någonting utanför läsningen. Läsning kopplas samman med utveckling av 
intellektuella förmågor som bildning och språk, och kognitiva förmågor som empati och 
ökad förståelse för sin egen och andras livssituation. I många utsagor inom diskursen 
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beskrivs läsning som en förutsättning för att fullt ut kunna delta i samhället och inträda i 
en kollektiv, kulturell gemenskap. Centrala begrepp inom diskursen är: läsning, läsare, 
litteratur, bildning, böcker och ljudbok. De centrala subjektspositionerna är barn och 
unga samt läsare i allmänhet.  
 
Diskursen karaktäriseras genom följande ekvivalenskedja:  
 

läsning - grundläggande för att förändra ett liv - porten in i den svenska själen - 
utvecklar empati - utvecklar språkliga förmågor - nyttigt - bildning - ett verktyg 
för att skapa fler möjligheter - barn - tonåring i förorten - förstå ett samhälle - 
demokrati 

 

5.1.1 Utsagor 
 
Ett återkommande tema i diskursens utsagor är läsningens och litteraturens betydelse för 
vår självutveckling; att vi genom läsning kan utveckla egenskaper som “fördjupad 
kunskap, empati och kritiskt tänkande” (SvD, Eriksson, 2019-09-17), ett utvecklat språk 
och intellektuell mognad (Exp, Olsson, 2019-09-22).  
 
Utsagorna ger uttryck för att vi kan inneha olika kognitiva nivåer och att vi genom 
läsning kan uppnå en fördjupad nivå, med ökad koncentration och läsförmåga: 
 

En skönlitterär text kräver - och måste få - hela vår uppmärksamhet. Det kan 
också vara mycket bra för oss att upptäcka och träna vår förmåga till 
hundraprocentig koncentration, till reflexion och analys, till djupare förståelse av 
en text. (DN, Kallifatides, 2019-10-20)  

 
Läsning kopplas också samman med bildning och idén om att vi genom läsning kan få 
tillträde till en kollektiv, kulturell identitet: 
 

Detta gör bildning så viktigt. Utan den utestängs vi inte bara från stor konst och 
svenskt kulturarv. Vi berövas nycklar till vår själ; vi går miste om möjligheten 
att förstå oss själva. (Exp, Halldorf, 2019-10-25)   

 
Att vi blir ett folk med historia, konst och litteratur. Bildning, helt enkelt. (Exp, 
Malm, 2019-09-21)  

 
I ett flertal utsagor återges läsning som ett medel för att utveckla språket, och språket 
tillskrivs stor vikt för fullt tillträde till det omgivande samhället:  
 

Om du sedan inte läser eller lyssnar regelbundet till texter kommer du som 17-
åring att ha ett ordförråd på bara runt 17 000 ord. Har du i stället regelbundet 
lyssnat och läst har du vid samma ålder ett ordförråd på drygt de 50 0000 ord 
som visat sig nödvändiga för att på djupet förstå din omvärld. (Exp, Fyrenius, 
2019-09-18)  

 
Både barn och vuxna behöver utvidga sina ordförråd för att förstå både sig själva 
och samhället bättre. Språk är både makt och förståelse, den som behärskar 
språket blir inte lika lätt lurad och vi behöver fler ord, fler sätt att uttrycka oss. 
Den snabbaste vägen att utveckla sina språkliga förmågor är att läsa. (DN, 
Olsson, 2019-11-02) 
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Inom den instrumentalistiska diskursen återfinns en koppling mellan läsning och dess 
vikt för samhällets utveckling i stort. I utsagorna talas det exempelvis om läsning som 
ett “gemensamt intresse”, som något som “håller oss samman” (SvD, Ludvigsson, 
2019-10-19), och som “porten in i den svenska själen” (DN, Kallifatides, 2019-10-20). 
Läsning kopplas också samman med makt och demokrati: 
 

Det är viktigt att barn läser böcker, det är alla överens om. Läskunnighet är i 
grunden en fråga om makt och demokrati. Ju mer man läser, desto lättare är det 
att behärska språket och således lättare få bra betyg i skolan, avkoda 
myndighetsbesked och förstå ett samhälle där mycket bygger på text. (DN, 
Olsson, 2019-10-07)  

 
Det samhälleliga perspektivet gör sig även synligt i följande utsagor, där läsning anses 
skapa fler möjligheter för individen att lyckas i samhället: 
 

- Min pappa förstod att kultur och bildning kan vara ett verktyg för att skapa fler 
möjligheter. Han var oerhört noggrann med att läsa 30 minuter för varje barn 
(AB, Andersson, 2019-09-22)  

 
Och det är därför jag ogillar när man i dagens samhälle talar i slogans och sällan 
för fram det faktum att läsandet är grundläggande för att förändra ett liv. Att läsa 
är en politisk handling, säger Silvia Avallone. (DN, Johansson, 2019-09-28) 

 
Ett par utsagor belyser läsningens betydelse för att utveckla empatiska förmågor: 
“Genom den tar vi läsare del av upplevelser och tankegångar som inte är våra egna. Det 
utvecklar empati.” (DN, Beckman, 2019-11-04), se även (DN, Lindh, 2019-10-05).  
 
Inom den instrumentalistiska diskursen beskrivs ljudboken utifrån ett terapeutiskt 
perspektiv, som fokuserar på dess potential att lindra ensamhet, verka läkande och 
sänka bloddtrycket. Det bör tilläggas att Jenny Lindhs utsaga från DN:s frågespalt 
Fråga bibliotekarien är skriven med humoristiskt tonfall: 
 

Studien refererar till tidigare forskning om ljudböcker som visar att högläsning 
kan skapa känslor av trygghet, komfort och umgänge, och i viss mån 
kompensera för kommunikation ansikte mot ansikte: "Ensamma personer kan 
enkelt skapa känslan av sällskap genom att spela en ljudbok och lyssna på någon 
annans röst", skriver rapportförfattarna. (DN, Lenas, 2019-09-19) 

 
Har vi någonsin hört en vackrare, tryggare, mer läkande röst? Som vaniljkräm 
spetsad med heroin, stönar jag, vrider upp ljudet på tv:n och konstaterar att mer 
Wever i lurarna skulle sänka blodtrycket på hela planeten. (DN, Lindh, 2019-10-
05) 

 
Den instrumentalistiska diskursen ger också upphov till utsagor om läsning som ett 
slags nödvändigt ont. Läsningen erkänns som viktig men ses samtidigt som något 
ansträngande, tjatigt lovprisad och jämförbart med träning: 
 

[...] i dag talar de om böcker och läsning som något förvisso nyttigt, men 
förfärligt ansträngande. (Exp, Malm, 2019-09-21) 
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Man kan jämföra med träning. Det är också något som alla borde ägna sig åt. 
Men lika mycket som jag gillar att läsa, lika lite gillar jag att röra på mig. Det är 
så ... själsdödande tråkigt. (AB, Andersson, 2019-10-04) 

 
Enda fördelen med att halka ur boksekten - för det unisona tillbedjandet av 
skönlitteraturen kan faktiskt påminna lite om en sekt - är att man tvingas inse 
hur monotont den mässar, hur tjatig kören av lovtal måste te sig för 
utomstående. (DN, Lindh, 2019-11-30) 

 

5.1.2 Centrala begrepp 
 
Böcker: klassiker, utövar ett särskilt inflytande, individen eller kollektivets omedvetna, 
leder till goda samtal och nya insikter 
 
Bildning: stor konst, svenskt kulturarv, nycklar till vår själ, möjligheten att förstå oss 
själva, “bli ett folk med historia, konst och litteratur”, ett verktyg för att skapa fler 
möjligheter 
 
Läsning: tränar vår förmåga till hundraprocentig koncentration, reflektion, analys, 
djupare förståelse, en osynlig förutsättning, grundläggande för att förändra ett liv, en 
politisk handling, vårt gemensamma intresse, håller oss samman, porten in i den 
svenska själen, makt, demokrati, ta del av upplevelser och tankegångar, utvecklar 
empati, utvecklar språkliga förmågor, träning, fördjupad kunskap, empati, kritiskt 
tänkande, ger en mer rationell syn på livet, nyttigt, förfärligt ansträngande 
 
Läsare: kompetenta, tonåring i förorten, barn, bearbetar med sina intellektuella 
förmågor, utvecklat språk, intellektuell mognad, behärska språket, få bra betyg, avkoda 
myndighetsbesked, förstå ett samhälle, tar del av upplevelser och tankegångar, 
integrerar sina egna erfarenheter, elever 
 
Litteratur: skönlitterär text, kräver hela vår uppmärksamhet, stimulerar vår förmåga att 
känna empati, konstverk, ett pågående samtal, en konversation som sträcker sig över 
sekler 
 
Ljudbok: sällskapsbehov, högläsning, känslor av umgänge, komfort, trygghet, 
kompenserar för kommunikation, ensamma personer, känslan av sällskap, någon annans 
röst, läkande röst, sänka blodtrycket 
 

5.1.3 Subjektspositioner 
 
Den mest framträdande subjektspositionen inom diskursen är barn och unga. 
Journalister, författare och representanter från bokbranschen uttalar sig om hur 
läsningens instrumentella värden kan ge unga ett ökat möjlighetsutrymme i samhället. 
Det är tydligt inom diskursen att läsningen beskrivs som en avgörande aspekt av livet, 
och att läsningens vara eller icke-vara under uppväxten antas påverka möjligheten att 
delta i samhället som vuxen. Exempelvis uttrycker den italienska författaren Silvia 
Avallone “en djup tro på betydelsen som den rätta boken i händerna på en tonåring i 
förorten kan ha” (DN, Johansson, 2019-09-28) och att hon ser läsningen som 
grundläggande för att förändra ett liv. Betoningen av läsningens betydelse under 
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uppväxten är återkommande i utsagorna: Bokmässans VD Frida Edman återger en 
arbetarpappa som högläser för sina barn varje dag för att “skapa fler möjligheter” (AB, 
Andersson, 2019-09-22). I en annan utsaga beskrivs barns läsning och läskunnighet som 
en demokratisk fråga; en nödvändighet för att överhuvudtaget “förstå ett samhälle där 
mycket bygger på text.” (DN, Olsson, 2019-10-07). Inom diskursen läggs stor vikt vid 
ungas språkutveckling. Ordförrådet blir ett tydligt kvitto på hur läsning kan ge upphov 
till vinnare och förlorare, som 17-åring kan du ha ett ordförråd på “bara runt 17 000 
ord” men en regelbunden läsare kan vid samma ålder ha ett ordförråd på “de 50 0000 
ord som visat sig nödvändiga för att på djupet förstå din omvärld” (Exp, Fyrenius, 
2019-09-18). En annan utsaga gör gällande att den som behärskar språket besitter “både 
makt och förståelse” (DN, Olsson, 2019-11-02).  
 
Som en förlängning av den starkt framträdande subjektspositionen barn och unga, 
framträder det inom diskursen en syn på läsning och bildning som en förutsättning för 
att bli “ett folk med historia, konst och litteratur” (Exp, Malm, 2019-09-21). Därmed 
framträder även läsare i allmänhet som en subjektsposition inom diskursen. I en annan 
utsaga framställs det svenska kulturarvet som något man kan utestängas från eller få 
tillgång till genom litteratur och bildning (Exp, Halldorf, 2019-10-25), varför det inom 
diskursen går att tala om en tendens att dela in läsare och icke-läsare som innanför eller 
utanför den svenska kulturen. 
 

5.2 Den essentialistiska diskursen 
 
Den essentialistiska diskursen karaktäriseras av att läsning beskrivs som något 
värdefullt i sig självt, och som något som inte behöver motiveras. Läsning tillskrivs 
inneboende, essentiella värden, och värderas inte utifrån vad den kan leda till för nytta. 
Inom diskursen finns därmed en tydlig icke-instrumentell syn, där läsning inte ses som 
ett medel eller ett verktyg för att nå andra mål. Eftersom läsningen inte behöver 
motiveras problematiseras inte heller läsarna, utan skildras utifrån sitt entusiastiska 
läsintresse. Centrala begrepp inom diskursen är: läsning, läsare, litteratur och böcker. 
Här framträder den läsande kvinnan, barn och unga och författare som 
subjektspositioner. 
 
Diskursen karaktäriseras genom följande ekvivalenskedja: 
 
Läsning - de vanliga läsarna - något man helt enkelt gör - meningsfullt i sig - en magi 
som inte kan kvantifieras - berättelser med ett icke förhandlingsbart egenvärde - frihet - 
berör - en plats för drömmar, begär och dåligt underbyggda teorier - lägereldar - 
slukande av böcker - kvinna ungefär 50+ 
 

5.2.1 Utsagor 
 
Läsningen tillskrivs stort värde inom diskursen, där flera av utsagorna beskriver läsning 
i sublima ordalag. Detta blir exempelvis tydligt i utsagor där läsning kan leda in i en 
annan värld:  
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[...] ett fönster till en större verklighet [...] Och det är ju alltid det mest 
spännande med böcker: en helt ny värld öppnar sig när man läser något man inte 
brukar läsa. (DN, Olsson, 2019-11-02) 

 
Och med en allt slappare fantasimuskulatur kanske vi glömmer att vi redan har 
tillgång till en hel värld - den som finns inuti våra huvuden och som vi når allra 
bäst genom läsandet av skönlitteratur. (SvD, Eriksson, 2019-09-17) 

 
 [...] där världen blir osäkrad och flerdubblad, där tolkningar lyfter som tusen 
fjärilar. (DN, Tente, 2019-10-15) 

 
Dessa mer sublima värden gör sig också synliga i utsagor där läsning liknas vid sådant 
som drömmar, frihet eller ynnest: 
 

Litteratur är inte uppfostran, utan ett tankerum, en existensform; en plats för 
drömmar, begär och dåligt underbyggda teorier. (DN, Kärde, 2019-09-28) 

 
Den enorma frihetsinjektionen i att som ung hitta skönlitteraturen och de andra 
konsterna. En frihet som jag aldrig betraktat som självklar, mer då som en 
ynnest. (DN, Westö, 2019-09-28) 

 
Läsningens essentiella värden återfinns även i en utsaga om ljudboken, där kopplingen 
till vår historiska tradition av att läsa högt betraktas som någonting vackert och 
mänskligt: 
 

[...] det finns något väldigt vackert i att den mänskliga faktorn spelar så stor roll. 
På sätt och vis är det en tillbakagång till en muntlig berättartradition vid 
lägerelden. (DN, Lenas, 2019-09-19) 

 
I en utsaga liknas läsning vid en kedja, och som någonting närmast magiskt: 
 

Bokstävernas magi livar upp alla. Alla med livslust. Det är en magi som inte kan 
kvantifieras, därför obegriplig för somliga. [...] Litteraturen är ett tyst samtal 
mellan människor, en kedja som inte tar slut förrän den sista boken är borta. 
(AB, Kadhammar, 2019-11-06) 

 
Inom den essentialistiska diskursen finns flera utsagor som beskriver hur läsningen 
drivs av lust och läsglädje (se t.ex. AB, Ekroth, 2019-09-22a; Exp, Olsson, 2019-09-22). 
Ett synsätt på läslusten som något som står över genrer och uppdelningar i högt och 
lågt, där att man läser är viktigare än vad man läser och en elitistisk litteratursyn 
motsägs återfinns i flera av utsagorna: 
 

Jag håller inte med om att det finaste man kan göra är att skriva en bok som 
ingen läser, jag tycker att det är helt bisarrt. (SvD, Skagegård, 2019-09-22)  

 
Mitt slukande av böcker, tidskrifter och musik förblev därför oberört av 
kategorier som högt och lågt, fint och vulgärt. Jag brydde mig inte. (DN, Westö, 
2019-09-28) 

 
Läslusten och glädjen ställs också mot nyttoaspekten av läsning, som i följande utsaga:  
 

Ibland pratar vi så mycket om att barn ska läsa böcker, att vi glömmer bort vad 
böcker är. Vad hände med lusten? Vad hände med äventyren, sagorna och 
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lägereldarna? Barnlitteraturen är en plats där berättelser först och främst måste 
få vara berättelser, med ett icke-förhandlingsbart egenvärde. Vuxna behöver 
sluta förväxla bokhyllor med grönsaksdisken. Först då vill barnen läsa. (DN, 
Karinsdotter, 2019-10-12) 

 
Det finns många utsagor som illustrerar hur läsning uppfattas som något icke-
instrumentellt inom diskursen. I dessa utsagor betonas läsningens egenvärde och en 
motsättning mot läsningen som ett medel mot andra mål märks tydligt: 
 

I farans stund trädde bibliotekarien Eva Eriksson fram. Hon försökte tala så att 
dagens makthavare förstår. Det ska vara nytta med saker och ting. Allt ska mätas 
och vägas. (AB, Kadhammar, 2019-11-06) 

 
Litteraturen, alltså, som pragmatiskt applicerad smörjolja i samhällsstrukturerna 
snarare än som litteratur. (DN, Thente, 2019-10-09) 

 
[...] lyckligtvis finns inget sådant nyttighetskrav på konst. [...] Jag kan sålunda 
läsa utan att behöva bli en bättre människa, känna mig lyckligare eller mindre 
ensam. (DN, Persson Giolito, 2019-10-05) 

 
Att läsa är meningsfullt i sig, berättelsen har ett eget värde. Men när läsningen 
ska bli ett medel för att uppnå något annat, bättre skolresultat eller vett och 
etikett, då tappar själva läsningen och berättelsen i sig sin mening. (DN, 
Karinsdotter, 2019-10-12) 

 
Jag är säker på att vissa böcker har gjort mig till en sämre människa: argare, 
snålare, mer cynisk, kanske rent av en aning dummare. Så måste det också få 
vara. Litteratur är inte uppfostran (DN, Kärde, 2019-09-28) 

 
Några utsagor liknar kravet på nytta vid träning, eller medicin: 
 

Litteraturen förbättrar vår läsförståelse, kunskap om andra kulturer sägs göra oss 
mer empatiska - fina och sanna saker men, tror jag, lika otillräckliga som 
studierna som hävdar att barn med goda läsvanor får fördelar i skolan. Det blir 
medicin, ingenjörskonst, träning, inte ett sätt att leva gemensamt. (Exp, Malm, 
2019-09-21) 

 
Vi barnboksförfattare får ofta frågan om vad våra böcker kan användas till. Som 
om det är medicin vi jobbar med, och inte litteratur. (DN, Karinsdotter, 2019-10-
12) 

 

5.2.2 Centrala begrepp  
 
Böcker: berör, äventyr, sagor, lägereldar, spännande, en helt ny värld, barnboken 
 
Läsning: värdefull del av livet, något man helt enkelt gör, läsglädje, lust, ren glädje, 
meningsfullt i sig, bokstävernas magi, en magi som inte kan kvantifieras, resa, upptäcka 
nya världar, frihetsinjektion, frihet, ynnest, ett sätt att leva gemensamt, tillgång till en 
hel värld 
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Läsare: “barn med stora frågor, fantasier och drömmar,” stora existentiella frågor om 
hur det är att vara människa, alla med livslust, slukande av böcker, få ett fönster till en 
större verklighet   
 
Litteratur: världslitteratur, där världen blir osäkrad och flerdubblad, där tolkningar 
lyfter som tusen fjärilar, ett eget värde, berättelser med ett icke förhandlingsbart 
egenvärde, barnlitteratur, tankerum, en existensform, “en plats för drömmar, begär och 
dåligt underbyggda teorier”, ett tyst samtal mellan människor, en kedja, skönlitteratur 
 

5.2.3 Subjektspositioner 
 
En subjektsposition inom den essentialistiska diskursen är den läsande kvinnan, som 
omtalas i flera utsagor. Den bild av den kvinnliga läsaren som lyfts är oproblematisk: 
hon är en läsare, ofta medelålders, kulturintresserad och driven av en stark läslust. I en 
utsaga skildras tv-programmet Go'kvälls tittare som en stor kvinnlig publik över 55: 
“Det är de människorna i Sverige som läser och köper böcker.” (AB, Ekroth, 2019-09-
22a). I en annan utsaga uttalar sig Frida Edman, VD för bokmässan, om att mässan är 
till för “de vanliga läsarna”, där den typiska besökaren karaktäriseras på följande vis: 
 

[...] en kvinna, ungefär 50+, välutbildad, jobbar kanske inom kultur, skola eller 
bibliotek. Hon kommer ofta själv, hon vill vara där och verkligen förkovra sig. 
(AB, Andersson, 2019-09-22) 

 
När det talas om bokmässans besökare kommer också en prestationsbefriad syn på 
läsning in, där Edman beskriver hur mötet med Ulf Lundell och Thåström är “stort för 
de målgrupperna” (AB, Andersson, 2019-09-22).  
 
Den kvinnliga läsaren skildras även i Jenny Lindhs skämtsamma frågespalt som “en 
medelålders litteraturkvinna” (DN, Lindh, 2019-10-05). I en annan utsaga förstås den 
kvinnliga läsaren som “tapper”, då hon länge tvingats läsa manliga författare i brist på 
kvinnliga (DN, Beckman, 2019-11-04). En kvinnlig läsare som det både talas om och 
som själv uttrycker sig i artiklarna är Ingalill Mosander, journalist och känd från TV-
programmet Go’kväll. Mosander presenteras av Aftonbladets kulturchef Martin Aagård 
som någon som “tar sig an högt och lågt med samma förutsättningslösa entusiasm” och 
av förlagschef Dorotea Blomberg som mycket beläst, med en förmåga att sprida 
läsglädje och förmedla litteratur på ett lättillgängligt sätt (AB, Ekroth, 2019-09-22a). 
Hon har utsetts till “Sveriges viktigaste bokjournalist” av förlagsbranschen, och 
Mosander själv poängterar att det innebär en form av makt, men att det aldrig är något 
hon strävat efter. Hon betonar att det istället är läsglädjen och lusten som är drivande för 
henne (AB, Ekroth, 2019-09-22a).  
 
Även barn och unga framträder som en subjektsposition vars läsning omtalas, men de 
utgör inte en markant subjektsposition inom denna diskurs. När deras läsning diskuteras 
är det av författare och krönikörer, där en problematisering över att barnlitteraturen mest 
går ut på att lära barnen någonting blir synlig. Barnboksförfattaren Emma Karinsdotter 
skriver att det är viktigt att läsning och böcker inte bara ses som verktyg för att lära 
barnen någonting: 
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 Vi barnboksförfattare får ofta frågan om vad våra böcker kan användas till. Som 
om det är medicin vi jobbar med, och inte litteratur. [...] jag vill läsa böcker som 
berör mig, och det vill barn också. (DN, Karinsdotter, 2019-10-12) 

 
Även Olsson problematiserar hur barnböcker ofta fokuserar på att lära ut något och 
alltför ofta handlar om teman ur barnens egna vardag (DN, Olsson, 2019-10-07).  
 
Författare är ytterligare en subjektsposition inom den essentialistiska diskursen. Inom 
diskursen finns ett flertal utsagor där författare uttrycker sig om läsning. Karinsdotter 
vill läsa böcker som berör (DN, Karinsdotter, 2019-10-12), Kjell Westö uttrycker hur 
han slukar böcker och inte bryr sig om indelningen av litteraturen i kategorier som högt 
och lågt (DN, Westö, 2019-09-28) och Malin Persson Giolito talar i en krönika om sin 
egen läsning och uttrycker en motsättning mot läsningens nyttokrav (DN, Persson 
Giolito, 2019-10-05). Författare uppbär en subjektsposition som tillåter att de själva 
uttrycker sig om läsning och delar med sig av personliga erfarenheter och 
läsupplevelser.  
 

5.3 Den alarmistiska diskursen 
 
Den alarmistiska diskursen karaktäriseras av en oro inför befolkningens läsvanor. 
Läsningen beskrivs som hotad av ett förändrat medielandskap, ökad konkurrens om 
läsarnas uppmärksamhet och bristande koncentrationsförmåga. I flera utsagor tecknas 
också bilden av en mer övergripande oro för samhällets utveckling, som sätts i samband 
med oron över läsningen. Oron gäller befolkningen som helhet men ett särskilt fokus 
vid barn och unga kan identifieras. Centrala begrepp inom diskursen är: läsning, läsare, 
litteratur, böcker, ljudbok, digitalisering och samhälle. De centrala subjektspositionerna 
inom diskursen är författare, representanter från bokbranschen, barn och unga, föräldrar, 
män och litteraturkritiker. 
 
Diskursen karaktäriseras av följande ekvivalenskedja: 
 

Läsning - ungdomar - katastrofalt låga nivåer - hotad - en demokratisk ödesfråga 
- skumläsning - poänglöst scrollande - paradigmskifte - slåss om människors tid 
- streamingtjänster - ekonomiska konsekvenser - krimläsare blir krimlyssnare - 
genrelitteratur - vissa författare och berättelser - enorma konsekvenser 

 

5.3.1 Utsagor 
 
Centralt inom utsagorna är oron över de samhälleliga konsekvenser som förändrade 
läsvanor tros kunna leda till: att vi ska bli ett folk som “fogar sig i den för varje dag 
växande manipulationen, rotlösheten och osäkerheten.” (Exp, Malm, 2019-09-21). 
Särskilt oroväckande är barn och ungas minskade läsning, och det kommer med en 
osäkerhet kring föräldrarnas roll: 
 

Hur många föräldrar orkar se till att särskilt pojkarna blir kompetenta läsare 
(Exp, Olsson, 2019-09-22)  

 
Oro uttrycks också över hur man överhuvudtaget ska nå ut till de som inte läser: 
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När det handlar om läsning så har läsande människor har helt enkelt svårt att 
förstå och nå fram till icke-läsande. (AB, Andersson, 2019-10-04) 

 
Att vissa människor läser mycket och andra inte alls uppfattas som en “demokratisk 
ödesfråga” (SvD, Skagegård, 2019-09-22). I en annan utsaga befaras att “den populism 
och polarisering som river och sliter i västvärlden” kommer få ökat utrymme “i en 
civilisation där läsningen ständigt tappar mark (Exp, Olsson, 2019-09-22) 
 
I många utsagor uttrycks oron i samband med nya rapporter om ungas läsvanor:  
 

Vi pratar om en halvering. På bara sex år. Förklaringen till kräftgången är nog 
relativt enkel, men effekterna komplexa och brutala. Vi talar om 
beteendeförändringar som kommer få enorma konsekvenser för samhället över 
tid. Både ekonomiska och politiska. (Exp, Fyrenius, 2019-09-18) 

 
De senaste veckorna har det kommit såväl rapporter som mer eller mindre 
indignerade kommentarer om hur läsintresset bland barn närmast faller fritt och 
nu är nere på katastrofalt låga nivåer. Nivåer som kommer får stora 
konsekvenser för såväl individens som samhällets utveckling över tid. (Exp, 
Fyrenius, 2019-10-28) 

 
Jenny Lindh, från DN:s frågespalt Fråga bibliotekarien, ger uttryck för oron med 
ironisk underton i samband med att hon genomgår en egen läskris: “Under månaderna 
som följde läste jag minimalt, så minimalt som yrket tillät, men i stället för att utnyttja 
tiden till att göra kul grejer frossade jag i fördomsfulla katastroftankar: hjälp - skulle 
mitt ordförråd degenerera utan böcker?” (DN, Lindh, 2019-11-30) och konstaterar även 
att “vördnaden” för litteraturen stärks “av det faktum att läsningen i dag anses hotad, så 
hotad att alla medel är tillåtna” (DN, Lindh, 2019-11-30).  
 
En återkommande beskrivning i utsagorna är att läsningen kräver tid och 
uppmärksamhet som idag är svår att uppbåda:  
 

[...]vi är så upptagna med våra mobiler. Man vill ju hänga med. Vi kallar det 
omvärldsanalys och har inte riktigt märkt vad det har ersatt. (DN, Olsson, 2019-
09-12) 

 
Intressant är att detta är gällande också hos dem som betraktar sig själva som läsare:  
 

Även jag, som har till yrke att läsa böcker, har fått så mycket svårare att hålla 
uppe den djupa läskoncentrationenen att jag behöver ställa en klocka. “kolla 
telefonen”-nerven rycker. (Svd, Eriksson, 2019-09-17) 

 
[...] det verkar som om alla läser mindre. Det gäller även sådana som han och 
jag, som arbetar med litteratur och håller det högre än det mesta. Läsning 
förknippas med stress och prestation, blir ännu en plikt att bocka av. Och 
därmed något att fly från, in i det som kulturteoretikern Mark Fisher kallade för 
"depressiv hedonism": poänglöst scrollande som ger precis rätt mängd positiv 
stimuli för att tillfälligt hålla det dåliga samvetet borta. (DN, Kärde, 2019-09-28) 

 
Denna självreflektion över de egna läsvanorna kommer även till uttryck gällande ungas 
läsnings, som uppges vara självkritiska inför att de läser för lite böcker och tidningar 
(AB, Aagård, 2019-10-01; DN, Lindkvist, 2019-09-11). 
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I utsagorna uttrycks också indignation över nedläggning av institutioner förknippade 
med läsning: 
 
 

Förmodligen är det därför ett populärt tv-program som "Go'kväll" nu också 
lägger ner sina boktips och ersätter dem med tips om tv-serier: det är ju sånt som 
är gångbart i dag. Böcker och läsning är ute. (DN, Olsson, 2019-09-12) 

 
Därför, menar han, är det allvarligt när SVT häromdagen gick ut med att man tar 
bort boktips och recensioner från ett populärt program som "Go'kväll" - Det är 
ett dråpslag mot spridningen av litteratur, när boken redan har det svårt. (SvD, 
Skagegård, 2019-09-22) 

 
Och var är de symboliskt viktiga satsningarna som visar att samhället tycker att 
läsning och bildning betyder något? (SvD, Andersson, 2019-09-24) 

 
En utsaga uttrycker sig kritiskt mot en vidgad syn på läsning och text:  
 

Att lyssna på radio eller titta på film är alltså att läsa. En lärarstudent twittrar 
frustrerat: "Om allt som berättar något eller som är tolkningsbart är text så är det 
ju helt meningslöst. Är en häst en text om jag kan läsa av hästens intentioner 
utifrån hur den rör sig?" (Exp, Liberal ledare, 2019-10-17) 

 
Inom den alarmistiska diskursen kan oron över läsningen i flera fall kopplas till en 
utveckling av digitala format för läsning. Ett par utsagor uttrycker oro över hur detta 
påverkar läsningens värde och mångfald: 
 

Han menar att det är viktigt att det finns ett digitalt utbud för litteratur, men 
oroas av att värdet på innehållet tenderar att sjunka i det digitala kretsloppet. 
(SvD, Skagegård, 2019-09-22) 

 
Författaren Jonas Gardell beskrev nyligen ljudbokens frammarsch som ett 
paradigmskifte - något som förändrar våra grundläggande tankemönster. 
"Streamingtjänsterna kommer förändra inte bara sättet vi konsumerar litteratur 
på utan också litteraturen själv" [...] Vissa författare och berättelser passar bättre 
att läsas högt än andra. (DN, Lenas, 2019-09-19) 

 
Samtidigt återger en utsaga hur: “de digitala litterära upplevelserna bättre rustade att ta 
upp kampen med de digitala underhållningserbjudanden som idag slåss om människors 
tid” (SvD, Skagegård, 2019-09-22). Även i denna utsaga går det dock att tala om en 
alarmerande retorik, där läsning ingår i en kamp mot andra former av underhållning. 
 
Flera utsagor uttrycker en oro kring de förändringar i medielandskapet som de digitala 
formaten för med sig, och vad detta innebär för den tryckta bokens ställning: 
 

Bland hängivna läsfrämjare och litteraturkramare är det poppis att tycka hur, vad 
och i vilket format man läser inte spelar någon roll, huvudsaken är att man läser. 
Men, stämmer det? [...] Är det ens jämförbart att läsa skönlitteratur på platta och 
mellan pärmar? Om skärmen konkurrerar ut den fysiska boken, hur påverkar det 
vår läsning? (SvD, Eriksson, 2019-09-17) 
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Att lyssna på en text är inte samma sak som att läsa den. Och det jag är rädd för 
är det som också många andra är rädda för. Att vi, som en olycklig biprodukt av 
vår teknologiska utvecklingslust, ska kastas tillbaka till den olustiga situation 
som rådde före välfärds- och utbildningssamhället. En situation där läsning av 
tryckta böcker igen blir en lyxsysselsättning för en smal elit. (DN, Westö, 2019-
09-28) 

 
[...] i det stora hela håller läsningen på att elimineras. Man kan lyssna på 
böckerna, säger man. Och det är sant. Man kan hålla på med annat medan man 
lyssnar. Lösa korsord eller köra bil eller dammsuga. Men hela poängen med 
läsningen är att man inte ska göra annat, när man gör det. (DN, Kallifatides, 
2019-10-20) 

 
Från och med detta läsår förväntas dock eleverna läsa boken i pdf-form eller e-
bok i stället. Mina elever blev besvikna och förvånade över att inte få läsa den 
tryckta boken. (DN, Holm, 2019-09-20)  

 
Det återfinns också exempel på utsagor där man talar om den digitala läsningen i mer 
positiva ordalag, samtidigt som en oro över den tryckta boken likväl framträder: 
 

Att nästan alla har tillgång till att läsa och lyssna digitalt i telefon är kanske vår 
civilisations största framgång, möjligtvis med undantag för penicillinet, men jag 
tycker ändå att det är något sorgligt när boktravar inte längre syns i våra städer. 
(DN, Erba, 2019-09-21) 

 
I utsagorna återfinns även en oro för att den digitala läsningen utgör en ytligare form av 
läsning: 
 

Att skumläsa har blivit det nya normala i digitaliseringens tid, menar Wolf, och 
det utgör ett hot mot vårt djupa läsande [...] (SvD, Eriksson, 2019-09-17) 

 
I en utsaga uttrycks en oro för barns stillasittande skärmtid, tillsammans med en 
rekommendation: 
 

[...] den stillasittande tiden rekommenderas till umgänge med vuxna som läser 
och berättar, istället för att sitta vid en skärm. (SvD, Sollerhed, 2019-09-10) 

 

5.3.2 Centrala begrepp 
 
Böcker: en fysisk bok, tryckta böcker, lyxsysselsättning för en smal elit, boktravar, 
boken i pdf-form, e-bok 
 
Läsning: deep-reading, håller på att elimineras, den djupa läskoncentrationen, ett 
specialintresse, utan att kolla mobilen, stress, prestation, plikt, något att fly från, är ute, 
en demokratisk ödesfråga, ständigt tappar mark, katastrofalt låga nivåer, hotad 
 
Digitalisering: stillasittande skärmtid, skumläsning, ett hot mot vårt djupa läsande, 
värdet på innehållet tenderar att sjunka, kanske vår civilisations största framgång, “kolla 
telefonen”- nerven rycker, poänglöst scrollande, sociala medier, medieanvändning 
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Läsare: vuxna som läser, missnöjda, läser för lite, ungdomarna, knappt läser, pojkarna, 
vissa grupper, 13-18 åringar, icke-läsande, läsande människor 
 
Litteratur: hög kvalitet, möjlighet att nå ut till många människor, format, platta, pärmar 
 
Ljudbok: inte samma sak som att läsa, lösa korsord, köra bil, dammsuga, göra annat, 
snabb frammarsch, paradigmskifte, förändrar våra grundläggande tankemönster, 
streamingtjänster, vissa författare och berättelser, genrelitteratur, ljudboksrevolution, 
ekonomiska konsekvenser, krimläsare blir krimlyssnare, liggsår, sömnig 
 
Samhälle: digitala underhållningserbjudanden som idag slåss om människors tid, vår 
teknologiska utvecklingslust, bild- och ljudcentrerad, kulturskifte, “den för varje dag 
växande manipulationen, rotlösheten och osäkerheten”, större kulturell förvandling, 
populism, polarisering, desinformation, auktoritetsförakt, civilisation, 
beteendeförändringar, enorma konsekvenser, rapporter 
 

5.3.3 Subjektspositioner 
 
Inom denna diskurs framträder författare som en central subjektsposition, som både 
omtalas av andra och uttrycker sig själva. Författarna uppbär en roll som kan komma till 
uttryck på flera olika sätt: författarsamhället framställs ibland som en stark aktör som 
kan mobilisera sina krafter och väcka uppståndelse, här i samband med bojkott av 2017 
års bokmässa:  
 

Högerextrema tidningen Nya tiders närvaro i en monter hade väckt enorm 
uppståndelse. Över 150 författare bojkottade mässan, bland annat 
akademiledamöterna Sara Stridsberg och Klas Östergren och 
Augustprisvinnaren Johannes Anyuru. (AB, Andersson, 2019-09-22) 

 
De omtalas dock primärt som en ekonomiskt utsatt grupp, med en underordnad position 
i det litterära fältet och med allt sämre försörjningsmöjligheter:  
 

Någonstans är det helt groteskt. Vad var det som gjorde att författarna hamnade 
så långt ner i litteraturens näringskedja trots att den är så beroende av att vi 
finns? (SvD, Skagegård, 2019-09-22).  

 
Författarnas arbetsmarknad beskrivs i samma artikel som att “det breda mittsegmentet 
författare mer eller mindre försvunnit, till förmån för en så kallad “stjärnekonomi”, där 
några få författare säljer i stora mängder, men de flesta säljer mycket lite. (SvD, 
Skagegård, 2019-09-22). På detta vis tecknas en bild av att dagens författare har fått 
sämre villkor, och att det samtidigt finns stora ekonomiska ojämlikheter inom gruppen, 
som gör vissa till offer och andra till stjärnor. Denna beskrivning kopplas i hög grad 
samman med förändringar i hur vi konsumerar litteratur: 
 

Är det bara den litteratur som är trevlig och anpasslig nog att skaffa sig många 
prenumeranter, helst via autogiro, som överlever stormen? (AB, Aagård, 2019-
10-01) 
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Utsagan motsäger sig också att det är de ungas läsvanor som utgör det största hotet 
(“dagens unga får i sig oerhörda mängder text”), utan konstaterar att “författarna blir 
förlorarna” i en abonnemangsbaserad, litterär ekonomi (AB, Aagård, 2019-10-01).  
 
Förändringar i medielandskapet är centralt också när författarna uttrycker sig själva. 
Kjell Westö uttrycker oro inför “en situation där läsning av tryckta böcker igen blir en 
lyxsysselsättning för en smal elit” (DN, Westö, 2019-09-28), Augustin Erba är 
bekymrad “över att böcker tar en allt mindre fysisk plats i vårt samhälle” (DN, Erba, 
2019-09-21) och Theodor Kallifatides upplever att “numera tycks författarens främsta 
uppgift vara att underhålla” (DN, Kallifatides, 2019-10-20). Både när författarnas 
omtalas av andra och själva uttrycker sig finns en enad bild av att yrket är hotat, och att 
svaret på den hotfulla situationen går att finna i det förändrade medielandskapet.  
  
Representanter från bokbranschen framträder som en subjektsposition som kan uttala 
sig sakligt om förändringar i den litterära ekonomin. Svenska förläggareföreningens 
Kristina Ahlinder menar att “formatförskjutningen från papper till ljud är positiv för alla 
människor som tycker om böcker och berättelse”, men uttrycker samtidigt oro för 
förlagens ekonomi och vad som ska hända med “bredd, kvalitet och mångfald när 
förlagen inte får ekonomin att gå ihop” (DN, Lenas, 2019-09-19). Lotten Skeppstadt, 
Head of Global Content på ljudboksförlaget Storytel, motsäger sig att 
abonnemangstjänsterna skulle sänka värdet på litteraturen och konstaterar att “de 
digitala litterära upplevelserna är bättre rustade att ta upp kampen med de digitala 
underhållningserbjudanden som idag slåss om människors tid” (SvD, Skagegård 2019-
09-22). På så vis tecknas en bild av att förlagen, liksom författarna, kämpar för sin 
överlevnad.  
 
Barn och unga är en mycket framträdande subjektsposition i den alarmistiska diskursen. 
De är en grupp vars läsning omtalas i hög grad, och som det uttrycks stor oro över. 
Deras läsning omtalas av flera krönikörer och kulturjournalister (se t.ex. DN, Olsson, 
2019-11-02; Exp, Olsson, 2019-09-22; SvD, Eriksson 2019-09-17). Att läsningen bland 
barn och unga minskar är återkommande, och flera refererar till Statens medieråds 
rapport Ungar och medier 2019, där en minskad läsning bland unga påvisas. Fyrenius 
skriver att rapporten inte “bör leda till någon annan reaktion än just panik” (Exp, 
Fyrenius, 2019-09-18) och Andersson upplever det som “Alarmerande!” (AB, 
Andersson, 2019-10-04). Samtidigt framställs också att barn och unga är kritiska till 
sina egna medievanor och att de själva uttrycker att de läser för lite böcker och 
tidningar, Denna tendens beskrivs vara något tydligare bland flickor än bland pojkar 
(DN, Lindkvist, 2019-09-11). Även Olsson poängterar att många tonåringar själva 
tycker att de lägger för mycket tid på sociala medier (DN, Olsson, 2019-09-12). 
Ängsligheten inför barn och ungas minskade läsning förstås ofta ur ett större, 
samhälleligt perspektiv, där en minskad läsning bland gruppen beskrivs kunna leda till 
konsekvenser för samhället i stort. Detta illustreras exempelvis av hur Fyrenius betonar 
att gruppens minskade läsning leder till “stora konsekvenser för såväl individens som 
samhällets utveckling över tid” (Exp, Fyrenius, 2019-10-28). 
 
I diskussionen om barn och unga framträder även föräldrar som en subjektsposition. De 
åläggs av vissa bära ett ansvar för barn och ungas läsning: “Hur många föräldrar orkar 
se till att särskilt pojkarna blir kompetenta läsare” (Exp, Olsson, 2019-09-22) skriver 
Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Samtidig betonas föräldrarnas egna läsning 
också som problematisk. Lotta Olsson skriver i en artikel hur det är allt färre föräldrar 
som läser högt för sina barn, och att detta är beklagligt då högläsningen antas vara av 
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stor vikt för barn i de små åldrarna (DN, Olsson, 2019-11-02). I en annan artikel 
problematiserar Olsson vuxnas aningslöshet inför sina egna medievanor, och hur de kan 
påverka barnen (DN, Olsson, 2019-09-12).  
 
Män utgör ingen stor subjektsposition bland artiklarna. När de omnämns är det som 
icke-läsare, eller som en grupp som läser mycket lite. Litteraturkritiker Åsa Beckman 
uttrycker en oro över mäns läsning, i samband med en artikel som skildrar den 
minskade representationen av män bland litterära debutanter:  
 

Vi vet att män tenderar att läsa män. De har aldrig behövt träna upp förmågan att 
läsa kvinnliga författare. Därför är risken stor att män, som redan i dag läser 
mindre skönlitteratur än kvinnor, kommer att läsa ännu mindre. Det är illa. (DN, 
Beckman, 2019-11-04) 

 
Beckman uttrycker vidare hur hon “inte ser fram emot att leva i en värld där halva 
befolkningen är existentiellt obildad” (DN, Beckman, 2019-11-04), vilket illustrerar en 
oro över en bristande läsning och vilka konsekvenser det kan få för samhället i stort. 
 
I bibliotekarien Jenny Lindhs frågespalt beskrivs i humoristiska ordalag en man som 
“på sin höjd skummar sportbilagan, inte en chans att han frivilligt skulle läsa något 
annat än fotbollstabeller.” Då mannens flickvän plötsligt hittar låneböcker hemma hos 
honom uttrycks en misstanke över att han fallit för en kulturkvinna, då endast det kan 
förklara hans nyvunna läsintresse (DN, Lindh, 2019-10-05).  
  
Många utsagor i denna studie har formulerats av litteraturkritiker och andra 
kulturskribenter. Inom den alarmistiska diskursen framträder de dock tydligare som en 
grupp, med gemensamma tendenser i sina utsagor, varför de här betraktas som en 
subjektsposition i sin egen rätt. I ett flertal utsagor kommenterar skribenterna att de är 
läsare till yrket (SvD, Eriksson 2019-09-17), och ingår i ett kollektiv av personer som 
sysslar med läsning och litteratur (Exp, Malm, 2019-09-21; DN, Kärde, 2019-09-28; 
AB, Andersson, 2019-10-04). Det gemensamma för utsagorna är självreflektion över 
den egna läsningen, som beskrivs som okoncentrerad: 
  

Även jag, som har till yrke att läsa böcker, har fått så mycket svårare att hålla 
uppe den djupa läskoncentrationen att jag behöver ställa en klocka. (SvD, 
Eriksson 2019-09-17) 
  

Läsningen framställs också som någonting man ägnar mindre tid åt: 
  

[...] inte ens vi som sysslar med litteratur läser särskilt mycket längre. 
Åtminstone inte jämfört med förr (Exp, Malm, 2019-09-21) 

  
Själv känner jag igen mig i det som Victor Malm beskriver [...], att det verkar 
som om alla läser mindre. Det gäller även sådana som han och jag, som arbetar 
med litteratur och håller det högre än det mesta. (DN, Kärde, 2019-09-28)  

  
Utsagorna tycks ge uttryck för en uppfattning av läsningen som problematisk, också för 
dem som läser som arbete. Utsagorna ger också uttryck för en självmedvetenhet över 
den egna positionen och möjligen ett försök att överbrygga indelningen läsare och icke-
läsare: “Men egentligen tror jag inte på att såna som jag ska debattera den här frågan. 
När det handlar om läsning så har läsande människor har helt enkelt svårt att förstå och 
nå fram till icke-läsande.” (AB, Andersson, 2019-10-04).   
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6 Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och relateras till tidigare forskning. Vi ser 
flera exempel där våra resultat ansluter till tidigare forskning, men också aspekter där 
diskurserna utmärker sig i sina beskrivningar av läsning. Att det råder oro över barn och 
ungas läsning, samt att läsning anses leda till nytta för samhället i stort ser vi är ett 
tydligt spår i tidigare forskning (se t.ex. Kulturrådet, 2015, s. 3; Steiner 2019, s. 215; 
Dolatkhah, 2011, s. 208-213; Sheldrick Ross, 2018, s. 278) såväl som i våra resultat. 
Däremot ser vi att forskningen ägnar större uppmärksamhet åt innebörden av att läsa i 
olika medieformat än vad som framträder i vår studie (se t.ex. Sheldrick Ross, 2018; 
Tattersall Wallin, 2016; Tattersall Wallin & Nolin, 2019). I tidigare forskning kan vi 
också se ett stort intresse för läsningens kroppsliga implikationer, till exempel hur 
ljudboken möjliggör att kroppen samtidigt används till andra saker än läsning (Pennlert, 
2018; Tattersall Wallin & Nolin, 2019). Detta framstår i forskningen som en positiv 
egenskap hos ljudboken. I våra resultat är denna kroppsliga aspekt relativt frånvarande, 
och i de fall den tas upp är det som något negativt. Vi noterar också att forskningens 
intresse för mäns och pojkars läsvanor (se t.ex. Kulturrådet, 2015, s. 50-51; Smidt, 
2012) visar sig relativt frånvarande i vår empiri. Liksom hos Hedemark (2009) kan vi se 
att författare uppbär en stark subjektsposition och att bibliotekarier framträder mycket 
svagt i empirin. I utsagorna går det också att skönja idén om kvinnan som kulturbärare, 
som även Hedemark påvisar i sin avhandling.  
 
Barn och unga framträder som en subjektsposition i samtliga diskurser men uppbär en 
särskilt central roll inom den alarmistiska och den instrumentalistiska diskursen. Den 
alarmistiska och den instrumentalistiska diskursen har ett symbiotiskt förhållande till 
varandra: medan utsagor inom den instrumentalistiska diskursen framhäver läsningens 
betydelse för samhällets fortskridande, uttrycks inom den alarmistiska diskursen stark 
oro inför minskad läsning, som relateras till en samhällelig tillbakagång. Dolatkhah 
(2011) beskriver att läsning och bildning varit centrala komponenter i berättelsen om 
hur Sveriges under 1900-talet utvecklades till ett modernt välfärdsland, och att det är en 
självbild som samtidigt leder till oro för att berättelsen inte ska sluta lyckligt om våra 
läsvanor förändras (Dolatkhah, 2011, s. 208-213). Vi ser denna oro som starkt 
framträdande inom den alarmistiska diskursen, där utsagor om minskad läsning sätts 
samman med en skärrad retorik om samhällets utveckling: man talar exempelvis om 
“beteendeförändringar som kommer få enorma konsekvenser för samhället över tid” 
(Exp, Fyrenius, 2019-09-18) och hur “populism och polarisering som river och sliter i 
västvärlden kommer på ökat utrymme i en civilisation där läsningen ständigt tappar 
mark” (Exp, Olsson, 2019-09-22). 
 
Som både Dolatkhah (2011) och Sheldrick Ross (2018) uttrycker kan det stora intresset 
för barns läsning förstås utifrån att läsning tillskrivs så många goda egenskaper och ses 
som en grundläggande färdighet för att kunna klara sig i det moderna samhället. Oron 
inför ungas läsvanor står i proportion till att läsning tillskrivs ett så högt värde, och att 
det är så mycket som står och faller med vår läsförmåga (Sheldrick Ross, 2018, s. 7). 
Inom den instrumentalistiska diskursens utsagor framträder det svart på vitt att 
läsningen är fylld av förväntan på dess nytta: på individnivå framställs läsning som 
något som kan göra oss bildade, empatiska, intellektuellt mogna, språkkunniga och 
kritiskt tänkande. I nästa led uppfattas litteraturen som något som kan ge oss tillträde till 
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det svenska kulturarvet och rent av “den svenska själen” (DN, Kallifatides, 2019-10-
20). Läsning beskrivs också som en gemensamhetsskapande och sammanhållande kraft 
i samhället, något som kan göra oss till “ett folk” (Exp, Malm, 2019-09-21). Vi finner 
att detta resultat korrelerar starkt med Steiners beskrivning att läsning ofta ses som en 
symbol för en framtida bättre värld. Läsningen blir ett verktyg i en utopisk strävan efter 
ett demokratiskt och välfungerande samhälle, präglat av kompetenta och kreativa 
invånare (Steiner, 2019, s. 278). I vårt resultat är det tydligt att läsning tillskrivs stor 
betydelse för samhällets utveckling. Starkast symbolvärde tycks läsningen av den 
tryckta boken ha, en syn som återfinns i tidigare forskning: i Hedemarks (2009) 
avhandling påvisas en boklig diskurs, där synen på biblioteket som bärare av vårt 
kulturarv och ett starkt bildningsideal tar sig uttryck. Inom diskursen, som varit 
framträdande i mediedebatten sedan 1970-talet, värderas läsning och skönlitteratur av 
kvalitet högt och den tryckta boken “avgudas.” Även Enegård Posnic och Ågårdh 
(2012) kunde tydligt urskilja en instrumentell diskurs, det vill säga att läsningen 
beskrivs som ett medel, när de studerade synen på läsning i svensk dagspress.  
 
Persson (2012) problematiserar att litteraturens värde ofta är taget för givet men 
samtidigt odefinierat eller mångdefinierat. I vårt resultat kan vi se belägg för det som 
Persson benämner som “myten om den goda litteraturen”, det vill säga att läsning av 
litteratur tillskrivs en mängd goda effekter utan att det förklaras mer ingående hur 
litteraturen inrymmer denna kraft. Inom den instrumentalistiska diskursen skulle man 
kunna hävda att myten om den goda litteraturen genomsyrar utsagorna, inom den 
essentialistiska diskursen uttrycks visserligen ett motstånd mot att tala om litteraturen i 
termer av mätbara effekter, men effekterna i sig motsägs egentligen inte. Både 
Hedemark (2009) och Persson uppmärksammar förekomsten av en litteratursyn där 
läsning är sammanvävd med idén om att det finns en svensk kultur, och att man kan få 
tillträde till kulturen genom läsning. Båda dessa idéer återspeglas starkt i den 
instrumentalistiska diskursen, vars utsagor ger uttryck dels för förekomsten av ett 
svenskt kulturarv, dels att läsningen är vägen in i det.  
 
En stor del av utsagorna som uttrycker oro inför ungas läsning refererar till rapporten 
Ungar och medier 2019 (Statens kulturråd, 2019). Detta tangerar Steiners redogörelse 
för att till exempel PISA-undersökningar tidigare gett upphov till oro för ungas läsning. 
Enligt Steiner är det komplicerat att dagens läsvaneundersökningar saknar ett historiskt 
jämförelsematerial (2019, s. 215), och vi kan notera att detta historiska perspektiv också 
är frånvarande i vårt resultat; att de alarmistiska utsagornas fokus är starkt koncentrerat 
till den senaste rapporten om ungas läsning.  
 
Dolatkhah och Lundh (2014, s. 145) konstaterar att debatten om ungas läsning tenderar 
att betrakta digitala medier som något hotfullt, och att det finns en rädsla för att våra 
hjärnors förmågor ska förändras i grunden om vi övergår till läsning på skärm. Den 
bärande idén är att tryckta böcker uppmanar till djup och analytisk läsning, medan ökad 
skärmläsning tros leda till att hjärnan anpassar sig till en flyktig och grund läsart. Denna 
dikotomi är framträdande också i vårt resultat: implicit i den instrumentalistiska 
diskursen, där det blir tydligt att läsningens alla goda effekter primärt är förknippade 
med läsning av den tryckta boken, och explicit i den alarmistiska diskursen, där man 
uttrycker direkt avståndstagande inför att barn skulle läsa e-böcker istället för fysiska 
böcker och en generell misstro inför ökad digital läsning och skärmtid. Utsagorna 
stämmer överens med Sheldrick Ross (2018) beskrivning av att uppkomsten av nya 
medier för läsning ofta leder till en varnande retorik kring de nya formaten och en 
idealisering av de äldre (Sheldrick Ross, 2018, s. 25-26).  
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E-boken är relativt frånvarande i empirin, jämfört med forskningens intresse för 
formatet (se t.ex. Sheldrick Ross, 2018; Tattersall Wallin, 2016), men är synlig inom 
den alarmistiska diskursen. Inom diskursen sätts e-boken i relation till den tryckta 
boken. Den beskrivs dels som ett hot mot den tryckta boken, och dels som ett sämre 
alternativ till den. Att den tryckta boken tillskrivs ett större värde korrelerar väl med hur 
Sheldrick Ross (2018, s. 38-43) menar att läsning fortfarande i hög grad symboliseras 
av den tryckta boken. Utsagorna i den alarmistiska diskursen ger också uttryck för flera 
av de spekulationer Sheldrick Ross återger att e-boken gett upphov till: att den ska leda 
till en minskning av läsning av tryckta böcker samt en förlust av den djupare form av 
läsning tryckta böcker medför. Ett tydligt spår i vår empiri är att de digitala formaten för 
läsning främst framträder i utsagor som uttrycker en oro. Att läsning i hög grad 
associeras till en tryckt bok, och att det formatet tillskrivs ett högre värde än andra är 
framträdande. På samma sätt som Enelund Posnic och Ågårdh (2012) fann en hierarkisk 
diskurs i sin studie kan vi därmed se att en värdering av olika format gör sig gällande 
även i våra resultat. Även Hedemark (2009) kunde i mediedebatten se en rädsla över att 
den tryckta bokens ställning ska försvagas. 
 
I fråga om de digitala medieformat som kan användas för läsning är ljudboken mer 
framträdande i empirin jämfört med e-boken. Intressant är att ljudboken framträder i 
samtliga diskurser, men på olika sätt. Inom den alarmistiska diskursen lyfts en oro kring 
hur vissa genrer passar ljudboksformatet bättre än andra samt att värdet på litteraturen 
riskerar att sjunka. Detta blir tydligt i utsagor som talar om hur “vissa författare och 
berättelser passar bättre att läsas högt än andra” (DN, Lenas, 2019-09-19). Dessa 
aspekter synliggörs även i Pennlerts (2018) studie, där en oro uttrycks över att 
ljudboksläsningen ska leda till en minskning av vissa genrer, till nackdel för den mer 
avancerade litteraturen. En diskrepans mellan våra resultat och tidigare forskning blir 
synlig i utsagor som talar om ljudboken som en form av läsning som kan kombineras 
med andra aktiviteter. Utsagor i den alarmistiska diskursen ger uttryck för detta i 
negativa ordalag: “att lyssna på en text är inte samma sak som att läsa den” (DN, Westö, 
2019-09-28) och “hela poängen med läsningen är att man inte ska göra annat, när man 
gör det” (DN, Kallifatides, 2019-10-20). I tidigare forskning framställs kombinationen 
av läsning och andra aktiviteter som något som leder till att fler finner tid för läsning, 
och ses således som en positiv aspekt av formatet (Tattersall Wallin & Nolin, 2019; 
Pennlert, 2018).  
 
Inom den essentialistiska diskursen beskrivs ljudboken som en återgång till “en muntlig 
berättartradition vid lägerelden” (DN, Lenas, 2019-09-19). Denna historiska parallell 
och liknelse mellan ljudboken och en muntlig berättartradition återspeglas i tidigare 
forskning. Kopplingen blir ett argument för att legitimera ljudbokens ställning 
(Pennlert, 2018), och även som ett sätt att återknyta till en historisk form av högläsning 
(Tattersall Wallin & Nolin, 2019). Inom den instrumentalistiska diskursen beskrivs 
ljudboken med en terapeutisk terminologi: som en form av läsning som bland annat kan 
verka läkande, motverka ensamhet och inge trygghet. Den funktion ljudboken tillskrivs 
i den instrumentalistiska diskursen kan liknas vid Perssons (2012, s. 154-157) 
redogörelse för begreppet biblioterapi, då läsningen så tydligt kopplas till välgörande 
och terapeutiska egenskaper. Enligt Persson finns det ett ökat intresse för biblioterapi 
men denna litteratursyn var i vår empiri i stort sett frånvarande, bortsett från ovan 
nämnda exempel.   
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Enligt Larsson går det att tala om framväxten av en “passionerad” diskurs i fråga om 
läsning. Diskursen präglas av en icke-hierarkisk litteratursyn och ett intresse för 
läsupplevelser som väcker starka känslor hos läsaren. Det är litteraturens bruksvärde för 
den enskilde läsaren som är centralt, det vill säga i vilken grad litteraturen förmår beröra 
läsaren (Larsson, 2012, s. 158-162). Det går att se inslag av en passionerad diskurs i det 
som vi har valt att benämna som den essentialistiska diskursen, i utsagor där litteraturen 
beskrivs som en plats för begär och läsaren som någon med livslust, stor entusiasm och 
ett fritt förhållningssätt inför litterära genrer. Liksom i den passionerade diskursen är det 
litteraturens bruksvärde för läsaren som är centralt. Inom den essentialistiska diskursen 
betonas just den personliga läsupplevelsen, och det finns en påtaglig formuleringsglädje 
i fråga om att sätta ord på hur läsningen kan beröra.  
 
När det kommer till läsningen hos olika grupper är männen relativt frånvarande i 
empirin.  När de väl framträder som en subjektsposition är det som icke-läsare. Smidt 
(2012) poängterar hur sociala sammanhang för läsning inte tillskrivs lika stor betydelse 
för män som för kvinnor. Denna aspekt blir synlig i vår studie: kvinnorna framträder 
som de vanliga läsarna, och det är också kvinnor som beskrivs delta i sociala 
evenemang för läsning, till exempel bokmässan. Det finns därmed belägg för att den 
traditionella idén om kvinnan som kulturbärare (Hedemark, 2009) gör sig gällande även 
i vår empiri. Enelund Posnic och Ågårdhs studie (2012) identifierade en krisartad 
manlig diskurs och en osynlig kvinnlig diskurs i artiklar om läsning. I vårt material är 
bilden till en viss grad överensstämmande: kvinnors läsning problematiseras inte utan 
framstår som en självklarhet, och i de fall där män nämns är det som icke-läsare. I 
materialet som helhet finns dock inget starkt fokus vid läsning kopplat till könsidentitet. 
Detta gäller såväl vuxnas som barns läsning: i vårt material talar man huvudsakligen om 
barn och ungas läsning generellt, och poängterar inte skillnaden mellan könen i någon 
vidare mening. 
 
Något som framträtt i tidigare forskning är att vissa subjektspositioner har större mandat 
att uttala sig i den offentliga debatten (Hedemark, 2009). Hedemark kunde se att många 
tongivande inlägg i biblioteksdebatten formulerats av vad hon benämner som en litterär 
elit: det rör sig ofta om äldre, manliga författare som redan är kända namn. Vi ser att 
namnkunniga författare har en mycket framträdande roll även i vår empiri, då de ges 
utrymme att uttala sig om sin egen relation till läsning, åsikter om hur andra bör läsa 
och tankar om litteraturens ställning i samhället. I motsats till Hedemarks studie 
kommer även kvinnliga författare till tals i vår empiri. Något som också blir tydligt i vår 
empiri är att författare tar ställning för den tryckta boken (se t.ex. DN, Kallifatides, 
2019-10-20; DN, Westö, 2019-09-28). Detta kan kopplas till den bokliga diskurs 
Hedemark identifierade i sin studie, inom vilken författare i hög grad uttrycker sig och 
det finns en föreställning om att författarens roll är den mest avgörande för den tryckta 
bokens fortlevnad. 
 
Både författare och representanter från bokbranschen uttalar sig om författarens villkor 
idag, och det är genomgående en medkännande hållning som uttrycks. Vi noterar också 
att bokbranschen ges plats att uttrycka sig om läsning i det förändrade medielandskapet, 
och att utsagorna reflekterar intresset för den bransch de representerar: Svenska 
förläggareföreningen uttrycker oro för bokförlagens ekonomi när ljudbokslyssningen 
ökar (DN, Lenas, 2019-09-19), medan ljudboksförlaget Storytel framhäver ljudboken 
inte som en fiende till den tryckta boken, utan som en litterär konkurrent till andra 
digitala underhållningsmedier (SvD, Skagegård 2019-09-22).  
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Litteraturkritiker är ytterligare en subjektsposition som tillåts tala om läsning. Dess 
representanter uttrycker sig om läsning i stort såväl som om sin personliga relation till 
läsning. Vi fann det också signifikant för subjektspositionen att dess representanter går i 
dialog med varandra och ger uttryck för en gruppidentitet som professionella läsare. 
Litteraturkritikernas ställning kan relateras till den talföra litterära elit som Hedemark 
beskriver (2009), dock är deras utsagor här sällan presenterade som debattinlägg utan i 
form av återkommande krönikor och kåserier. Till skillnad från Hedemark gör vi alltså 
åtskillnad mellan subjektspositionerna författare och litteraturkritiker, då de kommer till 
uttryck på olika sätt.  
 
Vi noterar att representanter för B&I är relativt frånvarande i materialet. Även detta 
överensstämmer med Hedemarks studie (2009), som konstaterar att bibliotekarierna 
håller låg profil i debatten, något som kan förstås utifrån bibliotekets traditionellt 
neutrala identitet. Vid ett tillfälle omnämns bibliotekarien Eva Eriksson, men utan 
vidare introduktion (AB, Kadhammar, 2019-11-06). Bibliotekarien Jenny Lindh 
figurerar i några utsagor från den egna frågespalten Fråga bibliotekarien (DN, Lindh, 
2019-10-5; DN, Lindh 2019-11-30). Även om vi är medvetna om hennes professionella 
hemvist uppfattar vi inte den som central i sammanhanget eftersom innehållet syftar så 
tydligt till att underhålla. 
 
Bibliotekariernas frånvaro i materialet kan ses som anmärkningsvärd kopplat till att 
läsning är ett kärnintresse för biblioteken. Olika diskursiva föreställningar leder till 
olika sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31-32), och diskurser 
om läsning kan därmed ge konsekvenser för synen på hur biblioteken bör bedriva sitt 
läsfrämjande uppdrag. Studien visar att läsning är ett ämne som ger upphov till en 
intensiv och ofta passionerad debatt, varför bibliotekens tystnad blir påtaglig. Enligt 
Hedemark (2009) tenderar bibliotekarier att föra fram sin opinion inom kårens egna 
plattformar. Det går därmed att tro att läsning är något som diskuteras även bland 
bibliotekarier, men att diskussionen sker i mer sluta forum som inte når ut till 
allmänheten. Att biblioteket har en till synes neutral hållning i det offentliga samtalet 
om läsning kan ses både som en styrka och en svaghet: det vore problematiskt om 
biblioteken uttryckte sig alltför kategoriskt om vad läsning är och bör vara, men 
frånvaron av röster från biblioteken kan leda till att dess roll i samhället inte hörs. 
 

6.1 Forskningsmetodens räckvidd 
 
Som beskrivits tidigare i denna uppsats kommer diskursanalysen med vissa 
grundläggande problem i fråga om forskarens roll och möjligheten att validera resultatet 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28-30). Mot bakgrund av detta har vi 
genomgående eftersträvat transparens gällande tillvägagångssätt vid analys, 
presentation av resultat samt hur vi relaterar empirin till tidigare forskning. Det har 
också varit en fördel att vi är två kritiska läsare, som kunnat ifrågasätta varandras 
uppfattningar. Vi är samtidigt ödmjuka inför resultatets begränsningar: urvalet är 
avgränsat till en kort tidsperiod i ett mindre antal tidningar, och andra urvalsramar hade 
kunnat ge ett annat resultat. Det är värt att nämna att Dagens Nyheter är representerade i 
högre grad än de andra dagstidningarna i urvalet, en möjlig förklaring till detta kan vara 
att tidningen har en mer omfattande kulturdel. Därtill kan vårt eget förhållande till fältet 
problematiseras: att vi är två studenter med förförståelse inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap, med ett privat och professionellt intresse för frågor som rör 
läsning, vilket kan ha påverkat vad vi sett i empirin.  
 

7 Slutsatser 
 
Genom att studera artiklar publicerade i fyra dagstidningar under hösten 2019, kunde vi 
urskilja olika sätt att beskriva läsning. Beskrivningarna gav upphov till identifierandet 
av tre diskurser: en alarmistisk, en instrumentalistisk och en essentialistisk. Inom den 
instrumentalistiska diskursen beskrivs läsning som ett medel för att uppnå någonting 
utanför läsningen, inom den essentialistiska diskursen beskrivs läsning som något 
värdefullt i sig självt och inom den alarmistiska diskursen beskrivs läsningen som hotad. 
Gemensamt för de olika diskurserna är att läsning tillskrivs ett högt värde, och att 
läsningen i hög grad symboliseras av den tryckta boken. De centrala 
subjektspositionerna i artiklar om läsning är barn och unga, författare och 
litteraturkritiker. Även läsare i allmänhet, män, kvinnor, föräldrar och representanter för 
bokbranschen framträdde som något mindre betydande subjektspositioner i artiklarna. 
Barn och unga utgör en grupp som andra talar om i termer av oro eller förhoppningar. 
Litteraturkritiker uttalar sig om läsning i stort och reflekterar även över sin egen roll 
som läsare till yrket. Författare uttalar sig om läsning och om förändringar i yrkets 
villkor. De omtalas av andra som en viktig och potentiellt utsatt grupp inom det litterära 
fältet, kopplat till förändringar i vår mediekonsumtion. Representanter för B&I 
framträder inte som en tydlig subjektsposition, även om två bibliotekarier förekommer i 
empirin. Vårt förslag till vidare forskning är därför att undersöka hur man uttrycker sig 
om läsning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, för att kunna 
jämföra fältets egna beskrivningar av läsning med de som når allmänheten i dagspress. 
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