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Abstract: A reading campaign, Läsrörelsen (The Reading Movement) took place in Sweden 

2000 until 2002. It was started by some adult educationists, and was supported by 
over 120 organizations. The aim of my study was to examine which messages the 
campaign wanted to mediate. As the campaign meant that reading was important for 
democracy, I wanted to study if there was any public debate about reading around 
1900 when the democracy process had just started in Sweden. I have also studied if 
reading is regarded in the same way by the rulers of  Sweden as it was by the 
campaign. I have used argumentation analysing and rhetoric analysing on two 
posters, one informative text and a book, all used by Läsrörelsen. The most 
interesting result is the similarities between the two turns of centuries. Reading is 
important for democracy, and it is of minor interest what one read than that one 
read. How to read is discussed in similar ways: reading shall be qualitative. One big 
difference is that the purpose of reading at 1900 was to learn how to think 
independently in order to become a responsible citizen. The campaign, as the rulers 
of Sweden at 2000, is  more concerned about the Swedish language, which they 
mean create the necessary conditions for a democracy. To see what type of 
organization the campaign was, I have used Manuel Castells´ typology for social 
movements: identity, antagonist and purpose. I found that the campaign Läsrörelsen 
was part of a tradition. 
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 1 Inledning 
Flitigt läsa gör dig klok 
Därför läs varenda bok 

Falstaff Fakir 
  

Det finns många anledningar till att läsa böcker. Kanske blir man klokare av det, fast 
alldeles säkert är det inte. Merete Mazzarella skriver i en artikel i Dagens Nyheter (2001-
03-22) att man inte nödvändigtvis blir en bättre människa av att ha ”litterär sensibilitet”. 
Hon påminner om att Radovan Karadzic ”vann en förnämlig rysk utmärkelse för sin lyrik 
samtidigt som han dirigerade massmord”. Att läsa är att leva sig in i andra människor, men 
det medför inte helt säkert empati. ”... vårt engagemang i fiktiva personers förtvivlan [...] 
kan göra oss döva för vår verklige grannes gråt i lägenheten intill.” Mazzarella menar 
självklart inte att det skulle vara skadligt att läsa skönlitteratur utan påpekar snarare att inte 
alla människor drar kloka slutsatser av vad de läser. Det hon vill säga med artikeln är att 
”litteraturproffsen” inkluderande henne själv ”måste akta [sig] för att presentera läsning 
som en universalmedicin”.  

 
En person som är övertygad om att det är livsviktigt att läsa böcker är Leif Alsheimer, 
universitetslektor i rättsvetenskap. Han har fått mycket uppmärksamhet efter att han infört 
en obligatorisk kurs, Core curriculum – en bildningsresa, för juridikstuderande vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vid sidan om, eller snarare jämsides med 
sina juridikstudier måste studenterna läsa ett visst antal skönlitterära verk. Alsheimer 
skriver: ”Ett rikt språk skaffar man sig inte framför en datorskärm sökande efter 
information. Det leder snarare till motsatsen.” Han menar att ”Om man accepterar att 
ungdomar är mindre läsvana än tidigare, inte läser dagstidningar, inte hör debatter och läser 
mindre skönlitteratur än förr får detta med nödvändighet negativa konsekvenser såväl på 
det personliga planet som för deras möjligheter att vara goda medborgare och därmed för 
demokratin och rättsstaten”. (Alsheimer, 2002, s 12-13) 

 
Utbildningen vid Bibliotekshögskolan har blivit mer och mer inriktad på att lära 
studenterna hantera information. Ändå kommer nog de flesta som går utbildningen i första 
hand att arbeta med att förmedla litteratur, ofta skönlitteratur. Troligtvis är det så att alla 
som vill arbeta som bibliotekarier anser att böcker och bibliotek är nödvändiga i samhället. 
Att det är bra att läsa är vi överens om. Men varför är det viktigt att läsa böcker? Detta är 
en av mina frågor i denna studie. 
 
Är boken och läsandet hotat? De flesta tror inte att boken kommer att försvinna, men att 
andra medier tar mer och mer av vårt intresse och vår tid är ett faktum. Krister Gustavsson 
går så långt i en debattartikel i tidskriften Ikoner, att han säger att framtidens 
författargeneration inte kommer att ha något behov av att ge ut pappersversioner av sina 
litterära texter. Än mindre kommer de att behöva förlag eller distributionskanaler som 
bokklubbar eller bokhandlare. De kommer att publicera sig på nätet och vara nöjda med 
det. (Gustavsson, 1999, s 16-18)  
 
Det pågår många läsfrämjande projekt i landet. Ofta drivs projekten av skolor och/eller 
bibliotek. Mellan åren 2000 och 2002 pågick en landsomfattande läskampanj i Sverige, 
Läsrörelsen. Min nyfikenhet på kampanjen väcktes av de metoder som användes för att 
göra reklam för den. Samarbetet med McDonald´s upprörde mig, och de stora annonserna 
förbryllade. Varför ansåg de som stod bakom kampanjen att det var så viktigt att alla 



 2 

människor läser böcker att de satsade så mycket pengar på det? Vilka drivkrafter fanns 
bakom kampanjen? Vilken syn på läsning förmedlade den? Det här vill jag undersöka. 
 
Jag vill även se om kampanjen ingick i ett större sammanhang. Hur förhöll sig kampanjens 
budskap till statsmakternas syn på läsning vid tiden då kampanjen pågick? Är synen på 
läsning densamma nu, som för hundra år sedan när Sverige var på väg att bli en demokrati? 
Det är detta jag menar, när jag frågar mig om kampanjen tillhörde någon tradition. 

 
 

2 Problemformulering 
 

Kampanjen Läsrörelsen fick stöd bland annat från förlag, bibliotek och författare samt från 
politiker och statsmakter. Sammanlagt fick kampanjen 33 miljoner kronor, varav  
20 miljoner bestod av varor och tjänster. Det är väldigt mycket pengar i sådana här 
sammanhang. Staten bidrog med medel från Allmänna arvsfonden och Stiftelsen 
Framtidens Kultur. Därtill kommer alla människor i kommuner och andra organisationer 
som arbetade ”gratis” för kampanjen Läsrörelsens sak. 
 
Kampanjens marknadsföring var påkostad och iögonfallande. De som stod bakom 
kampanjen annonserade på stora annonsplatser utomhus och med helsidesannonser i 
dagstidningar. Kampanjen syntes alltså bra, men min uppfattning är att den trots det var 
anonym för allmänheten. Genom att samarbeta med bland annat bibliotekarier och lärare 
gjorde sig kampanjen Läsrörelsen dock känd bland människor som arbetar med böcker och 
läsning. Kampanjen höll seminarier med olika föreläsare och på så vis fördes kampanjens 
budskap och syn på läsning ut.  
 
Mot bakgrund av detta anser jag att det är viktigt att lyfta fram vilken syn kampanjen 
Läsrörelsen hade på läsning. Inlemmade sig kampanjen Läsrörelsen i någon tradition, i så 
fall vilken? Eller stod den för något nytt, och vad var det i så fall? 
 
 
 
2.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn på läsning som förmedlades av 
kampanjen Läsrörelsen. För att se om kampanjen ingick i någon tradition undersöker jag 
hur läsningens betydelse diskuterades i Sverige runt förra sekelskiftet. Jag vill även se hur 
kampanjen Läsrörelsens tankar stämde överens med makthavarnas, och därför har jag 
studerat vilken syn på läsning som återfinns i olika statliga utredningar i Sverige vid tiden 
närmast före kampanjens genomförande.  
 
Min frågeställning består av följande frågor: 

1. Vilken syn på läsning förmedlades av kampanjen Läsrörelsen och på vilka sätt 
framfördes budskapen? 

2. Ingår kampanjen i någon tradition eller står den för något nytt?  
a) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till statsmakternas syn på läsning som 
den framställdes i olika statliga utredningar från tiden strax innan kampanjen 
genomfördes? 
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b) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till hur läsning diskuterades runt 1900, 
när Sverige var mitt inne i en demokratiseringsprocess? 
 
 
 

 3 Ordförklaringar 
 

Läsrörelsen - förening och kampanj  
För att det inte ska uppstå några missförstånd vill jag förtydliga att föreningen Läsrörelsen 
är en sak och kampanjen Läsrörelsen en annan. Föreningen Läsrörelsens första kampanj 
hette även den Läsrörelsen. Den avslutades år 2002 och det är den kampanjen som jag 
intresserat mig för. Föreningens andra kampanj tog vid när den första avslutades och hette 
Lär för livet. Den kampanjen har jag inte alls studerat. För att vara extra tydlig skriver jag 
alltid ut föreningen Läsrörelsen respektive kampanjen Läsrörelsen. 

 
Läsfrämjande 
Ordet läsfrämjande finns varken i Svenska Akademiens ordlista eller i 
Nationalencyklopedin. Uttrycket läsfrämjande används trots det i många sammanhang. Jag 
fick 165 träffar när jag sökte i Libris med ämnesordet läsfrämjande. Vad det handlar om 
hörs på ordet, att främja läsning. 

 
  

4 Material och metod 
 
Jag har dels gjort litteraturstudier, dels använt mig av argumentationsanalys och retorisk 
analys.  
 
En litteraturstudie är något helt annat än ett referat. Det senare ger enbart en 
sammanfattning av innehållet, skriver Sven Hartman. Vid en litteraturstudie är inte 
uppgiften att ”inventera och referera utan snarare att välja, strukturera och sammanfatta”. 
Det innebär ett urval som styrs av författarens egen frågeställning. Syftet är att lyfta fram 
sådana fakta ur texten som ”tydliggör de förhållanden man tagit som sin uppgift att belysa”. 
Naturligtvis är det viktigt att ge akt på att man inte förvränger eller misstolkar det faktiska 
innehållet. (Hartman, 2003, s 49-50)  

 
Som jag senare kommer att visa, innehöll Läsrörelsens kampanjmaterial en argumentering 
för att läsning var viktigt för bevarandet av demokratin. Jag ville ta reda på om det, vid 
förra sekelskiftet 1900 när demokratin i Sverige var i sin vagga, talades om läsningens 
betydelse för demokratin? Och en av mina litteraturstudier har som syfte att beskriva synen 
på läsning vid förra sekelskiftet. Den litteratur jag valt att studera närmare är skriven av 
etablerade forskare och/eller författare och ofta citerade i andra arbeten inom ämnet. 
Framförallt har jag inspirerats av och hämtat material från en avhandling skriven av 
sociologen Micael Björk: Upplösningens dialektik. Den gavs ut år 2002 och är en av de 
senaste som behandlar ämnet läsning ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv. Micael 
Björk undersöker hur kulturella förhållanden kan samspela med eller motverka en 
demokratisk utveckling. Hans metod är att studera det förra sekelskiftets debatter om 
bildning och politisk kultur. Debatterna handlar mycket om läsning, mest om varför man 
ska läsa, men även hur och vad. Björk motiverar sin studie bland annat genom att det är ”en 
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närhet mellan två sekelskiften präglade av en extraordinär kris för det moderna 
programmet”. (Björk, 2002, s 14) Förutom Björks avhandling har jag hämtat material från 
Ronny Ambjörnssons Den skötsamme arbetaren och Ulf Boëthius När Nick Carter drevs 
på flykten.  
 
Min andra litteraturstudie har som syfte att ta reda på de svenska statsmakternas syn på 
läsning vid tiden strax innan kampanjen startade. Kampanjen Läsrörelsen hade sin 
upprinnelse just i några ”larmrapporter” om att läsningen hade minskat hos svenska folket. 
Anledningen till att jag valt att studera utredningar istället för regeringspropositioner är att 
det är utredningarna som det oftast citeras ur och hänvisas till samt att det är i utredningarna 
jag tycker mig kunna avläsa synen på läsning. När det väl kommer till beslut och 
genomförande styr ekonomin. De utredningar jag studerat är: Boken i tiden, En uthållig 
demokrati samt en text i Demokratiutredningens skriftserie: Läsarna och demokratin och 
Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen. Jag har även läst 
en kommentar till Mediebarometern 1996 författad av Yngve Lindung. Några 
litteraturforskares åsikter om läsning har tagits med i diskussionen.  
 
I det som är min undersökning har jag analyserat några av kampanjen Läsrörelsens texter.  
Här har jag valt att använda samma metod som Micael Björk, nämligen textanalys. Han 
redovisar en osäkerhet om vilken sorts textanalys det är han använder. Han skriver att han 
från början trott sig göra diskursanalyser, men att han insett att det är något annat han är ute 
efter. Som jag förstår honom handlar det om att de texter han analyserat ingått i en 
polemisk situation. Många av Björks undersökta texter är från början tal. Att till analysen 
föra ”en performativ dimension och även ett tydligt aktörsfokus” är nödvändigt för att 
förstå författarna och texterna, enligt Björk. (Björk, 2002, s 57-64)  
 
I linje med ovanstående har jag valt argumentationsanalys och retorisk analys. Kampanjen 
Läsrörelsens texter är redan från början tänkta att läsas, d.v.s. de är inte skrivna som tal. 
Däremot använder kampanjen Läsrörelsen sig av reklamens medel och annonsplatser. 
Enligt Kurt Johannesson, professor i retorik, kan reklamen betraktas som en sorts retorik 
eftersom dess syfte är att övertyga. (Johannesson, 1998, s 256) Det jag ville åstadkomma 
med metoden var att reda ut argumenten för att se vad det egentligen var kampanjen ville 
säga.  
 
Vad skiljer en retorisk analys från andra studier av språkliga dokument? Lennart Hellspong 
beskriver skillnaden som ”försöket att skapa en retorisk situation”. En sådan situation 
utmärks av att det finns ett problem som kräver kommunikation för sin lösning och ställer 
en fråga som saknar ett givet svar. Texter av detta slag vill ”ändra ett förhållande till det 
bättre genom att vinna andra till sitt syfte”. Medlet för att nå dit är språket. Utgångspunkten 
är att texten vill beröra en publik och analysen går ut på att upptäcka hur den gör det genom 
att ”anpassa sig till kommunikationssituationen”. (Hellspong, 2001, s 22-23) 
 
För att få en bild av vilken typ av rörelse kampanjen Läsrörelsen var, har jag använt mig av 
Manuel Castells´ modell för att karakterisera sociala rörelser.1 Modellen bygger på tre 
principer – identitet, motståndare och mål. Jag fann det intressant, att med hjälp av 
modellen, jämföra kampanjen Läsrörelsen med en annan läskampanj: Kommittén för 
främjande av god och billig nöjesläsning (bildad 1909).2  
 

                                                 
1 Typologin är egentligen skapad av Alain Touraine, men jag använder Castells´ bearbetning. Se kapitel 15. 
2 Läs mer om Kommittén för främjande av god och billig nöjesläsning i kapitel 6.5  



 5 

Material om Läsrörelsen har jag fått från kampanjledaren, Elisabeth Reslegård. Jag har fått 
allt jag bett om, förutom budget. Jag har också hämtat information från föreningen 
Läsrörelsens hemsida, www.lasrorelsen.nu. Av det material jag haft tillgång till har jag valt 
att analysera två texter som fanns tryckta på stora och små affischer. De har rubrikerna 
FAN, FAN, FAN och Jag är tyst, inbunden och vänder ofta ryggen till. En tredje text har 
jag hämtat från föreningens hemsida: Vad är läsrörelsen? Jag har även analyserat en bok 
som gavs ut av kampanjen Läsrörelsen, Stör mig inte jag läser. I min frågeställning finns en 
fråga som handlar om hur kampanjen Läsrörelsen förde ut sitt budskap. Den frågan har jag 
fördjupat mig minst i. Jag har inte gått in på i detalj hur kampanjmakarna arbetade med att 
förmedla budskapet utan redovisar i stort de vägar och arenor de valde. 

 
Ämnet hade kunnat bli hur stort som helst och flera avgränsningar har varit nödvändiga. En 
tydlig avgränsning är tidsperioden. Jag har sökt litteratur om tiden runt 1900 och tiden runt 
2000. Jag har sökt artiklar och böcker framförallt i Libris, Horizon (Linköpings Universitets 
lokala katalog), Mediearkivet och Artikelsök. Jag har sökt mig vidare med hjälp av käll- 
och litteraturförteckningar samt använt olika sökmotorer på World Wide Web. 

 
 

5 Disposition  
 
Uppsatsen är disponerad på ett traditionellt sätt. Inledningsvis finns problemställning, syfte 
och frågeställning. Sedan beskrivs materialet samt kortfattat den metod jag använt för 
undersökningen. Några ordförklaringar finns i tredje kapitlet.  
 
Därefter presenteras i korta referat den litteratur som använts för fördjupade 
litteraturstudier. Det är dels texter skrivna av andra författare och forskare om tiden runt 
förra sekelskiftet, 1900, dels statistik och statliga utredningar om boken och läsandet. Så 
följer ett kort kapitel om föreningen Läsrörelsen. Kampanjen Läsrörelsen och de olika 
projekt som kampanjen genomförde presenteras utförligare för att läsaren ska få en 
uppfattning om hur kampanjen bedrevs. 
 
Den metod jag använt för att granska delar av kampanjen Läsrörelsens kampanjmaterial är 
retorisk analys och argumentationsanalys. Jag beskriver hur jag använt metoderna i ett 
kapitel som, för att förenkla för läsaren, ligger i direkt anslutning till själva undersökningen. 
Så följer några av kampanjen Läsrörelsens texter samt analys av dem. Jag redovisar två 
affisch- och annonstexter i sin helhet och delar av en informativ text från Läsrörelsens 
hemsida. En analys av boken Stör mig inte jag läser, utgiven av Läsrörelsen finns i ett eget 
kapitel. 
 
Jag har gjort en jämförelse av kampanjen Läsrörelsen, och en hundra år äldre läskampanj, 
Kommittén för främjande av god och billig nöjesläsning, med hjälp av Manuel Castells´ 
typologi för sociala rörelser. Modellen bygger på tre principer – identitet, motståndare och 
mål.  
 
I uppsatsens analysdel jämförs kampanjen Läsrörelsens budskap med vad som sägs om 
läsning i nutida statliga utredningar samt med synen på läsning vid förra sekelskiftet. I det 
senare hänvisar jag till forskare och texter som presenteras i sjätte kapitlet. Jag har ställt tre 
frågor till materialet: Varför är det viktigt att läsa? Hur ska läsningen gå till? Finns det 
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åsikter om vad som ska läsas? Efter dessa kapitel sammanfattas resultaten i ett eget kapitel 
med efterföljande fördjupad diskussion. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och sist Litteratur- och källförteckning.  
 
 

6 Tidigare forskning om synen på läsning 
 

I detta kapitel finns en genomgång av texter som behandlar synen på läsning. Jag vill 
påminna om att jag huvudsakligen intresserat mig för de två sekelskiftena 1900 och 2000 i 
Sverige. Jag anser dock att det är av betydelse för min undersökning av kampanjen 
Läsrörelsen, att visa hur synen på läsning varit under senare delen av 1900-talet. Därför har 
jag helt kort berört 1970-, 1980- och 1990-talet. 

 
 

6.1 Vad är att läsa? 
 

Många har försökt förklara vad det är som händer när vi läser. Hur går det till när ögat 
söker eller tar emot information i form av en text och förmedlar denna kunskap till våra 
sinnen? Hur går läsprocessen till? Exakt vad som händer går inte att förklara, menar den 
argentinske kritikern och översättaren, Alberto Manguel, men varje människa beroende på 
”vem man är och hur man blivit den man är [...] fyller texten med känsla, fysisk 
medvetenhet, intuition, kunskap, själ”. (Manguel, 1999, s 44) 
 
Frank Smith är en kanadensisk forskare som har forskat om språk, tänkande och inlärning.  
I sin bok Läsning skriver Smith att det inte finns någon speciell del av hjärnan som är till 
specifikt för läsning. Det finns inget särskilt ”läscentrum”. Många olika delar av hjärnan 
aktiveras när vi läser, men ingen del är uteslutande till för läsning. För att förstå läsningen 
måste man studera så mycket mer än bara ögonen. Smith nämner ”minnet, 
uppmärksamheten, ångest, mod, språkets natur och användning, förståelsen av talspråk, 
interpersonella relationer, sociokulturella skillnader, lärande i allmänhet och barns lärande i 
synnerhet”. (Smith, 2000, s 9-10) 
 
Ofta uppfattas läsning, särskilt inom pedagogiken, mycket snävt, som läsning av böcker 
och dessutom gärna ”rätt böcker”. Smith skriver: ”För en del tycks läsningens enda syfte 
vara att bli delaktig i litteraturens visdom och glädjeämnen.” Men böcker är trots allt bara 
en mycket liten del av vår dagliga läsning. Vi läser så mycket annat: dagstidningar, 
telefonkataloger, textremsor på TV, e-post, skyltar, annonser etc. Det finns även andra slags 
böcker vid sidan om litteraturen, t.ex. handböcker och tekniska beskrivningar. Alla böcker 
är inte till för att studeras i sin helhet, en del böcker passar bättre att skumläsa eller att till 
exempel slå upp fakta i. (Ibid, s 147-148) 

 
Smith definierar läsning som: ”att få sina frågor besvarade”. Det gäller för all läsning vare 
sig det är en matsedel eller en roman. När vi läser en skönlitterär bok ställer vi ständigt nya 
frågor som vi vill ha svar på beträffande innehållet i boken. Frågor som: Vem är det där? 
Varför gör hon så? På det viset tar vi oss igenom en bok, menar Smith. Vi ställer ständigt 
nya frågor och får nya svar. Om vi inte får något svar blir vi förbryllade och om vi inte har 
några frågor blir vi i stället uttråkade. (Ibid, s 150 ff)  
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 6.2 Läsningens historia 
 

Jag har självklart inte haft för avsikt att återge läsningens hela utveckling utan har istället 
tagit upp några saker som jag tycker är särskilt intressanta och har relevans för min studie.  
 
För att vi ska kunna läsa måste det finnas skriven text. De allra äldsta exemplen på skrift är 
från 3000-talet f Kr och består av två små lertavlor som hittades av arkeologer i Syrien 
1984. Flera sådana lertavlor utgjorde en bok och de kunde förvaras tillsammans i en 
läderpåse. ( Manguel, 1999, s 33) Nästa steg i utvecklingen var att skriva på papyrus. Så 
småningom gick man över till att använda pergament som var både slätare och billigare. De 
äldsta exemplen på sådana böcker är från 200-talet e Kr. Bokrullen ersattes efterhand av 
den bokform vi använder idag – codex. Codex innebar en billigare framställning eftersom 
man kunde skriva på bägge sidor av pappret. Det fanns större möjligheter att få en 
överblick över innehållet i och med att texten kunde delas in i kapitel samt att man kunde 
paginera och tillföra index. Enligt Roger Chartier, var codex anpassad efter kristendomens 
behov av att kunna slå upp texter och citat för användning i predikan, gudstjänst och bön. 
Han grundar denna uppfattning bl.a. på de arkeologiska fynd av texter som gjorts. Alla 
påträffade bibelhandskrifter från 100 e Kr är codices. Vad gäller litterära eller 
vetenskapliga texter är antalet codices lika stort som antalet bokrullar först efter 200-300-
talet. Codex var länge, förutom i kyrkliga sammanhang, till för en bildad elit. En annan 
anledning till att bokrullen gick ur tiden var att den måste hållas med bägge händerna och 
inte tillät att man skrev samtidigt som man läste. (Chartier, 1998, s 302-303) Manguel 
påpekar att det sätt på vilket vi läser på datorskärmen påminner mycket om hur bokrullarna 
lästes. Vi använder rullisten för att ”bläddra” upp och ner i texten. (Manguel, s 126) 
 
Manguel berättar att Den helige Augustinus, i slutet av 300-talet, iakttog biskop Ambrosius 
när denne läste tyst för sig själv. Det var så uppseendeväckande att Augustinus skrev om 
det i sin bok, Bekännelser. Augustinus skriver att Ambrosius aldrig läste högt. Det normala 
på den tiden var annars att läsa högt. Biblioteken var inga tysta platser, där lästes och 
mumlades det. ”Att läsa var ett sätt att tänka och tala.” (Ibid, s 47 ff) Enligt Chartier blev 
tyst läsning vanlig först i klostren på 600-1000-talet, därefter på 1100-talet i skolor och 
universitet. På 1300-talet läste även ”lekmannaaristokratin” tyst. På 1500-1600-talet var 
tyst läsning ett normalt beteende bland de bildade. (Chartier, s 300) Men högläsning var 
fortfarande vanligt, och långt in på medeltiden skrev författarna i första hand för åhörare, 
inte för läsare. Texter från medeltiden är mycket svårlästa eftersom de saknar skiljetecken - 
ord och meningar är skrivna utan mellanrum. Endast en mycket van läsare kunde klara av 
att tyda dessa texter. Eftersom de flesta människor var analfabeter var offentliga 
uppläsningar vanliga. I och med den tysta läsningen uppstod en ny sorts läsning som enligt 
Manguel ”tillåter en obevittnad kommunikation mellan boken och läsaren och en 
enastående uppfriskning av tanken”. Den tysta läsningen är även farligare för makthavarna 
eftersom den inte kan avlyssnas och censureras på samma sätt. (Manguel, s 47 ff) 
 
Chartier menar att det finns en gränslinje runt år 1100. Texten hade inte längre enbart en 
bevarande eller memorerande funktion. Texten skrevs nu av och sammanställdes ”med 
tanke på läsning, uppfattad som intellektuellt arbete”. (Chartier, s 300)  
 
Under senare delen av 1700-talet inträffade den så kallade ”läsrevolutionen”. Chartier 
beskriver den som att många människor drevs av ett ”läsraseri” och konsumerade ”snabbt 
och lystet ett stort antal skrifter av varierande innehåll”. I framförallt England, Tyskland 
och Frankrike ökade bokproduktionen enormt vid den här tiden. Även utgivningen av 
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tidningar ökade. Bokpriserna sänktes till följd av billiga piratutgåvor, och många 
läsesällskap bildades. (Chartier, s 301) Erich Schön menar att det till övervägande del var 
kvinnor som läste den stora mängd romaner som gavs ut vid den här tiden. Männen läste 
också men istället litteratur relaterad till yrket, tidningar, politisk litteratur eller annan 
facklitteratur. (Schön, 1998, s 329) Läsraseriet ansågs dock utgöra en fara. Man befarade att 
”fantasins och sinnenas utsvävningar” skulle störa den allmänna ordningen. (Chartier,  
s 302-303)  

 
Manguel funderar över vad olika platser innebär för läsandet. Under medeltiden och långt 
in på 1700-1800-talet var böcker till för att läsas inomhus, i bibliotek eller skolor. De var så 
stora och tunga att det krävdes bord eller skrivpulpeter för att kunna hantera dem. (Ibid,  
s 130) När böckerna började tillverkas i ett mindre format (1600-1700-tal) innebar det att 
man kunde ta dem med sig och läsa dem var som helst. Manguel skriver att den 
oöverträffade platsen för läsning är i sängen. Där finner läsaren den totala avskildheten. 
(Ibid, s 147 ff) 
 

 
6.3 Boken och demokratin 

 
Micael Björks avhandling, Upplösningens dialektik, handlar om tiden runt sekelskiftet 1900 
när demokratiseringsprocessen just börjat i Sverige. I utvecklandet av en regim byggd på 
fria och allmänna val höll många fram boken som ”en viktig resurs för nya 
samordningsformer”, skriver Björk. (Björk, 2002, s 23) ”Ju mer problematisk moderniteten 
upplevs vara, desto oftare lutar sig företrädare för både ”bildade” och ”obildade” klasser 
mot skriftkulturen”. (Ibid, s 17) 
 
Björks syfte är ”att undersöka hur bokkulturen blir föremål för en politisk problematisering 
i ett bildningsorienterat debattsammanhang under några decennier runt sekelskiftet 1900”. 
För att studera detta genomför han fyra delstudier; en handlar om Kungliga Bibliotekets 
nyetablering som svenskt nationalbibliotek, en andra rör Vetenskapsakademien, en tredje 
1912 års stora biblioteksreform och en fjärde uppmärksammar folkbildaren och 
kulturkritikern Knut Kjellberg (1867-1921) samt en krets av folkbildare runt honom. (Ibid, 
s 24)  
 
För min uppsats är avsnitten om de olika folkbildarna särskilt intressanta. Flera folkbildare 
hade synpunkter på hur man skulle läsa. Det var viktigt att läsa grundligt och långsamt och 
att läsa om. För att kunna återvända till en bok och för att få ”verklig läslust” ansåg några 
till och med att det var nödvändigt att äga boken. Det fanns diskussioner om god och dålig 
litteratur, men det fanns även de som ansåg att det viktiga var att man läste inte vad man 
läste. (Ibid, s 143-162) 
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6.4 Den läsande arbetaren 
 
Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, ägnar en stor del av sin 
bok Den skötsamme arbetaren åt synen på läsning vid förra seklets början. Han menar att 
det under 1900-talets första årtionden växte fram en sorts skötsamhetens kultur hos den 
svenska arbetarklassen med centrum i fackföreningsrörelser, nykterhetsloger och 
bildningsorganisationer. ”Denna kultur utgjorde en dimension av vardagen, tog sig uttryck i 
beteenden, idéer, attityder, i sådant som vi med ett gemensamt begrepp kan kalla 
mentalitet.” (Ambjörnsson, 1988, s 9-10)  
 
En del i denna mentalitet var läsning. Och läsandet skulle ske på ett nytt sätt. Ambjörnsson 
refererar till en amerikansk idéhistoriker, Robert Darnton, som framför en tes om att sättet 
att läsa på förändrades i Amerika mot slutet av 1700-talet. Läsandet blev då en del i en 
livsstil, det skulle ge upphov till begrundan och betraktelse. Ambjörnssons hypotes är att 
denna förändring av sättet att läsa kom senare till Sverige och först uppträdde inom 
väckelserörelsen i mitten av 1800-talet. De texter som lästes skulle leda till samtal och man 
skulle ”gömma budskapet i sitt hjärta”. Enligt Ambjörnssons hypotes ärver nykterhets- och 
arbetarrörelsen detta sätt att läsa på. (Ibid, s 118-119) 

 
Ambjörnsson menar vidare att det ”under 1900-talets första decennier inom nykterhets- och 
arbetarrörelsen växer fram ett krav på läsning, där det lästa s.a.s. är underordnat läsningen 
som verksamhet. Det tycks viktigare att medlemmarna i logen läser än vad de läser”. Enligt 
Ambjörnsson dominerar inte nykterhetslitteraturen i logebiblioteket och inte heller den 
politiska litteraturen i ABF:s bibliotek. (Ibid, s 117)  
 
 
6.5 Kampen mot smutslitteraturen i början av 1900-talet 
 
Att inte alla varit överens om att det saknar betydelse vad man läser visar Ulf Boëthius´ När 
Nick Carter drevs på flykten.3 Boëthius har studerat kampanjen mot Nick Carter-böckerna 
för att se hur den gick till och vilka som var de djupare orsakerna till kampen mot 
”smutslitteraturen”. En första grundläggande fråga för Boëthius var att ta reda på hur de 
förskräckliga Nick Carter-böckerna såg ut. Boëthius menar att dessa böcker var den första 
motsvarigheten till våra dagars populärpocketserier. De första böckerna om Nick Carter 
utkom i Sverige 1908 och blev genast mycket populära. Snart startade dock en våldsam 
kampanj mot böckerna. ”En enhällig opinion krävde att smutsfloden skulle stoppas.” Så 
skedde också. Tobakshandlarna i landets städer tvingades upphöra med försäljningen.” 
(Boëthius, 1989, s 7) 

 
Bokmarknaden expanderade enormt vid sekelskiftet 1900. Orsakerna till det var 
befolkningstillväxten, urbaniseringen, förbättrad läskunnighet och kortare arbetstider. 
Därtill kom den tekniska utvecklingen som medförde att böcker kunde tryckas snabbare 
och billigare. Priset på papper sjönk också. Till följd av detta sänktes bokpriserna. 
Bokhandlarna ökade i antal, och även tobakshandlare sålde billiga böcker. Fr.o.m. år 1905 
fick folkbiblioteken statsanslag. Därigenom demokratiserades läsandet. Det som till att 
börja med hade varit ett privilegium för ett smalt borgerligt skikt spreds till andra 
samhällsgrupper. Boëthius menar dock att när en bokmarknad expanderar mycket snabbt 

                                                 
3 När denna uppsats skrevs var Ulf Boëthius professor emeritus i litteraturvetenskap, särskilt barn- och 
ungdomslitteratur vid Stockholms universitet. 
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tenderar den att klyvas i två hälfter – ”en högre litteratur för experter och finsmakare och en 
lägre för de breda lagren”. (Ibid, s 25-27) 
 
Nick Carter hade många läsare. Häftena kom ut i rask takt, ett häfte i veckan och enbart i 
Stockholm såldes 20 000 häften varje vecka. Men varför lästes de? En orsak är att de var 
extremt billiga; 10-25 öre (så kallade ”goda” böcker kostade vid samma tid cirka en krona). 
Böckerna marknadsfördes med hjälp av filmer, annonser i tidningar och färggranna 
reklamvagnar. Omslagen var iögonfallande med dramatiska händelser skildrade i starka 
färger. Böckerna såldes av tobakshandlare och var lätta att få tag på. Men den främsta 
anledningen var nog att de var lättlästa och fyllda av äventyr och spänning. Kanske var det 
precis vad många människor behövde efter en dags hårt arbete? (Ibid, s 116-118) 
 
I kampanjen mot Nick Carter-böckerna fanns många aktörer. Bland dessa märktes särskilt 
det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Det stod i spetsen för arbetarrörelsens kamp 
mot ”smutslitteraturen” och för ungdomsförbundet spelade bildningsfrågorna en mycket 
stor roll. Massmedierna, det vill säga tidningar och dagspress, hakade på kampanjen och 
där hade Dagens Nyheters agerande stor betydelse. (Ibid, s 129 ff)  
 
Efter att tobakshandlarna upphört med försäljningen av häftena tog en ny debatt vid som 
handlade om vad man skulle ersätta dem med. 1909 bildades Kommittén för främjande av 
god och billig nöjesläsning (i fortsättningen förkortat Kommittén). Initiativtagare var Knut 
Kjellberg4, Odal Ottelin, Axel Lettström och Valdemar Langlet från 
Folkbildningsförbundet samt ett antal personer från Centralförbundet för socialt arbete. 
Undertecknarna ville bekämpa det onda med det goda, d.v.s. ge goda alternativ till de 
dåliga böckerna. Av de personer som inbjöds att ingå i kommittén tillhörde många landets 
kulturella elit. Där fanns författarna Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Per Hallström 
och Erik Axel Karlfeldt. (Både Ellen Key och Elsa Beskow var inbjudna att delta i 
Kommitténs arbete, men tackade nej.) Vidare fanns där sex professorer, tre docenter, sju 
filosofie doktorer, riksbibliotekarien samt tre andra bibliotekarier, däribland Valfrid 
Palmgren. Lärare och skolmyndigheter fanns representerade. (Ibid, s 308 ff) 
 
Kommittén hade en halvofficiell prägel, skriver Boëthius. Prins Eugen, 
Folkbildningsförbundets hedersordförande, stod först bland undertecknarna. Det fanns nära 
kontakter med myndigheterna både via Folkbildningsförbundet och via Centralförbundet 
för socialt arbete. Bägge förbunden fick bidrag såväl från staten som från Stockholms 
kommun. Ecklesiastikministern hade redan i förväg lovat att stödja Kommittén och 
statsbidrag beviljades. (Ibid, s 312-315) 
 
Ett förlag med namnet Ljus kontaktades för att ge ut böckerna. Samarbetet resulterade i 
serien Roliga böcker, ”utgivna i samråd med kommittén för nöjesläsning”. Sammanlagt 
gavs det ut 12 böcker, samtliga under år 1910. Det var förkortade versioner av kända 
romaner. Bland de först utgivna fanns författare som Jules Verne, Rudyard Kipling och 
Charles Dickens. Häftena kostade 25 öre och hade färgglada omslag för att även på detta 
sätt konkurrera med Nick Carter och liknande böcker. Roliga böcker blev ingen riktig succé 
bland annat därför att Kommittén hade problem med distributionen. Böckerna kritiserades 
också för att vara slarvigt utförda. (Ibid, s 315-319) 

 

                                                 
4 Samme Kjellberg som Björk ägnar ett kapitel åt. 
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Även andra förlag ville delta i samarbetet, men eftersom Kommittén ställde höga krav 
gällande val av titlar, format, sidantal och pris blev inte så många samarbeten av. I slutet av 
1910 började Nordiska förlaget på eget initiativ ge ut 25-öresböcker. Böckerna blev snabbt 
mycket populära och därmed var Kommitténs arbete överflödigt. I Kommitténs avslutande 
rapport, från 1912, konstaterades, enligt Boëthius ”att kolportagelitteraturen5 lidit svårt 
avbräck genom de nya 25-öresböckerna”. (Ibid, s 319-324) 
 
Anledningen till att jag så noggrant berättat om Kommittén är att jag, i kapitel 15, jämfört 
denna hundra år gamla kampanj för läsning med kampanjen Läsrörelsen.  

 
 
 

6.6 Skräplitteraturdebatten och en ny kulturpolitik på 1970-talet 
 
Nick Carter må ha drivits på flykten, men populärlitteraturen blev man inte av med så lätt. 
Nya så kallade långserieböcker skulle snart dyka upp. Litteraturvetaren Stefan Mählqvist 
har skrivit en bok som är en fallstudie på en annan sådan storsäljare - böckerna om Biggles. 
Han har studerat böckernas innehåll, spridning och kritik. (Mählqvist, 1983)  
 
Författaren W E Johns skrev nittiosex böcker om sin hjälte. Den första boken kom 1932 
och den sista i början på 1970-talet. Biggles fick en mycket stor läsekrets, inte minst i 
Sverige, men den svenska kritiken var inte nådig. Under 1970-talet blossade en häftig 
debatt om populärlitteraturen upp, och där användes Biggles som ett avskräckande 
exempel. Debatten handlade bl.a. om vad biblioteken skulle köpa in. Böckerna om Biggles 
rensades i vissa fall bort från hyllorna och bannlystes av lärare och bibliotekarier. Andra 
menade att för att få en del ungdomar att överhuvudtaget läsa måste även böcker med 
sämre kvalitet tillåtas. (Ibid, s 228-238) 
 
I Kulturens nya vägar skriver Sven Nilsson att en svart-vit verklighetsbild präglade 
kulturpolitiken under 1950-60-talet. Detta innebar en uppdelning av befolkningen i elit – 
massa. ”Politiker, folkbildare och företrädare för kultureliten drog en skarp gräns mellan 
den goda konsten och kvalificerade kulturupplevelsen å ena sidan och populärkulturen, den 
spekulativa underhållningen, de smakförsämrade surrogaten och kommersialismen å den 
andra.” Man ville inte enbart främja den goda kulturen utan även motarbeta den dåliga. 
Kulturen fick därigenom, enligt Nilsson ett uppfostrande syfte. Detta var, menar Nilsson, 
grunden för den nya kulturpolitik som utformades 1974-76. På 1970-talet utvecklades 
kulturpolitiken till ett eget politiskt sakområde. Statens kulturråd inrättades 1974 och de 
kulturpolitiska målen6 antogs av riksdagen samma år. Målen utformades som allmänna 
riktningsangivelser och de bärande principerna var yttrandefrihet, decentralisering, social 
förankring och en betoning av det egna skapandet. En omstridd punkt bland 1974 års 
kulturpolitiska mål var att man aktivt skulle bekämpa ”kommersialismens negativa 
verkningar”. (Nilsson, 2003, s 240-242) 

                                                 
5 Ordet kolportage har sitt ursprung i franskans colporter som betyder ”bära omkring och utbjuda varor”. 
Kolportageroman är en berättelseform inom populärlitteraturen som blev vanlig i Sverige i slutet av 1800-talet. Den 
var omfångsrik, men enkelt utförd, ofta i häftesform. Den nådde en bred publik och såldes av kringvandrande 
försäljare, kolportörer. Kolportageroman används ibland som samlingsnamn för populärlitteratur. 
(Nationalencyklopedin, band 11, s 187). Det är i den senare betydelsen Boëthius använder ordet.  
6 Proposition 1974:28, s 287 
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6.7 Synen på läsning under 1970-talet, 1980-talet och 1990-talets början 
 
Sara Bengtsson har skrivit en uppsats om olika sätt att se på läsning och läsfrämjande 
åtgärder under tre decennier, 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet.7 Jag anser att hennes 
undersökning är intressant att ta med främst för att visa på att pendeln kan svänga snabbt. 
Den syn på läsning som fanns i början på 1970-talet skiljer sig mycket från den som fanns i 
slutet på 1990-talet. Och det rör sig om en så kort tidsperiod som drygt trettio år.  
 
Bengtssons metod för att undersöka synen på läsning under de olika decennierna har varit 
att studera olika statliga dokument och utredningar. Hon finner att vikten av läsning som en 
del i läsinlärning och språkutveckling har betonats mer och mer. (Bengtsson, 1998)  
 
Bengtsson skriver att läsning som bildning betonades på 1970-talet. Läsning var viktig då 
den ”påverkar vår föreställningsvärld, våra värderingar, våra normer, våra beslut och våra 
vanor”. Citatet har Bengtsson hämtat från utbildningsdepartements litteraturutredning från 
1972: Läs-  och bokvanor i fem svenska samhällen.8 Eftersom det ansågs att litteraturen 
hade sådan kraft att påverka var det naturligtvis viktigt att läsa litteratur av god kvalitet 
istället för ”skval- litteraturen”, d.v.s. dags- och veckotidningar, som läses lätt och snabbt. 
(Ibid, s 5)  
 
I folkbiblioteksutredningens betänkandet, Folkbibliotek i Sverige, från 1984, har Bengtsson 
funnit följande formulering. ”Folkbiblioteken har ett ansvar för att vidga människors 
läsvanor och vägleda dem in på okända författarskap och litteraturområden.” En uppgift för 
folkbiblioteken var alltså att förändra folks läsvanor. (Ibid, s 5) Nog kunde människor läsa 
vad som helst, men riktig läsglädje fick de bara om de läste kvalitetslitteratur. Detta 
hävdade, enligt Bengtsson, bibliotekarien Greta Renborg i en mängd artiklar under 1980-
talet.9  
 
Bengtsson visar i sin uppsats, att litteraturens positiva inverkan på den personliga 
utvecklingen började omtalas på 1980-talet. Bengtsson refererar till Läs mera! : slut-
betänkande av 1982 års bokutredning10 där det står att det är viktigt att hela tiden ”få nya 
generationer att läsa kvalitetslitteratur och få dem att uppskatta bokläsandets värden”. 
(Bengtsson, s 13)  Det fanns två missioner; dels att få icke-läsare att läsa, dels att få läsare 
att upptäcka ”den goda boken”. För att åstadkomma detta skulle läsfrämjande verksamheter 
ske i samverkan mellan studieförbund och fackliga organisationer. Dessa skrivningar har 
Bengtsson funnit vid läsningen av Boken – en översikt: rapport från statens kulturråd, 
1987. (Ibid, s 17-19)  
 
1992 kom Britt Dahlströms bok Läsglädje. (Dahlström, 1992) Bengtsson låter den boken 
sammanfatta den syn på läsning som var rådande under 1990-talet. Dahlström skriver att 
böcker ska locka till läsning. Nöjet med läsningen betonas starkt. Om det finns någon nytta 
med läsning så är det för den personliga utvecklingen. Dahlström skriver att det inte finns 
någon ”läsning som är finare än någon annan. Ingen läsare är finare än den andra. Däremot 
är böcker bättre eller sämre skrivna.”  Det är upp till läsaren att avgöra vad som är bra eller 

                                                 
7 Uppsatsen är ett examensarbete från bibliotekarieutbildningen vid Uppsala Universitet. Uppsatsen är på 10 p. 
8 Fullständig titel på utredningen är: Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen: Litteraturutredningens 
läsvanestudier. SOU 1972:20. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
9 Dessa artiklar ingår i: Renborg, Greta (1988). Biblioteket – hjärtpunkten: ett urval artiklar 1954-1986, Borås, 
Högskolan i Borås 
10 SOU 1984:30, Stockholm Liber. 
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dålig kvalitet. Bibliotekariens uppgift på 1990-talet är främst att väcka lusten och glädjen 
att läsa. (Ibid, s 33) 
   
Sara Bengtssons slutsats, efter att ha studerat de olika tidsdokumenten blir, att nöjet och 
lusten att läsa betonas på 1990-talet, medan nyttan med att läsa var viktigast på 1970-talet.  

 
 

6.8 En västerländsk kanon 
 
Den västerländska kanon, skriven av Harold Bloom, professor vid Yale University och 
New York University, blev mycket omskriven och debatterad när den kom. Det är också 
anledningen till att jag valt att helt kort ta upp den här. Bloom anser, att allt för många 
litteraturvetare ägnar sig åt att politisera och banalisera litteraturen genom att använda 
litteraturen för andra syften. Enligt Bloom skall skönlitteratur läsas för sitt estetiska värde, 
och enbart därför.  
 
Bloom har valt ut tjugosex författare (varav endast tre kvinnor!) bland de flera hundra ”som 
förr ansågs vara Västerlandets kanon”. Bloom vill försöka ”frilägga” vad som gjorde dem 
kanoniska, d.v.s. gav dem en auktoritativ ställning i vår kultur. De författare som valts ut är 
alla, enligt Bloom, stora diktare och representativa d.v.s. ”det går att skriva en bok om 
tjugosex författare, men inte en bok om fyrahundra”. (Bloom, 2000, s 11-12)  
 
De författare Bloom valt att skriva om är Dante, Chaucer, Cervantes, Montaigne, Molière, 
Milton, Samuel Johnson, Goethe, Wordsworth, Austen, Whitman, Dickinson, Dickens, 
Eliot, Tolstoj, Ibsen, Freud, Proust, Joyce, Woolf, Kafka, Borges, Neruda, Pessoa och 
Beckett. Bloom menar att Shakespeare är den främste av alla författare. All litteratur som 
skrivits efter Shakespeare står i beroendeställning till honom. Syftet med Blooms kanon är 
som jag förstår det, att diskutera böckernas estetiska värden.  
 
Kanon fungerar också som en vägledning till läsare. Bloom skriver: ”Den som läser måste 
välja, eftersom tiden bokstavligen inte räcker till att läsa allt, inte ens om det är det enda 
man gör.” (Ibid, s 27) I sin bok har Bloom gjort valet åt läsaren och detta har naturligtvis 
irriterat många.  
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7 Statistik och utredningar om läsning och bokens 
ställning 
  
För att sätta in kampanjen Läsrörelsen i ett sammanhang, och för att kunna göra 
jämförelser, har jag studerat vad som skrevs om läsning i några statliga utredningar som rör 
böcker och läsning. De utredningar jag valt är därför från tiden strax innan kampanjen 
startade.  
 
Anledningen till att kampanjen Läsrörelsen startade, och till att den fick en sådan stor 
uppslutning, var att det framkommit i statistik och utredningar att läsningen minskat i 
Sverige. De som startade kampanjen hade utläst ur statistiken att många människor ägnade 
allt kortare tid åt läsning per dag och att läskunskaperna blivit sämre hos vissa grupper. 
Särskilt oroväckande var det att lågutbildade småbarnsföräldrars lästid för sina barn 
minskat, ansåg man.  
 
Intressant är att samma år som Yngve Lindung skrev sin kommentar till Mediebarometerns 
statistik (1996), kom en rapport från Statens Kulturråd som heter Barnbokens ställning – 
inom biblioteksväsendet och barnomsorgen. Här presenteras delvis andra siffror än i 
Mediebarometern och framförallt dras andra slutsatser. Detta trots att det alltså handlar om 
samma tidsintervall.  

  
 

7.1 Mediebarometern 
 
Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) gör 
årliga undersökningar av hur stor andel av den svenska befolkningen som ägnar sig åt olika 
medier under en vanlig dag. Statistiken presenteras i Mediebarometern. 
 
Mediebarometern för 1996 har tillförts en kommentar av Medieforskaren Yngve Lindung. 
Lindung delar in medierna i tre grupper; det litterära (böcker, morgon- och kvällstidningar, 
vecko- och månadstidningar, special- och facktidskrifter), det audiovisuella (TV, video, 
biofilmer) samt det auditiva (radio, kassettband, CD). (Det tryckta ordet i 
medierevolutionen, 1996, s 40)  
 
Hur lång tid ägnar vi åt de olika medierna en genomsnittlig dag? Statistiken visar att det 
totalt handlar om cirka 5,5 timmars mediekonsumtion. Fördelningen av den tiden mellan 
olika medier framgår av nedanstående diagram.  
 

Medier Antal minuter/dag och person % av total tid 

Det litterära mediet 76 23 

Det audiovisuella mediet 107 33 

Det auditiva mediet 146 44 

Total tid som ägnas åt medier 329 100 

 
Diagram 1. Genomsnittsindividens tidsanvändning av olika medier en genomsnittlig dag 1995  
(Källa: Det tryckta ordet i medierevolutionen, 1996, s 41) 
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En anledning till att läsning kommer först på tredje plats förklarar Lindung med att läsning 
kräver en annan koncentration än de andra medierna. Undersökningen har inte tagit hänsyn 
till om två medier nyttjats samtidigt. Om någon tillfrågad i undersökningen samtidigt läst 
och lyssnat på musik i 60 minuter räknas det som 60 minuter på vardera mediet. Lindung 
menar att det audiovisue lla mediet inte går att kombinera med läsning. Det finns dessutom 
delar av befolkningen som har lässvårigheter och som inte gärna läser längre texter som 
t.ex. böcker, skriver Lindung. En anledning till att det auditiva mediet kommer först beror, 
enligt Lindung, på att musiklyssning är en mycket vanlig sysselsättning. (Ibid, s 40-41) 
 
Den tid som genomsnittssvensken ägnar åt läsning har, enligt Lindung, alltsedan 
mätningarna startade 1979 varit stabil, en timme per dag. Han finner ingen anledning att tro 
att den tiden var längre innan de elektroniska medierna slog igenom. Tvärtom är det så att 
vi ägnar mer tid åt läsning nu än någonsin, om man räknar in all läsning. Han tar som 
exempel textremsorna som vi läser till alla utländska filmer och till reportage i 
nyhetsprogrammen. (Ibid, s 43-44) 
 
Lindung skriver att ”det svenska folket kan göra anspråk på att bli betraktat som ett i hög 
grad läsande folk, ett av de mest läsande i världen”.  Han menar att det inte finns någonting 
som tyder på att det skrivna ordet är hotat, eller att vi skulle överge det för andra 
medievanor. ”Ändå fortsätter debattörer att framföra pessimistiska påståenden och farhågor 
om det litterära mediets ställning och framtid, om bokens och bokläsningens”, skriver 
Lindung. Han anser att man bör fundera över vilka intressen de som påstår det företräder 
och ”vilka positioner de intar på det litterära fältet”. (Ibid, s 52) Även Lindung konstaterar 
dock att lågutbildade småbarnsföräldrar ägnar allt mindre tid åt läsning. De som ägnar allra 
minst tid åt läsandet av böcker är korttidsutbildade samt egna företagare. (Ibid, s 45-47)  
 

 
7.2 Barnbokens ställning 

 
Som jag nämnde i inledningen till kapitel sju, utkom 1996 en rapport från Statens Kulturråd 
med titeln Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och barnomsorgen. Den var 
utarbetad av Siv Hågård vid Statens Kulturråd på uppdrag av regeringen. 11  
 
Ursprunget till rapporten var att försäljningen av barnböcker minskat med en fjärdedel 
under åren 1990/91 till 1994. Samtidigt minskade utlåningen av barnböcker på biblioteken. 
Den här statistiken var framtagen av Svensk Bokförläggarförening och där var man förstås 
orolig över utvecklingen. Minskad försäljning och utlåning medförde minskade 
royaltyersättningar och biblioteksersättningar för författare samt minskade inkomster för 
förlagen. Det innebar att förlagen blev mer restriktiva med sin utgivning och satsade på 
sådant de visste skulle sälja. Bokklubbarna fick dessutom färre medlemmar. Bokläsandet 
bland de yngsta (3-8 år) hade minskat. 1984 hade 85 procent av barnen kontakt med böcker 
varje dag, 1992 var siffran nere i 74 procent. Lågutbildade föräldrar läste år 1984  
32 minuter per dag för sina barn. 1992 var siffran 20 minuter per dag. 
 
Siv Hågård ger flera troliga förklaringar till såväl den minskade försäljningen som 
utlåningen. Barnfamiljernas försämrade ekonomi p.g.a. ökad arbetslöshet är en anledning 
till att försäljningen minskade. Barnböcker är dyra att köpa och det är självklart ingenting 

                                                 
11 Siv Hågård ingår i Läsrörelsens styrelse och kampanjen Läsrörelsen använder sig i sitt informationsmaterial av 
statistik som redovisas i rapporten. 
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som prioriteras när det måste sparas. En annan viktig förklaring är att kommunerna började 
spara in på många områden som berör barn:  
• Förskolans barngrupper blev större samtidigt som personalen minskade. Att dela upp 

barnen för att gå till biblioteket med de äldre barnen var i många fall inte längre möjligt.  
• Mellan åren 1990 och 1994 stängdes 10 procent av landets biblioteksfilialer och  

14 procent av bokbussarna drogs in.  
• Öppettiderna minskade på många av landets bibliotek.  
• 1990 fick 70 procent av alla förskolor och fritidshem del av bibliotekens uppsökande 

verksamhet. 1993 var den siffran nere i 54 procent. 
• Mycket av bibliotekens resurser gick under början på 1990-talet till 

informationsteknologi, både utrustning och utbildning. 
 
En annan orsak till minskad försäljning och utlåning är förstås att böckerna lever i hård 
konkurrens av andra medier, framför allt TV. (Barnbokens ställning, 1996, s 9) 
 
 
7.3 Boken i tiden 

 
I oktober 1996 gav regeringen chefen för Kulturdepartementet i uppdrag att kartlägga 
situationen för boken och kulturtidskrifterna. En särskild utredare skulle pröva de 
dåvarande statliga åtgärderna för att se hur ändamålsenliga de var, samt föreslå framtida 
statliga insatser. Utredningen tog namnet Boken och kulturtidskrifterna. Anna-Greta Leijon 
utsågs till utredningens verkställande direktör och Marianne von Baumgarten-Lindberg till 
huvudsekreterare.12 Flera experter inom området deltog i arbetet med utredningen och 
däribland fanns Kristina Ahlinder från Svenska Förläggarföreningen, John Erik Forslund 
från Sveriges Författarförbund, Joneta Be lfrage från Sveriges Allmänna Biblioteksförening, 
departementssekreterare Birgit Gunnarsson från Kulturrådet, Anna-Sofia Quensel från 
Föreningen för Svenska Kulturtidskrifter, Thomas Rönström från Svenska 
Bokhandlareföreningen samt Barbro Thomas även hon från Kulturrådet. Redan efter ett år, 
i oktober 1997, var utredningen klar och presenterades i form av Boken i tiden. (Boken i 
tiden, 1997, s 3) 
 
Det finns omfattande statistik om svenska folkets läs- och medievanor. Statens Kulturråd 
ger ut Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek, Nordicom ger ut 
Mediebarometern (se ovan) och Barnbarometern publiceras av Mediemätning i 
Skandinavien. Boken i tiden redovisar statistik från dessa undersökningar. 
 
I utredningen konstateras att boken ganska väl har behållit sin ställning trots den ökande 
användningen av andra media. Det finns dock stora skillnader mellan olika grupper i 
samhället. Barns läsning och kontakt med böcker har minskat och framför allt handlar det 
om barn vars föräldrar har en låg utbildning. (Ibid, s 21) 
 
Här följer några av de förslag till åtgärder som utredningen resulterade i:  
 

• Läsfrämjande åtgärder för barn, särskilt de under 10 år. 
• Att varje år ge ut en barnbokskatalog med det senaste årets samlade bokutgivning 

för barn och ungdom.  
• Distribution av de litteraturstödda titlarna till bibliotek och bokhandel 

                                                 
12 Marianne von Baumgarten-Lindberg ingick i kampanjen Läsrörelsens läsråd 
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• Stöd till en katalog över de litteraturstödda titlarna och stöd till läsfrämjande i 
samverkan mellan bibliotek och bokhandel 

 (Ibid, s 265) 
 

I utredningen framför utredarna uppfattningen att boken är den främsta kulturbäraren i vårt 
samhälle. Det står inte uttryckligen att någon litteratur är bättre än någon annan, men det är 
underförstått att de läsfrämjande åtgärderna för barn skall omfatta kvalitetsböcker, eller 
åtminstone leda till att unga människor hittar till böcker av god kvalitet. Utredningen ledde 
till att det nu finns pengar att söka via Statens Kulturråd för läsfrämjande åtgärder riktade 
till barn och ungdomar. En barnbokskatalog med den samlade utgivningen av svenska 
barnböcker ges även ut varje år.  
 
 

 
7.4 Demokratiutredningen 
 
Jag har läst Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati för att se om 
läsningens betydelse för förverkligandet av folkstyre diskuteras där. Under rubriken 
delaktighet står det: ”Ingen är formellt utestängd. Däremot skapar bl.a. klasstillhörighet, 
ålder och etnicitet ojämlika förutsättningar att delta.” Vidare skriver utredarna: ”Allas 
erfarenheter och kunskaper behövs i en fungerande demokrati. Idag ställs allt för många 
utanför p.g.a. attityder eller praktiska hinder”. (En uthållig demokrati, 2000, s 36-37) Ett 
praktiskt hinder kan självklart vara bristande läsförmåga. Jag har inte funnit någonting i 
demokratiutredningens betänkande om läsningens betydelse för demokratin. Under 
rubriken Medialisering diskuteras olika mediers betydelse för demokratin. De medier som 
behandlas är dagspress, tidskrifter samt radio och TV. Boken omnämns inte i detta 
sammanhang. Däremot nämns biblioteken som en plats där det offentliga samtalet kan föras 
(Ibid, s 242) och att biblioteken tillsammans med skolan och folkbildningen har till uppgift 
att hjälpa människor att kritiskt granska och analysera information. (Ibid, s 103)  
 
Att Demokratiutredningen anser att läsning är viktigt för demokratin framgår av att man 
givit ut en debattskrift om läsning och demokrati, Läsarna och demokratin. Med den ”vill 
Demokratiutredningen uppmärksamma läsandets betydelse för såväl den svenska 
demokratins historiska genombrott som dess framtida fördjupning”. (Läsarna och 
demokratin, 1998) Författaren Anders Johnson13 står själv ansvarig för det som sägs i 
debattskriften, det vill säga Demokratiutredningen har inte granskat den eller lagt sig i 
innehållet. Johnson menar att: ”Vi måste själva utveckla en förmåga till källkritik och 
tolkning av texter. För att kunna följa med i det snabba informationsflödet är det också bra 
om vi kan frigöra oss från invanda tolkningsmönster som begränsar tänkande och 
handlande. En god läsvana gör oss bättre på att omvandla information till kunskap”. 
Johnson vill arbeta för ett litteratare Sverige. Med litterat menas att man tidigt grundlagt 
goda läsvanor och ser det som ett livslångt projekt att upprätthålla och utveckla sin 
läsförmåga. (Ibid, s 37-38)  
 
Johnson menar vidare att ”det ur demokratisk synpunkt finns en viktig skillnad mellan 
textmedier och talmedier, nämligen att läsarens makt över texten är betydligt större än 
lyssnarens över talet”. Den som läser kan själv välja hur och när han/hon skall läsa. Det går 
att hoppa över, läsa om och att gå fram och tillbaka i texten. Avsändaren av texten har även 

                                                 
13 Anders Johnson är författare och har varit riksdagsledamot för folkpartiet liberalerna. 



 18 

större möjligheter att utforma ett mer nyanserat budskap och föra djupare resonemang i en 
skriven text.   
 
 
 

8 Föreningen Läsrörelsen 

 
I det här kapitlet beskrivs i korthet föreningen Läsrörelsen, och därefter följer ett kapitel om 
kampanjen med samma namn. Uppgifterna om föreningen Läsrörelsen är hämtade från ett 
informationsblad från föreningen (Läsrörelsen, en sammanfattning) samt från föreningens 
hemsida (www.lasrorelsen.nu.) 
 
Läsrörelsen är en ideell förening som bildades 1999 av människor med intresse för 
folkbildning. Dess syfte var att främja läsning hos den svenska allmänheten. 14 Bakgrunden 
till att föreningen Läsrörelsen bildades var att nya siffror visat på att ”25 procent av de 
vuxna svenskarna saknar den läs- och skrivförmåga som krävs när man går ut grundskolan” 
och att föräldrar läste allt mindre för sina små barn. (Läsrörelsen, en sammanfattning)   
 
Förre folkpartiledaren Bengt Westerberg var föreningens styrelseordförande. I styrelsen 
ingick redan från början Elisabeth Reslegård. Hon var även kampanjledare för kampanjen 
Läsrörelsen. Reslegård hade tidigare arbetat med två andra kampanjer, Dyslexi- respektive 
Psykekampanjen.  
 
Läsrörelsens styrelse i övrigt såg ut på följande vis i maj 2003, då jag hämtade uppgifterna 
från Läsrörelsens hemsida. Jag presenterar styrelsemedlemmarna på samma sätt som de 
presenterades där: 
 
Ingemo Bonnier, redaktör med stor erfarenhet av ungdomskultur  
Siv Hågård, bibliotekskonsult, tidigare Statens Kulturråd  
Mats Jämterud, med stor erfarenhet av ungdomskultur  
Tina Lindemalm, ledarskapskonsult, tidigare ordförande i Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening  
Kerstin Lööv, ursprunglig idégivare till kampanjen Läsrörelsen och redaktör för tidningen 
Skolledaren 
Kurt Stern, folkbildare, tidigare chef för ABF Stockholm och ABF-huset.  
 
Föreningen Läsrörelsens första kampanj hette även den Läsrörelsen och invigdes på Bok- 
och Biblioteksmässan i Göteborg hösten 2000. Samtidigt som den avslutades hösten 2002 
startade föreningen Läsrörelsen sin andra kampanj som fick namnet Lär för livet.  

                                                 
14 Uppgiften är hämtad från Läsrörelsen stadgar  
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9 Kampanjen Läsrörelsen 
 

Mottot för kampanjen Läsrörelsen var ”Ge dina barn ett språk”, men kampanjen ville vända 
sig till alla åldrar. Kampanjen Läsrörelsen ”såg språket som en av förutsättningarna för 
demokratin och ville lyfta fram den läsning som ger sammanhang, inre bilder, associationer 
och lust” (se text 3, rad 19-20).  
 
Kampanjen Läsrörelsen var ett upprop för läsning av böcker. Föreningens ordförande, f.d. 
folkpartiledaren Bengt Westerberg, uttryckte sin oro över bokens hotade situation så här: 
”Så när vi startat Läsrörelsen driver vi inte någon kampanj mot andra medier, vi tycker att 
dom också har stora förtjänster, många av oss älskar bio t ex. Men vi är oroliga över att 
läsningen går tillbaka, vi vill slå ett slag för läsningen. Det är viktigt att man lär sig läsa, 
gör man det inte i unga år är risken att man aldrig lär sig den konsten”. Vidare säger han: 
”Vi tror att det är viktigt med läsning för att utveckla den intellektuella förmågan när man 
kommer ut på arbetsmarknaden men också när man skall ha glädje av kulturens alla 
möjligheter.” (Arvidson, 2000, s 8)   
 
Kampanjen genomfördes tillsammans med 120 samarbetspartners. Däribland fanns många 
bokförlag, stora som små, Sveriges författarförbund, Författarcentrum, olika studieförbund, 
många kommunbibliotek, bokhandlare och teatrar.15. Alla Sveriges län medverkade och 
hade länsupptakter. Länsbiblioteken var spindlar i nätet och alla landshövdingar var 
beskyddare för kampanjen i sina län. Knutet till kampanjen Läsrörelsen fanns ett Läsråd 
med 34 namnkunniga personer. Här fanns bl.a. författare, förläggare, bibliotekarier, 
läsforskare och redaktörer.16 Kampanjen Läsrörelsen hade även ett 60-tal budbärare som 
alla ansåg att läsning är viktigt. Bland dessa fanns människor från olika samhällsgrupper 
och med olika yrken. 17 Exakt vad budbärarna och Landshövdingarna hade för funktion och 
om de utförde några uppdrag åt kampanjen har jag inte undersökt. Läsrådets roll var att 
verka som en aktiv referens- och idégrupp till styrelsen. (www.lasrorelsen.nu samt 
Läsrörelsen – en sammanfattning)  
 
 
9.1 Finansiering 
 
Verksamheten finansierades med bidrag på drygt 13 miljoner kronor från fonder, stiftelser 
och näringsliv. Dessutom fick kampanjen varor och tjänster till ett värde av dryga  
20 miljoner kronor. Det var t.ex. papper, tryck- och reklamtjänster, 3000 affischer i 
storformat, information på 18 miljoner mjölkförpackningar och helsidesannonser i ett 80-tal 
dagstidningar. 
 
Kampanjen Läsrörelsen hade tre stora samarbetspartners; Bonnierföretagen, KF Media och 
Stiftelsen Natur & Kultur. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond bidrog 
med 1,8 miljoner kronor till kampanjens allmänna verksamhet och till två projekt som 
riktade sig till barn och ungdomar. 1 miljon kronor från Stiftelsen Framtidens Kultur och 
3 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden gick till skriv- och berättarfestivaler. 
 

                                                 
15 Se bilaga 3 
16 Se bilaga 1 
17 Se bilaga 2 
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Allmänna Arvsfonden gav ytterligare 2,9 miljoner kronor till projekten Litteratur i vården 
och projektet ”0-7 år”. Dessutom delfinansierade Allmänna Arvsfonden boken Färska ord. 
Inför kampanjstarten fick kampanjen 600 000 kronor av Stiftelsen Framtidens kultur. 
(www.lasrorelsen.nu)  
 
 
 
9.2 Projekt 
Den källa jag har använt för att beskriva de olika projekten är Läsrörelsens egen hemsida: 
www.lasrorelsen.nu.  
 
9.2.1 Stör mig inte - jag läser 
Kampanjen Läsrörelsen gav tillsammans med En bok för alla ut en intervjubok av Gunnar 
Arvidsson. Boken heter Stör mig inte – jag läser och där berättar 29 kända och okända 
svenskar om sitt läsande.  Boken kom ut i 25 000 exemplar till kampanjens invigning 
hösten 2000. Syftet med boken var att inspirera till läsning. 

 
9.2.2 Barnböcker på McDonalds  
En av kampanjen Läsrörelsens metoder för att öka läsningen bland svenska folket var att 
hitta nya platser för spridandet av böcker. En sådan arena var en känd hamburgerkedja. 
Under januari- februari 2001 genomfördes ett samarbete med Munkedals pappersbruk och 
McDonald´s. 1,2 miljoner barnböcker spreds på alla McDonald´s restauranger is tället för 
den vanliga leksaken man får vid köp av barnmenyn, Happy meal. De böcker som spreds 
på det här viset var ABC av Lennart Hellsing samt Mamma Mu gungar av Jujja och Thomas 
Wieslander för de mindre barnen. För de äldre barnen fanns tre böcker att välja på:  
I morgon när kriget kommer av John Marsden, Sanning eller konsekvens av Annika Thor 
och Sixten av Ulf Stark.  
 
Alla som köpte någon av hamburgermenyerna fick dessutom en rabattkupong som gav  
30 procent på valfri bok hos bokhandlare eller i varuhus. Hur många som utnyttjade det 
erbjudandet har jag ingen uppgift om. 
 
9.2.3 Skriv- och berättarfestivaler 
Elever i årskurs fyra inbjöds att skriva och berätta under våren 2001. 34 000 tioåringar18 i 
mer än 1 50019 skolor deltog. Projektet genomfördes i samarbete med TG Skrivab20, 
Creator21, Utbildningsradion och med stöd av Stiftelsen framtidens kultur och Allmänna 
arvsfonden. För lärarna fanns ett särskilt lektionsmaterial och en webbsida med råd och 
tips. 60 klasser22 fick besök dels av författare dels av Stockholms Improvisationsteater. 
Priser delades ut på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. 

 
 
 

                                                 
18 Totalt fanns det drygt 127 640 11: åringar den 31/12 2002, (dessa var 10 år 2001) enligt SCB: s statistik, 
www.SCB.se  
19 Läsåret 2000-2001 fanns det 4584 kommunala grundskolor, däribland skolor med enbart lågstadium eller 
högstadium, www.SCB.se  
20 T G Skrivab är en leverantör av kontorsmaterial, datatillbehör m.m.  
21 Creator Teknisk utveckling AB tar ansvar för, leder och administrerar projekt inom produktutveckling åt 
tillverkande och marknadsförande företag. 
22 Totalt fanns det ca 4000 klasser, åk 4 i landet, www.SCB.se 



 21 

9.2.4 Skriv själv 
Kampanjen Läsrörelsen uppmanade, hösten 2001, högstadieungdomar att skriva om ämnen 
de själva var engagerade i. Uppmaningen gick ut på 6 miljoner av Arlas mjölkpaket. 999 
artiklar, 131 webbtidningar och 28 papperstidningar skickades in. Sajten www.skrivsjalv.nu 
ingick i projektet och den fick nästan 200 000 besök23 hösten 2001. Vinnarna fick en 
studieresa till Amsterdam i pris. Projektet skedde i samarbete med Tidningsutgivarna och 
Sveriges dagstidningar. 

 
9.2.5 Färska ord – ny svensk litteratur för gymnasister  
Detta projekt genomfördes tillsammans med Skolverket och bokförlag hösten 2001. 
Inbjudan gick ut till gymnasielärare i svenska och i svenska som andraspråk samt till 
gymnasiebibliotekarier. Cirka 200 skolor anmälde sig, 100 fick delta i projektet. Projektet 
inleddes med ett tvådagarsseminarium om den samtida svenska litteraturens roll i 
undervisningen. Författare, pedagoger och ledare för skrivarverkstäder deltog. Det fanns 
förslag på litteratur i pocket av etablerade och nya författare från 1900-talet. Böckerna gick 
att köpa i klassuppsättningar till mycket rabatterat pris. En författarturné till de deltagande 
skolorna genomfördes.  
    
9.2.6 Ordspelet Tord 
Ett projekt riktade sig till tonårskillar mellan 13 och 19 år som är vana datoranvändare och 
gärna spelar dataspel. Kampanjen Läsrörelsen, Norstedts Ordbok, Abel&Baker24 och 
MSN.SE25 samarbetade om ordspelet som låg på nätet. 8 00026 registrerade sig och deltog i 
tävlingen. Vinnaren fick en resa för två genom Europa. Ekonomiskt stöd kom från Svenska 
Akademien. 
 
9.2.7 Förskolebarn – 0-7 år 
Kampanjen Läsrörelsens budbärare Alfons Åberg uppmanade via Arlas mjölkpaket landets 
förskolebarn att tävla med sitt bästa ord. Över tusen barn deltog och en jury utsåg vinnaren. 
Wiktor, 2,5 år, vann med ordet ”fickla” – att lysa med ficklampa under täcket. En skrift 
med goda råd Små barns språkvärld trycktes i 30 000 exemplar och skickades till förskolor. 
I samarbete med En bok för alla gavs boken Fickla, avloppsrör och stjärnprickig ut. Den 
handlar om hur små barn tillägnar sig språket. Kampanjen ordnade föreläsningar och 
seminarier, runt om i landet, om barns språkutveckling. 

 
9.2.8 Läsrum 
Kampanjen Läsrörelsen ville inspirera till läsecirklar för vuxna - så kallade Läsrum - i 
bostadsområden och på arbetsplatser. Här samarbetade kampanjen med studieförbund, 
hyresgästföreningar, fackförbund, Utbildningsradion/UR, förlag, bokhandlare, bibliotek 
och lokala kulturhus. En lista med ett 50-tal aktuella cirkelböcker fanns på Läsrörelsens 
hemsida och en föreläsarlista togs fram tillsammans med författarcentrum. Intresset var 
dåligt från studieförbunden och ett nytt försök skall, enligt kampanjen Läsrörelsen, göras 
med biblioteken.  
 
 
 

                                                 
23 Totalt fanns det ca 350 000 högstadieungdomar enligt SCB: statistik, www.SCB.se. Samma person kan ha besökt 
sajten flera gånger. 
24 Abel & Baker är en designbyrå 
25 MSN.NE är en portal på webben   
26 31/12 2002 fanns det drygt 386 900 pojkar som var 14-20 år, de var 13-19 år 2001, www.SCB.se 
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9.2.9 Litteratur i vården  
Detta var ett projekt som riktade sig till vårdpersonal för att stötta dessa i deras yrkesroll. 
Litteraturen användes som verktyg för att tydliggöra personalens arbete samt för att öka 
kunskapen och stärka självförtroendet hos deltagarna. Forskare knöts till projektet som 
levde vidare i ny form i kampanjen Lär för livet. 

 
9.2.10 Övriga projekt 
Utställningen - Visst minns du Kitty, Biggles och Lotta? – fanns att se på Kungliga 
Biblioteket i Stockholm hösten 2000. Den handlade om B. Wahlströms ”röda och gröna 
ryggar”.  
 
Kampanjen Läsrörelsen arrangerade föreläsningar och seminarier. Samarbete skedde med 
flera teatrar, bl.a. Stockholms Stadsteater och Backa Teater i Göteborg.  

 
 

 

10 Retorik och argumentationsanalys 
 
Eftersom jag har analyserat kampanjen Läsrörelsens texter med hjälp av 
argumentationsanalys och retorisk analys följer i det här kapitlet en beskrivning av hur jag 
använt dessa metoder. Jag har medvetet placerat detta metodavsnitt i direkt anslutning till 
själva analysen, detta för att förenkla läsningen av uppsatsen.  

  
 

 
10.1 Historik 
  
Retorik är en mycket gammal konst eller vetenskap som skapades av grekerna och romarna 
under antiken. Ända till mitten av 1800-talet var retorik ett obligatoriskt ämne i alla 
västerländska skolor. Då började många att betrakta retoriken som ett sätt att vilseleda och 
manipulera och ämnet försvann från skolschemat. Efter andra världskriget började man 
återigen tala, skriva och forska om retorik. (Johannesson, 1998, s 7-8)  
 
Ordet retorik betyder talandets konst och retorik handlar om konsten att tala så att man 
övertygar. Inom den klassiska retoriken finns det tre medel för att övertyga: ”genom väl 
valda argument (logos); genom den karaktär eller personlighet talaren framvisar (ethos); 
samt genom de känslor som han lyckas väcka hos åhörarna (pathos)”. Att väcka känslor är 
ofta viktigare än att förmedla fakta. (Ibid, s 14-19) 
 
Skillnaden mellan en retorisk analys och en argumentationsanalys är att den senare 
koncentrerar sig enbart på logos, intellektet. Men en argumentationsanalys behöver ibland 
ta hjälp av retorikens ethos och pathos för att analysen ska bli fullständig. (Bergström 2000, 
s 140-141) Genom att ställa frågor om ethos kan man bli uppmärksam på hur avsändaren av 
en text vill framställa sig själv, och det är som jag senare ska visa inte oviktigt för 
tolkningen av texten. Textens pathos, d.v.s. de känslor den vill väcka, är också viktig för 
förståelsen. (Ibid, s 129-130) Det är på detta sätt jag gjort mina egna textanalyser. 
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10.2 Faktorer att ta hänsyn till vid verbal påverkan 
  
Føllesdal talar om tre faktorer att ta hänsyn till vid verbal påverkan: avsändarens betydelse, 
budskapets betydelse och mottagarens betydelse. (Føllesdal, 2001, s 18-28) 

 
1. Avsändarens betydelse 
Om de upplysningar vi får kommer från en trovärdig källa, dvs. en källa som är 
välinformerad och inte för oss bakom ljuset, har vi större benägenhet att ta dem för sanna. 
En människa som vi betraktar som god uppfyller sannolikt dessa båda krav på trovärdighet. 
En expert med hög prestige inom sitt ämne väcker stor tilltro, förutsatt att det inte framgår 
att det ligger i expertens (avsändarens) eget intresse att mottagaren tar till sig budskapet. Då 
minskar trovärdigheten.  
 
Åhöraren tar lättare till sig budskapet om avsändaren är någon åhöraren tycker om. Saker 
som kan göra att åhöraren lättare övertalas kan vara ett vackert ansikte, en behaglig röst, 
rikedom eller berömmelse. Att avsändaren befinner sig i samma situation som mottagaren, 
till exempel tillhör samma klass, kön eller ålder hjälper också till.  

 
2. Budskapets betydelse 
Naturligtvis är budskapets innehåll oerhört betydelsefullt för om man låter sig påverkas 
eller inte. Føllesdal menar att ”man mycket lättare påverkas till att förändra fördelningen av 
sin uppmärksamhet än till att förändra sina värderingar och hållningar”. Nästan all reklam 
går till så att man får oss att se vissa saker och bortse från andra. Experiment har dock visat 
att en välbalanserad bild som även redovisar motargument är den som är mest verkningsfull 
om man ska övertyga någon som ursprungligen är av en annan åsikt. Om mottagaren redan 
lutar åt att vara överens med avsändaren är det dock bättre med en ensidig framställning. 

 
3. Mottagarens betydelse 
Alla är inte lika mottagliga för påverkan. Dels kan det bero på personlighetsdrag; en del 
människor är helt enkelt lättare att påverka än andra. Dels kan det kan det bero på hur stor 
kunskap mottagaren redan har om båda sidor av en sak. Hur budskapet tas emot beror också 
på hur väl en ståndpunkt passar in bland övriga ståndpunkter som mottagaren redan har. 
Människor kan låta sig påverkas upp till ett visst avstånd från den egna ståndpunkten, men 
en viss gräns nås, den s.k. acceptansmarginalen, blir reaktionen den omvända. Då tar man 
ofta avstånd såväl från inlägget som från dess upphovsman. Acceptansmarginalen ligger på 
olika nivå för olika människor. En del människor verkar ha en snäv acceptansmarginal på 
alla områden och ser då gärna världen i svart och vitt.  

 
 
 

10.3 Argumentationsanalys i praktiken 
 
En argumentationsanalys innebär att man tolkar och preciserar där så krävs, att man 
studerar om resonemang är logiskt giltiga och om underförstådda premisser behöver 
klargöras. Man klargör om påståendena är relevanta och hållbara samt om författaren 
utnyttjat retoriska grepp, som värderingar eller starka känslouttryck. Allt detta ska leda till 
en bedömning av om tesen är hållbar, d.v.s. om det förefaller rimligt att acceptera det 
författaren vill övertyga läsaren om. (Törnström, 2001, s 17)  
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”En argumentativ text utgörs idealiskt av en tes, argument för tesen och eventuellt 
motargument till tesen, som den som driver tesen då vanligen tar upp och bemöter.”  
(ibid, s 9) Tesen är det påstående som författaren eller talaren försöker visa är hå llbar. Att 
finna tesen är avhängande för analysen. En tes är ett ”påstående som det argumenteras för, 
men som inte är avsett att påverka hållbarheten hos något annat påstående i 
argumentationen”. (Björnsson, 1994, s 19) Författaren söker stödja tesen genom att ge 
argument för den. Dessa stödjande argument kallas pro-argument. Pro-argumenten utgörs 
av andra påståenden än själva tesen och deras uppgift är alltså att göra tesen mer trovärdig. 
Contra-argumenten däremot, är påståenden som gör det mindre troligt att tro att tesen är 
hållbar. (Ibid, s 20-21 samt Törnström, s 9)  
 
Ett påstående som är avsett att öka relevansen hos argument kallas premiss. En premiss är 
något som, antingen är utskrivet eller underförstått och måste läggas till av läsaren, för att 
ett påstående ska bli relevant. Exempel: ”Jag skulle gärna åka på en charterresa till 
Mallorca, men tvättmaskinen har just gått sönder och jag måste köpa en ny.” Det 
underförstådda, eller premissen, skulle då bli att personen inte har tillräckligt med pengar 
för de båda ”nöjena”.  

 

 
11 Analys av kampanjen Läsrörelsens text:  
FAN, FAN, FAN (text 1) 
 
Den första av kampanjen Läsrörelsens texter som jag analyserat fanns som affisch i 
formaten A3, A2 samt 70 x 100 cm. Texten kunde också läsas på stora annonsplatser i så 
kallat Eurosizeformat, 118,5 x 175 cm (www.jcdecaux.se) i ett tjugotal orter runt om i 
Sverige första veckan år 2001. Samma text publicerades som helsidesannons i en mängd 
dagstidningar sommaren 2001. (Reslegård, 2003-12-11) 
 
Intill texten fanns en bild på ett aphuvud med gapande mun. Bildtexten löd: ”Det som 
skiljer oss från våra närmaste släktingar är 0,5 procent av arvsmassan och våra talorgan.” 
 
För att det ska bli lättare att hitta i texten har jag märkt upp den genom att numrera varje 
rad.  

 
FAN, FAN, FAN 
1. Ej antagen. Redan tillsatt. Fullt. Skyldig. 
2. Språket är nyckeln till det svenska samhället. Utan den är ett stort antal dörrar stängda,  
3. vissa till och med låsta och reglade. 
4. Lär man sig i unga år att stava NEJ alltför väl, kan försöken att ta sig förbi de tre  
5. bokstäverna leda till att man hamnar i utkanten av samhället. Eller i värsta fall utanför. 
6. I dag är det alltför många som saknar språknyckeln. 20 procent av dem som lämnar  
7. grundskolan gör det utan tillräckliga kunskaper i läsning och skrivning. 
8. Tusentals unga drömmer om en framtida plats i media- och musikvärlden. Men det finns 
9. inga genvägar. Framgångarna för Alice Bah, Fredrik Lindström och Kristian Luuk  
10. bygger på att de har något vettigt att säga i rutan. 
11. Men i musikbranschen då, där är det väl bara att rocka fett? Fråga Petter som tyckte att 
12. läsning var det tråkigaste han visste när han var elva år. När han kom i gång med  
13. musiken var böckerna och läsandet hans största inspirationskälla. 
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14. En människas språk grundläggs tidigt. Därför är det oroande att allt färre föräldrar läser 
15. för sina barn. Och att de som läser ägnar umgänget med böcker allt kortare tid. Den  
16. ständiga kampen om tiden, och mediabrusets dån, gör att de tystlåtna böckerna allt  
17. oftare blir stående i sin hylla.  
18. Men läsandet är ett oöverträffat sätt att utveckla barnens språk och fantasi. Det är dags 
19. att plocka fram böckerna igen. Visa barnen de fantastiska hemligheter som pärmarna 
20. gömmer. Utnyttja bibliotekens mångfald och all kunskap som finns där. 
21. Ge barnen tid. Berätta om allt den spröda nyfikenheten pekar på. Använd samtalet till 
22. att stimulera barnens fantasi och förmåga att beskriva sina känslor; de rätta orden kan 
23. göra underverk i den känslomässiga centrifug som puberteten innebär. 
24. Vi vet att vi trampar i närheten av en del ömma tår och dåliga samveten. Men vi tar den 
25. risken, för det viktigaste du kan ge dina barn är ett språk. Och onda tår brukar gå över 
26. ganska fort. 
27. Ge dina barn ett språk. 

 
 

 
11.1 Hur lyder budskapet? 
 
Vad propagerar kampanjen Läsrörelsen för i denna text? Det är inte helt lätt att förstå. Den 
vill säga väldigt mycket samtidigt och blir därför svår att tolka. För att komma fram till 
textens egentliga budskap började jag med att göra en förenklad beskrivande analys där jag 
tog fram tesen och olika argument som styrker den. Texten handlar dels om språk, dels om 
läsning. Tesen skulle kunna vara ”Det är viktigt att läsa”. Men då infinner sig genast en 
följdfråga: varför är det viktigt att läsa? Svaret som texten ger är att det är viktigt att läsa för 
att utveckla språket.  

 
Tes: Språket är nyckeln till det svenska samhället. (Rad 2) 
Premiss: Språk = Det svenska riksspråket. 
 
Pro-argument 1: Utan språknyckeln är ett stort antal dörrar stängda. Då kan man hamna i 
utkanten av samhället och i värsta fall utanför det svenska samhället. (Rad 2-5) 
 
Pro-argument 2: En människas språk grundläggs tidigt.(Rad 14) 
Premiss: Läsandet är ett oöverträffat sätt att utveckla barnens språk och fantasi. (Rad 18) 

 
Kampanjen Läsrörelsens budskap är alltså att det är viktigt att tillägna sig det svenska 
riksspråket. Det är till och med det viktigaste vi kan ge våra barn om de ska ha en chans att 
klara sig i samhället och på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att utveckla språket på är att 
läsa böcker. I texten talas även om att läsning av böcker kan utveckla fantasin, men det 
nämns i en bisats. Därefter återgår texten till att handla om språket. Språket behövs för att 
kunna beskriva sina känslor. Så här tror jag att kampanjen Läsrörelsen vill att vi ska tolka 
texten, men står det verkligen så? Och vilka retoriska grepp används i texten? Jag har 
fördjupat mig ytterligare i texten för att hitta eventuella andra budskap.  
 
Hur använder sig textförfattarna av pathos? D.v.s. vilka känslosträngar slår de an för att 
förstärka budskapet? (Johannesson, 1998, s 18) Texten börjar med några skrämmande ord: 
”Ej antagen. Redan tillsatt. Fullt. Skyldig.” (Rad 1) Som läsare förstår man genast att det är 
allvar. Ingen vill ju hamna utanför. Rubriken antyder vad som händer den som inte läser. 
Språket blir då mycket torftigt och svordomar får ersätta andra ord. En sådan person kan 
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inte uttrycka vad han eller hon känner utan kan bara säga fan, fan, fan. Eller som det stod 
på en annan av kampanjens affischer Ööhhhhhh... . Amen fatta rå! stod det på en annan och 
på ytterligare en affisch stod det Va??? För att ytterligare förstärka bilden av hur en person 
utan språk blir finns fotografiet av apan med den gapande munnen och bildtexten som säger 
att det nästan enbart är våra talorgan som skiljer oss från aporna. Naturligtvis är det 
skämtsamt menat från kampanjens sida, men en hel del allvar finns det i det.  
 
Kampanjen använder sig av ett typiskt retoriskt grepp, att väcka två starka känslor; fruktan 
och hopp. Kurt Johannesson skriver: ”Alla lever vi nämligen i konstant fruktan att 
framtiden kommer att medföra problem och faror som vi inte kan bemästra – vi upplever 
alltid vår överlevnad som osäker och hotad. Den tala re, det parti, den institution eller 
ideologi som kan övertyga människor att det finns goda skäl till hopp, genom bestämda 
orsaker eller åtgärder, vinner därför deras lojalitet och tacksamhet.” (Ibid, s 80) Just så 
utformar kampanjen Läsrörelsen sin text. Först beskrivs hotet, hur det kommer att se ut i 
framtiden för människor som inte har tillräckliga kunskaper i läsning och skrivning. 
Kampanjen Läsrörelsen har dock en lösning, det finns hopp. Alla kan tillägna sig ett språk 
genom att läsa. Och det som ska läsas är böcker. 

 
Slutet av texten är lite högtravande: ”Berätta om allt den spröda nyfikenheten pekar på.” 
(Rad 21) Det låter vackert, men vad betyder det? ”Använd samtalet till att stimulera 
barnens fantasi och förmåga att beskriva sina känslor.” (Rad 21-22) Att det är roligt och 
lustfyllt att läsa böcker sägs inte alls. Det enda som antyder något åt det hållet är att fantasin 
utvecklas genom att vi läser och att pärmarna rymmer fantastiska hemligheter. Istället 
betonas nyttoaspekten. Texten förmedlar att alla ska läsa böcker för att få ett språk och 
därmed en plats i samhället. 
 

 
 
11.2 Vem är avsändaren? 
  
Affischen är undertecknad Läsrörelsen, men det framgår inte vad Läsrörelsen är för 
någonting. För den som vill ta reda på mer finns adressen till föreningens hemsida skrivet 
längst ner med mycket små bokstäver. Där finns en lista på de företag och organisationer 
som Läsrörelsen samarbetade med. Även detta är skrivet med mycket små bokstäver, men 
informationen finns där för den som vill ta del av den. Jag vill ändå påstå att de flesta 
människor som såg affischen uppsatt på stan inte kan ha fått någon uppfattning om vem 
som förmedlade budskapet.  
 
Namnet Läsrörelsen måste vara valt för att ge associationer till andra folkrörelser. I Sverige 
har vi en unik tradition sedan början av 1900-talet med olika sorters folkrörelser. Först kom 
de religiösa rörelserna, så nykterhetsrörelsen och sedan de fackliga rörelserna eller 
arbetarrörelsen. Folkrörelserna är nära förknippade med demokrati och står på så vis för 
något positivt. Så här lyder definitionen av ordet folkrörelse enligt Nationalencyklopedin: 
”En i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från 
början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt 
centralt. Förledet ”folk” ville markera att man utvecklat egna ideologier med målet att 
förändra stat och samhälle.” Ursprungsbetydelsen av ordet folkrörelse är ”folk i rörelse” 
mot missförhållanden. (Nationalencyclopedin, 1991, 6:e bandet, s 482)  
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Bonniers lexikon har följande definition på ordet folkrörelse: ”Benämning på vissa 
gruppbildningar i det moderna samhället, kännetecknade av stor anslutning, demokratisk 
organisation och fri ställning gentemot statsauktoritet.” (Bonniers lexikon, 1966, Band 5,  
s 194) Enligt Nationalencyklopedin har folkrörelse blivit ”ett honnörsord som allehanda 
sammanslutningar gör anspråk på”. (N.E, s 482) 

 
”Vi vet att vi trampar i närheten av en del ömma tår”, står det i slutet av texten (Rad 24). 
Vilka är vi? Bengt Westerberg var kampanjens tillika föreningens ordförande. Läsrörelsen 
hade valt en ordförande som var känd för alla svenskar eftersom han hade varit partiledare 
för folkpartiet. Det var säkert en fördel i det här sammanhanget att han inte längre var det. 
Samtliga riksdagspartiers partiledare var kampanjen Läsrörelsens budbärare. Kampanjen 
gick på så vis inte att förknippa med någon särskild politisk riktning. Bengt Westerberg var 
som partiledare inte kontroversiell. Det mest uppseendeväckande han gjort är nog när han 
vägrade sitta i samma TV-soffa som partiledarna för Ny Demokrati, något som de flesta 
människor i Sverige uppskattade honom för. Han är en person som utstrålar lugn och 
saklighet. Jag tror många tycker att han ser trevlig ut, vilket enligt argumentationsteorin gör 
att mottagaren lättare tar till sig budskapet. (Føllesdal, s 20) 
 
Kampanjen Läsrörelsen har bland sina budbärare många olika sorters människor. Det är 
skådespelare, sjuksköterskor, idrottare, fonddirektörer etc.27 Läsrådet består av människor 
som kan mycket om böcker och läsning. 28 Det är författare, förläggare, läsforskare etc. Att 
så många människor, kända och okända, står bakom kampanjen ger den trovärdighet. Bland 
alla dessa går det för alla att hitta någon att identifiera sig med, någon som befinner sig i 
ungefär samma situation som en själv. Och många av dem som satt med i Läsrådet var 
också experter inom ämnet. Enligt Føllesdal ökar trovärdigheten om mottagaren kan 
identifiera sig med avsändaren eller om avsändaren är en expert inom området. (Føllesdal,  
s 18-22)  
 
Till frågan om ethos. Hur vill avsändaren av texten framställa sig själv? I den sista delen av 
texten framgår det tydligt. Avsändaren har kunskaper och insikter som inte alla har. De vill 
förmedla sitt viktiga budskap trots att de signalerar att en del människor kan uppfatta det de 
säger som ett påhopp. Men det är så viktigt att de gör det i alla fall, för den goda sakens 
skull. Och för barnens skull. ”Vi vet att vi trampar i närheten av en del ömma tår och dåliga 
samveten. Men vi tar den risken, för det viktigaste du kan ge dina barn är ett språk. Och 
onda tår brukar gå över ganska fort.” (Rad 24-26) Avsändaren arbetar för det goda.  

 
 

 
11.3 Vem är mottagaren? 
 
Affischen fanns i olika format varav det största var Eurosize (118,5 x 175 cm). Eurozsize-
tavlor är placerade på strategiska ställen där de ses av många människor. Dessa 
affischtavlor används av såväl stora klädfirmor som politiska partier. Kampanjen 
Läsrörelsen sa själv att den riktade sig till alla människor och därav kommer sig valet av de 
stora affischtavlorna.  
 

                                                 
27 Se bilaga 2 
28 Se bilaga 1 
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Att sätta en rubrik som chockerar är ett vanligt reklamgrepp. Avsikten är att få människor 
att bli nyfikna och att reagera. Det gjorde säkert många, men hur många läste vidare i 
texten? Det är en lång text som måste läsas i sin helhet för att budskapet ska gå fram. Läste 
de korttidsutbildade småbarnsföräldrarna hela texten eller var den inte riktad till dem? 
Vilka kampanjen Läsrörelsen egentligen tänkte sig skulle läsa affischen är svårt att förstå. 
Genom att ta exempel på människor som ungdomar förväntas känna till verkar första delen 
av texten vilja rikta sig till ungdomar. Därefter vänder sig texten till föräldrar som 
uppmanas att läsa mer för sina små barn. Sedan riktar sig innehållet till föräldrar med 
tonåringar. Hela kampanjens motto, Ge dina barn ett språk (rad 27) vilket är skrivet i större 
och fetare stil än övrig text, ger huvudintrycket att mottagarna är landets alla föräldrar.  
 
Många saknar språknyckeln, står det i texten.(Rad 2-3) Och tjugo procent av dem som 
lämnar grundskolan har inte tillräckliga kunskaper i läsning och skrivning. (Rad 6-7) Dessa 
människor riskerar alltså att hamna utanför samhället. Vad texten säger är att de människor 
som har svårigheter med att läsa ska läsa mer för att inte hamna utanför. Det får jag inte 
riktigt att gå ihop. De som går ut grundskolan med dåliga kunskaper i läsning och skrivning 
blir sedan föräldrar och då uppmanas de att läsa mer för sina barn. Detta trots att de själva 
har svårigheter med att läsa.  

 
 

 

12 Analys av kampanjen Läsrörelsens text:  
Jag är tyst, inbunden och vänder ofta ryggen till (text 2) 
 
Den andra av kampanjen Läsrörelsens texter som jag analyserat fanns som affisch i 
formaten A3, A2 samt 70 x 100 cm. Även denna text fanns som helsidesannons i ett stort 
antal dagstidningar sommaren 2001. (Reslegård, 2003-09-29 samt 2003-12-11) 
 
Intill texten fanns ett foto föreställande unga nazister som bränner böcker i Tyskland på 
1930-talet. Bildtexten löd: ”Att den fria tanken är det största hotet mot diktaturer och 
maktfullkomlighet finns det många upplysande exempel på.” 

 
Jag är tyst, inbunden och vänder ofta ryggen till. 
1.”Böckerna var som människorna som vände ryggen till. Bokryggarna talade språk som  
2. jag inte förstod. De tycktes håna mig för att jag kommit på fel plats. De knep ihop sina  
3. pärmar och förhöll sig tysta och slutna, men de förklarade ändå tydligt, att jag inte hörde 
4. till sällskapet.” 
5. Skildringen av den unge Ivar Lo-Johanssons möte med de Östermalmshöga bokhyllorna 
6. på en patentbyrå i Stockholm senhösten 1919 är tyvärr brännande aktuell även 80 år  
7. senare. 
8. Trots att ett sekel av folkbildning har gjort svenskarna till ett av världens mest läsande  
9. folk, håller läsandet återigen på att bli en klassfråga. 
10. Hos korttidsutbildade småbarnsföräldrar har det dagliga läsandet för barnen sjunkit från 
11. 80 till 52 procent på femton år, och lästiden har därmed halverats. 
12. Bland dem som går ut grundskolan har 20 procent inte tillräckliga kunskaper i läsning 
13. och skrivning. 
14. Detta är ett allvarligt problem för demokratin. 
15. Man kan nästan se historiens diktatorer hånle genom eldslågorna. 



 29 

16. Hoppet tänds hos den kinesiske kejsaren Shih Huang-ti som försökte stoppa läsandet 
17. genom att bränna alla böcker år 213 före Kristus. 
18. Den romerske kejsaren Diocletianus som brände alla kristna skrifter år 303 gnuggar  
19. belåtet sina händer. 
20. Skadeglädjen lyser i Joseph Goebbels som brände Nobelpristagare en masse 1933. 
21. 1945 fängslades Solzjenitsyn för kritiska uttalanden om Stalin och 1974 landsförvisades 
22. han efter att ha skrivit om sina upplevelser i Gulagarkepelagen. 
23. 1981 förbjöd militärjuntan i Chile Don Quijote därför att Pinochet tolkade romanen som 
24. att den förespråkade individens frihet. 
25. 1989 förkunnades en världsomfattande dödsdom över Salman Rushdie av islamiska  
26. fundamentalister. 
27. 1999 planerade regeringen i Bangladesh en offentlig avrättning av den nytänkande  
28. författaren Tasalima Nasarina. Hon tvingades fly för sitt liv och från sitt land. 
29. Diktatorernas dröm är analfabeter, för att de är lättast att styra. Den fria tanken är  
30. livsfarlig för den som kräver monopol på sanningen. Poeter och författare har blivit  
31. förföljda, tystade och inspärrade. 
32. Censur och förbud har använts för att begränsa och krympa idékartan. 
33. Tyrannernas rädsla är befogad. Det fria ordet sprider kunskap och störtar diktaturer. 
34. Det tredje riket finns inte mer. Men bokbålens bränsle av Hemingway, Steinbeck och 
35. Heinrich Mann lever vidare. Sovjets murar föll och Solzjenitsyn kunde återvända till 
36. Ryssland efter 20 år i exil. Salman Rushdie gick inte att tysta. 
37. Det mänskliga tänkandet, regnbågen av känslor, fakta och fantasier är grunden för  
38. demokrati och civilisation. Och boken är dess främsta budbärare. 
39. Vad kan man då göra för att hindra att kommande generationer känner sig avvisade av 
40. bokryggarna? Hur kan böckerna få liv hos nya läsare? Inte för att det är fint att läsa  
41. böcker, utan för att läsandet är ett oöverträffat sätt att utveckla språket, fantasin och de 
42. svindlande tankesprången. 
43. Vi som känner till de hemligheter som döljer sig mellan pärmarna måste ta oss tid att 
44. presentera boken; den vän man ännu inte känner. Som alltid kan finnas där. I väskan. I 
45. fickan. Vid sängen.  
46. Låt inte förutfattade meningar om genrer, författare eller bildningskomplex få böckerna 
47. att sluta sig. 
48. Guidar vi lustfyllt och lyhört kan boken öppna sig så som Walt Whitman diktar:  
49. ”Kamrat, det här är ingen bok, den som rör vid den berör en människa.” 
50. Ge dina barn ett språk. 

 
 
 
 12.1 Hur lyder budskapet? 
 

Den här texten är ännu längre än den förra. Jag har börjat med att plocka fram tesen och 
argumenten.  
 
Tes: Svenska folket måste läsa böcker fö r att demokratin skall bevaras. 
Premiss: Det är bra med demokrati. 
 
Pro-argument 1: Läsandet håller återigen på att bli en klassfråga. (Rad 9) 
Premiss: Ett klassamhälle är dåligt. 

 
Pro-argument 2: Det fria ordet sprider kunskap och störtar diktatorer. (Rad 33) 
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Premiss: Diktaturer är inte bra. 
  
Pro-argument 3: Boken är det mänskliga tänkandets främsta budbärare. (Rad 37-38) 
Premiss: Det mänskliga tänkandet är grunden för demokrati och civilisation. (Rad 37-38) 

 
Texten bygger på motsättningen mellan fruktan och hopp. Det ges många exempel på 
förtryck och förföljelser av författare och läsare. Så kan det se ut i diktaturer där det fria 
ordet inte är tillåtet. Vi lever i en demokrati, och Sveriges befolkning är ett av världens 
mest läsande folk. Men hur länge kommer det att fortsätta att vara så? Läsandet håller 
återigen på att bli en klassfråga, säger texten. Korttidsutbildade föräldrar läser allt kortare 
tid per dag för sina barn. (Rad 10-11) De siffror som presenteras i texten är lösryckta ur sitt 
sammanhang och egentligen omöjliga att tolka. Vad menas med att det dagliga läsandet har 
sjunkit från 80 till 52 % och att lästiden därmed halverats? (Rad 11) Och vad menas med att 
många saknar tillräckliga kunskaper när de går ut grundskolan? (Rad 12-13) Tillräckliga för 
vad?  
 
Lösningen, på det problem som målas upp av textmakarna, är att läsa böcker. Genom att 
läsa böcker utvecklas människors tänkande och det i sin tur är grunden för demokratin. Att 
det är böcker som ska läsas framgår tydligt. Läsning av tidningar, tidskrifter, texter som 
läses på Internet etc. nämns inte. Precis som i den förra texten är botemedlet för dem som 
har dåliga kunskaper i läsning att läsa mer.  
 
I Manguels bok återfinns några rader som kan ha fungerat som inspirationskälla när 
kampanjen Läsrörelsen utformade texten. Manguel skriver: ”Som århundraden av diktatorer 
har vetat är ett folk av analfabeter lättast att styra. Eftersom man inte kan lära sig av med att 
läsa när man väl kan det är den näst bästa lösningen att begränsa läsandets omfattning. Det 
är anledningen till att böcker mer än någon annan mänsklig skapelse har störtat diktaturer.” 
Därefter ger Manguel exempel på olika diktatorer som försökt sätta stopp för läsning. Ett 
exempel är den kinesiske kejsaren Shih Huang-ti som år 213 f. Kr brände alla rikets böcker. 
Ett annat är Joseph Goebbels som 1933 inför en jublande folkmassa brände böcker i Berlin. 
(Manguel, s 274-275) 
 

 
 

12.2 Vem är avsändaren? 
 
 Inte heller på den här affischen är avsändaren tydlig. Det framgår att det är Läsrörelsen som 

står bakom texten, men inte vad Läsrörelsen är få någonting. Adressen till Läsrörelsens 
hemsida finns på affischen.  

 
 Hur vill avsändaren framställa sig själv? Vilken karaktär eller personlighet vill de visa fram 

(ethos)? (Johannesson, s 18) Kampanjen Läsrörelsen värnar om det fria ordet och 
förespråkar demokrati och rättvisa.  

 
En klassiskt retorisk text strävar efter att förena avsändarens ”jag” och mottagarens ”ni” i 
ett tveklöst ”vi”. (ibid, s 81 ) Det greppet använder även kampanjen Läsrörelsens 
textmakare: ”Vi som känner till de hemligheter som döljer sig mellan pärmarna måste ta 
oss tid att presentera boken”. Här inbjuds vissa mottagare att ingå i en gemenskap. De 
mottagare, som i likhet med avsändaren, vet hur viktigt det är att läsa böcker, inbjuds att 
vara med och guida andra människor så att de börjar läsa böcker.  
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 12.3 Vem är mottagaren? 
 
 Som redan framkommit ovan är texten inte avsedd att läsas av den tilltänkta målgruppen. 

De korttidsutbildade småbarnsföräldrarna bör vara i åldern 20-35 år, d.v.s. de är födda 
någon gång mellan 1965 och 1980. Vilka referensramar har de? Vilka författare känner de 
till? Det är en lång text fylld med fakta. Exemplen på förtryck och förföljelse av författare 
är hämtade från olika tider och länder. Syftet med detta är att visa att det har förekommit 
sedan urminnes tider och fortfarande förekommer i vissa delar av världen. Den tanke som 
skall väckas är att detta inte får hända i vårt land. Att inte texten var tänkt att läsas av de 
korttidsutbildade småbarns föräldrarna är uppenbart. Även den här texten var tänkt att nå 
målet via andra, med hjälp lärare och bibliotekarier eller andra förmedlare av litteratur.  
 

 
13 Analys av kampanjen Läsrörelsens text:  
Vad är Läsrörelsen (text 3) 
 
Den tredje texten jag analyserat är har jag funnit på Läsrörelsens hemsida, 
www.lasrorelsen.nu. Samma text finns även i en informationsfolder från kampanjen.  
 
Vad är Läsrörelsen? 
1. Läsandet och skrivandet är själva grunden i de världar människan har skapat och intimt 
2. förknippat med det mänskliga tänkandet. 
3. Så kommer det att vara även i det IT-samhälle vi delvis redan är inne i. Därför är det  
4. allvarligt att det finns tecken på att det kvalitativa läsandet minskar bland unga och  
5. ersätts av ett fragmentariskt skummande som på sik t minskar den intellektuella  
6.   förmågan. 
7. Svenskarna är fortfarande ett av världens mest läsande folk – 75 procent av alla vuxna  
8. läser alldeles utmärkt – men frågan är hur länge? 
9. 25 procent av de vuxna svenskarna saknar den läs- och skrivförmåga som krävs för att 
10. komma in på gymnasiet. Andelen svenska män som aldrig öppnar en bok har ökat  
11. dramatiskt under de senaste 20 åren, bland de TCO-anslutna handlar det om en  
12. fördubbling.  
13. På 15 år har också föräldrars läsning för sina barn när de är mellan 3-8 år minskat med 
14. halva tiden. För 15 år sedan läste 85 procent av föräldrarna varje dag för sina små barn, 
15.  idag är siffran nere i 67 procent och lästiden har halverats. För korttidsutbildade  
16.  föräldrar har det sjunkit från 80 procent och 28 minuter till 52 procent och 9 minuter. 
[...] 
17. Läsrörelsen vänder sig till alla i alla åldrar och ser språket – att kunna använda sig av  
18. det talade och skrivna språket – som en av förutsättningarna för demokratin och vill  
19. lyfta fram den läsning som ger sammanhang och fyller människors inre med bilder,  
20. associationer och lust. 
21. Läsrörelsens motto är ”Ge dina barn ett språk” […] 
 
Ovanstående är ett utdrag ur texten. I fortsättningen kan man läsa om föreningen 
Läsrörelsens organisation och de olika projekten. Dessa uppgifter finns redovisade på annan 
plats i uppsatsen och därför har jag valt att inte ta med dem här.  
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Innehållet i texten är delvis detsamma som i de andra två. Anledningen till att jag tagit med 
den är att här säger kampanjen Läsrörelsen något om hur de anser att läsning ska gå till och 
även vad som bör läsas. Enligt kampanjledaren Elisabeth Reslegård diskuteras inte alls 
frågan om vad som ska läsas inom kampanjen (Reslegård 2003-03-24), men i texten ovan 
tycker jag det finns motstridiga uppgifter. Det finns tecken, står det i texten, på att allt fler 
unga människor läser fragmentariskt och detta kommer i sin tur att leda till sämre 
intellektuell förmåga. (Rad 5-6) Sedan redovisas statistik som berättar att alltför många 
människor läser allt mindre nu än tidiga re. Många svenska män öppnar aldrig en bok. (Rad 
10-12) Detta kommer att leda till försämrad eller icke-fungerande demokrati. För att vi inte 
ska hamna där är det viktigt att läsa kvalitativt. Kvalitativ läsning tolkar jag som liktydigt 
med att läsa böcker. Här gör kampanjen Läsrörelsen ett val och påstår att ett sätt att läsa på 
är bättre än ett annat.  

 
I sista stycket står det: ”[Läsrörelsen vill] lyfta fram den läsning som ger sammanhang och 
fyller människors inre med bilder, associationer och lust.” (Rad 19-20) Vad är det för 
läsning? Även här anser jag att kampanjen Läsrörelsen gör ett val även om det är ett mycket 
oprecist sådant.  

 

14 Analys av boken Stör mig inte - jag läser 
 

Gunnar Arvidson har intervjuat 29 svenskar om deras läsning.29 Intervjuerna finns samlade 
i boken Stör mig inte – jag läser och är utgiven av Läsrörelsen i samarbete med En bok för 
alla. Boken kom ut i samband med att Läsrörelsen startade på Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg hösten 2000. Den var tänkt att inspirera till läsning. Boken är billig, den kostar 
bara femton kronor, den är tunn och lättläst. Jag har velat se vilken syn på läsning som 
förmedlas i boken.  

 
 
14.1 Val av böcker och författare 
 
De frågor Arvidson ställt till sina intervjupersoner rör vad de läste i barndomen, om deras 
föräldrar läste för dem, om de läser nu och i så fall vad. Han ställer också frågor om var och 
när de läser. Vad läser dessa 29 svenskar för böcker? Jag har räknat alla författare som 
nämns i boken och sammanställt en tio- i-topp-lista som presenteras nedan: 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagram 2: Lista över de mest lästa och omtyckta författarna i boken Stör mig inte jag läser. 

                                                 
29 En lista över de intervjuade personerna finns i bilaga 4 

 
 

Författare Nämns av antal personer 

1 Jan Guillou 9 
2 Henning Mankell 9 
3 Liza Marklund 6 
4 J.R.R. Tolkien 5 
5 Vilhelm Moberg 5 
6 John Grisham 4 
7 Katarina Mazetti 3 
8 P.A. Fogelström 3 
9 Marianne Fredriksson 3 
10 Frank McCourt 3 
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Författarna Olof Svedelid, Sven Delblanc, Norman Mailer, Ulf Lundell, Göran Tunström, 
Herman Lindqvist, Nick Hornby, Jack London och H.K. Rönblom nämns av vardera två 
personer. Ytterligare ca 80 författare finns omtalade en gång var i boken. Det finns alltså en 
bredd och ett stort individuellt urval, men även några författare som är populärare än andra.  
 
Intervjuerna har gjorts sommaren 2000. En del titlar och författare som nämns i boken är 
aktuella just vid den tiden. Det gäller t ex Liza Marklund vars första deckare, Sprängaren, 
kom ut inbunden 1998 och mycket snart därefter i pocket. Hon fick stor uppmärksamhet för 
den, också p.g.a. att hon är kvinna och skriver deckare. 1999 kom hennes andra deckare, 
Studio sex. Sprängaren blev senare film. Sex av de intervjuade personerna berättar att de 
tycker om Liza Marklunds böcker. 
 
Även Katarina Mazettis mycket uppmärksammade bok Grabben i graven bredvid kom ut 
första gången 1998 och i pocketformat 1999. Vid tillfället då intervjuerna gjordes berättar 
tre av de intervjuade att de tycker om Mazettis bok. 
 
Tre deckarförfattare toppar alltså listan. Nio av de intervjuade tycker om Guillous böcker 
och samma siffra gäller för Mankells. Jan Guillous övriga romaner nämns dock nästan mer 
än hans deckare, framförallt är det romanen Ondskan som många tycker om. Ofta nämner 
läsaren en enskild bok, inte ett helt författarskap. Av dem som talar om Mankell eller 
Guillou är det i de flesta fall fler böcker än en de läst och tyckt om.   
 
Det handlar inte enbart om skönlitteratur. Nio av de arton männen och fyra av de elva 
kvinnorna berättar att de läser facklitteratur.  

 
 

14.2 Vilket budskap förmedlas i boken och vem är mottagaren? 
 
Det är tydligt att Arvidson och kampanjen Läsrörelsen velat visa att läsintresse finns bland 
såväl män som kvinnor, unga som gamla och bland alla yrkeskategorier. Bland de 
intervjuade personerna finns både kända och okända. De intervjuade presenteras som 
politiker, taxichaufför, sjukvårdare, studerande, fotbollspelare, f.d. intern, artist, 
polisinspektör, presschef m.fl. Fler män än kvinnor är intervjuade, arton män respektive 
elva kvinnor. Det finns en stor spridning i åldrar. Den äldste av intervjupersonerna var 68 år 
vid intervjutillfället, den yngsta var 13 år. Så många som tretton stycken av de intervjuade 
är födda på 1940-talet.  
 
Att det finns fler män än kvinnor och fler äldre än yngre bland de tillfrågade kan bero på att 
intervjuaren själv var en äldre man, men det är troligen inte en slump. De som mer än andra 
kan behöva lockas till läsning är äldre män. Statistik visar att kvinnor läser mer än män och 
att yngre personer läser mer än äldre. (Boken i tiden, 1997, s 35) LO redovisar samma 
statistik om kvinnors och mäns läsande. Sedan början av 1980-talet har utvecklingen varit 
den, att andelen män som läser böcker har minskat. Andelen män som aldrig läser en bok 
har ökat. Allra minst läser manliga tjänstemän, vanligtvis TCO-anslutna. (Nelander, 1999,  
s 5-6)  
 
Ett annat budskap i boken är att alla böcker är lika bra att läsa. Ingenting är finare eller 
bättre än något annat. Deckare är lika bra som romaner eller faktaböcker. Men det är böcker 
som diskuteras, inte läsning i annan form. 
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15 Identitet, motståndare och mål 
 
Hur kan kampanjen Läsrörelsen karakteriseras? Kampanjens värderingar har jag delvis 
kommit åt via reklamtexterna, men vilken typ av rörelse är det? Jag har gjort ett försök att 
använda mig av en typologi för sociala rörelser som Alain Touraine skapat, men som jag 
funnit via Manuel Castells. 30 Jag använder mig av Manuel Castells´ bearbetning varför jag 
refererar till honom.  
 
Castells definierar en social rörelse utifrån tre principer: rörelsens identitet, rörelsens 
motståndare och rörelsens vision eller samhälleliga mål. Begreppet ”...identitet [syftar] på 
rörelsens egendefinition av vad den är, för vems räkning den talar. Motståndare syftar på 
rörelsens viktigaste fiende, så som den uttryckligen identifieras av rörelsen. Samhälleligt 
mål refererar till rörelsens vision av det slags sociala ordning eller organisation som den 
skulle vilja uppnå inom den historiska horisonten för sitt kollektiva handlande.” (Castells, 
1998, s 85-86) 
 
De sociala rörelser som Castells studerat gör samtliga uppror mot globaliseringen. 
Rörelserna är zapatisterna, milisrörelsen i USA och en japansk religiös sekt. Han klargör 
deras värderingars och föreställningars struktur genom ett diagram. (Ibid, s 119) 
Kampanjen Läsrörelsen påminner mycket lite om de tre rörelser som Castells studerat. Jag 
har ändå ansett det möjligt att använda modellen på kampanjen och att samtidigt göra en 
jämförelse med en annan kampanj som startade cirka hundra år tidigare, 1909, Kommittén 
för främjande av god och billig nöjesläsning.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3: Värderingar och föreställningars struktur hos kampanjen Läsrörelsen och Kommittén för 
främjande av god och billig nöjesläsning. 
 
Som modellen visar finns det många samstämmigheter mellan de två läskampanjerna. 
Kommittén för främjande av god och billig nöjesläsning (hädanefter förkortad Kommittén) 
var sammansatt av människor som tillhörde Sveriges kulturella elit vid tiden runt 
sekelskiftet 1900. Där fanns folkbildare och andra som förstod att ett förbud aldrig skulle få 

                                                 
30 Touraine, Alain (1965). Sociologie de l´action . Paris: Seuil samt Touraine, Alain (1966). La conscience ouvrière. 
Paris: Seuil. 
31 Se kapitlet om Nick Carter (6.5). 
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bort Nick Carter-böckerna eller liknande dåliga böcker. Det enda sättet att få människor att 
läsa bättre litteratur var att erbjuda bra böcker billigt. Kommitténs viktigaste fiende var de 
dåliga böckerna och en kulturell utarmning, vilket de ansåg skulle försvåra 
demokratiseringsprocessen. (Boëthius, s 308 ff, samt Björk, s 155-156)  

 
Kampanjen Läsrörelsens läsråd består också av delar av Sveriges nuvarande kulturella elit 
med intresse för folkbildning. 32 Bland kampanjens budbärare33 finns människor även från 
andra delar av samhället. De förenas av en oro för att många ägnar allt mindre tid åt att läsa 
böcker. Vid analysen av kampanjens texter framkommer trots allt några fiender. Böckerna 
har svårt att göra sig hörda i mediebrusets dån, står det i text 1, rad 15. En motståndare 
finns alltså i andra media som TV, radio, tidningar och Internet som tar så mycket av 
människors fria tid. (Att det skulle vara så förnekas dock av Bengt Westerberg, se kapitel 
9.) Ett mål för kampanjen är att människor ska läsa kvalitativt och en motståndare är de 
texter och medier som gör att människor läser fragmentariskt. Sådan läsning anser den 
hämmar den intellektuella utvecklingen (se text 3, rad 5-6)). 

 
De båda rörelsernas mål är en fungerande demokrati. Trots att det skiljer hundra år mellan 
kampanjerna, och det sägs att vi idag lever i ett informationssamhälle, anser ändå 
kampanjen Läsrörelsen liksom Kommittén att boken är ett oöverträffat medium. En skillnad 
är att Kommittén anser att det är av betydelse vilka böcker som läses för att uppnå ett 
demokratiskt samhälle. Kampanjen Läsrörelsen däremot vill få alla att över huvud taget 
läsa böcker.  
 
Så förenas de bägge rörelserna av ytterligare en sak – de för någon annans talan. Själva har 
de insikter och kunskaper. De läser redan böcker, men det finns så många andra som inte 
gör det. Kampanjen Läsrörelsen skriver att läsandet håller på att bli en klassfråga (text 2, 
rad 9). Och de menar att om alla läser böcker kommer vi, på sikt, att få ett jämlikare 
samhälle.  
 
 
 

16 Varför är det viktigt att läsa? 
 
I följande tre kapitel jämförs kampanjen Läsrörelsens budskap med andra texter om läsning 
idag (framförallt några statliga utredningar) och med texter som handlar om tiden runt förra 
sekelskiftet. Tre frågor har ställts till materialet: Varför är det viktigt att läsa? Hur ska 
läsningen gå till? Finns det åsikter om vad som ska läsas?  

 
Att statsmakterna i Sverige idag anser att läsning är viktigt framkommer på många sätt. 
Stiftandet av en bibliotekslag 1997 var en viktig markering. Utredningen Boken i tiden 
ledde fram till att det numera finns extra pengar att söka dels för inköp av böcker till folk- 
och skolbibliotek34 dels för läsfrämjande åtgärder.35 Men varför anses det viktigt nu och 
varför var det viktigt för 100 år sedan?  

                                                 
32 Se bilaga 1 
33 Se bilaga 2 
34 2004 disponerade Statens Kulturråd över 28,5 miljoner kronor som var möjliga att söka av landets kommuner. 
Bidrag kunde beviljas under förutsättning att kommunen inte minskade sin egen budget för bokinköp. 
(www.KUR.se) 
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Två skäl till varför det är bra att läsa böcker betonas mer än andra, i de nutida texter jag 
läst, nämligen språkutveckling och demokrati. De båda argumenten hör nära samman. 
Språket utvecklas genom läsning, och språket är en förutsättning för att en demokrati ska 
fungera.  
 
 
 
16.1 Läsning och språkutveckling 
 
Kampanjen Läsrörelsens viktigaste argument för läsning är att det främjar 
språkutvecklingen. Som framgått av textanalyserna löd tesen i text 1 ”Språket är nyckeln 
till det svenska samhället”. Det är t o m det viktigaste vi kan ge våra barn om de ska ha en 
chans att klara sig i samhället och på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att utveckla språket 
på är att läsa böcker, menar kampanjen Läsrörelsen. Och det språk som avses är det 
svenska riksspråket. 
 
I utredningen om boken och kulturtidskriften, Boken i tiden, påtalas skönlitteraturens 
betydelse för språkbehandling och språkriktighet. Utredaren skriver att barn- och 
ungdomslitteraturen blir en första inkörsport till fördjupning och inlärning av språket, 
medan facklitteraturen blir en källa till kunskap och debatt. (1997, s 24) 

 
Utredaren till Boken i tiden bygger delvis sina uppgifter på en artikel i Svenska 
språknämndens tidskrift Språkvård. (Teleman, 1997) Nämndens ordförande, Ulf Teleman, 
argumenterar tillsammans med Margareta Westman, för att svenska språket i och med 
europeiseringen och globaliseringen kommer att förlora terräng. Engelskan är redan nu det 
vanligaste språket att kommunicera på inom vissa områden: ekonomi, vetenskap, 
populärkultur, politik och administration. Detta leder, enligt författarna, till framväxten av 
en ”tvåspråkig europeisk elit”. Författarna framför två starka skäl till varför svenskan bör 
bevaras och stärkas. Det första är demokratiargumentet, det andra effektivitetsargumentet. 
  
Demokratiargumentet förklarar Teleman och Westman så här: ”Att ge upp svenskan som 
språk för all samhällelig kommunikation eller för delar därav till förmån för ett eller flera 
främmande storspråk innebär därför att vi tvingas acceptera att de flesta medborgare av 
språkliga skäl under mycket lång tid har en reducerad förmåga som deltagare i denna 
kommunikation.” 
 
Kring effektivitetsargumentet resonerar författarna på följande sätt: ”Inte minst i dagens 
genomkommersialiserade värld hotas kulturerna av likriktning om inte språkliga 
gränshinder bromsar och ger en viss tid för eftertanke” Författarna menar att ”olika kulturer 
är kreativa på olika sätt och att denna pluralism är en viktig motor för utvecklingen i vår 
värld.” (Ibid, s 8-9) 

 
Jag har inte funnit att läsningens betydelse för språkutvecklingen, och i förlängningen 
demokratin, debatterades vid förra sekelskiftet.   
 

 

                                                                                                                                                              
35 Statens Kulturråd disponerar årligen 5 miljoner kronor som går att söka för läsfrämjande arbete för barn och 
ungdom. Bidrag beviljas endast om den sökande själv satsar en lika stor summa själv i projektet. (www.KUR.se) 
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16.2 Läsning och demokrati 
 
Kampanjen Läsrörelsens andra viktiga argument för läsning framgår genom analysen av 
text 2. Det handlar om bevarandet av vår demokrati. Tesen löd: ”Svenska folket måste läsa 
böcker för att demokratin skall bevaras.” I den här texten nämns även en annan sida av 
läsningen förutom själva språkutvecklingen, att boken är en bra förmedlare av tankar. På 
rad 37-38 i text 2 lyder texten: ”Det mänskliga tänkandet, regnbågen av känslor, fakta och 
fantasier är grunden för demokrati och civilisation. Och boken är dess främsta budbärare.”  
 
I förra sekelskiftets debatter om läsning framstår ett skäl som viktigare än alla andra till 
varför man ska läsa böcker. Läsningen skulle ge den bildning och de insikter som krävdes 
för att bygga upp en demokrati. Kapitel sju i Micael Björks avhandling har rubriken 
Läsandets demokratiska temperament: folkbibliotek, böcker och politisk kultur. Här berörs 
språk, böcker och läsande och framför allt handlar det om ”hur bildningen kan göras 
betydelsefull i en tid, där det politiska ser ut att förskjutas mot mer av maktväxling och 
öppen polemik med ett representativt valsystem i sin förlängning”. (Björk, s 138) Det fanns 
både oro och förhoppningar inför det nya som demokratiseringen skulle innebära. Många 
förstod att det svenska folket måste bildas och ansåg att läsandet av böcker var den rätta 
vägen dit: ”...bokliga studier, syftande till självomsorg, inriktade mot en hyfsat gemensam 
kultur: det uppfattas vara den enda vägen mot de dygder som demokratins programmatiskt 
osäkra struktur kräver”. Björk citerar Odal Ottelin, docent i nordiska språk och senare 
ABF:s studierektor i Stockholm, som menar att en demokrati kräver medborgare som kan 
”sätta sig in i andra synpunkter än sina egna och väga skäl och motskäl [...] det ger den 
egna läsningen”. Bokläsandet är själva grunden för en demokratisk offentlighet. (Ibid,  
s 141-144) 

 
Ronny Ambjörnsson skriver i Den skötsamme arbetaren - Exemplet Holmsund att det runt 
1920 inom studiecirkeln, godtemplarlogen och den tidiga fackföreningsrörelsen 
utvecklades något som han benämner som medborgartanke. Om samhället skulle kunna bli 
bättre och jämlikare måste varje individ delta i samtal, i samhällsdebatten. Läsning av 
böcker ansågs ge individen olika perspektiv som när de konfronterades med varandra ledde 
till insikter och detta i sin tur till politisk handling. Demokratin skulle aktivera 
människorna. Ambjörnsson menar att: ”För studiecirklarnas folk var naturligtvis lösningen 
given: kunskap – eller rättare sagt bildning – skall garantera demokratin.” De ansåg att 
kunskap och bildning inte var samma sak. En ”andens bildning” är lika nödvändig som att 
ha fackkunskaper. Skönlitteraturen, filosofin, psykologin och religionen ansågs därför 
viktiga. Var och en måste själv bilda sig en uppfattning, göra egna val och skapa sig en 
”livsåskådning”. (Ambjörnsson, 1987, s 305)  

 
I grundskolans senaste kursplan för svenskämnet har jag inte funnit begreppet bildning, 
men där står att skönlitteraturen förutom att ge eleverna upplevelser av spänning, humor, 
tragik och glädje, hjälper eleverna att förstå världen och sig själva. (Grundskolan. Kursplan 
och betygskriterier, 2000, s 99) Ett annat ord för detta kan vara bildning. 
 
Utredaren av Boken i tiden skriver: ”Skönlitteraturen förmedlar tankar, känslor och idéer. 
Förståelse för det samhälle vi lever i, för såväl historiska sammanhang som för nuet, är 
också en förutsättning för vår medverkan i den demokratiska processen. Kunskap 
motverkar maktlöshet. Litteraturen är en rik källa att ösa ur då vi söker våra rötter. 
Läsupplevelser som berör oss starkt ger oss en förmåga till medkänsla”. (1997, s 23-24) 
Även detta skulle kunna gå under benämningen bildning. 
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I Boken i tiden står också att boken, tidskrifterna och tidningarna är ”nödvändiga bärare av 
det gemensamma kulturarvet och en förutsättning för vår demokrati”. Sambandet mellan 
språket, demokratin och det tryckta ordet är tydligt. Boken i tiden menar att boken och 
kulturtidskrifterna har betydelse när det gäller att uppfylla de av riksdagen år 1996 antagna 
kulturpolitiska målen, särskilt dem som rör demokratifrågor. (Ibid, s 26-28) 
 
1996 års kulturpolitiska mål är:  

1. att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, 
2. att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande, 
3. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar, 
4. att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället, 
5. att bevara och bruka kulturarvet, 
6. att främja bildningssträvanden och 
7. att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 

 
De kulturpolitiska målen antogs av riksdagen för första gången 1974.36  Grundtankarna är 
desamma i 1996 års proposition som i 1974 års proposition. Några viktiga förskjutningar 
har dock gjorts. Kulturens egenvärde betonas starkare i 1996 års kulturpolitiska mål. 
Formuleringen om att motverka kommersialismens negativa verkningar fanns tidigare som 
en egen punkt. Den formuleringen har tonats ned. ”Det är genom att främja mångfald, 
förnyelse och kvalitet som dessa verkningar ska motverkas, inte genom restriktioner.” 
(Nilsson, 2003, s 264)  

 
Alltfler människor i alla åldrar ägnar mer tid åt TV än åt läsning, enligt Anders Johnson, 
författaren till Läsarna och demokratin. Ledande politiker kan utan att skämmas erkänna att 
de aldrig läser en bok. Många människor läser heller inte dagstidningar utan får all sin 
information från TV. De som är aktiva i folkrörelser och politiska partier är numera mycket 
få. Detta sammantaget är en fara för demokratin, menar Johnson. ”Genom att läsa böcker 
kan en medborgare skaffa sig kunskap om andras erfarenheter av samhället och bilda sig en 
uppfattning så att demokratins samtal och beslut blir välgrundade. När varken medborgare 
eller politiska ledare längre läser riskerar de politiska diskussionerna att bli ytliga, 
förenklade och vilseledande”. (Läsarna och demokratin, s 34-59 samt baksidestext)  

                                                 
36 Källa: Den statliga kulturpolitiken 1, Proposition 1974: 28, s 287 
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17 Hur ska läsningen gå till? 
 

17.1 Kvalitativ läsning - Att läsa långsamt 
 
Att kampanjen Läsrörelsen har synpunkter på hur människor ska läsa framgår av text 3. Där 
skriver de om sin oro över att det kvalitativa läsandet håller på att ersättas av fragmentariskt 
skummande och att detta gör att den intellektuella förmågan på sikt minskar. Vad som 
menas med kvalitativt läsande preciseras inte, men att det är bokläsning det handlar om är 
tydligt. Att läsa böcker är bättre än annan läsning.  
 
Arne Melberg, professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Oslo, har tänkt en del på 
hur man ska läsa kvalitativt. Han skriver: ”Att skumma, sluka, kedjeläsa är att inte läsa alls, 
åtminstone inte som litteraturen vill bli läst.” För att ge en text rättvisa bör den läsas 
långsamt, kritiskt och reflexivt. Melberg talar om en kvalificerad långsamläsning som 
dessutom kräver omläsning. Melberg säger dock att det nästan är omöjligt att läsa på det 
här sättet om man ska verka som förmedlare eller kritiker. Då finns inte tid till att läsa 
långsamt eller än mindre att läsa om. Melberg citerar Marcel Proust som säger att läsning 
består i att ”förbli ensam i det man mottar en annans tanke”. (Melberg, s 16-17) Läsning 
bör alltså, enligt Melberg, utföras långsamt och i ensamhet. Melberg ansluter sig här till de 
folkbildare som sjöng långsamläsandets lov vid förra sekelskiftet. 
 
Då, vid förra sekelskiftet, 1900, fanns det funderingar kring hur man skulle läsa. Micael 
Björk citerar såväl tidigare nämnde Odal Ottelin, som Torsten Fogelqvist, rektor vid 
Brunnsviks folkhögskola, när de talar om hur det är bäst att läsa. De menar båda att det är 
viktigt att läsa långsamt. Fogelqvist anser, enligt Björk, att det är viktigare hur grundligt 
man läser än hur mycket. Dessa folkbildare ville, menar Björk, ha ett öppet demokratiskt 
samhälle där var och en genom självbegrundan skulle kunna tåla motstridiga budskap och 
bilda sig en egen uppfattning. ”Omdömesbildning” kallar Ottelin detta. (Björk, s 143-144)  

 
Ronny Ambjörnsson visar genom att studera protokoll från studiecirkeln 
Skärgårdsblomman i Holmsund (bildad 1912) att arbetarna själva diskuterade hur böcker 
skulle läsas. Kyrka och skola hade hittills lärt ut ett sätt att läsa på, att lära sig utantill. Nu 
började man tala om att böcker skulle läsas ”med eftertanke och begrundan”. Genom 
läsning av skönlitteratur skulle arbetaren ”nå en mer kultiverad ställning” och få ”sådan 
upplysning att han kunde döma i sina egna och landets angelägenheter”. (Ambjörnsson, 
1988, s 122) 

 
 

17.2 Olika sätt att läsa på 
 
Johan Svedjedal, professor i litteratursociologi vid Uppsala Universitet, skriver i en artikel i 
Dagens Nyheter (2003-08-22): ”läskunnighet och läsvana följer i stort sett 
välståndskurvorna: ju högre välstånd, desto mer utbredd läskultur. Och ju mer utbredd 
läskultur, desto större beredskap för olika sätt att läsa”. Det moderna samhället kräver av 
oss att vi behärskar många olika sätt att läsa på, och att vi kan växla mellan dem. Svedjedal 
nämner olika sätt att läsa på, till exempel skumläsning, upplevelseläsning, blockläsning, 
intensivläsning, slukarläsning, tentaplugg och vetenskaplig närläsning. Enligt Svedjedal 
innebär det här en ”tydlig förskjutning i läsningens funktioner [...] Läsning för att lära in 
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utantill spelar allt mindre roll. Och läsning för att sovra i stora mängder information blir en 
allt viktigare förmåga”.  
 
Svedjedal menar även att olika sorters böcker medför olika sorters läsning. Memoarer läses 
på ett helt annat sätt än romaner. Vi måste också inse att det idag finns en mängd andra 
”textbärare” än boken, som text-TV, Internet och textmeddelanden via mobiltelefonen 
(sms). Utvecklingen går ständigt framåt och det kommer säkert nya faser i det som 
Svedjedal kallar en ”läsrevo lution”.  
 
”Går man till fackfolk rekommenderar de samtliga långsam, eftertänksam och klarvaken 
läsning. Läsaren uppmanas att samtala med författaren och kritiskt pröva hans text.” Så 
skriver Olof Lagercrantz. Han menar dock själv att det finns olika sätt att läsa på, och att 
det är nödvändigt att det är så. Ibland läser man fort och mycket, ibland ger man sig tid att 
t.o.m. läsa om. Omläsning är något som alla barn förstår att uppskatta, men som vuxna 
sällan tar sig tid till, menar Lagercrantz. (Lagercrantz, 1986, s 20-21) 

 
 
 

18 Finns det åsikter om vad som ska läsas? 
 
Läsandet av böcker tillmäts ett stort värde på olika sätt. Är det också viktigt vad människor 
läser? Har det någon betydelse för språkutvecklingen vilken sorts litteratur som läses? Har 
det någon betydelse för upprättandet eller bevarandet av en demokrati vad folket läser? 
 
Vid mitt första telefonsamtal med Elisabeth Reslegård, kampanjledare för Läsrörelsen, 
undrade jag om Läsrörelsen hade haft synpunkter på vad människor läste. Hon svarade att 
kampanjen inte alls brytt sig om det. I text 3 framgår trots allt att det fanns läsning som 
kampanjen ansåg var bättre än annan. Eller vad menar de annars med att de vill lyfta fram 
”... den läsning som ger sammanhang och fyller människors inre med bilder, associationer 
och lust”? (Text 3, rad 4-6) Att säga att kvalitativ läsning är bättre än fragmentariskt 
skummande är också att dela in läsning i bättre och sämre.  
 
Björk menar att den demokratiska processen vid 1900-talets början innebar en konflikt 
mellan dem som ville ”ordna upp, planlägga och formalisera” den s.k. självbildningen och 
de som ville ”låta bildningen vara fri och baserad på människors egna strävanden, såsom 
denna formas i relation till tidens bokflod, inkluderat dess mest försåtliga passager”. Det 
senare kallar Björk ”en renässansmodern kultursträvan” och han sammanfattar detta i tesen: 
”det viktiga är att man läser, inte vad man läser”. De främsta medlen för att åstadkomma 
självbildning var ”språkkänslan, böckerna och läsandet”. (Björk, 2002, s 129) Allt läsande 
skulle vara så fritt som möjligt eller i alla fall inte styras av några moraliska regler, menade 
de renässansmoderna, enligt Björk. (Ibid, s 169) 

 
Valfrid Palmgren, vår stora bibliotekspionjär, framförde motstridiga åsikter om hur 
biblioteken borde se ut och vilken litteratur som skulle finnas där. Enligt Björk, skrev 
Palmgren i en biblioteksutredning37 att biblioteken skulle tillåta mångfald och tillgodose 
olika intressen, men att en viss censur måste förekomma. Skönlitteratur skulle endast utgöra 

                                                 
37 Utredningen hette Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjandet av det 
allmänna biblioteksväsendet i Sverige och var, enligt Björk, ett bihang till ett Riksdagsprotokoll (1912).  
Björk, s 266, not 396 
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20 procent av beståndet, och vissa författare skrev böcker som inte skulle finnas på 
biblioteken. Valfrid Palmgren ansåg att en del översättningsarbeten, t.ex. Zolas och de 
Maupassants böcker, ”traskar omkring i pornografins träskmarker”. Hon menade att den 
skönlitteratur som skulle finnas på biblioteken var svenska kanoniserade författare som 
Viktor Rydberg, Verner von Heidenstam, C J L Almqvist, Selma Lagerlöf, Strindberg och 
några till.  
 
Björk visar att Palmgren i en artikel i Ord & Bild företrädde en helt annan uppfattning.38 
Här pläderade hon istället för att Sverige borde ta lärdom av de erfarenheter som gjorts i 
USA. Där hade man märkt att en öppen attityd gjorde att människor själva hittade från den 
enklare litteraturen till läsning av ”en mer motsträvig litteratur”. Denna ”transatlantiska 
ordning” borde genomföras även i Sverige. Enligt Björk bestämde sig Palmgren till sist för 
att hålla sig till sin första princip. Andra inflytelserika folkbildare anslöt sig istället till den 
transatlantiska principen. (Ibid, s 146-152) 

 
Enligt Ronny Ambjörnsson menar förespråkarna för det nya, begrundande sättet att läsa, 
som uppstår i Sverige vid mitten av 1800-talet, att det viktigaste är att människor läser och 
hur. Av mindre vikt är vad man läser. Såväl inom nykterhetsrörelsen som hos 
arbetarrörelsen lästes framförallt skönlitteratur och facklitteratur utan anknytning till 
rörelsernas inriktning. Det är själva läsningen som är viktig, läsningen som 
beteende.(Ambjörnsson, 1987, s 303-304) 

 
Vid tiden runt sekelskiftet 2000, är diskussionen om kvalitet ganska tyst, i alla fall i den 
offentliga debatten. Uppfattningen att det är bättre att läsa än vad, verkar dominera idag. 
Debattboken Läsarna och demokratin tar inte upp frågan om det har någon betydelse vilka 
böcker som läses. (Läsarna och demokratin) Det finns dock en avgörande skillnad mellan 
kvalitetslitteratur och underhållningslitteratur. Staten ger stöd till kvalitetslitteratur, både till 
utgivning och till distribution. Men vad är kvalitetslitteratur? Utredaren av Boken i tiden 
använder sig av en definition som i sin tur hämtats från Kulturbarometern i detalj : 
”Kvalitetslitteratur inkluderar dels s.k. klassiker, dels böcker av stort litterärt värde, dvs. 
böcker av författare som biograferats eller nämnts i normgivande litteraturhandböcker och 
sådana som uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra 
föras till denna kategori. Underhållningslitteratur är den litteratur som inte hör till 
kvalitetslitteraturen enligt ovanstående definition.” (Boken i tiden, 1997, s 36) 
 
 
 

19 Resultat  
 
Den frågeställning som ligger till grund för min undersökning har jag besvarat och 
diskuterat i kapitlen 16-18. Jag har alltså valt att redovisa resultat och analys tillsammans. I 
detta kapitel finns en sammanfattning av vad jag kommit fram till.  
 
Min frågeställning innehåller två huvudfrågor: Den första rör kampanjen Läsrörelsens syn 
på läsning samt hur budskapen förmedlades (fråga 1). Den andra frågan (fråga 2) handlar 
om i vilket sammanhang kampanjen befann sig och om den tillhörde någon tradition. 
Frågan delas upp i två delfrågor:  

                                                 
38 Artikeln hette “Amerikanska bibliotek och bildningssträvanden” och publicerades i Ord & Bild 1908. Detta enligt 
Björk, s 267, not 413. 
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a) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till statsmakternas syn på läsning som den 
framställdes i olika statliga utredningar från tiden strax innan kampanjen genomfördes? 
b) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till hur läsning diskuterades runt 1900, när 
Sverige var mitt inne i en demokratiseringsprocess? 
 
Fråga 1: Vilken syn på läsning förmedlades av kampanjen Läsrörelsen och på vilka sätt 
framfördes budskapen? 
 
Kampanjen Läsrörelsens syn på läsning, som den visar sig i de texter jag analyserat, är att 
läsning är viktigt för att utveckla språket (det svenska riksspråket). Detta i sin tur är 
avgörande för att man ska få en plats i samhället. Språket är även en förutsättning för en 
fungerande demokrati.  
 
Kampanjen Läsrörelsen anser vidare att det är bättre att läsa kvalitativt än att skumma 
fragmentariskt. Med kvalitativ läsning menar kampanjen, som jag tolkar det, bokläsning. 
Det vill säga läsning av böcker är bättre än annan läsning.   
 
Det motsägelsefulla med kampanjens budskap är att den vill värna om den kvalitativa 
läsningen och läsning som ger sammanhang och fyller människors inre med bilder, 
associationer och lust, samtidigt som kampanjledaren Elisabeth Reslegård säger att de inte 
alls brytt sig om att diskutera vad det har för betydelse vad man läser. Dessa två motstridiga 
påståenden är svåra att sammanfatta i en gemensam tes.  
 
Kampanjen Läsrörelsen förde ut sitt budskap via affischer i olika storlekar och 
helsidesannonser i dagspressen. För några projekt samarbetade kampanjen med Arla och 
gick ut med information på mjölkförpackningar. Kampanjen anlitade reklambyråer för att 
få texterna att bli slagkraftiga och säljande. Retorikens medel, som till exempel att väcka 
fruktan och inge hopp, användes. Texterna var dock formulerade och utformade på ett 
sådant sätt att jag drar slutsatsen att kampanjen riktade sig till vissa människor, främst 
lärare och bibliotekarier, som i sin tur kunde förmedla kampanjens budskap till dem man 
ville påverka. 
 
Kampanjen Läsrörelsen förmedlade förstås även sitt budskap via sina olika projekt. Jag har 
inte undersökt i detalj hur projekten genomfördes, men jag har uppfattningen att kampanjen 
i några av projekten arbetade mer direkt med de målgrupper man ville nå. Till exempel med 
”Ordspelet Tord” som fanns på webben och riktade sig till tonårskillar samt med 
barnböckerna på McDonald´s. Kampanjen Läsrörelsen gav även ut ett antal böcker. Jag har 
närmare studerat en av dem; Stör mig inte jag läser. Syftet med den boken var att väcka 
läslust genom att visa att alla böcker är lika bra att läsa, samt att visa att människor i olika 
åldrar och från olika grupper i samhället läser böcker. En annan bok handlade om små 
barns språkvärld och hette Fickla, avloppsrör och stjärnprickig. Båda böckerna gavs ut av 
En bok för alla i samarbete med Läsrörelsen. 
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Fråga 2 a) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till statsmakternas syn på läsning 
som den framställdes i olika statliga utredningar från tiden strax innan kampanjen 
genomfördes? 
 
För att kunna besvara denna fråga har jag studerat följande statliga utredningar: Boken i 
tiden, Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen, En uthållig 
demokrati samt en text i Demokratiutredningens skriftserie: Läsarna och demokratin. Jag 
har även läst en kommentar till Mediebarometern 1996 författad av Yngve Lindung.  
Samtliga utredningar föregick kampanjen Läsrörelsen. Anledningen till att kampanjen 
Läsrörelsen fick så stor uppslutning och stort ekonomiskt stöd var att det kommit 
alarmerande uppgifter om att läsningen minskat bland vissa grupper i samhället. 
Utredningen, som senare presenterade sitt resultat i Boken i tiden, var tillsatt av samma 
anledning.  
 
Jag tycker mig ha funnit en ganska samstämmig syn på läsning i de utredningar jag läst, 
och att denna syn stämmer överens även med kampanjen Läsrörelsens. Läsningens 
betydelse för språkutvecklingen betonas i Boken i tiden. Boken tillsammans med 
tidskrifterna och tidningarna ses även som bärare av vårt gemensamma kulturarv och som 
en förutsättning för vår demokrati. Genom skönlitteraturen förmedlas enligt Boken i tiden 
tankar och känslor och idéer samt en förståelse för historiska sammanhang och det samhälle 
vi lever i idag. Detta tycker jag kan sammanfattas i ordet bildning. Bildning är dock ett ord 
som inte används i kampanjen Läsrörelsens reklammaterial. 
 
Utredningen Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen visar 
att framförallt föräldrars läsning för sina barn minskat. Olika förklaringar till detta ges. (Se 
kapitel 7.2) Det viktiga här tycker jag är att det klart framkommer att det är en rad politiska 
beslut och nedskärningar inom kommuner som medfört att läsningen minskat. Samt att 
många människors livssituation är sådan att de inte hinner eller orkar läsa för sina barn.  

 
Yngve Lindungs (Det tryckta ordet i medierevolutionen) uppfattning skiljer sig från 
Kampanjen Läsrörelsens och även från Boken i tiden. Lindung tror inte att vi kommer att 
sluta läsa, utan menar att de som uttrycker sin oro över att bokläsningen minskat drivs av 
egna intressen, som att till exempel sälja fler böcker.39  
 
Hur läsningen ska gå till diskuteras inte i de olika utredningar jag studerat. Vad som ska 
läsas diskuteras inte heller. I Demokratiutredningens skrift Läsarna och demokratin nämns 
inte vad som ska läsas för att demokratin ska bevaras. Utredaren Anders Johnson anser att 
vi måste grundlägga goda läsvanor tidigt, men går inte närmare in på vad det innebär. 
(Johnson, 1998, s 38) I Boken i tiden finns dock en definition av vad som är 
kvalitetslitteratur (se kapitel 18), och att det är böcker av kvalitet som menas när bidrag 
skall fördelas från Statens Kulturråd framstår som självklart. 

                                                 
39 Bland kampanjen Läsrörelsens s amarbetspartners fanns många bokförlag. Se bilaga 3 
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Fråga 2 b) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till hur läsning diskuterades runt 
1900, när Sverige var mitt inne i en demokratiseringsprocess? 
 
Här har jag studerat några olika texter; Micael Björks Upplösningens dialektik, Ronny 
Ambjörnssons Den skötsamme arbetaren samt Ulf Boëthius När Nick Carter drevs på 
flykten.  
 
Det intressantaste tycker jag är de många likheter som jag funnit mellan de två 
sekelskiftena i fråga om synen på läsning. Vid bägge sekelskiftena kopplas läsning ihop 
med demokratifrågor. Att läsningen som beteende är viktigare än vad som läses anser såväl 
kampanjen Läsrörelsen som många folkbildare runt år 1900. En viktig skillnad finns i hur 
läsningen kopplas ihop med demokratifrågorna. Vid sekelskiftet 1900 var det viktigt att 
läsa för att lära sig att tänka självständigt och att därigenom kunna bli en ansvarstagande 
medborgare. Självbildningen var grunden till ett fungerande demokratiskt samhälle och 
bästa medlen för att uppnå detta var läsning och böcker. Vid vårt senaste sekelskifte hör 
som sagt demokratifrågorna snarare ihop med språket. Språket utvecklas genom läsning 
och språket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.  

 
Såväl kampanjen Läsrörelsen som folkbildare runt år 1900 anser att man ska läsa 
”kvalitativt”. Flera folkbildare vid förra sekelskiftet talar om vikten av att läsa långsamt. 
 
När det gäller vad som ska läsas är inte alla runt sekelskiftet 1900 överens. Enligt Mikael 
Björk fanns det en konflikt mellan de som ville planlägga och formalisera och de som ville 
låta bildningen vara fri och utgå från varje människas egna strävanden. De senare kallar 
Björk de renässansmoderna och deras uppfattning var att det var viktigare att man läste än 
vad man läste. (Björk, s 129) Kommittén för god och billig nöjesläsning drev däremot en 
kampanj som gick ut på att få människor att läsa kvalitetsböcker. Sveriges bibliotekspionjär 
framför andra, Valfrid Palmgren, ansåg att en viss censur måste förekomma på biblioteken 
och att framförallt böcker av svenska kanoniserade författare borde finnas där. (Björk, s 
146-152) 
 

 
Tillhörde kampanjen Läsrörelsen någon tradition? 

 
Jag anser att kampanjen ingår i en tradition både till sin karaktär och beträffande det 
budskap den förmedlade. Genom att jämföra Läsrörelsens kampanj med den hundra år 
äldre kampanj som bedrevs av Kommittén för god och billig nöjesläsning, framkom att de 
bägge kampanjernas identitet, motståndare och mål sammanföll väl. Båda kampanjernas 
identitet kan sägas vara en kulturell elit med folkbildarambitioner. Båda kampanjerna förde 
någon annans talan - de obildades (Kommittén) respektive de lässvagas och 
korttidsutbildades (Läsrörelsen). Målet för bägge kampanjerna var en demokrati och detta 
skulle ske genom att alla läste böcker. Kommittén betonade att det var viktigt att det var bra 
böcker som lästes. Även det sätt på vilket kampanjerna definierade sina motståndare har 
likheter. Kommitténs värsta motståndare var de dåliga böckerna och det kulturella förfallet. 
Kampanjen Läsrörelsen definierar sina motståndare i mediebruset och i att människor läser 
fragmentariskt.  
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20 Diskussion 
 
Många uppfattningar kan förekomma samtidigt, men en blir ofta mer framträdande. Att det 
kan växla snabbt visar Sara Bengtssons genomgång av synen på läsning under de tre sista 
decennierna på 1900-talet. (Bengtsson, 1998) Under de trettio åren hände det mycket. På 
1970-talet ansåg många att det var viktigt att läsa rätt sorts böcker. Alla böcker var inte lika 
bra att läsa och en del var till och med skadliga.  Under 1990-talet talades det mer och mer 
om att det framförallt skulle vara roligt att läsa. Nöjet med att läsa gick före nyttan. När 
kampanjen Läsrörelsen vill få alla att läsa böcker gör den inte det genom att tala om att det 
är roligt. Läsrörelsen betonar istället vikten av att tillägna sig ett språk för att därigenom bli 
en ansvarstagande medborgare. Som jag ser det talar kampanjen Läsrörelsen framförallt om 
nyttan med att läsa. Det är nyttigt för samhället i första hand och för individen i andra. 
Därmed menar jag att pendeln återigen har svängt så att nyttan med att läsa går före nöjet.  

 
Varför vill kampanjmakarna framställa bokläsning som något så allvarligt? Tror de att man 
kan locka till läsning genom att skapa dåligt samvete? De skriver själva att de tar risken att 
trampa i närheten av ömma tår och dåliga samveten (text 1, rad 24-26). Vill de skrämma 
oss till att börja läsa för att inte hamna utanför? Jag tror det ligger en hel del i vad 
författaren Ulf Stark40 säger i en intervju i Dagens Nyheter (2001-03-12). Han menar att det 
är ett problem att ”böcker blivit heligförklarade av vuxenvärlden”. ”Vi ser boken som något 
som det är okej att ”pracka på” våra barn och ungdomar, men vi skulle aldrig komma på 
tanken att pracka på våra barn en massa videofilmer och tv-spel. Inte undra på att de tycker 
att det är något mysko med böcker.”  
 
Merete Mazzarella41 är inne på samma tankar. I det material jag analyserat talas inte 
mycket om läslust, men tydligen har kampanjen Läsrörelsen använt det ordet i andra 
sammanhang eftersom Mazzarella skriver så här: ”Läslust talar gärna Läsrörelsen om, men 
till all genuin lusts väsen hör att den inte vidare låter sig regleras eller spännas för det godas 
vagn.” Hon skriver vidare: ”När det gäller läsning skilde man förr i världen strängt mellan 
nytta och nöje: numera förklaras också nöjesläsningen vara nyttig och risken är 
överhängande att hela nöjet därmed försvinner.” (Mazzarella, 2001-08-22)  

 
När jag sökt artiklar om kampanjen Läsrörelsen har jag funnit väldigt lite kritik mot den.  
Det visar att de flesta var positiva till kampanjen eller i alla fall inte ville kritisera något så 
behjärtansvärt. Det blev en liten debatt angående samarbetet med McDonald´s, men inte 
heller detta verkar ha varit en stor sak. Ändamålet verkar ha helgat medlen? De författare 
som medverkade i det projektet måste ha blivit lockade av de stora upplagor som deras 
böcker skulle få. Jag vet inte om ytterligare några författare var tillfrågade om att medverka 
men avstod.  
 
Kampanjen Läsrörelsens val av arenor för sin marknadsföring är inte ny. Redan 1917 reste 
Greta Linder, sekreterare till de statliga bibliotekskonsulenterna, krav på 
”Biblioteksreklam”, enligt Micael Björk. Linder menar att man ”inte skall förakta torget”. 
Säkert uppfattades det av många som motbjudande att hantera biblioteket som en vara 
vilken som helst, men Greta Linder ansåg att det viktiga var att nå ut till folket och då var 
det tvunget att söka upp folket där det fanns. Det mesta borde vara tillåtet, menar Linder, 
när det handlar om att locka till läsning. Hon tillägger att man kanske bör akta sig för 

                                                 
40 Ulf Stark var en av de författare vars böcker distribuerades på McDonald´s. 
41 Merete Mazzarella medverkade i kampanjen Läsrörelsen. På vilket sätt har jag ingen uppgift på. 
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”snurrande elektriska hjul och braskande annonser på flata berghällar ute i landskapet”. 
(Björk, 2002, s 161)  

 
Anledningen till att kampanjen Läsrörelsen tackade ja till en inbjudan från Munkedals 
pappersbruk att delta i samarbetet med McDonald´s var, att de därmed kunde dra nytta av 
hamburgerkedjans enorma marknadsföringsapparat och nå många människor som inte 
själva besöker bibliotek eller bokhandlare. (Biblioteksbladet, 2001, s 14-15) Men Tom 
Hedqvist, rektor på Beckmans school of design, som intervjuades i samma tidning om hur 
kultur ska marknadsföras, och vad han ansåg om kampanjformen, säger att han ”reagerat 
starkt emot tilltaget att dela ut böcker på McDonald´s”. Han menar att det inte finns ”någon 
trovärdighet i sådana yttringar”. McDonald´s är och förblir ett multinationellt företag och 
deras uppgift är att leverera snabbmat. I samarbetet med kampanjen Läsrörelsen anser 
Hedqvist att ”McDonald´s lånar något slags samhällelig roll som de inte skall ha”. (Ibid,     
s 16-17) I retoriska sammanhang är det viktigt med trovärdighet, (Føllesdal, s 18 ff) men 
här undrar jag om det inte var fel organisation som vann anseende? McDonald´s hade 
förstås mycket att vinna på att synas i ett positivt sammanhang.  

 
I de texter från kampanjen Läsrörelsen som jag analyserat har jag funnit ett påstående som 
jag sökt ursprunget till utan att lyckas. Kampanjen Läsrörelsen påstår att fragmentariskt 
skummande på sikt minskar den intellektuella förmågan (text 3). Jag tror inte att 
kampanjmakarna kan ha menat riktigt så. Kanske är kampanjen ute efter samma sak som 
Leif Alsheimer, som jag citerade i inledningen till uppsatsen, nämligen att läsning av 
böcker ger intellektuell stimulans och bildning. (Alsheimer, 2002) Om man ska tro 
läsforskaren Frank Smith finns det inte ”något unikt i läsning om man ser till de 
intellektuella processerna”. Vidare skriver Smith: ”Ur en språklig synvinkel innebär 
läsningen inte att hjärnan ställs inför nya uppgifter, som inte redan finns vid förståelsen av 
det talade språket. Och visuellt sett finns det inget i läsningen som gör att ögonen och 
hjärnan får arbeta på ett annorlunda sätt än när vi letar efter en sak i ett rum eller försöker 
skilja ett ansikte från ett annat.” (Smith, 2000, s 9-10)  

 
Är kampanjen Läsrörelsen en folkrörelse? Mycket tyder på att den skulle vilja vara det. 
Kampanjmakarna har velat visa på ett brett deltagande i kampanjen såväl i fråga om 
samarbetspartners som på det lokala planet, på skolor och bibliotek. Namnet Läsrörelsen är 
framförallt valt för att ge positiva associationer. Kampanjledaren Elisabet Reslegård anser 
själv att hon arbetar med folkbildning. Hon säger i en intervju: ”Jag kan inte för mitt liv 
tänka mig att jag skulle arbeta inom det kommersiella, även om jag hela tiden samarbetar 
med näringslivet. Jag hör hemma i ett idébaserat tänkande med demokratifrågorna som det 
viktigaste.” (Hellman, 2001, s 29) Enligt Ronny Ambjörnsson, finns det sedan mitten av 
1800-talet en tradition i Sverige som innebär att ”...grupper ur samhällets bildade klasser 
vände sig med råd och förmaningar till de arbetande klasserna”. Ambjörnsson menar att ”de 
bildade sänkte sig socialt ned och gav av sin bildning åt de obildade vilka samtidigt tänktes 
höja sig ur sin ställning”. Bildningen skulle då som nu överbrygga samhällets 
motsättningar. Ambjörnsson kallar denna bildningssyn patriarkalisk. (Ambjörnsson, 1998  
s 241) Att kalla Kampanjen Läsrörelsen för patriarkalisk vore att föra för långt, men jag 
anser ändå att kampanjen ansluter sig väl till denna tradition. (I den meningen kan kanske 
all folkbildning sägas vara patriarkalisk?)  

 
Genom min undersökning har jag kommit in på ett ämne som går att fördjupa och forska 
vidare om på olika sätt. Läsning har diskuterats mycket såväl i nutid som tidigare i 
historien. Det skulle vara intressant att närmare studera sambandet mellan läsning och 
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demokrati. Fanns det till exempel någon debatt om läsning när Europas yngsta demokratier 
skulle bildas? Jag tänker på de nya staterna i Östeuropa som Slovakien, Tjeckien. Kan ett 
demokratiskt samhälle fungera utan att människor läser böcker? Ett ämne som gränsar till 
detta är motstånd mot läsning och böcker som motstånd. Det finns många exempel på detta 
och mycket att forska vidare om. Redan vid slutet av 1700-talet, under den så kallade 
”läsrevolutionen” fanns det många som ansåg att det var farligt för den allmänna ordningen 
att människor läste böcker. De som var oroade var antagligen människor i maktställning 
som kunde dra fördelar av att ”folket” förblev okunnigt. Roger Chartier anser att 
läsrevolutionen bidrog till den kritiska frigörelseprocessen där undersåtar fjärmade sig från 
furstar och de kristna från kyrkorna. (Chartier, 1998, s 301-302)  

 
Att jämföra kvinnors och mäns läsning historiskt sett och idag skulle kunna vara ett ämne 
för vidare forskning. De som deltog i läsrevolutionen på 1700-talet var framförallt kvinnor, 
och även idag är det fler kvinnor än män som läser romaner. Vad beror detta på? Och vad 
leder det i förlängningen till? 

 
Idag verkar debatten eller samtalet om vad som ska läsas ha tystnat, i alla fall tillfälligt. 
Harold Blooms bok om en västerländsk kanon tror jag inte riktigt togs på allvar i Sverige. 
Den syn på läsning som framkommit vid analysen av kampanjen Läsrörelsens texter verkar 
vara den rådande idag. Alla böcker är lika bra att läsa. Men inte alla böcker får statliga 
bidrag. Statens Kulturråd fördelar bidrag till kvalitetslitteratur, men utan att egentligen ge 
sig in i diskussionen om vad det är. Utifrån detta undrar jag hur skolans 
litteraturundervisning ser ut idag? Existerar det någon litterär kanon där? Ser i så fall denna 
kanon, likadan ut över hela landet eller upprättar varje lärare en egen kanon? Hur går det 
med vårt gemensamma kulturarv i så fall? Det är kanske inte intressant att debattera 
huruvida enskilda böcker är bra eller inte, men jag anser att diskussionen om 
kvalitetsbegreppet kan finnas utan att man behöver bli fördömande eller införa förbud.  
 
Mikael Löfgren skriver i en text som handlar om bibliotek och demokrati (Löfgren, 2000,  
s 60): ”I det tidiga 2000-talets Sverige tenderar frågor om kvalitet att behandlas som 
privatsaker, smaksaker.” Han frågar sig vidare varför viss kvalitet är bra och inte annan. 
”Varför är spetskompetenskvalitet bra, men inte omsorgskvalitet?” Inom näringslivet 
nämner man ordet ”kvalitet” i var och varannan mening, men Löfgren menar att 
kvalitetsdiskussionen måste föras i det offentliga rummet. Biblioteken är snart de enda 
offentliga rum vi har kvar och kvalitetsdiskussionen rör även dem. Våren 2004, när denna 
uppsats skrivs, är det bistra tider för biblioteken. Biblioteksfilialer stängs runt om i landet 
och tillgängligheten minskar därigenom. Det är försämrad kvalitet i sig, men jag tror att 
även andra saker måste diskuteras som bibliotekens innehåll och inriktning.  

 
Avslutningsvis vill jag säga att det säkert fanns skilda drivkrafter till varför olika 
organisationer och företag valde att delta i kampanjen Läsrörelsen. McDonald´s fick som 
sagt positiv uppmärksamhet, de olika bokförlagen önskade naturligtvis få fart på 
bokförsäljningen. Och många var allvarligt oroade över vad det på sikt skulle innebära om 
bokläsandet minskade. Om kampanjen haft någon effekt har jag varken kunnat eller velat 
undersöka i denna uppsats. Jag har valt att titta på kampanjen Läsrörelsen utifrån deras 
marknadsföringsmaterial. Det materialet är gjort för att vara slagkraftigt, för att väcka 
uppmärksamhet. Påståenden och exempel som använts i reklammaterialet har styrts av i 
vilket sammanhang de ska läsas. Det krävs starka uttryck för att fånga människors 
uppmärksamhet och kampanjen anlitade en reklamfirma för att göra affischer och annonser. 
Många människor deltog i kampanjen, och det borde finnas många olika åsikter om läsning 
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bland dessa, men de har enats om och ställt sig bakom budskapet som finns i det material 
jag undersökt. Mina slutsatser om kampanjen Läsrörelsens syn på läsning grundar sig på 
det jag kommit fram till genom att studera deras egen reklam. Det ger alltså inte en 
helhetsbild av kampanjen, men av det budskap den ville förmedla till allmänheten. Det 
skulle vara intressant att ta reda på hur många av landets bibliotek som anslöt sig till 
kampanjen och hur de såg på den. Fanns det bibliotek som inte deltog i kampanjen? Och 
varför gjorde de i så fall inte det? 

 
 
 

21 Sammanfattning 
 
Från och med 2000 till 2002 pågick en landsomfattande läskampanj i Sverige. Kampanjen 
som hette Läsrörelsen fick stöd bland annat från bokförlag, bibliotek, studieförbund, privata 
företag samt politiker och statsmakter. Sammanlagt fick kampanjen ekonomiskt stöd med 
33 miljoner kronor.  
 
Syftet med min undersökning är att lyfta fram vilken syn på läsning som förmedlades av 
kampanjen Läsrörelsen. För att se om kampanjen ingick i någon tradition har jag undersökt 
hur läsningens betydelse diskuterades i Sverige runt förra sekelskiftet. Jag ville även se hur 
kampanjen Läsrörelsens tankar stämde överens med makthavarnas, och därför har jag 
studerat vilken syn på läsning som återfinns i olika statliga utredningar i Sverige vid tiden 
strax innan kampanjen startade.  
 
Frågeställningen som låg till grund för undersökningen utgjordes av följande frågor:  

1. Vilken syn på läsning förmedlades av kampanjen Läsrörelsen och på vilka sätt 
framfördes budskapen? 

2. Ingår kampanjen i någon tradition eller står den för något nytt?  
a) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till statsmakternas syn på läsning som 
den framställdes i olika statliga utredningar från tiden strax innan kampanjen 
genomfördes? 
b) Hur förhåller sig kampanjens syn på läsning till hur läsning diskuterades runt 1900, 
när Sverige var mitt inne i en demokratiseringsprocess? 

 
Den metod jag använt är textanalys: litteraturstudier respektive argumentationsanalys. 
Syftet med min första litteraturstudie var att undersöka hur läsning och böcker diskuterades 
vid förra sekelskiftet, 1900. Jag har studerat vad andra författare och forskare skrivit om 
ämnet. Syftet med min andra litteraturstudie var att undersöka var kampanjen Läsrörelsen 
befann sig i förhållande till statsmakternas syn på läsning. Jag har studerat några nutida 
utredningar om boken och läsning: Boken i tiden (2000), En uthållig demokrati (2000) och 
därtill en skrift utgiven av Demokratiutredningen: Läsarna och demokratin (1998) samt 
Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen (1996). Jag har 
även använt mig av Mediebarometern 1996 med kommentar av medieforskaren Yngve 
Lindung. 

 
Kampanjen Läsrörelsen förde ut sitt budskap via projekt som riktade sig till olika grupper i 
samhället. Framförallt var målgrupperna barn och ungdomar. Med hjälp av stora affischer, 
helsidesannonser i dagstidningar och Arlas mjölkförpackningar förmedlades kampanjens 
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budskap. Retorikens medel, som att inge fruktan men också hopp, användes när texterna 
formulerades.  
 
För min undersökning har jag analyserat delar av kampanjen Läsrörelsens reklammaterial. 
Jag har valt två texter som kunde läsas sommaren 2001 på stora annonspelare (Eurosize-
format) samt som helsidesannonser i dagstidningar. De hade rubrikerna Fan, Fan, Fan 
respektive Jag är tyst, inbunden och vänder ofta ryggen till. En tredje text finns publicerad 
på Läsrörelsens hemsida, Vad är Läsrörelsen? Läsrörelsen gav i samband med invigningen 
av kampanjen ut en bok som heter Stör mig inte jag läser. 29 kända och okända svenskar 
har intervjuats om vad de helst läser, när de läser, var de läser och vad de läste i sin 
barndom. För min undersökning har jag även analyserat denna. 
 
Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader i synen på läsning mellan å 
ena sidan kampanjen Läsrörelsen och statliga nutida utredningar och å andra sidan olika 
folkbildare vid början av 1900-talet. Läsningens betydelse för demokratin betonades då 
som nu. Skillnaden är att det vid 1900-talets början talas om självbildningens betydelse för 
att demokratin ska fungera. Läsning och böcker var den bästa metoden att uppnå detta. I 
kampanjen Läsrörelsens texter betonas däremot det svenska riksspråkets betydelse. Bästa 
sättet att skaffa sig ett språk på är, enligt kampanjen, att läsa böcker.  
 
Jag har funnit att kampanjen Läsrörelsen och folkbildare vid förra sekelskiftet, talar om hur 
läsningen ska gå till på ett likartat sätt. Kampanjen Läsrörelsen anser att det är viktigt att 
läsa kvalitativt. Folkbildare vid förra sekelskiftet talar om vikten av att läsa långsamt och 
begrundande, det vill säga kvalitativt. 
 
Jag har dock funnit två motsägande argument hos kampanjen Läsrörelsen. Läsrörelsens 
kampanjledare säger att de inte brytt sig om att diskutera vad som ska läsas, all läsning är 
lika bra. Det framkommer dock i reklamtexterna att kampanjen ville lyfta fram den läsning 
som gav sammanhang och fyllde människors inre med bilder, associationer och lust. Jag 
menar att det är detsamma som att säga att en läsning är bättre än en annan. 

 
För att karakterisera kampanjen Läsrörelsen och se vilken typ av rörelse det var, har jag 
använt Manuel Castells´ modell för sociala rörelser. Castells talar om de tre principerna, 
identitet, motståndare och mål. Kampanjen Läsrörelsen har jämförts med en läskampanj 
från förra sekelskiftet, Kommittén för främjande av god och billig nöjesläsning. Jag har 
funnit många likheter mellan dessa båda kampanjer. Bägge rörelsernas identitet är att de 
utgörs av en kulturell elit med intresse för folkbildning samt att de för någon annans talan, 
de lässvagas (Kampanjen Läsrörelsen) respektive de obildades (Kommittén). Målet för 
bägge rörelserna är en fungerande demokrati och de är eniga om att bästa vägen för att nå 
dit är att läsa böcker. Skillnaden är att Kommittén för främjande av god och billig 
nöjesläsning anser att det är av betydelse vilka böcker som läses, medan kampanjen 
Läsrörelsen menar att det viktiga är att läsa böcker, av mindre vikt vad som läses.  
 
Jag fann alltså att kampanjen Läsrörelsen ingick i en lång tradition av läsfrämjande för 
demokrati. 
 
. 
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 Bilaga 1  

 
Kampanjen Läsrörelsens läsråd  
Till Läsrörelsens styrelse var ett Läsråd knutet med mångsidig erfarenhet av läsning. Läsrådets roll var att 
verka som en aktiv referens- och idégrupp till styrelsen. I Läsrådet ingick följande personer: 
 
Lena Andersson, författare 
Kurdo Baksi, författare 
Gunilla Bergström, författare 
Lasse Bergström, förläggare 
Olof Buckard, samhällsdebattör, estradör 
Anders Carlberg, Fryshuset 
Börje Ehrstrand, rektor 
Susanna Ekström, universitetsadjunkt 
Bertil Falck, styrelseordförande 
Madeleine Grive, chefredaktör 
AnnBritt Grünewald, f d fängelsedirektör 
Göran Hägg, författare, kritiker och litteraturvetare 
Elsie Johansson, författare 
Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör 
Susin Lindblom, ordförande i Författarcentrum Öst 
Lars Åke Lundberg, fängelsepräst 
Torbjörn Lundgren, författare 
Bodil Malmsten, författare 
Mats Myrberg, läsforskare, docent 
Kerstin Naucler, docent 
Ewa Wendt-Nevhage, bibliotekarie 
Thomas Nordahl, fotbollsreferator 
Björn Ranelid, författare 
Thomas Rönström, direktör 
Olle Sahlström, ombudsman för LO 
Barbro von Schoenberg, frilansredaktör 
Jasenko Selimovic, konstnärlig ledare 
Bo Strömstedt, tidningsman och författare 
Ulrika Sundbäck, skribent 
Sonja Svensson, chef för Svenska Barnboksinstitutet 
Margareta Ullström, skolbibliotekarie 
Bertil R Widerberg, redaktör 
Claire Wikholm, skådespelare 
Mona Önnestam, bibliotekarie 
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Bilaga 2 
 
Kampanjen Läsrörelsens budbärare  
Läsrörelsens budbärare kom från olika grupper i det svenska samhället. De hade alla "läsglöd" det vill 
säga de brann för läsning och läsningens betydelse. (www.lasrorelsen.nu) Kampanjens budbärare var: 
 
Hans Agbrink, taxichaufför - Stockholm 
Lars Göran Carlsson, skådespelare - Stockholm 
Sture Hegerfors, ordförande i Serieakademin – Göteborg 
Kent ”Malte” Malmström, Mr Riksteatern – Stockholm 
Pia Nilsson, fonddirektör – Stockholm 
Lars Burstedt, lärare – Uppsala 
Hans von Axelsson, kanslichef Handikappombudsmannen - Stockholm 
Lasse Lönndahl, sångare - Stockholm 
Inez Svensson, professor – Stockholm 
Malin Ewerlöf Krepp, löpare – Stockholm 
Bengt Göransson, f.d. kulturminister – Stockholm 
Eva Dahlgren, artist – Stockholm 
Ola Kallemur, marknadschef Framfab - Stockholm 
Nina Erhardt, krögare – Stockholm 
Gunnar Pettersson, konstgjutarmästare - Stockholm 
Kjell Hanseklint, metallarbetare - Skellefteå 
Hans Dahlborg, vice styrelseordförande Nordea – Stockholm 
Alfons Åberg 
Nina Jarlbäck, kommunalråd - Husby-Rekarne 
Joy Nielheim, specialpedagog – Stockholm 
Camilla Persson, fotbollsspelare - Stockholm 
Andreas Hadelöv, ishockeyspelare – Malmö  
Göran Persson, statsminister – Stockholm 
Peter Harryson, skådespelare – Stockholm 
Gudrun Schyman, partiledare – Stockholm 
Bo Lundgren, partiledare – Stockholm 
Lotta Nilsson-Hedström, språkrör – Stockholm 
Alf Svensson, partiledare – Stockholm 
Lars Leijonborg, partiledare – Stockholm 
Lennart Daléus, riksdagsman – Stockholm 
Kerstin Eriksson, sjuksköterska – Uddevalla 
Petter, artist - Stockholm 
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Bilaga 3:  
 
Kampanjen Läsrörelsens 
samarbetspartners  
Många organisationer och företag 
samarbetade med kampanjen. Vissa bidrog 
med pengar andra med tjänster eller varor. 
Här är alla samarbetspartners listade i 
bokstavsordning: 
 
Abel & Baker 
ABF 
Akademibokhandeln 
Arla 
Astrid Lindgren-konferensen i Vimmerby 
Barnens Bokklubb 
Bibliotekstjänst 
Boken i örat/SR Radioteatern 
Bokfestivalen 
Bokförlaget Natur och Kultur 
Bok & Bibliotek  
Bokia 
Bok-Makaren 
BOLD/DNEX Tryckeriet 
Bonnier Audio 
Bonnier Carlsen Bokförlag 
Bonnierföretagen 
Bror Hjorts Hus/Uppsala 
B Wahlströms Bokförlag 
Centrum för lättläst 
Dagens Industri 
De litterära sällskapen/DELS 
DIK-förbundet 
Dramaten 
En bok för alla 
Enskedespelet 
Folkteatern i Göteborg 
Folkuniversitetet 
Frikyrkliga Studieförbundet 
FSL/Föreningen Svenska 
Läromedelsproducenter 
Förbundet FMLS 
Författarcentrum 
Gleerups Förlag 
Gällöfsta Herrgård & Konferens 
Göteborg Film Festival 
Göteborgs stadsmuseum 
Göteborgs stadsteater 
Göteborgstryckeriet 
Hall & Cederquist / Y & R  
Hallwylska Museet 
Industrilitteratur  
InfoKomp  
Internationella Vetenskapsfestivalen 
JC Decaux  
Jerry Bergström  
JP Screen & Offset 
Junibacken  
KF Media  

KFUK-KFUM 
Klara Soppteater/Stockholms Stadsteater 
KLM Royal Dutch Airlines  
Kungl. Biblioteket  
Lunarworks/Lunarstorm 
LO 
Länsbiblioteken och folkbiblioteken 
Lärarförbundet 
Lärarnas Riksförbund 
Läsår Stockholm 
Medborgarskolan 
Moderna Tider 
MSN.SE  
Munkedals pappersbruk  
Månadens bok 
Nationalmuseum 
NBV (Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet) 
Norrbottensteatern 
Norstedts Ordbok 
Norhaven  
Observer Sverige 
Ordfront Förlag 
Pocket Shop 
Posten 
Rabén och Sjögren Bokförlag  
Riksteatern 
Rolf & Co Tryckeri 
Saftsalonger 
Samdistribution 
Sigtunastiftelsen 
SJBB Grafiska 
Skolforum 
Skolverket 
Skottes Musikteater 
SPF 
Stiftelsen Boken i Sverige 
Stiftelsen framtidens kultur 
Strindbergsfestivalen 
Studiefrämjandet  
Studieförbundet Vuxenskolan  
Svensk Balettproduktion 
Svensk Biblioteksförening 
Svenska Barnboksinstitutet 
Svenska Bibelsällskapet 
Svenska Bokhandlareföreningen 
Svenska Förläggareföreningen 
Svenska kyrkan 
Svenska McDonald´s 
Svenska språknämnden 
Sveriges AV-, media -, och 
läromedelscentraler 
Sveriges Campingvärdars Riksförbund 
Sveriges Författarförbund 
Sveriges Kyrkliga Studieförbund 
Sveriges Skolledarförbund 
Synergi Interactive 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
TBV 
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TCO 
Teater Bambino 
Teater Scratch 
Teater Sexton 
Teater Västmanland 
TG skrivab 
Tidningsutgivarna 
Tidsam  
Tryckhus 2 
UR  
Verbum 
WS Bookwell  
ZineUp 
Åhléns 
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Bilaga 4 
Personer som intervjuats i boken Stör mig inte – jag läser: 
De presenteras på s amma sätt som i boken. 
 
Bengt Westerberg, Läsrörelsens ordförande och f.d. partiledare för Folkpartiet 
Hans Agbrink, taxichaufför 
Hans Dahlborg, bankdirektör 
Nina Erhardt, källarmästare 
Malin Ewerlöf, löpare och fondkommissionär 
Bengt Göransson, f.d. kulturminister m.m. 
Andreas Hadelöv, ishockeymålvakt 
Peter Harrysson, skådespelare och programledare 
Olle Hultin, f.d. reparatör och lokalkorrespondent 
Magnus Härenstam, programledare och skådespelare 
Nina Jarlbäck, kommunalråd 
Nanna Johansson, studerande 
Per-Ove ”Putte” Jönsson, sjukvårdare 
Olle Kallemur, presschef Framfab 
Bo Lundgren, partiledare (m) 
Lasse Lönndahl, artist 
Pia Nilsson, fonddirektör 
Peter Nord, polisinspektör 
Thomas Nordahl, fotbollsreferent 
Sirkka Nygren, biokemisk analytiker 
Nalin Pekgul, riksdagsledamot 
Camilla Persson, fotbollsspelare 
Göran Persson, statsminister 
Gunnar Pettersson, konstgjutarmästare 
John Pohlman, meteorolog 
Jan E. Rasmussen, f.d. intern och studerande 
Robyn, artist 
Sonia Serra, bilsadelmakare 
Agneta Sjödin, programledare 
Gunnar Arvidson, intervjuare 

 


