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1. Inledning

1.1 Val av ämne

I en tidigare studie inriktade vi oss på barn och ungdomars läsvanor, vi undersökte
elevers läsvanor i årskurs fem och åtta. Som andra större undersökningar har visat så
visade våra resultat att mellanstadiebarn läser mer än högstadieungdomar och flickor
läser mer än pojkar. Det finns ett genusperspektiv både i antalet lästa skönlitterära
böcker och vilka genrer man väljer. Pojkar läser mycket fantasy, science fiction och
spänning/skräck. Flickor läser mer blandat. Den mest populära boken i vår
undersökning var Harry Potter. Nästan alla hade åtminstone läst en bok om Harry
Potter.

Efter att ha undersökt barn och ungdomars läsvanor tyckte vi att det kunde vara
intressant att i denna studie undersöka äldre ungdomars läsvanor för att se hur dessa
förändrats sedan de tidiga tonåren. Vi är dels intresserade av att se vilken skönlitteratur
de läser dels av vilken betydelse läsning av skönlitteratur har för dem. Vi vill försöka se
vilken roll läsning av skönlitteratur kan ha i vuxenblivandet och har inriktat oss på
åldersgruppen 18-26 år. När man är 18 år är man formellt vuxen i och med att man är
myndig, men det psykiska vuxenblivandet är en process som tar lång tid. Inom
ungdomsforskningen brukar man använda begreppet ”ungdom” på åldersgruppen 16-26
år, men eftersom vi har valt att undersöka de som är 18-26 kallar vi dem i vår uppsats
för ”unga vuxna”. Vi är intresserade av vilken betydelse läsning av skönlitteratur har för
denna åldersgrupp och dess betydelse för den enskilda individen. Unga vuxna är
naturligtvis inte en homogen grupp. Det finns stora sociala och kulturella skillnader
mellan unga vuxna.

Läsandet av skönlitteratur kan vid sidan av allt annat medieutbud ha stor betydelse för
unga vuxna att hitta sin identitet. Som läsare möter man texten med sin tids förståelse
och fördomar, en del titlar ”håller” länge medan andra snabbt kan kännas föråldrade.
Litteraturen ingår i ett system, ”det litterära kretsloppet”, där den litterära produktionen
försiggår genom tre huvudled: produktionen, distributionen och konsumtionen. Den
skönlitterära bokens möjligheter att nå fram till ett antal läsare är beroende av kritiken
och andra urvalsinstrument (Furuland 1997, s. 38f). Vi är intresserade av att se hur de
unga vuxna väljer den skönlitteratur de läser.

Det är också intressant att se vilken betydelse biblioteken har för de unga vuxna. Lånar
de unga vuxna sin skönlitteratur på bibliotek eller hittar de den någon annanstans? Finns
den skönlitteratur de söker på biblioteken och vilken funktion fyller biblioteken för de
unga vuxna som besöker bibliotek? För att få en inblick i hur bibliotek kan arbeta
gentemot unga vuxna och se vilka önskemål de kan tänkas ha gjorde vi ett besök på
Alingsås bibliotek. Där finns ett ungdomsrum sedan 1993. En förening ansvarade för
ungdomsrummet 1993-1998, men nu är en bibliotekarie vid Alingsås bibliotek ansvarig
för verksamheten. Ungdomar i åldern 16-22/25 år kommer ofta till biblioteket för sina
skolarbeten, men den ansvarige bibliotekarien betonar att det är viktigt att de kan
komma dit för sin egen skull. Det ska kännas roligt att gå till biblioteket. Ungdomar
över 16 år glöms ofta bort, enligt bibliotekarien. Mediepengar finns, men det är också
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viktigt att det satsas pengar på olika aktiviteter. Ungdomsrummet används ofta som
utgångspunkt för aktiviteter i samarbete med olika organisationer. Biblioteket har också
haft en hel del läsecirklar och skrivarkurser för ungdomar som olika ungdomsförfattare
leder. Ungdomsrummet har cirka 40 besökare om dagen. Det är tänkt som en
mötesplats. Medan man t.ex. sitter och väntar på att datorn ska bli ledig ska man kunna
stöta på nyheter. I ungdomsrummet finns datorer, tidskrifter, serier och romaner. Det
finns välfyllda fantasyhyllor och blandad skönlitteratur av populära författare. Det finns
en låda där ungdomarna  kan lägga kommentarer om ungdomsrummet och förslag på
förbättringar. Det har kommit många förslag som man har försökt tillgodose. Många
förslag handlar om musik. Nu vill man skaffa CD-spelare för musikavlyssning. Tidigare
har man haft ett ”demotek” i ungdomsrummet, dvs. demoskivor som ungdomarna själva
spelat in sin egen musik på. Ungdomar har på så sätt fått tillfälle att lyssna på musik av
andra ungdomar.

1.2 Bakgrund

”Vi läser alla oss själva och världen omkring oss för
att få ett hum om vad och var vi är. Vi läser för att

förstå eller för att börja förstå. Vi kan inte göra något
annat än att läsa. Att läsa är vår väsentliga funktion,

nästan lika viktig som att andas.” (Manguel 1999, s. 15)

Vi tycker att detta citat av Manguel  på ett slående sätt beskriver själva essensen i
läsningens natur. Vi anser själva att läsning av skönlitteratur är något betydelsefullt för
oss och säkert även för andra. Men vad är det i läsningen av skönlitteratur som lockar
oss? Det finns naturligtvis hur många svar som helst på den frågan och att uttömligt
besvara den torde vara en omöjlighet. Jean Paul Sartres resonemang om att det litterära
objektet är en konstig kropp som endast existerar i rörelse är belysande för hur man kan
se på läsning. För att få det litterära objektet att framträda krävs en konkret handling
som kallas läsning, när läsningen är över finns det bara svarta streck på papperet (1970,
s.39). Företaget att skriva innefattar företaget att läsa, som ett dialektiskt korrelativ.
Dessa två handlingar kräver förekomsten av två skilda väsen, författaren och läsaren
(ibid., s.41). Läsandet är ett fritt drömmande och en övning i frikostighet. Vi ska ge oss
ut helt med våra lidelser, fördomar, sympatier och värderingar och om detta sker med
frikostighet så kommer friheten att helt förvandla de dunklaste delarna av vår
känslighet. Det är när detta sker i läsningen som den mest hårdhudade person kan ses
gråta över berättelser om inbillade hemsökelser (ibid., s. 48f). Graden av t.ex. realism
och sanning i Kafkas mytologi är inte givet en gång för alla. Läsaren måste ständigt
skapa det på nytt genom att ständigt överskrida det skrivna tinget (ibid., s. 43).

I dagens samhälle överöses vi med information från alla möjliga håll och kanter.
Medieideologin använder sig av korta och fragmentariska texter men i böckernas värld
finns det helhet och sammanhang (Alsheimer 2000, s. 79). Vi anser att Alsheimer i sitt
kapitel Bildad, utbildad, obildad?: om utbildningsväsendet ansvar, tar upp några väldigt
viktiga tankar om varför läsning av skönlitteratur kan vara bra. Läsning av skönlitteratur
ger möjlighet till eftertanke och reflektion och sätter igång de tankeprocesser som leder
till kunskap inom vitt skilda områden. Som inget annat lyckas skönlitteraturen med
konststycket att upplysa om, gestalta, förklara och popularisera även svåra frågor.
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Bildningen är en viktig aspekt vid läsandet av skönlitteratur. Med bildningen får vi
bättre förutsättningar att tolka och förstå omvärlden, vilket gör världen mer begriplig
och hanterbar och leder till en ökad trygghet (ibid., s. 79ff).

Vi har försökt att ge en bakgrund till varför vi tycker att läsning av skönlitteratur är
något positivt och om vad det är som kan ske med den enskilde läsaren när hon/han
läser en skönlitterär text. Vår studie inriktar sig på unga vuxna som läser skönlitteratur
och för att försöka få en ökad förståelse för frågan om varför en del unga vuxna väljer
att läsa skönlitterära texter så refererar vi till Ulf Boëthius och Robert Escarpit, vilka vi
anser besvarar frågan på ett sätt som överensstämmer med våra egna tankegångar. Det
finns en rad sociala faktorer som spelar in i valet av text som medium. Man socialiseras
in i litteraturen, dels nerifrån dels uppifrån. Påverkan från kamrater spelar säkert också
en stor roll. En annan orsak kan vara att bokläsning lämpar sig väl när man vill vara
ensam. Boken har också den fördelen att man lätt kan bära den med sig och försvinna in
i den var man än befinner sig. I en symbolisk mening vänder man ryggen till
verkligheten och upprättar ”ett eget rum”, man flyr in i en annan värld, bort från den
värld man lever i (Boëthius 1992, s. 252ff). I sin bok Litteratursociologi skriver
Escarpit att en människa som läser drar sig undan från sina medmänniskor och isolerar
sig från omvärlden. Den litterära läsningen är på samma gång social och asocial, den
avbryter individens förbindelse med den ”verkliga” världen och upprättar nya
förbindelser med verkets värld. Läsning kan ses som en flykt undan det absurda i en
människas villkor och ett lyckligt folk skulle inte ha någon litteratur eftersom de inte
skulle känna någon längtan efter att läsa (1970, s. 134). Ett helt igenom lyckligt folk
existerar väl knappast och läsning av skönlitteratur är inte enbart ett sätt att fly från
verkligheten utan också ett sätt att lära sig hur verkligheten är beskaffad. Boëthius
menar att för populärlitteraturens läsare, både unga och gamla, är böckernas
verklighetsorienterande och kunskapsförmedlande funktion viktig. Han nämner Jean
Auels romanserie om stenåldersflickan Ayla som i hög grad läses för att den ger
intressanta kunskaper och då inte bara om livet på stenåldern utan också om kärlekens
och sexualitetens problem (1992, s. 256f).

Vi är intresserade av vilken skönlitteratur unga vuxna läser och om unga män och unga
kvinnor läser samma typ av skönlitteratur. För att få en bakgrund inför våra empiriska
undersökningar har vi läst några artiklar som tar upp dessa frågor.

I artikeln Kafka hade inte heller koll diskuterar Jonas Thente och Lars Sjunnesson, med
anledning av en artikel som Stig Larsson publicerat i Dagens Nyheter, ungas läsning
(Thente och Sjunnesson 1996, s. 40). Stig Larsson kritiserade ett antal äldre, etablerade
kolleger för att de inte läses av unga människor. Han menade att dessa författare saknar
den ”koll” på omvärlden som ger trovärdighet och status i de ungas ögon. ”Koll” skulle,
enligt artikelförfattarna, vara ett sätt att se vad som var ”inne” eller ”ute”, genom att
känsligt och kritiskt mäta de nya företeelser, moden, attityder och trender som flimrar
förbi på TV-skärmen, gatan eller i nöjesbilagan. ”Kunskap” skulle stå i motsats till
”koll”, eftersom den förutsätter ett tillbakadragande från det ständiga mediaflödet; en
reträtt in i det eftertänksamhetens rum där intrycken kan summeras, smältas och tolkas.
Detta stilla rum kan mycket väl vara en roman av Tunström, Ekman, Ranelid- eller
Larsson. Thente och Sjunnesson ser det inte som alarmerande om den nya
mediagenerationen inte prioriterar denna läsning. Tids nog kommer den att göra det –
och en del av denna generation gör det redan. I denna generation läser man företrädesvis
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samma kultböcker som även närmast föregående generationer slukat: Kerouac, Lundell,
Tolkien, Bukowski och Sture Dahlström, och sedan vidare till Hesse, Inger Edelfeldt,
Kafka, Baudelaire osv. Motsättningen mellan ”koll” och ”kunskap” är inte absolut.

Finns det könslitteratur eller bara skönlitteratur är en artikel som behandlar mäns och
kvinnors läsning av skönlitteratur (Bosseldal m.fl. 1998, s.4). Artikeln ställer två frågor:
”Manlig och kvinnlig litteratur – vad är det?” och ”Finns en typiskt manlig, en typiskt
kvinnlig läsare och bok?”. Artikeln redovisar för att två kvinnliga kritiker Ingrid
Bosseldal och Ulrika Milles och två manliga kritiker, Magnus Haglund och Nils
Schwarz fick i uppgift att enas om varsin lista, typisk för könet. Båda de kvinnliga
kritikerna har läst många av de böcker som återfinns på ”manslistan” däremot läser
kanske inte männen de s.k. kvinnoböckerna lika öppet. Kritikerna ifrågasätter även
denna indelning i manligt och kvinnligt. Magnus Haglund skriver att idén om manligt
och kvinnligt i litteraturen har något förnedrande över sig. Nick Hornbys böcker, t.ex.
High Fidelity på temat ”Ung man blir en vuxen man”, läses enligt hans egna iakttagelser
av minst lika många unga kvinnor som unga män. Även de unga kvinnorna uppskattar
Hornbys ironiska skildringar av listfanatikerns och skivsamlartypens svårigheter med
privatlivet. Han skriver också att de böcker som ger uttryck för exklusivt manliga
erfarenheter är av två slag, ”Tom Clancys och Jan Guillous hårdhudade
spionskildringar, och den intellektuella versionen av samma stålklangsheroism, båda
lika barnsliga”. Nils Schwartz skriver att han som liten brukade tjuvläsa sin systers
böcker och att han även i dag tjuvläser vuxna flickböcker, men han får sällan recensera
dem eftersom kvinnliga kritiker anses förstå dem bättre. Han skriver vidare att
tunnelbanan är det avgörande testet på vad som är typiskt manliga och typiskt kvinnliga
böcker. ”En man sitter inte och skyltar offentligt med att han läser Majgull Axelsson,
Monika Fagerholm och Louise Boije av Gennäs. En kvinna skulle inte genera sig för att
lägga Vilhelm Ekelund, Ernst Jünger eller Joseph Conrad i knät med omslaget uppåt”.
Nils Schwartz skriver att det är fåfänga det handlar om och att det, bortsett från vårt
omättliga behov av förutfattade meningar, inte finns några manliga och kvinnliga
böcker, bara mänskliga och omänskliga, bara spännande och tråkiga. Ingrid Bosseldal
skriver att för henne skulle det dröja innan hennes uppbrott skulle handla om Kerouac. I
stället var motståndet Miras i Kvinnorummet, Bente Clods i Uppbrott eller Inger
Alfvéns i Dotter till en dotter.  Under tiden läste pojkvännerna Tolkien, Nietzsche,
Camus, Ginsburg, Lem, Bukowski, Burroughs, le Clezio och Kafka. Hon började även
läsa dem för att skapa gemensamma läsupplevelser men sedan bara för sin egen skull.
Ulrika Milles, som läst alla romanerna på ”manslistan” menar att uppdelningar på
kvinno- respektive manslitteratur bara syftar till att upprätthålla hierarkier och
dikotomier. Det finns kvinnor som är oberörda av Nicolas Evans Mannen som kunde
tala med hästar och män som älskar Jane Austen. Uppdelningen i ”Kvinnoböcker” och
”Mansböcker” är svaret på en kultur, det ligger inte i generna.

Vi håller med om att en uppdelning i ”kvinnoböcker” och ”mansböcker” är svaret på en
kultur och att det inte ligger i generna. Vi kommer senare i uppsatsen att diskutera
begreppet genus, men eftersom vi anser att genusperspektivet är mycket centralt vill vi
redan på detta tidiga stadium redovisa för hur vi ser på genus och framförallt genus och
litteraturen. Vi delar Nina Björks uppfattning om att vi fortfarande lever i ett
manssamhälle.

Även om den ”manliga” och den ”kvinnliga” identiteten har förändrats – till en del
beroende av politiska beslut – så fortsätter vi att leva i ett manssamhälle, där män har den
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största makten både som grupp betraktat och även inom de flesta relationer mellan en
enskild man och kvinna; där varje kvinna och varje man föds till en förväntad ”kvinnlighet”
och en förväntad ”manlighet”, till ett bestämt livsmanus där den enskilda individens
inställning och ”val” av arbete, kärlek, utseende, drömmar, vänskap ser olika ut beroende
på om vi föds som flicka eller pojke. Att se dessa livsmanus som naturliga och/eller som
personligt valda ingår i de patriarkala glasögon som vi alla på ett osynligt sätt lär oss att
bära – men som feminister i någon mån försöker byta ut mot en feministisk skärva, en
feministisk lins. Därmed kommer feminister att förolämpa inte bara mäns ”verklighet” utan
även kvinnors – båda könen har sina namnteckningar under det patriarkala kontraktet och
båda könen har sitt ansvar för att upprätthålla det. (Björk 1996, s. 175)

Inom skönlitteraturen har det historiskt sett funnits få kvinnliga hjältinnor för kvinnor
att beundra och identifiera  sig  med. Den moderna västerländska mytologin inbegriper
inte någon kvinnlig hjälte (Ambjörnsson 1990, s. 61). Sally Robinson visar hur moderna
Hollywoodfilmer konstruerar genus så att den kvinnliga åskådaren bara har två val,
antingen så kan hon som en transvestit identifiera sig med det manliga subjektet eller så
kan hon identifiera sig med kvinnan som framställs som objekt i filmen, en figur som
oftast framställs som passiv (1991, s. 8). I Våldets barn av Doris Lessing brottas
huvudpersonen Martha med att hon oftast identifierar sig med det ”maskulina” och
förnekar sina erfarenheter i att bli ”en kvinna” (ibid., s.20). Nina Björk tar upp romanen
Madame Bovary som exempel på hur man inom litteraturvetenskapen kan se på den
kvinnliga läsarten. Björk refererar till Jonathan Culler som menar att tankar om att
romanen har ett förmänskligande inflytande, att den ger ställföreträdande erfarenheter,
att den förfinar och utvidgar vårt medvetenhet om livets möjligheter, förutsätter att
läsaren cykliskt rör sig mellan text och värld. Han talar om en identifikatorisk läsning
och att denna identifikatoriska läsart är ansvarig för romanens popularitet. Men god
litteratur låter sig inte så lätt läsas på det identifikatoriska, igenkännande (kvinnliga
sättet), ju svårare det är att läsa en roman desto större är dess rent litterära värde. När
romanläsning ses som något gott finns det inga betänkligheter inför en identifikatorisk
läsning men när diskussionen utspelas inom ett rent litterärt universum förkastas denna
läsart (Björk 2002, s. 162f).

1.3 Problembeskrivning och problemformulering

Utgångspunkten i vår undersökning är unga vuxna som läser skönlitteratur. Statistiken
informerar oss om att män läser mindre skönlitteratur än kvinnor. Vi är intresserade av
genusfrågor och vill se om ett genusperspektiv kan ge oss mer kunskap om varför män
och kvinnor läser olika mycket skönlitteratur och varför de eventuellt läser olika genrer
inom skönlitteraturen. Vi tror att det faktum att kvinnor läser mer skönlitteratur än män
kan ha med en förväntad kvinnlighet att göra. Det kan vara så att kvinnor naturligt
socialiseras in i uppfattningen att läsning av skönlitteratur är något positivt. I vår
undersökning inriktar vi oss på två grupper av unga vuxna, en grupp låntagare på en
skönlitterär avdelning på ett större bibliotek och en grupp folkhögskoleelever. Vi antar
att läsning av skönlitteratur kan se olika ut bland unga vuxna med olika utbildningsnivå.
Denna uppfattning grundar vi på den franske kultursociologens Pierre Bourdieus
uppfattning om kulturellt kapital.

Vi är intresserade av unga vuxnas, 18-26 år, läsvanor och framförallt deras upplevelse
av skönlitterära texter. Ålder är naturligtvis en faktor som kan vara lika betydelsefull
som genus och utbildningsnivå för upplevelsen av skönlitteratur. Vi tror att läsning av
skönlitteratur kan vara en viktig del i unga människors identitetsskapande. I vår
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litteratursökning har vi funnit många studier som har anknytning till vårt ämne.
Studierna inriktar sig på läsupplevelsens inverkan och varför man läser. Maria Ulfgard
visar i sin litteraturvetenskapliga avhandling att de 20 tonårsflickors fritidsläsnig, som
hon följt under två år, är omfattande och att flickorna lägger vikt vid sin läsning.
Litteraturen som flickorna läser har ofta med deras eget liv att göra. Kulturella och
sociala bakgrundsfaktorer påverkar val av litteratur och utvecklandet av läskulturer och
läsarter (2002, s. 326 ff). Upplevelsen av skönlitteratur tror vi även har att göra med
vilken genre man läser.  Tyngdpunkten i vår uppsats ligger på läsningens betydelse för
den enskilda individen. Vi anser att läsning av skönlitteratur kan vara en hjälp för att
hitta sin identitet och även få svar på existentiella frågor. Läsningens betydelse för den
enskilde är inte enkel att förmedla i en intervjusituation . För att kunna förstå vad det är
som sker i mötet mellan en enskild läsare och en skönlitterär text anser vi att det behövs
en teoretisk grund att stå på. Vi har i vår litteratursökning funnit att teorier inom reader-
response criticism, som fokuserar på läsarens roll i mötet med texten, är mycket
relevanta för vår uppsats.

För att överhuvudtaget ha möjlighet att läsa skönlitteratur krävs det att man har tillgång
till böcker. Tillgång till skönlitteratur har med de litterära kretsloppen att göra. I
bokhandeln, biblioteket, mataffären eller kanske hemma i kompisens bokhylla möts
boken och den presumtiva läsaren. Vi vill kort redogöra för hur litteratursociologin ser
på de litterära kretsloppen, detta för att också få en historisk tillbakablick. Även om
Escarpits teorier kan framstå som något ålderdomliga så anser vi att de fortfarande är
relevanta. Vi håller med Escarpit att det är inom den kulturbärande gruppen i samhället
som den litterära identiteten tydligast kommer till uttryck. Inom denna ”kulturelit” är
den manliga normen rådande.  Lisbeth Stenberg menar att utvecklingen går från det
bildade och populära kretsloppet till ett gemensamt fält (Ikoner, 2002, 2 s. 12ff). En
anledning till uppluckringen av kretsloppen kan vara att det idag går att köpa
kvalitetslitteratur i pocketform i en mängd olika affärer. En annan anledning till att
indelningen i ”bra ”och ”dålig” litteratur har blivit svårare att upprätthålla är kanske att
idag går gränsen mellan de människor som överhuvudtaget läser skönlitteratur och de
som inte läser. För att få kännedom om hur ungdomars kulturkonsumtion ser ut inleds
vår resultatredovisning med en genomgång av kulturstatistik.

Utifrån detta resonemang formulerar vi problemet som följer:

• Vi är intresserade av att undersöka vilken skönlitteratur unga vuxna läser. Vi antar
att unga vuxnas läspreferenser finns inom många olika genrer, men det kan vara
intressant att se om det är någon viss typ av skönlitteratur som är populär inom
denna åldersgrupp och vad det i så fall är som gör den speciellt intressant.

• Genom att undersöka vilken skönlitteratur unga vuxna läser vill vi försöka se vilken
betydelse läsning av skönlitteratur har för dem. Det kan finnas många anledningar
till att man väljer att läsa skönlitteratur. Man läser för avkoppling och för nöjes
skull, men vi anser också att läsning av skönlitteratur inom denna åldersgrupp kan
ha betydelse för att få svar på existentiella frågor och för formandet av
vuxenidentiteten. Läsning av skönlitteratur kan vara till hjälp i förståelsen av sig
själv och andra.
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• Valet av skönlitteratur kan bero på vad man önskar få ut av läsningen, men valet av
skönlitteratur kan även bero på andra faktorer. Vi är intresserade av att se om unga
män och unga kvinnor läser samma typ av skönlitteratur eller om det finns en
skillnad i läspreferenser mellan könen. Valet av skönlitteratur kan också bero på
tillgången till litteratur. Väljer man att läsa det som familj och kompisar läser? Har
media och den ökade pocketutgivningen betydelse för valet av skönlitteratur?
Vilken roll spelar biblioteken?

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka unga vuxnas läsning av skönlitteratur. Våra
frågeställningar är följande:

- Vilken typ av skönlitteratur läser unga vuxna? Är det någon speciell genre och/eller
titel som dominerar?

- Vilka läspreferenser har kvinnor/män?
- Varför läser unga vuxna skönlitteratur?
- Vilken betydelse har läsning av skönlitteratur för den enskilda unga vuxna?
- Hur får de unga vuxna tillgång till den skönlitteratur de läser?

Centrala begrepp för vår uppsats är unga vuxna, genus, litterära genrer, reader-response,
kulturellt kapital och bildat och populärt kretslopp. Unga vuxna och genus är två
begrepp som är centrala i alla delar av uppsatsen. Tonvikten i uppsatsen ligger på
läsningens betydelse för den enskilda individen. För att kunna förstå vad det är som
skapar mening i en skönlitterär text så anser vi att det krävs ett teoretiskt resonemang.
Den teori som vi  tycker förklarar detta svårgripbara begrepp ”mening” i texten är
reader–response criticism.

1.5 Avgränsning

Avgränsningen är att vi i vår undersökning inriktar oss på unga vuxna i åldern 18-26 år.
Vi har valt denna åldersgrupp eftersom man är formellt vuxen vid 18 års ålder och
ungdomstiden sträcker sig fram till 26 år. Vid denna ålder formas vuxenidentiteten och
vi är intresserade av vilken betydelse läsningen av skönlitteratur har för denna
ålderskategori. Både enkät- och intervjuundersökningen genomförs i en begränsad del
av landet, i en större stad och på två specifika platser, en folkhögskola och ett större
bibliotek, inom en viss tid. Anledningen till att vi valt dessa grupper är att vi vill nå
unga vuxna med olika intressen och utbildningsnivå. Vi frågar ett begränsat antal unga
vuxna och vi menar inte att vi kan uttala oss generellt om hur alla unga vuxna förhåller
sig till läsning av skönlitteratur, men det finns inte heller något som talar emot att våra
resultat är av ett allmänt intresse. Naturligtvis är undersökningen inte statistiskt
säkerställd. Även om detta är en uppsats inom Biblioteks- och informationsvetenskap så
kommer vi inte i någon större utsträckning att inrikta oss på bibliotekets betydelse för
unga vuxnas val av skönlitteratur. Vi anser att uppsatsen hör hemma inom denna
disciplin eftersom det är vanligt med läsarundersökningar inom Biblioteks- och
informationsvetenskap. Andra forskningsområden som våra frågeställningar ligger nära
är litteraturvetenskapen och litteratursociologin. Anledningen till att vi väljer att skriva
en uppsats om unga vuxnas förhållande till skönlitteratur är i första hand naturligtvis för
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att vi är intresserade av varför unga människor läser, vad de läser för skönlitteratur och
vad det är i den skönlitterära texten som skapar mening för den enskilda läsaren. Vi
anser att detta även kan vara av intresse för andra personer som är intresserade av
ämnesområdet. I vår litteraturgenomgång har vi inte funnit mycket forskning som
inriktar sig på åldersgruppen unga vuxna, 18-26 år, och deras förhållande till
skönlitteratur, därför anser vi att vår uppsats är av intresse för forskningsfältet.

1.6 Disposition

Efter vårt inledningskapitel har denna uppsats följande indelning:

Under kapitlet tidigare forskning tar vi upp fyra studier och presenterar några
magisteruppsatser som har anknytning till vårt ämne. Studierna tar upp läsupplevelsens
inverkan, tonårsflickors läsning, läsning av populärlitteratur och varför man läser
skönlitteratur.

Avsnittet teoretiska perspektiv inleds med en diskussion om begreppen ungdom/unga
vuxna och genus. Därefter kommer en diskussion om kvalitets– och populärlitteratur
vilket följs av en genomgång av litterära genrer, främst inom populärlitteraturen.
Därefter följer en genomgång av reader–response criticism, Pierre Bourdieus teori om
kulturellt kapital och litteratursociologi.

I kapitlet metod och material redogör vi för val av kvantitativ och kvalitativ metod,
urval av intervjupersoner och respondenter till enkätfrågorna och tillvägagångssätt. Vi
redogör även för våra teoretiska utgångspunkter och val av dessa.

Kapitlet resultatredovisning inleds med en bakgrund till kapitlet i form av
kulturstatistik. Enkätmaterialet presenteras under olika rubriker som följer frågorna i
enkäten. Intervjumaterialet presenteras utifrån de olika teman som återfinns i
intervjumanualen.

I analys- och diskussionsavsnittet presenterar vi enkät- och intervjumaterialet
tillsammans. Vi analyserar olika teman i materialet och dessa kopplas till våra teoretiska
utgångspunkter och den tidigare forskning som går att koppla till våra resultat.

Detta avsnitt följs av slutsatser där vi försöker besvara våra frågeställningar genom att
koppla resultat och analys till dem. Sist kommer en sammanfattning av uppsatsen.
Därefter kommer källförteckning. Bilagorna innehåller en enkät, intervjumanual och
listor på namngivna författare och titlar. Listorna på namngivna författare och titlar
presenteras både utifrån hur kvinnor och män har svarat sammanlagt och enskilt.
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2. Tidigare forskning

Vi tar här upp fyra studier och tre magisteruppsatser som har anknytning till vårt ämne.
I vår litteratursökning har vi funnit att det är dessa undersökningar som vi tycker är mest
relevanta och som speglar olika aspekter av våra frågeställningar. Alla studier har
använt sig av kvalitativa intervjuer med läsare och de är alla intresserade av läsarens
speciella erfarenheter. Ross, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, fokuserar
på läsning som har inneburit en förändring i läsarens liv, Ulfgard, litteraturvetare, har
med sin doktorsavhandling studerat vad unga flickor läser på sin fritid – om de läser –
och hur de ser på sin läsning, Hansson, litteraturvetare, har inriktat sig på läsning av
populärlitteratur. Furhammar, biblioteks- och informationsvetare, studerar olika läsares
läsarter.

2.1 Catherine Sheldrick Ross – Läsupplevelsens inverkan

I studien, Finding without seeking : What readers say about the role of pleasure reading
as a source of information (1999) fokuserar Ross på läsupplevelsen hos ”heavy readers”
d.v.s. de 10% av USA:s befolkning som läser mest. Som en del av en större studie har
hon utfört 194 kvalitativa intervjuer med vuxna läsare. Intervjupersonerna hittades hos
de individer som läste mycket och av egen fri vilja. Hon hänvisar till tidigare studier i
Kanada och USA som har påvisat att storläsare oftast är kvinnor, yngre vuxna och har
en högre utbildning än befolkningen i stort (1999, s. 344).

I sin analys försöker hon få svar på följande frågor tolkade utifrån intervjun i sin helhet.

• Finns det någon bok som hjälpt dig eller gjort någon skillnad i ditt liv på ett eller
annat sätt? Följdfrågor: Vad gjorde den för skillnad? Hur hjälpte den dig?

• Hur känner du inför bokläsning (ibid., s. 344)?

Ross fann att intervjupersonerna använde sina egna livserfarenheter för att finna mening
i texten och använde texten för att finna mening i sitt eget liv (ibid., s. 345). Vid
analysen framgick det att titlarna som valts ut av respondenterna, antingen de var fiktion
eller inte, så hade nästa alla en narrativ form och läsaren kunde relatera texten till sitt
eget liv.

Lying behind each title was a story situated in the context of the reader’s life. Without the
contextualizing story, we cannot understand why this particular book, and not another,
performed its magic trick of helpfulness. The most commonly occurring claim (in one third
of all cases) was that the book had opened up a new perspective, helped its reader see
things differently, or offered an enlarged set of possibilities. (ibid., s. 348)

 Ross ger sju exempel på vilket sätt böcker förändrat respondenternas liv:

• Uppvaknande/nya perspektiv/upplysning om möjligheter
(en av respondenterna nämner att de första tre böckerna av Carlos Castaneda var
”mind openers”)

• Modeller för identitet
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(t.ex. Jack Kerouacs On the Road som en av respondenterna läste i sin
senadolescens och blev så influerad att hon åkte bil genom USA bara för äventyrets
skull)

• Resurser, stöd, styrkande av självvärde, styrka
(en relaterar sitt eget liv till  Joy Luck Club av Amy Tan eftersom hon precis som
bokens huvudperson har en dominerande mamma)

• Förening med andra/medvetande om att inte vara ensam
(efter att en av intervjupersonerna fått ett barn med Downs syndrom läste hon
många böcker skrivna av föräldrar som handlade om barn födda med speciella
handikapp)

• Mod att förändra sig
(en kvinna har The book of Ruth av Jane Hamilton som ett exempel på hur en bok
kan ge insikt i sitt eget och vänners liv och även kunna förändra det)

• Acceptans
(en kvinna berättar om hur orolig hon var när hennes son var i Mexico och hur
boken The Open Road av Colin Wilson fick henne att acceptera att äventyr är
farligt)

• Oegennyttig förståelse av världen
(en av respondenterna berättar om hur en bok om Ghandi gav henne en djup
förståelse för Indiens strävan efter självstyre)(ibid., s. 349ff).

När läsning utspelas i en kontext som innefattar läsarens eget liv blir det en cirkulär
relation mellan text och läsare. Ross hänvisar till Paul Ricoeur som kallar det en
”reciprocity between text – interpretation and self – interpretation”. Det förklarar varför
läsare så ofta väljer en bok för nöjesläsning och sedan finner att den relaterar till dem
själva och deras egna problem (ibid., s. 353).

2.2 Maria Ulfgard – En studie i tonårsflickors läsning

I sin avhandling, För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning
(2002), har Maria Ulfgard under två års tid följt 20 tonårsflickors fritidsläsning. Syftet
har varit att få kunskap om hur mycket flickorna läser på sin fritid, vad de läser och
vilken betydelse läsningen har. Hon har också studerat om det finns en koppling mellan
läsningen och flickornas sociala, kulturella, religiösa och geografiska bakgrund samt
hur läsningen hänger samman med svenskundervisningen i skolan. Flickorna i
undersökningen kommer från tre olika miljöer som är avgränsade från varandra både
socialt, kulturellt och geografiskt. De kommer från ett mångetniskt ytterområde i en
storstad, en glesbygdskommun i Norrland och ett villasamhälle på den sydsvenska
landsbygden.

Ulfgard menar att läsningen gestaltar sig olika i olika sammanhang och flickorna
utvecklar olika läskulturer. Bland flickorna i ytterområdet finns en stark litterär
gemenskap mellan flickorna, de byter böcker med varandra och diskuterar böcker på
rasterna. Flickorna har byggt upp ett litterärt nätverk och Ulfgard skriver om hur positiv
stämningen är så fort nätverkets flickor talar om sitt litterära nätverk. Hon menar att det
är ställt utom tvivel att flickorna skapar mening i sina liv genom sin läsning och genom
sin interaktion kring litteraturen. Lusten är en påtaglig faktor och ofta säger flickorna att
”det är kul” att läsa (2002, s. 145). I glesbygdskommunen i Norrland handlar det snarare
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om en kvinnlig gemenskap där man läser tillsammans med kvinnliga släktingar över
generationsgränserna. När dessa flickor läser utövar de en klart avgränsad kvinnlig
aktivitet, att vara en läsande kvinna inom denna sociala kontext innebär att man bejakar
sig själv som kvinna. Ulfgard menar att flickorna utvecklar och befäster genus genom
sin läsning i en kultur där läsning nästan undantagsvis är en kvinnlig aktivitet. I det
sydsvenska samhället finns ofta god tillgång till litteratur i hemmet men diskussioner
kring böcker är inte så vanliga. Flickorna inom den gruppen ger ofta uttryck för att
läsning är något ”man gör”. Flickorna i de två andra grupperna betraktar också läsning
som något självklart i sina liv men för dem är lusten drivkraften medan det hos flickorna
i villasamhället också framskymtar motiv av ambition och förkovran (ibid., s. 145ff).

En viktig del i hennes undersökning har varit sökandet efter hur genus konstrueras i den
litteratur som flickorna valt att läsa på sin fritid och hur flickorna konstruerar genus vid
sin läsning, liksom att få kunskap om hur flickorna konstruerar genus i sina egna liv.
Efter att under cirka ett år samtalat med de olika grupperna både enskilt och i grupp fick
flickorna enas om en roman som alla skulle läsa. Romanerna som valdes var Wild
Hearts – Ny i stan av Cherie Bennett, Lilla Marie av Mats Wahl och Mannen som kunde
tala med hästar av Nicholas Evans. Det är de unga flickornas val av litteratur som
ligger till grund för den analys som redovisas och diskussionerna som förs om kanon
och genrefrågor har sin utgångspunkt hos flickorna (ibid., s. 13ff). Ulfgard har vid
responstillfällena försökt skapa möjligheter för flickorna att få berätta om sina
läsupplevelser utan styrning (ibid., s. 106). Ulfgard sammanfattar flickornas reception
av romanerna i följande delområden:

• Individ och läskultur: Vid receptionen av de tre romanerna går det divergenser tvärs
över flickgrupperna. Receptionen är tydligt individrelaterad. Preferenserna däremot
visar tydligt exempel på gruppfenomen och ett exempel är Ytterstadsflickorna stora
förtjusning i och de övriga flickgrupper avståndstagande från Wild Heart.

• Kulturfaktorns betydelse för genuskonstruktion: De kulturella faktorerna är
påtagliga och de har samband med flickornas familjestruktur och i
Ytterstadsområdet inom en flickkultur. Dessa faktorer influerar
genuskonstruktionen.

• Genuskonstruktion vid reception: Flickorna i undersökningen visar olika hållningar
vid receptionen av genus i de tre romanerna.

• Sambandet mellan det egna livet och läsningen: Receptionen av de tre romanerna
visar hur påverkade flickorna är av sin situation i egenskap av att vara unga
människor. Stark empati och avståndstagande är vanliga yttringar hos ungdomar
(ibid., s. 326ff).

Några av slutsatserna i undersökningen är att de unga flickornas fritidsläsning är
omfattande och att flickorna lägger stor vikt vid sin läsning. Den litteratur flickorna
väljer har ofta samband med deras eget liv. Vid sidan av lustmotivet uttrycker flickorna
själva att de betraktar sin läsning som viktig. Kulturella och sociala bakgrundsfaktorer
påverkar val av litteratur och utvecklandet av läskulturer och läsarter. Kopplingen
mellan fritidsläsning och skolans läsning är ganska svag.

2.3 Gunnar Hansson – Läsning av populärlitteratur
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I studien, Inte en dag utan en bok: Om läsning av populärfiktion (1988) får 96 läsare
män, kvinnor, yngre och äldre berätta om hur och när de läser populärfiktion, vad
böckerna och läsningen betyder för dem och hur deras läsintresse har utvecklats.
Intervjupersonerna berättar om sin stora läsglädje och om de många behov som
läsningen kan fylla.

Hansson skriver att mycket av det som har skrivits om populärlitteratur inte bara
innehåller kategoriska slutsatser om de som läser denna litteratur, utan det vittnar ofta
om att den som skriver är helt omedveten om att det finns ett stort gap mellan
textanalyserna och slutsatserna om vad det är i böckerna som attraherar olika
läsargrupper eller vilka effekter olika inslag i böckerna har på dem som läser. Han
menar att det är viktigt att diskussionen om populärlitteraturen kompletteras med
läsarnas egna röster (ibid., s. 11). Det är vissa synsätt och uppfattningar som
återkommer när kritiker och experter diskuterar populärlitteratur. Dessa förutfattade
meningar summerar Hansson i fyra hypoteser (ibid., s. 23):

• Kompensationshypotesen: Med den menas att läsare av populärfiktion söker
kompensation för vardagens besvikelser och omgivningens krav.

• Läsning av populärlitteratur inbjuder till passiv eller till och med passiviserande
läsning. Enligt den hypotesen är populärlitteraturen så full av klichéer som
frammanar en stabil och välbekant värld och intrigerna och händelserna i böckerna
följer mönster som är väl kända och lätta att känna igen för läsarna. Läsningen blir
utifrån detta synsätt en passiv handling.

• Populärfiktionen manipulerar sina läsare. Texten anses vara utformad på ett sådant
sätt att författaren hela tiden styr och övertalar läsaren som då hindras att bilda sig
en egen uppfattning om personer och händelser i böckerna.

• De ”spännande” böckerna inom populärsortimentet anses driva upp läshastigheten.
De som läser dessa böcker ger sig då inte tid att stanna upp och tänka efter vad det
är som sker i böckerna (ibid., s. 24).

Hansson menar att det går att motbevisa dessa hypoteser om läsning av
populärlitteratur. Intervjupersonernas sätt att läsa böckerna visar att det inte är fråga om
någon passiviserande sysselsättning. Många läser visserligen böckerna som ren
underhållning och avkoppling men de behåller en klar distans till det de läser och är väl
medvetna om att det är en fantasivärld som skildras. Mer än hälften av respondenterna
krävde dessutom att böckerna skulle ge dem något mer än underhållning. De flesta hade
också ett intensivt och koncentrerat sätt att läsa (ibid., s. 96f).

Männen hävdade att de oftare än kvinnorna läser populärlitteratur i rent
underhållningssyfte. Intervjupersonerna visade en remarkabel glädje och entusiasm över
läsningen och hos många har läsglädjen djupnat till ett behov som berör själva villkoren
för att existera och må bra. Underhållning och avkoppling är viktiga behov men många i
studien har även sagt att de använder sig av litteraturläsning vid oro, trötthet och
sömnlöshet m.m. Många varvar även sin läsning av populärlitteratur med annan
litteratur allt beroende på omständigheterna (ibid., s. 121f).

Väldigt få av intervjupersonerna anser att deras läsning av populärlitteratur skulle ha
något med kompensation och dagdrömmar att göra. Respondenternas beskrivning av det
som betecknas som kompensation och fantasier har tvärtom positiva laddningar,
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läsningen stimulerar, engagerar, uppfordrar och pekar på alternativ. Dessa beskrivningar
tyder inte på att de skulle fungera passiviserande utan tvärtom, att de stimulerar och
aktiverar (ibid., s. 152f).

I sin diskussion skriver Hansson att kritikernas och experternas syn på populärlitteratur
blir starkt förenklad och onyanserad. Deltagarna i studien hade ett kärleksfullt sätt att
umgås med böckerna och läsningen fyller många olika behov. Läsarna är medvetna
personer med en klar distans till sin läsning och vad den betyder för dem (ibid., s. 155).
”För många av läsarna är emellertid det de tar till sig genom böckerna ändå så angeläget
och uppfordrande att de om och om igen vill ha det formulerat och framställt för sig.
Mycket i intervjuerna talar för att även läsning av populärfiktion kan vara ett sätt att
forma, bekräfta och förstärka inre värden.” (ibid., s. 162)

2.4 Sten Furhammar – Varför läser du?

Sten Furhammars studie Varför läser du? ingår i SKRIN-projektet (Projektet
Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer). SKRIN-projektet som startade vid
årsskiftet 1986/87 avsåg att med samhällsvetenskapliga och humanistiska
utgångspunkter undersöka vad som sker i individen i mötet mellan läsare och text.
Drivkrafterna bakom projektet var bibliotekens/litteraturförmedlarnas behov av
kunskaper om läsningens funktion för olika läsare. Det man ville komma åt rörde både
frågan vad läsaren gör med texten och vad texten gör med läsaren. En viktig del av
arbetet skulle ha en individhistorisk eller retrospektiv inriktning eftersom man var
intresserad av att få kunskap om läsningens betydelse i olika faser av livet och i
speciella – eventuellt kritiska - livssituationer och hur detta påverkar valet av litteratur
(Furhammar 1997, s. 14).

Furhammars studie bygger på kvalitativa intervjuer med 83 personer, vilka representerar
tre generationer från åtta familjer. Varje enskild persons beskrivning av sitt läsutbyte
klassificerades med hjälp av två dimensioner: personlig/opersonlig hållning till
lässtoffet och upplevelseläsning/instrumentell läsning. Dimensionerna gav upphov till
fyra överordnade kategorier av läsutbyte: personlig upplevelseläsning, opersonlig
upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumentell läsning.

Dimensionen personlig/opersonlig avser huruvida man drar in sig själv i läsningen. Det
kan man exempelvis göra genom att identifiera sig själv med en eller flera personer i
handlingen eller referera till sin egen verklighet. Vid opersonlig läsning håller man sin
egen personliga verklighet utanför läsningen så att den blir avkoppling eller ren
information.

Med dimensionen upplevelseläsning/instrumentell läsning avses skillnaden mellan
läsning som inte tjänar något annat ändamål än att skänka upplevelse eller förströelse
och läsning som ger en konkret nytta för individen, t. ex. i form av kunskaper eller ökad
självinsikt.

Dessa båda dimensioner är var för sig vanliga vid diskussion om läsningens funktioner.
Det nya i denna undersökning var att man försökte kombinera dem i en och samma
begreppsapparat. De fyra huvudkategorier som de båda dimensionerna gav upphov till
skiljer sig från varandra i fråga om relationen mellan läsare och text (ibid., s. 135f).
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Opersonlig upplevelseläsning

Läsningen är inom denna kategori i huvudsak upplevelseorienterad, vilket innebär att
läsupplevelsen inte engagerar läsaren på det personliga planet. Läsaren håller sin egen
person och sin verklighetsuppfattning utanför läsningen i stället för att låta den ingå som
en del i läsupplevelsen. Läsaren själv beskriver ofta läsningen som ett tidsfördriv och
läsupplevelsen som en del av verket snarare än som resultatet av ett samspel mellan den
egna personen och texten i fråga. Om en läsare framhäver läsningens karaktär av
förströelse, underhållning, avkoppling eller tidsfördriv och inte uttrycker att den skulle
vara berikande eller värdefull, handlar det förmodligen om opersonlig
upplevelseläsning. Ett vanligt kännetecken på denna typ av läsning är också att man
läser för att få veta historiens slut. Detta gäller främst renodlad spänningslitteratur, där
läsningen får sin mening och belöning av upplösningen. Men denna typ av läsning är
inte helt knuten till typen av innehåll. I samma text kan en annan läsare fastna för
karaktärsskildringen, vid ett idéinnehåll eller vid egna minnen och erfarenheter. Det är
endast för den förre läsaren som utbytesformen är en opersonlig upplevelseläsning.

Personlig upplevelseläsning

Denna kategori omfattar sådan läsning där det primära utbytet är upplevelser som
mycket starkt präglas av läsarens personliga identitet. Tolkningen av texten grundar sig
på läsarens egna erfarenheter, minnen, föreställningar osv. En personlig inlevelse i
texten är grundläggande. Läsaren identifierar sig personligen med en eller flera av
personerna i handlingen genom att förstå känslor, tankar och reaktioner hos sådana
personer och uppleva dem som sina egna. På så sätt är läsaren inte längre en neutral
betraktare i förhållande till textens handling, utan upplever sig som agerande i eller
utsatt för händelserna som texten skildrar. Läsaren får erfarenheter av texten på samma
sätt som han/hon får nya erfarenheter i verkliga livet. Då läsaren bearbetar texten aktivt
genom att dra in sig själv i textens tankar och händelser är det ofta lämpligt att beskriva
läsningen som reflexiv. Genom det personliga engagemanget i texten ser läsaren inte sin
läsupplevelse som enbart förankrad i texten utan som ett resultat av en samverkan
mellan sig själv och texten. Upplevelserna under läsningen är viktigare för läsaren än
historiens upplösning.

Opersonlig instrumentell läsning

Inom denna kategori ryms läsning som har en redskaps- eller nyttofunktion för läsaren,
men som inte är knuten till läsarens personliga identitet. Den instrumentella funktionen
består i att den insikt eller kunskap som läsaren inhämtar från texten direkt kan omsättas
från en läsar-text-relation till andra relationer. Den insikt som läsningen ger gäller ett
område som läsaren inte har något personligt förhållande till. Läsningen berör inte
läsarens självinsikt, därför är termen ”objektiv kunskap” en bra beteckning på det
karakteristiska draget i den opersonliga instrumentella läsningen. Andra vanliga uttryck
för att beskriva vad man får ut av denna typ av läsning är: kunskap, vetande, orientering
och information. Den här typen av instrumentell läsning brukar ofta förknippas med
faktaläsning och facklitteratur, men även fiktionsläsning kan ge ett opersonligt
instrumentellt utbyte. Det kan t.ex. bestå av kunskap om levnadsförhållanden i
främmande miljöer eller psykologiska kunskaper.
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Personlig instrumentell läsning

Läsningen har i denna kategori en redskapsfunktion i förhållande till läsarens personliga
identitet. Det instrumentella utbytet sker i form av kunskap eller insikt och de relationer
som läsar-textrelationen kan överföras på är sådana där läsaren själv ingår. Denna
läsning kan sägas ha en terapeutisk funktion då det i det karakteristiska fallet innebär att
läsaren genom läsningen reflekterar över sin identitet eller livssituation så att den leder
till ökad självinsikt. Den terapeutiska effekten kan också bestå i distansering till aktuella
problem eller i tröst och orosdämpning (ibid., s. 137f).

2.6 Magisteruppsatser

Anders Lundblad och Anna Vesterlund undersökte i sin magisteruppsats
Läsintresserade ungdomar: Om läsning, litteraturförmedling och litteraturtillgång
bland några gymnasieelever (1998) gymnasieungdomars läsvanor. De undersökte
vidare hur ungdomarna nådde fram till litteraturen och i vilken utsträckning biblioteket
fyllde en läsinspirerande funktion för dem. Utifrån intervjuer kunde de urskilja tre olika
typer av läsning: underhållningsläsning, känslomässig eller existentiell läsning samt
allmänbildande läsning. Underhållningsläsningen innebar att man huvudsakligen läste
för nöjes skull. Det var i synnerhet pojkarna i årskurs 1 som dominerade denna grupp
och läsningen bestod främst av skönlitteratur av underhållningskaraktär. Kriterierna på
en bra bok var att den skulle vara rolig och spännande, ha en bra handling, ”mycket
intriger”, dramatiska skildringar samt att det skulle vara möjligt att kunna leva sig in i
handlingen. Den känslomässiga eller existentiellt inriktade läsningen innebar att man
helst ville läsa böcker som behandlade existentiella frågor eller människors livsöden. I
den här kategorin fanns bara flickor och bland dem förekom både läsning av skön- och
facklitteratur, med tonvikt på skönlitteratur. De föredrog framförallt realistiska
skildringar och eftersom de gärna ville bli starkt känslomässigt berörda genom sin
läsning sökte de sig ofta till allvarliga eller tragiska ämnen. För dessa läsare var
identifikationsaspekten mycket viktig. De identifierade sig med romankaraktärerna och
intresserade sig i hög grad för deras tankar och känslor. Den allmänbildande läsningen
kännetecknades av vetgirighet och en strävan efter allmänbildning. Hos läsarna inom
denna kategori förekom både läsning av skön- och facklitteratur, med antingen
verklighetsanknytning eller ideologisk förankring. Gemensamt för dessa läsare var att
läsintresset var knutet till deras övriga intressen och att den praktiska nyttan med
läsningen betonades. De intervjuade respondenterna från de olika kategorierna såg alla
inlevelsen och identifikationsaspekten som betydelsefulla inslag i läsningen. Romantik
och fantasy var de mest omtyckta genrerna och Lundblad och Vesterlund antog att detta
berodde på att ungdomarna genom dessa hade möjlighet att bearbeta tankar och känslor
som berör könsidentitet. De kom vidare fram till att ungdomarna på ett mer eller mindre
omedvetet sätt använde läsningen för att bearbeta sina känslor och tankar, orientera sig i
sin omvärld samt fly från en krävande vardagstillvaro och från den problematik som hör
adolescensutvecklingen till (ibid., s. 85).

Maria Skoglund skriver i sin magisteruppsats Litteraturens två kön: Om manligt och
kvinnligt läsande (1997) om vilken roll författarens kön spelar för läsaren. Hon har
undersökt om läsaren (mer eller mindre) medvetet väljer att läsa skönlitteratur utefter
författarens kön och vad som ligger till grund för det val man gör. Hon tar också upp
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skillnader mellan manliga och kvinnliga läsvanor. I den enkät hon genomförde kom hon
fram till att kvinnorna läste skönlitteratur mer regelbundet än män. Den funktion
läsningen fyllde för kvinnor var främst att läsa om intressanta människoöden, få
underhållning och uppleva olika platser. Läsningens funktion för männen var att få
underhållning, få livserfarenhet och uppleva intressanta människoöden och andra epoker
än sin egen. En bra bok för kvinnorna var i tur och ordning: spännande, underhållande
och verklighetstrogen, för männen var det: underhållande, den handlar om något viktigt
och spännande. Genom en bifogad författarlista i enkäten kom hon fram till att
kvinnorna i hälften av fallen läst flest manliga författare på listan, medan männen till
övervägande delen läst flest manliga författare. Hon kom vidare fram till att manliga
författare har väsentligt fler kvinnliga läsare än kvinnliga författare har manliga läsare.
Kvinnor har inte sällan manliga favoritförfattare medan män nästan aldrig har kvinnliga
favoritförfattare. Kvinnornas favoritförfattare har ofta ett kvinnoperspektiv (utgår från
en kvinna) och männens ett mansperspektiv (utgår från en man). Den anledning man
anger till att man främst läser skönlitteratur av en manlig eller en kvinnlig författare
varierar. Kvinnorna ger uttryck åt att män skriver på ett annat sätt än kvinnor:
intellektuellt, distanserat, kort, koncist, arrogant, medan männen ger uttryck åt att
kvinnor behandlar andra ämnen än män: kärlek, känslor, kvinna - man - relationer (ibid.,
s. 63f).

I magisteruppsatsen Folk i allmänhet har taskig smak: En studie av vanliga läsares
kvalitetsvärdering av skönlitteratur (2001), studerar Jonas Rasmussen vanliga läsares
kvalitetsvärdering av skönlitteratur. Hans frågeställning är: Vad skiljer vanliga, vuxna
människors läsvanor åt, hur ser deras kriterier ut när det gäller en individuell värdering
av skönlitterär kvalitet och hur skiljer sig dessa från expertisens kvalitetskriterier? Hans
studie bygger på sex kvalitativa intervjuer där respondenterna vid intervjutillfället fått
prata om en bok som de tycker är en av de allra bästa de läst. Författaren poängterar att
en bok som man tycker är en av den bästa man läst kan skilja sig mycket från en annan
bok man tycker är lika bra. Det kan t.ex. vara så att man tycker om språket i en bok och
i en annan kan man identifiera sig med gestalterna i boken, men ändå så tycker man att
båda böckerna är lika bra. Rasmussen menar att respondenternas läsarter mestadels är
förståelseinriktade och att de har ett tämligen ytligt förhållande till texten. Detta skiljer
sig från experter inom det litterära området som läser synnerligen analytiskt och med
tyngdpunkten på att förstå texten. De flesta i Rasmussens studie vill ha lättlästa böcker
och han menar att detta innebär att de vill ha böcker som passar dem både språkligt och
innehållsmässigt. Han tror inte att många av respondenterna tänker på igenkänningen
under själva läsningen, men att det spelar stor roll för vad de ska tycka om boken.
Framförallt gäller detta de som läser med vissa terapeutiska syften. Det faktum att
respondenterna tycker om att läsa om tragik, elände och utsatta personer tolkar
författaren som att det förekommer mer terapeutisk läsning hos respondenterna än vad
de själva säger. Inlevelse är viktigt för respondenterna och Rasmussen menar att
intervjupersonerna just vill åt inlevelsen och inte tänker djupare på vad de egentligen
blir gripna av. Alla utom två respondenter har läst den bok de valt minst tre gånger.
Uppsatsförfattaren tycker att det är intressant att personer som läser ganska mycket
reflekterar väldigt lite över sin läsning och vad de läser. Alla utom en av respondenterna
anser att avkoppling och underhållning är en av de största anledningarna till att de läser.
Det är även så att andra medier till en viss del konkurrerar med respondenternas läsning.
Rasmussens slutsatser är att man inte kan dela upp skönlitteraturen i dikotomin bra
kontra dålig litteratur, utan viss litteratur har vissa kvaliteter som tilltalar vissa läsare
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medan annan litteratur tilltalar andra. Expertisen och de vanliga läsarnas
kvalitetskriterier stämmer dåligt överens, men författaren tolkar detta som att den
vanliga läsaren har tillägnat sig vissa av expertisens värderingar omedvetet.
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3. Teoretiska perspektiv

Ungdomsbegreppet/unga vuxna och genus är centrala begrepp i vår uppsats. Vi inleder
vårt brett upplagda teorikapitel med en redogörelse för begreppen ungdom/unga vuxna
och genus. Detta för att få en ökad förståelse för vad ungdomsbegreppet kan innehålla
och vad det kan innebära att vara ung i dagens samhälle. Med vår genusdiskussion vill
vi ge en viss insikt i hur man inom genusforskningen kan se på ordet genus. Genus har
betydelse för det litterära värdet, traditionellt sett så är det den ”manliga ” normen som
är rådande. Lisbeth Stenberg skriver i sin artikel, Det könskritiska perspektivet, att det
litterära fältet har blivit mer beroende av kommersiella intressen. Men hon menar ändå
att de som haft privilegiet att vara domare över vad som är god litteratur kämpar för att
behålla sin rätt att bedöma. Ibland så påstås det att finkulturen gick i graven i och med
postmodernismen men resultatet blir ofta att det är samma manliga kanon och
grundläggande konstsyn som står i centrum. Trots detta anser Stenberg att vi i Sverige
under 1900- talet internationellt sett haft förhållandevis många framgångsrika kvinnliga
författare. En förklaring till detta fenomen kan vara att skönlitteraturen för många
marginella grupper, under ett mobiliseringsskede, har fungerat som något av
”rörelsetexter”. Stenberg skriver om att litteraturutredningen Boken i tiden förutspår en
förändring av det litterära fältet. Från att tidigare ha handlat om två kretslopp, det
bildade och det populära så går utvecklingen idag mot ett gemensamt fält (Ikoner, 2002,
2, s. 12ff).

Skönlitteratur kan delas upp i kvalitets- och populärlitteratur. Vi lägger inte någon
värdering i denna uppdelning utan naturligtvis kan även populärlitteratur vara av god
kvalitet. I vårt teoriavsnitt om olika litterära genrer inriktar vi oss på genrer inom
populärlitteraturen men vi vill ändå ge en inblick i vad det är som gör att en text
klassificeras som ”hög” eller ”låg”. Att vara ung vuxen kan ha betydelse för vilken typ
av skönlitteratur man vill läsa och även genus kan ha betydelse för vilken skönlitteratur
man väljer att läsa. För att kunna belysa frågan om vilken typ av skönlitteratur unga
vuxna läser, presenterar vi några olika litterära genrer främst inom populärlitteraturen.
Vi hoppas att denna genomgång kan ge en ökad förståelse för vad det är inom de olika
litterära genrerna som kan ge en tillfredsställelse och upplevelse i läsning av
skönlitteratur.

Vi har i vår uppsats valt att lägga tyngdpunkten på läsningens betydelse för den enskilde
individen. På vilket sätt skapar läsaren betydelse i texten och hur finner läsaren mening i
texten? Läsande av skönlitteratur kan ha betydelse för vuxenblivandet. Den skönlitterära
texten kan vara föremål för identifikation, men den kan även visa på andra sätt att tänka
och vara. I den skönlitterära texten kan den unge vuxne få svar på existentiella frågor
och möjlighet att hitta sin identitet. Vi använder oss i vår uppsats av reader-response
som teori för att vi här finner teorier om relationen mellan text och läsare som anknyter
till dessa funderingar.

Det är inte enbart ålder och genus som kan ha betydelse för vilken typ av skönlitteratur
man tycker om att läsa. Alla människor har inte samma möjligheter att få tillgång till
och/eller viljan att läsa skönlitteratur. Vi anser att Pierre Bourdieus teorier om kulturellt
kapital kan ge en förklaring till varför vissa grupper i samhället läser mer eller ”annan”
skönlitteratur än vad andra grupper gör. Hans teorier visar att även läspreferenser kan
vara beroende av individers kulturella kapital.
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Tillgång till skönlitteratur har med de litterära kretsloppen att göra. Vi kommer inte i
vår uppsats att fördjupa oss i litteratursociologin, men tycker ändå att det är viktigt att
kort redogöra för de olika litterära kretsloppen. Vi anser att litteratursociologin kan ge
en teoretisk grund för att förstå det litterära kretsloppet vad det gäller frågorna om urval
och tillgång till skönlitteratur. Bibliotek har självklart en stor betydelse för tillgång till
skönlitteratur och står för den minst kommersiella delen av litteraturförmedlingen och
hänger samman med det bildade kretsloppet.

3.1 Ungdom

3.1.1 Ungdomsbegreppet

”Att vara ung har såväl fysiska, psykiska, sociala som kulturella aspekter, och de
sammanfaller endast delvis” skriver Johan Fornäs (1989b, s. 9). Man träder fysiologiskt
ut ur barndomen och in i ungdomen när könsmognaden inleds. Inträdet i puberteten har
under de senaste hundra åren gradvis sjunkit i åldrarna från ca 16 år för hundra år sedan
till 12-13 år i dag. Det är något oklarare när man blir fysiskt fullvuxen och än oklarare
när den psykiska ungdomen, adolescensen, avslutas. Dess avslutning har enligt många
psykologer flyttats långt upp i 20-årsåldern. Denna gräns är också beroende av hur den
avgränsas socialt, t.ex. genom konfirmations- och systembolagsåldern och genom
individuella gränser som t.ex. när man blir färdig med sin utbildning, flyttar hemifrån,
får ett fast arbete, bildar egen familj osv. Även om gränserna är flytande så finns
ungdomen som livsfas, som social kategori och som bild och begrepp i den offentliga
diskursen. Under lång tid såg man vuxenhet som att vara färdig, att ha funnit sin
identitet och vara ganska fast i en given social roll. Denna syn på vuxenhet, skriver
Fornäs, verkar idag vara på väg att upplösas.

Sökandet efter identitet, öppenheten och flexibiliteten reserveras inte för en särskild
ungdomsfas utan börjar alltmer genomsyra även det vuxna livet. Detta rubbar givetvis
ungdomen som begrepp. Samtidigt som unga i alla socialgrupper får en verklig ungdomstid
(genom förlängd skolgång och försenat utträde i yrkesliv och familjebildning) suddas
gränserna mellan ungdom och vuxenhet ut.” (ibid., s .9f)

Även Göran Bolin och Karin Lövgren skriver att ungdomsbegreppet har utvidgats och
att ungdomar ibland kan tyckas befinna sig i åldrar från i stort sett 12 till 35. Vilka som
betraktas som ungdomar är inte entydigt, men det finns en tendens att utsträcka
ungdomstiden uppåt i åldrarna. Detta kan förklaras på flera olika sätt men bl.a.
arbetslivets krav på högre utbildning har gjort att man hålls kvar i skolan under en
längre tid i ens liv och inträdet på arbetsmarknaden sker senare. (1995, s. 12f)

Hillevi Ganetz menar att adolescensen, som används som term för att beteckna den
psykiska, inre utvecklingen, innebär en period av identitetsbyggande. Vägen till
självständighet kräver identitetsexperiment. För 50 år sedan var det ganska givet hur ens
framtid såg ut. Man bodde ofta kvar på samma ort, pojkarna arbetade för det mesta
inom samma yrke som fadern och för flickorna var det moderskap och familj som var
huvudsaken. I dag får man som ung själv ta reda på vad som känns rätt och bäst. Det är
en stor och unik möjlighet, men denna frihet kan också skapa ångest. Det är inte längre
givet av självklara traditioner och normer vilken identitet man har eller får.
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Identitetsbyggandet har blivit ett arbete och detta gäller även könsidentiteten. Det är inte
självklart hur man ska vara som man och hur man ska vara som kvinna (1991, s. 9f).

Med sjunkande pubertetsålder och senare inträde i yrkeslivet innebär det att ungdomen
hålls kvar i beroendet av vuxenvärlden betydligt längre än förr. Detta förhållande brukar
uttryckas så att ungdomen marginaliserats. I detta begrepp ligger en status både av
övergång och periferi (Fornäs, Lindberg & Sernhede 1994, s. 11f). Ungdomstiden är en
slags frizon där man inte är underkastad tvånget till lönearbete utan kan sysselsätta sig
med sådana frågor som ”Vem är jag egentligen?”. Denna frizon innebär också en
möjlighet att utan vuxeninblandning söka en identitet (ibid., s. 14).

3.1.2 Ung vuxen i det moderna samhället

Thomas Ziehe, socialpsykolog, har skrivit om hur kulturella moderniseringsprocesser
allt starkare griper in i ungdomens uppväxtvillkor – i den tidiga barndomen, i skolan
och i vuxenlivet. Ziehe använder sig av sociologen Habermas modernitetsresonemang
men kopplar dem till ungdomskulturen och dess utveckling. Ziehe ser i likhet med
många andra kulturteoretiker vår tid som en epok utsatt för en erosionskris: gamla
traditioner och normer nöts ner i allt snabbare takt. Traditionerna för arbete,
familjebildning, identitet o s v förlorar sin självklarhet och ifrågasätts. För individerna
leder detta till kulturell friställning från dessa traditioner, vilket såväl leder till osäkerhet
och belastning som öppnar för förändring (Fornäs 1989a, s. 8f).

Begreppet friställning har Ziehe lånat från Marx som använde det för att förklara hur
lantbefolkningens massor ”friställdes” från de feodala bindningarna till jordegendomen
och den sociala ordningen. De blev därigenom friare men också mer hemlösa och den
del av befolkningen som skulle bära upp den allmänna industrialiseringen och
urbaniseringen blev subjektivt sett mer belastad än på feodalismens tid. Den friställning
som Ziehe talar om är en socio-kulturell friställning från en kulturell tradition. Den
kulturella friställningen leder till en utvidgning av det man önskar, drömmer om och
längtar efter, även om det i det verkliga livet inte alls går att uppnå. Genom de nya
möjligheter som uppstår behöver man inte längre uppleva sin identitet som något man
övertar eller är förutbestämt. Man kan istället pröva identiteter, förändra dem, stilisera
dem och ta dem tillbaka. Ziehe delar inte många ungdomsforskare och
socialpsykologers kulturella pessimism när de beklagar denna process, utan han menar
att vi måste problematisera själva idén om en för hela livet fastställd identitet. Man bör
istället se det som att de unga utför ett väldigt psykiskt och kulturellt pionjärarbete i
deras sökande efter och prövande av identitet. ”Det är ett arbete på ens eget livsprojekt
där man inte söker sig tillbaka till det redan färdiga traditionella utbudet.” (Ziehe 1986,
s. 24ff.)

Friställningsprocessen från den kulturella traditionen är ambivalent i och med att den
subjektiva påfrestningen ökar.

Det ökande utrymmet för egna förväntningar, drömmar och längtan och de begränsade
möjligheterna att omsätta dem i handling ökar de inre motsägelserna. Ju mindre traditionen
besparar oss (men därigenom också tar ifrån oss) av ansvar, perspektiv och beslut, desto
mer påträngande blir de egna beslutskonflikterna och medvetandet om den egna
otillräckligheten (Ziehe 1994, s. 156).
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Avståndet mellan det egna livet och de kulturellt skapade förväntningarna kan vara ett
mycket vitalt motiv för lust till och fantasier om förändringar, men de kan också vara
orsak till förlamande depressioner, narkomani och somatiska sjukdomar (ibid., s. 157).
Samtidigt med den kulturella friställningen pågår även en process av nya kulturella
expropriationer. Friställningen av de traderade symbolerna leder inte till att vi kan välja
helt fritt, utan den struktureras och tolkas själv hela tiden i förväg genom nya sorters
samhälleliga medier. Till följd av våra livsformers ”moderniseringar” sker det t.ex. en
ökande expropriation av möjligheten att göra primära erfarenheter. Det går inte ”att göra
erfarenheter utan att man redan har ett tolkningsmönster i bakhuvudet som värderar
dessa erfarenheter i förhållande till mediaförmedlade standardmönster.” (ibid., s. 159)

Mer än vi äldre upplever de unga det smärtsamt påträngande i våra dagars senkapitalistiska
samhälleliga verklighet. Det är det påträngande hos en verklighet som å ena sidan är
oändligt främmande och kylig, samtidigt som den å andra sidan verkar i vårt inre och
praktiskt taget äter sig in i våra känslor, drömmar och tolkningssätt … Kanske blir det
ständigt allt betydelsefullare för den egna livsformen, för de planer man har för sig själv, ja,
också för den stil eller estetik man föredrar, att kunna hålla denna verklighetens
påtränglighet från livet (ibid., s. 162).

3.2 Genusdiskussion

3.2.1 Genusperspektiv

Genusbegreppets historia brukar börja med Simone de Beavouir och hennes bok Det
andra könet. Hennes berömda mening ”Man föds inte till kvinna, man blir det” har av
många lästs som en första indirekt formulering av genusbegreppet. Genus eller
kvinnlighet och manlighet är inte något medfött, utan något som skapas eller produceras
i efterhand (Carlson 2001, s. 17).

Begreppet genus brukar förklaras som sociala och kulturella tolkningar av kön, ”socialt”
kön till skillnad från ”biologiskt” kön. Enligt Åsa Carlson, filosof, förs det en
diskussion om giltigheten för den vetenskapliga distinktionen mellan kön och genus:
”Från att skilja genus (ungefär socialt kön) från kön, uppfattat som biologiskt, givet och
oproblematiskt, har delar av den feministiska teorin gått till att betrakta också könet som
socialt och kulturellt konstruerat.” (ibid., s.17). Begreppet genus kan även brukas med
begreppsparet genus (socialt kön) och kön (biologiskt kön) (Ulfgard 2002, s. 76). Som
stöd för detta brukande av genus hänvisar Ulfgard till historikern Yvonne  Hirdman:

Begreppet genus är också behändigt att ha för att både förstå och kunna diskutera
utsträcktheten, dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt:
tankarna om manligt / kvinnligt, man /kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller
platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om kvinnligt / manligt som
överförda abstraktioner. Där blir begreppet genus tydligare och klarare än ”kön” och lämnar
inte utrymme för tvetydligheter. (ibid., s. 76)

Enligt Åsa Carlson används genus flitigt inom feministisk teori och en förklaring till
ordets spridning och bredd är att forskare inom olika discipliner velat använda det och
skapa sina egna genusteorier. För att belysa alla användningar och betydelser har hon
gjort en tredelad genusteori som skiljer sig mellan: individens genus, den sociala
genusstrukturen och genussymbolik. Enligt författarinnan är det inte någon teori om
genus och de tre exemplen överlappar delvis varandra: t.ex. är det svårt att skilja mellan
normer för kvinnlighet eller manlighet på individuell och samhällelig nivå.
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1. Individens genus:  Den tidigaste och vanligaste användningen av genus handlar om
likheter mellan individer av samma kön och, framför allt, om skillnader mellan
individer av olika kön. Genus används som en samlande beteckning på vissa
könstypiska men oftast icke – kroppsliga egenskaper hos individen, egenskaper som
gör att individen räknas som manlig eller kvinnlig. Till individen genus räknas
också både det som kallas gender identity (individens förställningar om sig själv
som tillhörande ettdera könet) och det som kallas gender role ( individens
införlivade förväntningar på hur hon eller han ska uppträda beroende på kön och
förväntningar på hur andra uppträder beroende på könstillhörighet).

2. Den sociala genusstrukturen: Med den menas hur sociala och samhälleliga
aktiviteter av olika slag organiseras och värderas med avseende på kön. Att genus
används som begrepp här beror på att de som skriver om genus på denna nivå inte
tror att ex. arbetsfördelningen mellan könen är en ofrånkomlig följd av biologin utan
att strukturen skulle kunna vara annorlunda. Dessutom är genusstrukturen i ett
samhälle en bidragande orsak till individens genus.

3. Genussymbolik: Till genussymbolik räknas de genusanvändningar och teorier om
genus som handlar om bekönade dikotomier och andra föreställningar om könen i
kulturen, ideologin, vetenskapen mm. Ett exempel på detta är idén om det passiva
ägget och den aktiva spermien med rötter hos Aristoteles (2002, s. 27ff).

3.2.2 Genus och litteraturen

Det litterära värdet har alltid utgått från den maskulina standarden och teorier om
berättande har sina rötter i läsandet av texter skrivna av män. Att bli ett ”feminint”
genus är en process för att bli naturaliserad. Berättandet är en arena där genus och
subjektivitet produceras, det är i berättandet som ”kvinnor” blir ”kvinna” (Robinson
1991, s. 10f.). Vid sidan av att läsare är konsumenter av och åhörare till texten så blir
läsarna också konstruerade av texten. Teoretiskt sätt så är en text tillgänglig för alla som
kan läsa men det finns olika stilistiska grepp i böckerna som attraherar vissa läsare
(Gerhart  1992, s. 168). Om genrekompetens kan förklaras med att läsaren har en
kompetens i att förstå texter utifrån hur de är konstruerade så är genuskompetens att
förstå texter utifrån de olika sätt som genus kan konstrueras. Mary Gerhart menar att det
finna åtminstone tre nivåer för genuskompetens:

1. Den första nivån är icke-kritisk. Dessa läsare är ovetande om att det går att tolka en
text utifrån genus eller också så tror de att en biologisk eller stereotyp indelning av
maskulint och feminint är tillräckligt. Dessa läsare accepterar att det finns texter ”för
män” eller ”för kvinnor”.

2. Den andra nivån av genuskompetens karakteriseras av läsare som är medvetna om
att genus är historiskt och kulturellt definierat likväl som biologiskt. Men oftast så
hamnar genus i en biologisk determinism. Som exempel tar Gerhart upp exemplet
Letters to a Portuguese Nun där det menas att boken inte kunde ha skrivits av en
kvinna eftersom en kvinnlig författare inte kan distansera sig själv från sina
erfarenheter och därmed inte hade kunnat skriva så väl som författaren.

3. Den tredje nivån illustreras av de läsare som både sätter sig till motvärn mot
genusstereotyper och har en öppen opposition (ibid., s. 170).
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Även om det inte är troligt att det finns ett ”maskulint” läsande och ett ”feminint”
läsande av en text så är det nog så att genrer som varit tillgängliga under olika
tidsepoker har haft olika nytta för kvinnor än för män. Gerhart menar att även om
frågan om författarens och läsarens intentioner är viktiga, framförallt politiskt och
psykologiskt så fokuseras frågan om genre och genus bäst i själva texten. För att
förstå ”människan” så måste man förstå hur ”kvinnor” och ”män” har blivit
förstådda inom litteraturen. Speciella genrer som romantiska romaner är skrivna
för och läses nästan uteslutande av kvinnor medan andra genrer som exempelvis
gangsterromaner är skrivna för och läses av män (ibid., s. 5).

3.3 Olika litterära genrer

3.3.1 Kvalitets- och populärlitteratur

Magnus Persson visar i sin litteraturvetenskapliga avhandling, Kampen om högt och
lågt: Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och
moderniteten (2002), på den komplexitet som finns i kategoriseringen av estetiska
genrer som ”höga” och ”låga”. Med Peter Hoeg som exempel visar han på hur en
författare både genom sin poetik och genom sina kommersiella framgångar blir
indragen i en kamp som handlar om det populäras innebörder och värden. Persson
ställer sig frågan om det kan vara så att när en författare uppnår masspopularitet hos
publiken, då blir han suspekt hos kritikerkåren. Om så är fallet skulle det tyda på att en
av de föreställningar som bidrog till att forma den moderna litterära institutionen för
drygt tvåhundra år sedan fortfarande lever kvar. Konsten uppfattades som sitt eget
ändamål och den kommersiellt framgångsrika litteraturen stämplades som låg. Persson
menar att än idag så lever i många sammanhang den negativa synen på popularitet och
ekonomisk framgång vidare (ibid., s. 178f).

Vad som gör att en text klassificeras som ”hög” eller ”låg” är alltså varken en rent
godtycklig smakideologisk konstruktion eller enbart beroende på ”texten själv” och dess
estetiska kvaliteter. Institutionella och estetiska faktorer samverkar vid varje form av litterär
hierarkisering. En texts placering i en sådan hierarki har att göra med egenskaper och
processer både i och utanför texten. (ibid., s. 179)

Anders Öhman skriver i sitt kapitel Populärlitteraturen och kanoniseringens
problematik, om hur framväxten av nya medier har påverkat den litterära kanon, så att
indelningen i bra och dålig litteratur blivit svårare att upprätthålla. I diskussioner med
bibliotekarier visade det sig att nu gick gränsen mellan de människor som läser
överhuvudtaget, oavsett om det var Maeve Binchy eller Dostojevskij och de som inte
läser. ”Syndabocken” var inte längre populärlitteraturen utan nya medier som video,
TV- och dataspel. Dessa nya medier förvandlar litteraturläsning till en äldre form av
kultur och det spelar kanske inte så stor roll vad man läser, bara det faktum att man läser
gör en till en mera exklusiv kulturkonsument. Enligt Anders Öhman är en annan orsak
till att kanon luckrats upp den postmoderna estetiken. Många postmoderna romaner
karakteriseras av en respektlös blandning av s.k. seriösa och populära genrer. Han anser
att  man kan ana en medveten vilja hos många postmoderna författare att utmana och
dekonstruera kanon i och med att de införlivar populära genrer i sina romaner (2000, s.
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13). Hillevi Ganetz menar att vi idag ser ett ökat ömsesidigt beroende mellan ”höga”
och ”låga” texter. Hon anser att gränserna inte har blivit helt upplösta men det sker ett
ökat utbyte av bl.a. symboler och form. Ganetz hävdar att alla texter utnyttjar ett
gemensamt kulturellt referensbibliotek och det är detta bibliotek som gör att vissa
teman, symboler, motiv etc., dyker upp i både populärkulturen och finkulturen, inte att
den ena kulturen kopierar den andra (2000, s. 25f).

En förklaring till att det antagligen läses mer kvalitetsböcker är att dessa nu går att köpa
mycket billigt. Kvalitetslitteratur i pocketform finns att köpa i en mängd olika affärer.
Det är först när böcker blir billiga som de når ut till de många köparna och det är först
när böckerna finns tillgängliga överallt som de blir vardagliga föremål. Med detta
resonemang kan man säga att den litterära kulturens historia är den billiga bokens
(Svedjedal, Blomgren 2004 s. BO8). Enligt artikelförfattarna som refererar till Svenska
Förläggareföreningens branschstatistik så stod pocketböcker från kvalitetsförlagen år
2002 för ungefär en tredjedel av hela utgivningen av skönlitteratur för vuxna. Det har
aldrig tidigare i historien varit enklare att hitta billiga kvalitetsböcker. Den litterära
kulturen har två åtskilda tideräkningar, en för dem som läser och debatterar de alldeles
nya böckerna och en för den stora grupp läsare som bär läskulturen, den som efter några
månader eller år köper samma böcker i pocket eller lånar dem på bibliotek.

3.3.2  Populärlitteratur

Anders Öhman menar i sin bok Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och
historia, att olika genrer inom populärlitteraturen kan liknas vid en kartbild som anger
de viktigaste linjerna i det territorium som ska beskrivas. Utifrån detta perspektiv säger
valet av litteratur både något om läsaren och de förväntningar de presumtiva läsarna
ställer på boken (2002, s. 187). Öhman delar upp populärlitteraturen i deckare och
thrillers, kärleksromanen, skräckromanen, den historiska populärromanen, fantasy och
science fiction (ibid., s. 3f).

Läsning av populärlitteratur har historiskt förknippats med läsning av dåliga romaner
och det har karakteriserats som en onyttig, passiviserande och lättjefull verksamhet.
Schablonbilden är en frodig kvinna som ligger på en soffa och läser en roman och äter
chokladpraliner (ibid., s. 12). Uppdelningen av litteratur i högt och lågt har sina rötter
långt tillbaka i tiden.

I en undersökning i Houston som studerat läsargrupper ur medelklassen framgick det att
dessa läsare kollektivt konstruerar en uppsättning estetiska kriterier, som de sedan
utnyttjar för litterär värdering. Vad läsargrupperna vill ha är ”realistiska” berättelser
med ”trovärdiga” gestalter som de kan identifiera sig med (Griswold 1997, s. 55).

Ulf Boëthius ställer frågan Populärlitteraturen – finns den? (1995). Boëthius menar att
det enligt olika forskares kriterier går att urskilja sju olika sätt att avgränsa
populärlitteraturen.

- En del utgår från publiken och populärlitteratur blir det som många läser.
- Andra tar fasta på produktions- och distributionsförhållandena, enligt detta

förhållningssätt blir populärlitteratur samma som masslitteratur.
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- Ett tredje förhållningssätt utgår från böckernas syfte, populärlitteratur blir det samma
som underhållningslitteratur d.v.s. den litteratur som inte har andra avsikter än att ge
sina läsare avkoppling och förströelse.

- En fjärde definition utgår från ett visst sätt att läsa eller använda litteraturen.
Populärlitteraturen blir något som läsaren själv skapar och den uppstår när läsaren
intar en lustinriktad hållning till texterna och läser på ett subjektivt och nyckfullt sätt
för att skaffa sig förströelse eller njutning.

- Ett femte sätt att se på populärlitteraturen är att mena den lättlästa litteraturen, den
som inte ställer krav på estetisk eller språklig bildning hos sina läsare.

- Ett sjätte förhållningssätt är normativt d.v.s. populärlitteraturen är litteratur med en
stor läsekrets som påstås vara estetiskt och/eller moraliskt undermålig.

- Den sista definitionen är smaksociologisk. Populärlitteratur blir den litteratur som
har en stor läsekrets samtidigt som den anses moraliskt och/eller estetiskt
undermålig.

Enligt Boëthius är den sista definitionen den bästa och enligt detta synsätt blir
populärlitteraturen en flytande och föränderlig kategori. Populärlitteraturen är lika
mångskiftande som den övriga litteraturen och gränsen mot den accepterade litteraturen
är artificiell, godtycklig och flytande. Populärlitteraturen har ingen egenart utan dess
form växlar och ibland kan författare som från början räknades till den ”högre”
litteraturen förvisas till populärlitteraturen och ibland tvärtom (1995, s. 17ff).

Ulla Lundqvist har i sin bok Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster: en analys av
ungdomars läsning (1988) läst och analyserat ett antal böcker som alla kan sägas ingå i
populärlitteraturen. Exempel på författare som hon tar upp är Jean M Auel, Stephen
King, Frederick Forsyth, Margit Sandemo och Sidney Sheldon. Lundqvist kallar dessa
böcker för populärromaner och menar att de faller mellan de båda kretsloppen, det
bildade och populära eftersom de till största delen ges ut av så kallade litterära förlag
(ibid., s. 14). Hon anser inte att någon av böckerna har någon litterär kvalitet, men flera
av romanerna bjuder både på underhållning och spänning. Hennes slutsats blir att
böckerna inte är konst och inte skräp utan ett attraktivt mellanting, möjligen kan man
säga: ”Det går an” (ibid., s. 176).

3.3.3 Kärleksromanen

Kärleksromanen är populärlitteraturens ursprungliga form, den värderas lågt på grund
av att kärleken förknippas med den kvinnliga läsaren (Öhman 2002, s. 47). I den
moderna kärleksromanen ligger fokus på den kvinnliga parten och hennes bekymmer
med att välja en partner. Det är den kvinnliga hjältinnans val som står i fokus men det är
inte någon tvekan om att valet äger rum i ett patriarkaliskt samhälle (ibid., s.49). Det är
inte enbart inom kategoripubliceringen, t.ex. Harlequinserien som kärleksromanerna är
framgångsrika. Böcker som var populära i Sverige under 1980- och början av 1990-
talet var så kallade FLN-böcker (flärd, lidelse och njutning) dessa har enligt Öhman
ersatts av författare som Rosamund Pilcher och Maeve Binchy (ibid., s. 69). Inom den
nya typen av kärleksroman skulle nog böcker av t.ex. Marian Keyes och Helen Fielding
rymmas, i den typen av böcker är hjältinnan sysselsatt med att finna en lämplig partner
men historien utspelar sig med en humoristisk underton.



26

Janice Radway har i sin studie Reading the Romance: women patriarchy and popular
literature (1991) intervjuat ett antal kvinnor som läser mycket kärleksromaner. De
intervjuade kvinnorna köper alla sina böcker från en och samma kvinnliga
bokhandelsanställd som upparbetat en stamkundkrets på 50–70 romantikläsare som fick
råd av henne eller fick tips från hennes bulletin som skulle hjälpa bokhandlare att ge råd
till kunderna om kvaliteten på nyutkomna kärleksromaner. Radways studie grundar sig
på 16 intervjuer med stamkunder till kvinnan och en skriftlig enkät till 42 kvinnor och
intervjuer och observationer med Dot (som den kvinnliga bokhandelsanställda kallas).
Studien grundas på en etnografisk undersökning av ett antal läsare av kärleksromaner
som köper nästan alla sina böcker från Dot (ibid., s. 12).

Kvinnornas motiv för att läsa kärleksromaner är:

• För att kunna fly från mina dagliga problem
• Att lära om främmande platser och tider.
• För avkoppling.
• Därför att jag önskar att jag hade en romans som hjältinnans
• Läsningen är bara för mig, det är min tid.
• Jag tycker om att läsa om den starka och virila hjälten.
• Läsning är i alla fall bättre än andra sätt att fly verkligheten.
• Romantiska historier är aldrig sorgsna eller deprimerande (ibid., s. 61).

Läsning av romantikböcker har ett dubbelt syfte. Den tillåter läsarna att glömma
vardagen med sina krav och ”måsten”, läsning ger ett utrymme där de känner sig
befriade från sina plikter (ibid., s. 93). För kvinnorna är den viktigaste ingrediensen i en
kärleksroman att den ska sluta lyckligt (ibid., s. 67). Genom att de så noga väljer böcker
som gör dem lyckliga flyr de in i en sagovärld där hjältinnans behov tillfredsställs (ibid.,
s. 93). Konsumtionen av en tillfredsställande roman leder till behov och önskan efter
fler (ibid., s. 118).

Karin Lövgren har i sin studie Farlig lockelse – om tonårsflickors läsning av
romantikböcker (1991) intervjuat åtta flickor mellan 14–18 år om deras läsning.
Flickorna berättar om att de läser så gott som dagligen och de beskriver en härlig stund i
ensamhet på sitt rum. Romantiska berättelser är favoritläsningen för då behöver man
inte fundera, inte tänka utan bara koppla av men på samma gång så beskriver flickorna
sin läsnig som en intensiv och uppslukande läsupplevelse (ibid., s. 101). I och med att
flickorna läst så många romantiska romaner så ger boken dem en omedelbar
tillfredsställelse genom igenkänningens glädje och trygghet. I läsningen kan flickorna
utveckla sina tankar som sysselsätter dem intensivt under adolescensen och de får en
möjlighet att tematisera viktiga frågor om vuxenblivande, kvinnorollen och kärleken
(ibid., s. 108). En annan lockelse med läsning av romantik ligger i att flickorna läser
texter de själva valt och i sin läsning av texterna får de dessutom tillfälle att läsa med en
läsart som benämns som kvinnlig, den är nära, intensiv och i samspel med texten (ibid.,
s. 110f). Flickornas sätt att prata om sin läsning visar att de har en ambivalent
inställning till sin läsning. De är medvetna och kritiska både till böckernas struktur och
innehåll, samtidigt beskriver de sina läsupplevelser med uppenbar förtjusning. Då de
kritiserar böckerna fjärmar de sig från sin egen läsupplevelse och det är den nära
uppslukande läsarten som utgör något av läsningens lockelse för flickorna (ibid., s.
101).
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3.3.4  Fantasy

Vid definitionen av fantasy är det två aspekter som är viktiga att beakta, dels att en
person förlänas med magi och att det inträffar något som kommer från en annan värld.
Den andra världen eller med Tolkiens terminologi, den sekundära världen, måste vara
en egen värld, trots att den är beroende av relationen till den primära/verkliga världen. I
den sekundära världen är det möjligt att göra det som inte går att göra i den primära
världen (Öhman 2002, s.135). Det paradoxala med fantasy är att den måste vara både
trovärdig och fantasisk på samma gång (ibid., s.136). Öhman menar att bland de många
olika läsarterna av fantasy kan man urskilja åtminstone fem olika varianter:

1. Den mystiska läsarten. Här ses fantasy som en rest av ett primitivt samhälles sätt att
fungera med olika initiationsriter i livets olika faser.

2. Den andra varianten sätter fantasin och fantasins subversiva kraft i centrum. Anders
Öhman refererar till Le Guin som ser en av de stora förtjänsterna med fantasy att
den utgör ett medel till självinsikt. Den inre resa som tillhandahålls av fantasy är
nödvändig för att åstadkomma en hel och harmonisk människa.

3. Ett tredje synsätt är att se fantasy som motståndare till ett alltmer rationellt och
borgerligt samhälle. Fantasy som utnyttjar fantasin ter sig som en subversiv
litteraturform i ett samhälle som prioriterar materiella värden och som blir mer
rationellt och förnuftigt inrättat.

4. Den fjärde varianten ställer sig mer kritisk till fantasy och menar att den syftar till
en harmonisering av konflikter i samhället och hos individen.

5. Till sist så kan fantasy ses som ett försök att skapa ett modernt epos (ibid., s. 138ff).

Ulf  Dalquist, Tomas Lööv och Fredrik Miegel diskuterar fantasylitteraturen betydelse
för pojkar i Trollkarlens lärlingar: fantasykulturen och manlig identitetsutveckling
(1991). Artikelförfattarna beskriver och tolkar fantasy som en ungdomskultur utifrån att
den förutom i sin litterära form sprids genom mediaformer som vanligtvis förknippas
med unga konsumenter, t.ex. seriealbum, dataspel, rollspel och videofilmer. Fantasy
förknippas med en manlig läsekrets och fantasykulturen är en fiktiv värld som på ett
spännande sätt beskriver karaktärer som framförallt pojkarna kan önskeidentifiera sig
med. Hjältemyten beskriver en utvecklingsprocess som alla unga pojkar måste
genomgå, växa upp och bli man (ibid., s. 43). Hjältemyten är ett centralt tema och man
är inte en hjälte utan man blir, fantasy handlar i stor utsträckning om detta blivande
(ibid., s.42). Utmärkande för hjältarna är att de inledningsvis är rädda och klentrogna
och för att de ska kunna bli en hjälte måste de genomgå ett antal prövningar som kan
tolkas symboliskt. Genom dessa handlingar skall individen visa att han är värdig
hjälterollen (ibid., s. 46f).

Anders Öhman skriver att det är möjligt att Le Guin har rätt när hon beskriver fantasy
som en slags bildningsresa som leder till huvudpersonernas självinsikt (2002, s. 144).
Författarna till trollkarlens lärlingar menar att en individs identitetsarbete kan beskrivas
som en resa genom olika sociala och kulturella världar och som realiserandet av ett antal
möjliga roller och identiteter (1991, s. 41). Thomas Ziehe anser att den fantastiska
litteraturen, från gamla och nya sagor till Michael Ende har upplevt en renässans. Det
exotiska, ockulta och spiritistiska utövar en ny lockelse inom ungdomskulturen (1994, s.
124).
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3.3.5 Deckare och kriminalromaner

Enligt Richard Alewyns definition av deckare och kriminalromaner så ligger inte
skillnaden emellan dem i ämnet utan i formen. Kriminalromanen berättar historien om
ett brott och detektivromanen historien om hur ett brott klaras upp. Det går att vända
upp och ner på varje kriminalroman och berätta den som en detektivhistoria och
viceversa (1995, s. 160). Vi kommer inte i det här kapitlet att skilja de båda åt utan det
vi är intresserade av är själva fenomenet att deckare, skräck och kriminalromaner är
mycket populära typer av litteratur.

Laurie R King har en teori om varför deckare är så populära och hon menar att
historierna hjälper oss att ta itu med livets grundläggande moraliska dilemma.

Litteratur i allmänhet brukar inte handla om liv – död problematiken. Det är just en av
poängerna med detektivromanen: att ta upp frågorna kring liv – död. Att få läsa om någon
som brottas med de tankarna och med frågor om gott och ont, rätt och fel, om att återställa
ordningen. (Hernholtz 1997-07-23, s. 16)

Deckarläsning ger oss alltså möjlighet att få brottas med  vår tids moraliteter på samma
gång som det ger oss spänning och även en stunds avkoppling från livets realiteter.
Alewyn menar att det som gör att detektivromanen har miljontals av civiliserade läsare
är inte behovet av en bekräftelse på den triviala verkligheten utan behovet av ett
främlingskap inför den. Det är kanske en pervers, kanske en normal längtan efter
hemlighetsfullhet, en smula osäkerhet och lite rädsla (1995, s. 182).

Annelie Bränström Öhman har i sitt kapitel Sekelslut och seriemördare med ett citat
från en brittisk förlagsredaktör ”BANTNING OCH SERIEMÖRDARE, det är det enda
som säljer nuförtiden.” (2000, s .66) Bränström Öhman menar att vi i den typiska 1990-
tals deckaren kommer in i en värld där mörker och paranoia råder. Något har gått
förlorat i samhället, något som möjligen kan benämnas oskuld eller tillit. Mörkret väller
in både över Washington och Ystad och i skydd av mörkret tågar seriemördarna in i
våra hem tätt följda av sina bekämpare, modiga män och kvinnor ur kriminalväsendets
specialstyrkor. Författarinnan menar också att den genomgripande förändringen från en
i grunden ljus och optimistisk samhällssyn till en nattsvart pessimism med dragning åt
nihilism motsvaras av en viktig perspektivförskjutning på intrigplanet. Mordgåtan står
inte längre självklart i fokus utan det har alltmer kommit att handla om mördarens psyke
som i en överförd bemärkelse tjänstgör som en perverterad spegelbild för det
omgivande samhället (ibid., s. 66ff).

Genusproblematiken inom fältet kan dels ses i hur de kvinnliga deckarförfattarna
placerar kvinnliga hjältar i en genre där kvinnor traditionellt sett råkat illa ut i händerna
på de manliga hjältarna. Den kvinnliga deckarromanen kan läsas som en allegori för den
kamp som kvinnor under de senaste decennierna bedrivit för att få en jämlik position i
det patriarkala samhället. Om den kvinnliga hjältinnan i många fall måste få sin
duglighet bekräftad av omvärlden är det inte längre lika viktigt för de manliga hjältarna.
Anders Öhman tar upp John Grisham och Henning Mankell som exempel på detta.
Kommissarie Kurt Wallanders efterforskningar blir ständigt avbrutna av kärleks- och
familjebekymmer medan däremot privatlivet får stå tillbaka för den kvinnliga
hjältinnan. Det är bara på det sättet hon kan utmana och avslöja de hinder som finns för
hennes frigörelse (2002, s. 36ff.). Ett annat sätt att lyfta fram genusproblematiken inom
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genren är att mördaren är vad man på amerikanska kallar ”genderbender” eller ”queer”.
Exempel på detta kan vara att i en roman av Val McDermid är mördaren en transsexuell
kvinna som tidigare var en prostituerad man (Bränström Öhman 2000, s. 73f).

Här finns med andra ord ytterligare en aspekt av den genusproblematik som vittnar om
genrens lyhördhet för samtidens stora frågor. Precis som vid förra sekelskiftet kan det sena
1900-talet med Elaine Showalters träffande uttryck betecknas som ett tillstånd av ”sexuell
anarki”. De traditionella könsordningarna är då som nu satta i gungning och kan inte
bringas i balans med vare sig den stora kärlekens, äktenskapets eller kärnfamiljens
traditionella känslokitt. I fiktionens värld är seriemördarna normalitetsmytens mest
desperata offer som med varje till buds stående medel försöker att återupprätta en utopisk
vision om Lycka, Kärlek, Familj. När det utvalda styckets verklighet inte överensstämmer
med visionen – och det gör den aldrig – måste den korrigeras. Exempel måste statueras
androm till varnagel. (ibid., s. 74)

Annelie Bränström Öhman menar att spänningslitteraturen förmodligen är en av den
moderna populärkulturens mest expansiva fält, där djärvt genreförnyande verk samsas
sida vid sida med mer konventionella verk. Kriminalromanen erbjuder ett verktyg för att
sätta samhällsproblemen under debatt och en möjlighet att nå ut till en publik med sin
samhällskritik. Som exempel på detta tar hon upp Henning Mankells serie om
kriminalkommissarien Kurt Wallander. Kriminalgenren lockar inte bara läsare utan
även en rad etablerade författare, exempelvis Kerstin Ekman och Theodor Kallifatides
(ibid., s. 77). I Magnus Perssons avhandling Kampen mellan högt och lågt diskuteras
romanerna Homo Falsus av Jan Kjaerstad, Fröken Smillas fornemmelse for sne av Peter
Hoeg och Händelser vid vatten av Kerstin Ekman. Persson anser att både Hoeg och
Ekman i sina romaner genomför en genuin uppvärdering av deckaren medan Kjaerstad
använder sig av parodiering, negering och dekonstruktion av genrens grundläggande
konventioner. Både Ekman och Hoeg visar i sina verk att det inte behöver råda något
motsatsförhållande mellan ett genreberättande som lägger stor tonvikt på intrigen och en
tematik med djupgående existentiella och samhällskritiska bottnar (2002, s. 325).

3.4 Reader-Response Criticism

Reader-response criticism är en beteckning för en rad olika teoretiker, vilka har det
gemensamt att de fokuserar på läsarens roll. De har utvecklat olika teorier om relationen
mellan text och läsare, med tonvikt på läsarens delaktighet i läsakten och de olika
förhållanden som uppstår mellan text och läsare under läsningens gång. En text existerar
inte på riktigt förrän den har blivit läst. Den har bara en potentiell mening och läsaren
kompletterar dess mening genom att läsa den. Läsaren har inte en passiv roll utan är
genom att använda olika koder och strategier vid läsningen en aktiv medskapare av
textens mening (Cuddon 1999, s. 726).

Reader-response criticism kan sägas ha startat på 1920-talet med I.A. Richards
Practical Criticism: A study in Literary Judgment 1929. Hans intention var att ge
litteraturstudierna vid universitet en ny empirisk bas, främst från psykologin. Det gjorde
han genom att studera hur studenterna tog emot litteratur och beskrev de mentala
processer läsarna använde vid läsningen. Två ganska olika grupper teoretiker använde
sig av hans idéer och anpassade dem efter sina intressen. En grupp var lärare vid
lärarutbildningar i Storbritannien och USA, som försökte förstå hur man lär barn läsa.
Inom denna grupp gjordes viktiga studier av läsprocessen vid läsning av skönlitteratur
bl.a. av Louise Rosenblatt på 1930-talet. Den andra gruppen för vilken Richards arbete
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var viktigt var de poeter och litteraturteoretiker vid amerikanska och brittiska universitet
på 1930- och 40-talet som kallades för ”the New Critics”. Genom sin vilja att skilja
litteraturstudierna från filologi, historia och författarbiografier å ena sidan och
impressionistisk tolkning å den andra, fann de i Richards arbete ett starkt stöd för sina
initiativ att rikta studenternas uppmärksamhet på empirisk analys av texten (Appleyard,
1990 s. 5). Genom att studera Walker Gibsons essä om the mock reader kan man se hur
reader-response criticism började utvecklas inom en formalistisk position (Tompkins
1980, s. x). Hans syn på litteraturen är textcentrerad. Den förutsätter det unika i det
litterära verket och att den litterära meningen finns i orden på sidan. Den förutsätter
även en speciell träning hos läsaren, här litteraturstudenten, för att till fullo kunna utläsa
vad texten har att erbjuda. Även om Gibsons essä delar mycket av New Criticisms
textcentrerade teorier, flyttar den fokus från texten mot läsaren. Den använder idén om
läsaren som den som skapar en ny sorts textanalys, och den antyder att literary criticism
kan ses som en del av en större, mer fundamental process så som formandet av en
identitet (ibid., s. xi).

Louise M. Rosenblatt skriver i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa om
betydelsen av ett givande samspel (transaktion) mellan text och läsare. Vidare betonar
hon läsningens reciproka natur och hävdar att det inte går att placera den fulla
förståelsen av en text vare sig i texten eller i läsaren. Läsakten är en aktiv händelse som
varje gång utspelar sig som en unik händelse med sina särskilda och speciella
förutsättningar och den kan aldrig bli upprepad på exakt samma sätt (2002, s. 5).

Rosenblatts utgångspunkt är att förståelsen av ett litterärt verk förutsätter att man på något
sätt tyckt, njutit, funnit avkoppling, blivit nyfiken och blivit engagerad – gripits av texten.
Först då finns viljan att helt förstå alla de känslor och föreställningar som författaren
medvetet eller omedvetet försökt överföra till texten. (ibid., s. 8)

Det finns ett oändligt antal möjliga förbindelser mellan enskilda litterära verk och
enskilda människor. Texten är lika central som läsaren (ibid., s. 8f).

Rosenblatts transaktionsteori är central i boken. Hon använder begreppet transaktion
för att betona den centrala roll som både text och läsare har. Med begreppet transaktion
blir det möjligt att koncentrera uppmärksamheten på det ”fram – och – tillbaka -gående,
spiralformade, icke – lineära och ständigt ömsesidiga inflytandet mellan läsare och text
under skapandet av mening. Meningen – dikten – ”inträffar” under transaktionen mellan
läsaren och dikten på sidan (ibid., s.14). Rosenblatt menar också att läsaren inte bara
betraktas som aktiv utan också genomgår olika processer i icke – litterära och litterära
transaktioner med texten. I all läsning finns det både kognitiva och affektiva element
närvarande. Ytterligare två begrepp behöver belysas och det är efferent och estetisk
läsning. Den efferenta läsningen kan förklaras med en opersonlig och allmän läsart t.ex.
vid läsning av en vetenskaplig rapport. En estetisk läsning sker när läsaren upplever och
genomlever de stämningar som skapats av transaktionen. Läsaren måste vidga sin
uppmärksamhet så att den också omfattar det personliga och känslomässiga som
frammanas genom orden och det sätt på vilket de förmedlas. Hon framhåller att den
efferenta och den estetiska läsningen inte står i motsättning till varandra, de utgör
snarare olika hållningar i det flöde av transaktioner med texten som sker i läsningen.
Läsaren går in i läsningen med olika syften och erfarenheter, vilket förklarar varför
samma text kan läsas och uppfattas så olika av olika läsare. Detta resonemang förklarar
också varför en text vid omläsning kan visa nya infallsvinklar som inte uppenbarades
vid den första läsningen. Utifrån vilket syfte man har med sin läsning kan läsningar av
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samma text hamna på olika positioner mellan polerna efferent och estetisk läsning
(ibid., s. 10f).

Varje läsare är unik och för med sig en individuell etnisk, social och psykologisk
historia till transaktionen. Könet är också naturligtvis en del av denna unikhet (ibid., s.
16). Men det unika i transaktionen mellan läsare och text är inte oförenligt med att båda
har ett socialt ursprung och sociala verkningar. Om varje människa och varje författare
vore helt unik i alla avseenden kunde det inte bli någon kommunikation. Det finns
många erfarenheter som vi har gemensamt och vi kan kommunicera på grund av en
gemensam kärna av erfarenhet. Precis som läsarens personlighet och intressen till stor
del formas socialt, är det litterära verket och språket en social produkt. Varje litterär
teknik har ett socialt ursprung. Både skapande och erkännande av litterära verk påverkas
av den litterära traditionen men i sista hand vinner litterära verk sin betydelse genom
hur den enskilda läsaren reagerar på de språkliga stimuli som texten erbjuder (ibid., s.
37f).

Litteratur kan spela en viktig roll i den process genom vilken individen införlivas i
kulturen. Precis som det lilla barnet lär sig genom att iaktta sin omgivning kan man få
samma kunskap om beteenden, tankar och känslor genom de upplevelser böcker
erbjuder. Varje individ som föds in i ett samhälle måste lära sig inte bara dess språk,
åtbörder och mekanik utan också den överbyggnad av idéer, känslor, beteenden och
moraliska värden som samhället har skapat utifrån dessa grundläggande mänskliga
relationer (ibid., s. 150ff).

Litteraturen kan för tonåringen uppdaga den mångfald av möjliga livsstilar,
relationsmönster och livsåskådningar från vilka han har frihet att välja i ett heterogent och
snabbt föränderligt demokratiskt samhälle. Litterära upplevelser kan göra det möjligt för
läsaren att betrakta sin egen personlighet och sina egna problem på ett objektivt sätt och
därmed hantera dem bättre. (ibid., s.175)

För de flesta läsare är det viktigaste i texten den mänskliga erfarenhet som boken
presenterar för dem. Som läsare försöker man ta del av en annan människas vision, få
kunskap om världen, utforska det mänskliga psyket och kanske få kunskaper som gör
ens eget liv mer begripligt. Unga människor har i hög grad detta personliga
förhållningssätt till litteraturen. Rosenblatt ställer frågan om inte litterärt material
kraftfullt kan bidra till studentens föreställningar om världen, sig själv och människans
belägenhet?  Ett exempel som hon tar upp är om historien om den stora depressionen
kommer att göra ett lika starkt intryck som Steinbecks Vredens druvor (2002, s. 22).
Rosenblatt menar att ett långvarigt umgänge med litteraturen kan leda till ökad social
känslighet. Böckerna kan ge en medkänsla och en förmåga att leva sig in i andras
behov. Exempel på verk som befrämjar ett mer humanitärt tänkande är Oliver Twist och
Onkel Toms stuga. Men förmågan att leva sig in i andra människors erfarenheter kan
dock utvecklas genom en mängd litterära upplevelser av olika slag (ibid., s. 148ff).

Skönlitteraturen kan erbjuda ett känslomässigt utlopp. Förmågan att identifiera sig eller
sympatisera med andras erfarenheter är en värdefull mänsklig egenskap. En annan
viktig tillfredsställelse som man kan få genom litteraturen är en möjlighet till
kompensation för brister eller misslyckanden, genom identifikation med en litterär
gestalt som har andra egenskaper än oss själva eller kanske lyckas bättre i livet (ibid., s.
46). De ställföreträdande upplevelser som litteraturen erbjuder kan få en särskilt
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betydelsefull verkan när de relateras till problem och konflikter som intimt berör
läsaren. Detta är i allra högsta grad betydelsefullt för tonåriga läsare som har fullt upp
med att hitta sin identitet.

Litteraturen är ofta ett medel genom vilket tonåringen upptäcker att hans inre liv speglar en
vanlig erfarenhet hos andra i samhället. Han upptäcker att de impulser och reaktioner som
han fruktade inte var normala delas av många andra i vårt samhälle, och att det bara råder
en tystnadens konvention (eller konspiration) kring dem. På det sättet kan en viss dikt eller
en självbiografisk roman erbjuda befrielse från blind rädsla eller skuldkänslor. Har
tonåringen fått lära sig att andra har genomlevt och behärskat dessa förment egendomliga
impulser, kan han uppnå tillräcklig objektivitet för att utveckla en samlad känsla för sin
egen inre natur. (ibid., s. 162)

En annan teoretiker inom reader-response criticism, Georges Poulet, förutsätter inte att
ett litterärt verks mening på något sätt är beroende av läsaren, men att det litterära verket
väntar på att någon ska komma och befria det från dess materialitet. Till dess läsaren har
öppnat boken så har läsaren makten över texten, men så snart han har börjat läsa blir
han författarens fånge. Enligt Poulet har läsaren en passiv roll, han glömmer sig själv
och får på så sätt texten att leva. Wolfgang Iser ser däremot det motsatta fenomenet när
han analyserar samma process. Enligt honom är läsaren en aktiv deltagare i att ge texten
mening. Iser menar att läsaren måste vara en medskapare av texten genom att tillföra det
som inte är skrivet utan endast underförstått. ”Konkretiseringen” av texten kräver att
läsarens fantasi blir delaktig. Den rad tolkningar av texten som kan komma till stånd
genom läsarens kreativa aktivitet ses som ett bevis på textens ”outtömlighet” (Tompkins
1980 s. xiv f). I Textens appellstruktur skriver Wolfgang Iser om varför vi läser och
hans fråga är vad som lockar läsaren att ständigt ge sig in i textens äventyr? Att svara på
den frågan skulle vara att anlägga antropologiska synpunkter, men man kan i alla fall
konstatera att läsare har en obruten lust att ta del av texters fiktiva risker och lämna sin
egen trygghet för att gå in i andras tanke- och förhållningssätt. Läsaren kan träda ut ur
sin egen värld och uppleva katastrofala förändringar utan att bli inblandad i
konsekvenserna.

Ty fiktionstextens brist på konsekvenser gör det möjligt att göra sådana erfarenheter som
vardagens handlingstvång annars alltid förhindrar. Den ger oss tillbaka den frihet att förstå
som handlande ständigt förbrukar, förslösar, ja ofta också skänker bort. Samtidigt ställer
fiktionstexter oss inför frågor och problem som har sitt ursprung i det dagliga handlandets
tvång. Så får vi med varje text inte bara kännedom om texten utan också om oss själva. För
att sådana erfarenheter ska kunna få en verkan, får inte texten själv namnge den ~ ”the
poet…never affirmets” sade redan Sir Philip Sidney. Det vill säga att fiktionstexterna är så
konstruerade att de inte helt och hållet bekräftar något av de betydelser vi tillskrivit dem,
även om de genom sin struktur ständigt förleder oss till ett betydelseskapande. Om vi gör
dem entydiga, tycks de göra klart för oss, att en innebörd ständigt går att förändra. I detta
avseende har fiktionstexterna alltid försprång framför vårt dagliga liv. Men det märker vi
oftast först när vi ersätter deras obestämdhet med betydelse. ( 1985, s. 180)

Iser menar att en texts realitet inte grundas på att den avbildar en existerande verklighet
utan att den erbjuder insikter i verkligheten. Händelserna i en litterär text är alltid fiktiva
och kan därför bara förankras i läseprocessen och inte i verkligheten. För läsaren
innebär detta att hon endast har sin egen erfarenhet att lita till för att få reda på vad
texten vill förmedla. Enligt Iser är två extrema reaktioner tänkbara i och med att den
egna erfarenheten konfronteras med en möjlig erfarenhet. Antingen verkar textens värld
fantastisk, eftersom den motsäger allt vi är bekanta med, eller också verkar den banal,
eftersom den helt sammanfaller vad vi är vana vid. Den litterära texten skiljer sig från
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andra texter genom att den varken förklarar eller framställer verkliga objekt och å andra
sidan skiljer den sig från läsarens verkliga erfarenheter genom att den visar på
förhållningssätt och öppnar perspektiv som får en bekant värld att synas annorlunda. En
litterär text kan inte helt identifieras vare sig med de verkliga tingen eller med läsarens
egna erfarenheter, denna bristande överrensstämmelse skapar en viss obestämdhet som
emellertid normaliseras av läsaren under läsprocessen (ibid., s. 171f).

Det finns en obestämdhet i litterär prosa som utgör den viktigaste kopplingen mellan
text och läsare. Obestämdheten aktiverar läsaren att medverka i fullbordandet av textens
intentioner (ibid., s. 178). Normaliseringen av en litterär text kan göra att den litterära
kvaliteten går förlorad genom att man relaterar texten till verkliga, verifierbara fenomen
och går så långt att den bara framstår som en spegel av den ”verkliga” världen. Men
obestämdheten kan också innebära att det inte går att göra en förväxling med den
verkliga världen och då etablerar sig textens värld som konkurrent till den kända
världen. Den verkliga världen visar sig nu bara som en av många möjliga världar vars
förutsättningar kan genomskådas. Obestämdheten kan också normaliseras utifrån
läsarens individuella erfarenheter. Det skapas en möjlighet att anknyta texten till egna
erfarenheter och världsuppfattning och om det sker, försvinner obestämdheten (ibid., s.
172f).

Dess funktion är nämligen att göra en anpassning av texten till olika läsares individuella
läggning möjlig. Det är detta som ger den litterära texten dess egenart. Den karakteriseras
av ett egendomligt svävande fram och tillbaka mellan de verkliga tingens värld och läsarens
erfarenhetsvärld. Varje läsning blir därför ett försök att fästa textens svävande bilder vid
betydelser som i regel själva föds under läsningen. (ibid., s. 173)

Norman Holland, som ansluter sig till en psykoanalytisk modell, har som central tes att
människor tar del av litterära verk på samma sätt som med livserfarenheter. Varje
person utvecklar en speciell stil, eller som Holland kallar det, identitetstema, som ger
avtryck i varje aspekt av hans eller hennes beteende, vilket även inkluderar texttolkning.
Holland svarar inte direkt på frågan om tolkningen grundas på något som verkligen
finns i texten, men man kan nog tolka det som att han svarar ”ja, delvis”. Textens
mening är en kombination av vad läsaren projicerar i en text och vad orden egentligen
betyder (Tompkins 1980 s. xix). I sina böcker The dynamics of literary response  och 5
readers reading utforskar Holland relationen mellan text och mänskligt psyke utifrån ett
psykoanalytiskt perspektiv.  I The dynamics of literary response resonerar Holland om
att innebörden i en text inte är en serie statiska tillämpligheter utan en dynamisk
process, fantasierna transformeras till ett medvetet plan (1968, s. 28f). Han menar att
psykoanalys inte är en ideologi, snarare klinisk och experimentell. Fantasin som den
upptäcker i ett litterärt verk ger en bas för vår upplevelse av verket som just fantasier,
idéer, föreställningar och förväntningar vilka ger en grund för vår erfarenhet av livet
självt. De är barndomens stoff från vilket vuxentänkande växer (ibid., s. 31). Det
litterära verket drömmer för oss. Det förkroppsligar och väcker vår fantasi. Fantasin och
känslan som det litterära verket väcker bereder oss nöje. Även om verket får oss att
känna smärta, skuld eller oro, förväntar vi oss att kunna styra dessa känslor och
omvandla dem till tillfredsställande erfarenheter (ibid., s. 74f). Ett litterärt verk
innefattar en speciell mental process, omvandlingen av en normalt omedveten fantasi till
medveten intellektuell innebörd (ibid., s. 89f). Den mentala processen som finns
inbäddad i det litterära verket blir på något sätt en process inombords dess publik. Vad
som är därute i det litterära verket känns som det är i läsarens tanke. Det är kunskapen
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om att vi har att göra med en saga som möjliggör att uppleva texten fullt ut, att använda
den som bas för en nyttig fantasi, i en psykologisk betydelse upplever vi inom oss själva
omvandlingen av fantasi till verklighet. Vår förmåga att reagera på den externa världen
är djupt involverad med vår förmåga eller oförmåga att återgå in i fantasi. Aktivitet i
den inre världen och aktivitet i den yttre ses ömsesidigt exklusiva. För att vara aktiva i
den inre världen måste vi vara passiva gentemot det yttre ty utåtriktad handling vänder
oss till realitet, inaktivitet däremot låter oss glida in i vår mest primitiva upplevelse av
tillfredsställelse (ibid., s. 66f).

Litteraturen låter oss reagera på ett djupare och rikare sätt än vad vi kan till
verkligheten. Vi känner djupare och mer fullt ut.  Händelserna i ett litterärt verk
förändrar våra förnimmelser. Händelserna i ett verk verkar större än livet, inte därför att
de är det utan för att vi ser det så (ibid., s. 102). Identifieringen med litterära figurer
fortsätter och specialiserar vår introjektion av hela texten som ett godvilligt
uppskjutande eller misstro (ibid., s. 278). När vi som läsare blir medvetna om den
mytiska källan inom den litterära världen får vi en känsla av att tillhöra en större
verklighet. Att skapa en vers leder till en litterär effekt, något liknande att stilla hunger.
På liknande sätt leder en skicklig lösning av intriger till något av samma kvalitet som
den goda litterära effekten och omvänt om identifikationen med texten inte finns så
leder det till en känsla av hunger och besvikelse. En lämplig balans mellan fantasi och
försvar leder till en tillfredsställande känsla av herravälde. Effekten kommer från
läsarnas läsande (ibid., s. 285).

I 5 readers reading utvecklar Holland sin tranformationsmodell. För sin studie
genomförde han intervjuer med ett antal högskolestuderande. Han fann att folks
upplevelse av litteratur för med sig en omvandling från den mest primitiva nivån av
psykiskt liv till den högsta. Med modellen kan man förstå de sociala, intellektuella eller
moraliska tema människor finner i litteraturen som den högsta nivån i denna dynamiska
omvandlingsprocess. Det går att förklara på vilket sätt läsare reagerar på litterära figurer
som om de vore verkliga människor, när de uppenbart inte är verkliga och ofta inte ens
realistiska. Vidare kan man tolka folks känslor när de är helt engagerade eller går helt
upp i litteraturen. Denna omvandlingsprocess blandas med det yttre verket så att man
inte längre uppfattar en skillnad mellan här inne och där ute (1975, s. xii). Läsaren
använder det litterära verket för att inom sig själv skapa en dynamisk psykologisk
process som förvandlar rena fantasimaterial till medveten betydelse. I denna process
använder läsaren två fundamentala förvandlingsmedel analoga till förfining eller
symbolisering i det dagliga livet (ibid., s. 16).

All läsning härrör från läsarens personlighet – alla är subjektiva i den betydelsen. Vissa
läsare ger noga akt på ord på sidan, andra inte, men likgiltigt hur mycket texttrogen
objektiv beskrivning en läsare tar in i sin läsning så strukturerar och anpassar hon det till
sina egna innersta behov. Det är omöjligt att ta bort de subjektiva elementen i en läsning
från de objektiva, ty var och en hjälper till att skapa den andra, en läsarrespons på ett
litterärt verk används till att återskapa läsarens egna karakteristiska psykologiska
processer (ibid., s. 40). Texten i ett litterärt verk måste i någon mån upplevas som
begriplig av läsaren, om inte så sker, upplevs en känsla av olust och ångest. Handlingen
att göra en text begriplig är en form av försvar mot oro och ångest (ibid., s. 13f).
Läsaren vill skapa förnuft av texten. Genom att använda sådana anpassade strukturer
som har kunnat matcha handlingen, förvandlar han fantasiinnehållet, som hans försvar
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har medgett att han skapar, till någon litterär poäng, tema eller tolkning. Genom
karakteristiskt fantiserande, försvarande och förvandlande, arbetar läsaren ut sin egen
personliga upplevelse från berättelsen (ibid., s. 121f).

3.5 Kultur- och litteratursociologi

Pierre Bourdieu har utformat kultursociologiska modeller som strävar efter att omfatta i
princip hela kultur- och samhällslivet. Med sin teori om kulturellt kapital påvisar
Bourdieu skillnader som inverkar på läsarens förståelse och upplevelse av
konst/litteratur. Våra respondenter skiljer sig i ålder och utbildningsnivå och eftersom
Bourdieu just framhåller utbildningsnivån som viktig för det kulturella kapitalet anser vi
att hans teori kan vara av intresse. Vidare kan hans fältbegrepp ge en viss insyn i hur det
litterära fältet är uppbyggt.

Viktiga begrepp i Bourdieus teori är symboliskt kapital, habitus och fält. I förordet till
Kultur och kritik skriver Bengt Gesser att en huvudtanke hos Bourdieu är att människors
estetiska smak förklaras av mängden kapital (Bourdieu 1991, s. 15). Kapital är
symboliska och materiella tillgångar och Bourdieu skiljer mellan olika arter av kapital:
kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Habitus kan betraktas som förkroppsligat
kapital, det är system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och
orientera sig i den sociala världen. Ett habitus fungerar ofta som ett omedvetet
handlingsmönster (Broady 1998, s. 13). Bourdieu ser två olika rum som människor rör
sig i: det sociala rummet, en distinktion utifrån klassanalys och livsstilarnas rum, en
distinktion upprättad på grund av smak (kriterier: kulturkonsumtion, fritidsintressen,
litterära preferenser mm.) En viss position i det sociala rummet innebär ofta en
motsvarande inom livsstilarnas rum (Bourdieu 1994, s. 19).

Ett fält kan definieras som ett system av relationer mellan positioner. Med ett socialt fält
avses ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner strider om
något de har gemensamt, t.ex. inom litteraturens fält om rätten att döma om vad som ska
kallas god litteratur och den legitima rätten att döma i frågor om litterär kvalitet (ibid., s.
14). I inledningen till Konstens regler skriver Donald Broady om att det inom vart och
ett av de kulturella produktionsfälten löper motsättningen mellan en intellektuell och en
kommersiell pol. Inom det litterära fältet finner vi i ena änden författare som söker
vinna erkännande hos andra författare och kritiker och i andra änden en litterär
massproduktion (Bourdieu 2000, s. 17). I Kultursociologiska texter beskriver Bourdieu
motsättningen mellan det kommersiella och det icke- kommersiella intresset. Han menar
att den motsättningen är den drivande principen bakom de flesta omdömen om t.ex.
konst och litteratur som gör anspråk på att dra gränser om vad som är konst och vad
som inte är det (Bourdieu 1994, s. 168).

Den går alltid mellan begränsad produktion och storproduktion (”kommersiell”
produktion), alltså mellan å ena sidan dem som fäster störst vikt vid producenternas
produktion och deras fält, eller rentav vid det under-fält där producenterna producerar för
andra producenter, å andra sidan dem som fäster störst vikt vid spridningen, mottagarna,
försäljningen, framgångarna mätta i stora upplagor; eller också går den mellan
”klassikernas” uppskjutna och varaktiga framgång och bestsellernas omedelbara och
övergående framgång; eller mellan å ena sidan en produktion som grundar sig på ett
förnekande av ”ekonomi” och vinst (alltså upplaga o.s.v.) och som struntar i eller utmanar
den redan befintliga publikens förväntningar och inte kan få någon annan efterfrågan än den
som den själv skapar, fast på lång sikt, å andra sidan en produktion som säkrar sig
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framgångar och motsvarande vinster genom att anpassa sig till en redan på förhand befintlig
efterfrågan. (ibid., s. 168f.)

Läsning av skönlitteratur kräver att man har tillgång till litteratur. Litteratursociologin
kan vara en användbar teori för att få en insikt i mekanismerna bakom tillgång och urval
av skönlitteratur. Boken är en produkt som tillverkas och distribueras kommersiellt och
är därmed underkastad lagen om tillgång och efterfrågan. Vidare så är det inte likgiltigt
att litteraturen bland annat utgör bokindustrins ”produktionsgren”, liksom läsningen
utgör dess ”konsumtionsgren” (Escarpit 1970, s. 13).

Det finns inget direkt samband mellan en boks publik och dess värde men det finns ett
mycket starkt samband mellan existensen av en bok och existensen av en publik. För att
kunna bruka boken krävs det att man är i stånd att läsa den och förstår språket i den
(ibid., s. 86). Varje samhällsgrupp har sina kulturella behov och därmed sin egen
litteratur, man talar om kvinno- barn- och arbetarlitteratur. Det är inom den
kulturbärande gruppen i samhället som den litterära identiteten tydligast kommer till
uttryck. Escarpit menar att man kan definiera de bildade som personer, som har erhållit
en tillräckligt hög intellektuell skolning och estetisk fostran för att kunna bilda sig en
personlig litterär uppfattning, som har tillräckligt med fritid för att läsa och som
förfogar över resurser, som medger regelbundna bokinköp. Det är en potentiell
definition, många bildade har ingen litterär åsikt och köper aldrig böcker, men de skulle
kunna göra det. Dessa bildade personer utgör vad Escarpit kallar den ”litterära miljön”
Det är härifrån de flesta författare rekryteras och även andra i kretsloppet, alltifrån
förläggare till litteraturkritiker. Den ”bildade” litterära verksamheten försiggår i ett
slutet kretslopp inom gruppen. Läsarna inom det populära kretsloppet har samma behov
som den bildade kretsens läsare, men deras behov tillfredsställs alltid utifrån.
Inköpsställena består av en kiosk eller något annat enkelt försäljningsställe, på dessa
ställen deltar man inte i den litterära verksamheten (ibid., s. 88ff.). De kvinnliga läsarnas
beteende är mer homogent i alla samhällslager än de manligas. Escarpit menar att
lecture dévasion (läsning som verklighetsflykt) är relativt vanligt förekommande.
Litteratur som han hänför till denna kategori är kärleksromaner, historiska romaner och
detektivromaner. Både i det bildade och populära kretsloppet tillhör de kvinnliga
författarna favoriterna (ibid., s.131).

Den litterära processens tre huvudled är produktionen, där författaren står för den
konstnärliga insatsen och förläggaren för den materiella utformningen, distributionen
och konsumtionen. Parallellt med att ett verk förs genom det litterära systemet sker ett
inordnade genom kritiken och andra urvalsinstrument, vilket är av stor vikt för verkets
möjligheter att nå fram till ett nämnvärt antal mottagare – läsare. Om författaren redan
är känd blir antagningsproceduren ofta en ren formalitet men för debutanter är det
betydligt svårare (Furuland 1997, s.38f).

Biblioteken kan sägas representera den minst kommersiella delen av
litteraturförmedlingen och har ofta egna distributionsvägar. Men de hänger ändå nära
samman med det ”bildade” kretsloppet genom:
• Koncentrationen på den bokhandelförsålda delen av litteraturproduktionen.
• Anslutningen till de etablerade litterära värderingsnormerna.
• Den professionella utbildningen av litteraturförmedlare (bibliotekarier) (ibid., s. 45).
De stora förlagens satsningar på ett fåtal stjärnförfattare och starkt begränsade urval har
flyttat mer av ansvaret för bokval och bokköp mot biblioteken. Om biblioteksutlåningen
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påverkas av boksuccéerna kan faran på sikt vara att bokutbudet som helhet blir mer
modebetonat och mindre differentierat än idag (ibid., s. 46).

Enligt Hans Hertel har det inom bokbranschen skett en övergång till stordrift och detta
har ökat tendensen till shotgun marketing strategy, där man lanserar många titlar för att
sålla ut ”megaböcker” som kan säljas i stora upplagor i många länder. Böcker, film,
video m.m. marknadsförs med gemensamma metoder. På samma gång som det
förekommer ”bestsellerism” så är det en förvirrad överproduktion av slumpvisa titlar.
Det finns både mediemastodonter och en renässans för småförlag. Marknaden är
desorienterad och till detta kommer den läsatrofi som kallas funktionell analfabetism.
Förskjutningen från bokstavs- till ljud- och bildkultur är ett komplicerat samspel av
ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga och medietekniska faktorer. Hertel
sammanfattar utvecklingen i tre nyckelord:
• Kontraktionen: Från omkring 1978-1980 har det skett en minskning av läsning,

bokköp och boklån. Förlag bokhandlar och bibliotek har lagts ner och det har skett
en nedskärning av litteraturundervisningen.

• Koncentrationen: är en följd av medieindustrialiseringen. Förlagen har tvingats satsa
på fler medier och marknader.

• Polariseringen:  det har blivit en växande klyfta mellan t.ex. bestsellerlistans hits
och de tiotusentals titlar som faller döda till marken.

För att förstå mekanismerna bakom att det har uppstått ett nytt inbördes beroende
mellan tryck- ljud- och bildmedier så måste man förnya Escarpits modell av de två
litterära kretsloppen. Enligt Hertel så är det första fältet, de speciallitterära kretsloppen,
ett fält för de ”smala böckerna” Andra kretsen är det populärlitterära kretsloppet, det är
området för normal- pocket-och bokklubbsutgåvor, ofta kvalitetsböcker. Tredje kretsen
är det masslitterära kretsloppet, där ingår kiosk- och triviallitteratur men även
kvalitetsböcker som blir bestsellers. Fjärde kretsen är det intermediala kretsloppet, där
förs texter ut via andra medier som ofta når ut till en stor publik vilket leder till ökad
försäljning av böckerna. Den femte kretsen är det orala kretsloppet, den muntliga
traditionen. Ibland rör sig stoff från det orala kretsloppet neråt och blir till böcker. De
fem kretsloppen förenas genom en mediehiss som kan lyfta en bok från de
specialiserade kretsloppen upp i det masslitterära eller skicka det neråt i systemet (1997,
s. 204ff).

Polariseringen leder enligt pessimisterna till att tevebombardemanget utvecklar en
alienerad och narcissistisk generation medan optimisterna anser att utvecklingen skapar
kritiska motgift, nästa generation blir bättre läsare, mer kritiska medieanvändare. Men
problemet är att de som kan spela på medierna är de redan utbildade och privilegierade.
Det finns ännu en polarisering och det är mellan de båda könen. Det är fortfarande män
som skriver de flesta böckerna men det är kvinnorna som läser dem. ”Detta är
nittiotalets ”två kulturer”: på ena sidan manskulturen kring den teknisk-praktiska
världen och den ekonomisk-politiska makten, på andra sidan de kvinnliga värdena som
handlar om upplevelser, känslor, omsorg, relationer till andra och det andliga.” (ibid., s.
216f)
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4. Metod och material

I detta kapitel redogör vi för val av kvantitativ och kvalitativ metod, urval av
intervjupersoner och respondenter till enkäten och tillvägagångssätt. Vi redogör även
för våra teoretiska utgångspunkter och val av dessa.

4.1 Metod- och materialval

I vår uppsats genomför vi en enkät- och en intervjuundersökning och använder oss av
litteraturstudier. Vårt teoriavsnitt handlar bl.a. om läsning utifrån olika perspektiv inom
Reader-response criticism. Vi har valt denna teori för att vi har funnit att den kan ge en
ökad förståelse för vad det är som händer den enskilde läsaren i mötet med en
skönlitterär text. Reader-response criticism kan hjälpa oss att förstå vad det är som
skapar mening i texten för läsarna av skönlitteratur. Läsning av skönlitteratur tror vi kan
ha stor betydelse för unga vuxna i vuxenblivandet genom att texten kan vara föremål för
identifikation eller visa hur andra tycker och tänker. Skönlitteraturen kan också ge svar
på existentiella frågor.

För att få en ökad förståelse för unga vuxnas förhållande till skönlitteratur, tycker vi att
det är viktigt att få en bakgrund till begreppet unga vuxna/ungdom och en insyn i vad
det innebär att vara ung vuxen i dag. Teorier om detta hittar vi i ungdomsforskningen.
Vi tycker också att det är viktigt att diskutera begreppet genus då vi tror att valet av
litteratur bl.a. hör ihop med genus. Unga vuxna och genus är två begrepp som
genomsyrar vår uppsats, därför tycker vi att det är viktigt att försöka belysa dessa
begrepp. Vi har studerat teorier inom genusforskningen, både vad det gäller
genusbegreppet och förhållandet genus/litteratur. Vilken typ av skönlitteratur man väljer
att läsa tror vi hör samman med genus men också med kulturellt kapital. Vår första
frågeställning är: Vilken skönlitteratur läser unga vuxna? Vi vill försöka se om det är
någon speciell genre och/eller titel som dominerar. För att förstå varför man väljer att
läsa vissa genrer har vi valt att studera olika genrers särdrag, speciellt inom
populärlitteraturen. Vi vill försöka se vad det är inom de olika genrerna som lockar till
läsning eller ger en viss upplevelse. Valet av litteratur tror vi hör ihop med den mening
man önskar finna i texten. Vi tar också upp begreppen kvalitets- och populärlitteratur
för att se vilken skillnad det kan finnas mellan olika typer av texter. Vilken
skönlitteratur de unga vuxna väljer att läsa kan också bero på tillgången till litteratur.
Teorier om litteraturens vägar för att nå läsare finner vi inom litteratursociologin där
bl.a. teorier om de litterära kretsloppen inryms.

För att hitta relevant litteratur har vi bl.a. sökt i LIBRIS, GUNDA, artikelsök,
mediearkivet och presstext. Vi har även använt oss av litteraturförteckningar i
magisteruppsatser och avhandlingar.

Förutom litteraturstudier inom de ovan nämnda teorierna, inom vilka våra
frågställningar ryms, så utför vi även två undersökningar för att försöka besvara våra
frågor. Dels genomför vi en enkätundersökning för att få en översiktlig bild av unga
vuxnas förhållande till skönlitteratur; litteraturval, läsvanor och tillgång till litteratur,
dels gör vi en intervjuundersökning för att få en djupare förståelse för våra
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frågeställningar. Våra intervjupersoner hittar vi bland dem som besvarar enkäten. I
enkäten (se bilaga 1) förekommer både öppna och slutna frågor. Vår avsikt med de
öppna frågorna i enkäten är att respondenterna skall få en möjlighet att formulera sig
fritt på vissa frågor. I intervjuerna utgår vi från en frågemanual (se bilaga 2) men vid
intervjutillfällena förhåller vi oss fritt till frågornas ordning och formuleringar. Vi har
försökt att täcka in alla frågor men respondenterna får själva styra intervjuerna. I
Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder skriver författarna att det
inte är nödvändigt att följa manualen vare sig till innehåll eller ordningsföljd men att det
är viktigt att täcka in de områden som manualen innehåller. I en intervjusituation dyker
det ofta upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar punkterna i
intervjumanualen och det är viktigt att ta hänsyn till detta under intervjun (Holme &
Solvang 1997, s. 101).

4.2 Tillvägagångssätt

Enkäten består av nitton frågor och de flesta av frågorna har öppna svarsalternativ.
Öppna svarsalternativ tycker vi är viktigt framförallt i frågorna om läsning av
skönlitteratur. På frågorna med svarsalternativ har vi lämnat utrymme för egna
kommentarer. Vi anser att det kan ge en mer levande beskrivning av respondenterna
plus att de har möjlighet att ange alternativ och/eller synpunkter som vi inte tänkt på i
formuleringen av enkätfrågorna. För att belysa karakteristiska drag hos respondenterna
har vi använt oss av citat från enkäterna i redovisningen. Enkäten är uppdelad i fyra
olika kategorier:

• Läsning av skönlitteratur
• Tillgång till litteratur
• Bibliotekets betydelse
• Andra kulturaktiviteter

Innan vi genomförde vår enkätundersökning delade vi ut provenkäter till en kvinna och
en man i tjugoårsåldern för att få respons på hur enkäten uppfattades.

Under våren 2003 delade vi ut 84 enkäter till unga vuxna i åldern 18-26 år. Enkäterna
delades ut på en folkhögskola och ett bibliotek i en större stad. Detta för att vi ville ha
en spridning av respondenter. På ett bibliotek når vi de som gärna läser skönlitteratur
men på en folkhögskola kan vi även nå andra typer av läsare. På detta sett får vi en mer
översiktlig bild av unga vuxnas läsning av skönlitteratur.  På folkhögskolan fick vi hjälp
av en lärare som berättade för sina elever om vår undersökning. Vi delade ut enkäten på
skolans bibliotek och svaren lämnades till oss på plats. På biblioteket stod vi och delade
ut enkäterna på avdelningen Skönlitteratur under tre kvällar. Respondenterna fick med
sig ett förfrankerat svarskuvert. Enkäterna bearbetades och sammanställdes för hand.

I slutet på enkäten finns en fråga om respondenterna vill delta i en intervju och de som
var villiga att delta fick skriva sitt namn och telefonnummer och/eller e-post adress.
Utifrån dessa svar gjorde vi ett urval av lämpliga respondenter. Framförallt var vi
intresserade av dem som läser mycket skönlitteratur. Efter detta försökte vi kontakta
personerna, men tyvärr var det flera som det inte gick att komma i kontakt med. Den
vanligaste orsaken var att e-post adressen inte fungerade. Ett misstag som vi gjorde var
att vi inte kontaktade alla på våren utan väntade med en del till hösten. Ett par stycken
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av de som hade svarat på enkäten och uppgivit att de ville delta i en intervju hade då
flyttat till annan ort.

I och med att vi delade ut enkäterna på en skönlitterär avdelning på ett bibliotek, har vi
nått många vana läsare av skönlitteratur. Med ett annat urval av unga vuxna hade
resultatet antagligen sett annorlunda ut.

Totalt har vi i de båda grupperna utfört sju intervjuer, två från folkhögskolegruppen och
fem från biblioteksgruppen. Åldrarna varierar mellan 19 – 26 år och det är sex kvinnor
och en man som deltar i intervjuerna. Vi skulle helst ha sett att det var fler män, men
tyvärr så var det inte många män som ville delta i en intervju. Med fler män i
intervjuerna hade vi fått mer material för en genusdiskussion.

Vid intervjutillfällena fick vi låna ett rum både på folkhögskolan och på biblioteket.
Intervjuerna varade i cirka 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in på band.
Ingen av intervjupersonerna hade något emot detta. Inspelningarna skrevs sedan ut i
fullständigt skick. Intervjuerna genomfördes som informella samtal men för att täcka
våra frågeområden:

• Barndomens läsning
• Läsvanor idag
• Läsupplevelser
• Tillgång till litteratur
• Bibliotekets betydelse
• Medie- och kulturvanor

så utgick vi ifrån en intervjumanual (se bilaga 2). Av hänsyn till våra respondenter har
vi valt att inte uppge ortsnamn, personnamn eller andra kännetecken. Personnamnen är
fingerade och ortsnamnet är en större stad.

I redovisningen strukturerar vi våra frågeställningar. Intervjuerna redovisas var för sig.
För att belysa karaktärsdrag hos respondenterna använder vi oss här, liksom i
enkätredovisningen, av citat ur intervjuerna. Citaten återges ordagrant fast i vissa fall
bearbetas talspråk till skriftspråk.

4.3 Metoddiskussion

Holme & Solvang skriver att kvalitativa metoder innebär att vi genom olika sätt att
samla in information dels kan få en djupare förståelse av det problemkomplex vi
studerar dels kan beskriva helheten av det sammanhang som det inryms i. Metoden har
primärt ett förstående syfte. Kvantitativa metoder är mer strukturerade och
formaliserade (1997, s. 14). Vi har valt att genomföra en enkätundersökning för att
försöka utläsa vissa tendenser om unga vuxnas litteraturval, läsvanor och tillgång till
litteratur. Eftersom vi i vår enkät har många öppna frågor så får även den till stor del ett
förstående syfte, vilket vi tycker är viktigt eftersom vi även i enkäten försöker urskilja
den personliga upplevelsen av läsning av skönlitteratur. För vårt syfte med enkäten
tycker vi att det lämpar sig väl att även här ha kvalitativa inslag. Vårt urval av
respondenter är begränsat vilket gör att det inte går att generalisera utifrån resultatet,
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men vi kan heller inte utesluta att det ger en bild av unga vuxnas förhållande till läsning,
läsvanor, biblioteks- och medievanor. På så sätt tycker vi att vi uppnår vårt syfte med att
utföra en enkätundersökning. Vi tycker också att undersökningen har hög grad av
reliabilitet, att alla respondenter uppfattar frågan på samma sätt, och hög validitet, att
undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. I efterhand kan vi vara något kritiska
till standardiseringen av vår enkätundersökning. Frågorna var desamma för
”biblioteksgruppen” och ”folkhögskolegruppen” men situationen var inte densamma.
Detta grundar vi på Trosts resonemang av begreppen (2001, s.55ff). Inom
”biblioteksgruppen” är det naturligt att det är många som läser mycket skönlitteratur och
besöker bibliotek eftersom vi delade ut enkäten på avdelningen för skönlitteratur på ett
bibliotek dit respondenterna själva sökt sig. Respondenterna i ”folkhögskolegruppen”
blev uppmanade av sina lärare att gå till skolbiblioteket och besvara vår enkät som vi
delade ut där, även om deltagandet naturligtvis var frivilligt.

För att kunna få svar på vår fråga, Vilken skönlitteratur läser unga vuxna?, anser vi att
en enkät är en bra metod. Genom enkäten får vi många svar på frågan om vilken typ av
skönlitteratur som unga vuxna läser och om det är någon speciell genre och/eller titel
som dominerar. Vi hoppas att vår enkät tillsammans med våra litteraturstudier kommer
att ge ett svar på denna fråga. Enkäten i sig är för begränsad i antalet respondenter för
att det ska kunna gå att generalisera utifrån resultatet, men vi anser ändå att resultatet
tillsammans med annan forskning kan visa på tendenser i unga vuxnas val av
skönlitteratur. Vilken typ av skönlitteratur man väljer att läsa tror vi kan ha samband
med genus. Enkäten kan tillsammans med en teoretisk diskussion om
genusperspektivet, genus i litteraturen och annan forskning och litteraturstudier ge oss
en ökad förståelse för hur genus påverkar valet av skönlitteratur. Med vår enkät vill vi
även försöka få svar på hur man väljer den skönlitteratur man vill läsa, hur man får
tillgång till den och vilken betydelse biblioteket har. Det är naturligtvis även så att det
inte heller här går att generalisera utifrån resultatet. För att få en ökad förståelse för hur
man väljer och får tillgång till skönlitteratur har vi valt att i vårt teoriavsnitt försöka visa
på hur litteratur- och kultursociologin kan förklara hur litteraturen påverkas av olika
yttre villkor.

Med våra sju intervjuer vill vi försöka få en ökad förståelse för vår problemformulering
och våra frågeställningar. Framförallt vill vi försöka få en förståelse för vilken betydelse
läsning av skönlitterära texter har för unga vuxna. Det är en svår fråga att få grepp om
och vi har därför valt att som en del av vårt teoriavsnitt, Reader–response criticism,
försöka få en förståelse för frågan om vad det är i läsandet av skönlitteratur som skapar
mening i texten för den enskilde läsaren. Den betydelse som texten har för läsaren kan
knytas ihop med val av skönlitterära genrer och genus. Även om vi i
enkätundersökningen frågar om respondenternas läsupplevelser så kan dessa svar bara
ge en allmän överblick av läsningens betydelse. För att få en djupare förståelse för
denna fråga är det lämpligt med kvalitativa intervjuer. Respondenterna svarar då inte
bara på frågor som redan formulerats utan de kan uttrycka sin egen uppfattning i dialog
med oss intervjuare (Kvale, 1997 s. 18). I intervjuerna tar vi upp några teman som är
relevanta för undersökningen. Genom att respondenterna själva får styra intervjuerna,
utifrån våra teman, vill vi få en förståelse för deras förhållande till dem. Vår uppgift blir
att förstå innebörden i det som sägs och försöka tolka meningen (ibid., s. 34ff).
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5. Resultatredovisning

Vi inleder detta kapitel med kulturstatistik som vi jämför våra resultat med.
Enkätmaterialet presenterar vi under rubriker som följer frågorna i enkäten.
Intervjumaterialet presenteras utifrån de olika teman som återfinns i intervjumanualen.

5.1  Kulturstatistik

Ungdomar går oftare på bio, ser mer på video och lyssnar mer på musik än några andra
ålderskategorier. Efter 9-14-åringarna hör de till dem som läser mest. De unga är också
aktivare än alla andra när det gäller att producera egna texter. Det är inte bara ljud och
bilder som är viktiga när det gäller ungdomars estetiska upplevelser utan litteraturen
utgör också en viktig del av ungdomskulturen (Boëthius 1992, s. 241ff).

Enligt Kulturbarometern 2002 (s. 53) har 85% i åldersgruppen 15-24 år läst någon bok
för nöjes skull under senaste året jämfört med drygt 80% av befolkningen 9-79 år. 2%
av 9-79-åringarna uppger att de aldrig läst för nöjes skull under det senaste året medan
7% av männen i åldersgruppen 15-24 uppger detsamma. Kvinnor läser mer än män i
alla åldersgrupper och i alla regioner. Bokläsandet ökar med utbildningsnivån, men de
personer som är äldre än 16 år och studerar läser inte för nöjes skull i större utsträckning
än övriga (ibid. s. 52).

 I den av Statens Kulturråds senast utkomna, mer detaljerade, studie av litteratur och
bibliotek, Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek (1997), framkommer
att läsningen i övre tonåren domineras av vuxenlitteratur och seriealbum. De flesta
ungdomar (15-24 år) läser mest underhållningslitteratur. Spänning, romantik och
science fiction läses mer än i andra åldersgrupper. Favoritförfattarna är Jan Guillou och
Stephen King (ibid., s. 6). Bland ungdomarna är det cirka 15% som senast läst en
kvalitetsförfattare (ibid., s. 20).

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. (Nordberg & Nylöf 1990, s. 19)

Ungdomar läser i första hand skönlitteratur för vuxna (ca 80%/år), i andra hand
kursböcker och seriealbum (ca 55%/år) och i tredje hand ungdomsböcker (ca 30%/år).
Studerande inom denna åldersgrupp läser mer av all slags litteratur än andra ungdomar i
ungefär samma rangordning frånsett att skolböcker och kurslitteratur har en mer
framträdande plats. Även dessa ungdomar föredrar underhållningslitteratur som
fritidsläsning, men en större del än andra ungdomar har senast läst en kvalitetsförfattare.
Denna åldersgrupp är den enda där fler har en engelskspråkig favoritförfattare än en
svensk. De flesta som är under medelåldern föredrar nu verksamma författare
(Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek 1997, s. 20f).

Kvinnor, totalt sett, läser oftare skönlitteratur än män. De läser mer poesi och
underhållningslitteratur än männen och de väljer lika ofta spänningslitteratur som
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kärleksromaner. Män läser mer ensidigt och föredrar deckare och äventyr. Kvinnor läser
både manliga och kvinnliga författare medan männen föredrar manliga författare. Män
och kvinnor läser lika mycket facklitteratur. Män läser helst om teknik/natur medan
kvinnor föredrar samlevnads- och livsåskådningsfrågor. Män läser tidskrifter i högre
grad än kvinnor och även här skiljer sig ämnesvalet. Kvinnor läser tidskrifter som
handlar om teater, dans och litteratur samt om hem och trädgård medan män föredrar
tidskrifter om musik, film foto, teknik, jakt, fiske, bil, båt och vetenskap (ibid., s. 10 f).
Ungdomar läser tidskrifter något oftare än genomsnittet av befolkningen. De läser i
större utsträckning än andra musiktidskrifter, film- och fototidskrifter samt tidskrifter
om teknik och vetenskap. Ungdomar läser även serietidningar mer än befolkningen i
genomsnitt. Under en genomsnittlig vecka läser i genomsnitt 45% av ungdomarna
serietidningar vilket kan jämföras med andelen läsare av musiktidskrifter som är 25%
(ibid., s. 23).

Bland ungdomar (15-24 år) är det vanligaste sättet att skaffa böcker för fritidsläsning på
bibliotek, 42% har uppgett detta som första alternativ och 17% som andra alternativ
(Kulturbarometern 2002, s. 57). Ungdomar är de som näst efter barn i åldern 9-14 år
lånar mest på bibliotek. Män över 25 år skaffar böcker främst från bokhandel/varuhus
medan det bland kvinnor över 25 år inte finns någon säker skillnad mellan alternativen
bokhandel/varuhus och bibliotek. 61% av samtliga personer i åldrarna 9-79 år har inte
köpt någon bok för nöjes skull under den senaste månaden. Det är fler män än kvinnor
som inte köpt någon bok, 68% respektive 53%. Bland dem som köper flest böcker för
eget bruk och för nöjes skull återfinns kvinnor 25-64 år med i medeltal drygt en bok per
person och månad. Motsvarande siffra för kvinnor 15-24 år är en bok. Bland de grupper
som köper minst antal böcker finns barn 9-14 år samt män 15-24 år (ibid., s. 57ff).

Under senaste året har 66% av alla i åldrarna 9-79 år besökt ett bibliotek. Pojkar och
flickor 9-14 år är de flitigaste biblioteksbesökarna tillsammans med kvinnor 15-24 år
och studerande. Inom dessa grupper har drygt 90% besökt eller utnyttjat ett bibliotek
under det senaste året. Motsvarande siffra för män i åldersgruppen 15-24 år är knappt
80% (ibid., s. 52 f). Att låna och lämna böcker är den vanligaste anledningen till att
besöka ett folkbibliotek. Kvinnor och män och personer inom de olika åldersgrupperna
gör i stort sett samma saker på folkbibliotek. Emellertid är det fler kvinnor som har
lånat eller lämnat böcker. En tredjedel av besökarna har läst böcker eller sökt
information t.ex. i uppslagsverk. Bland personer under 25 år är det drygt 50% som gjort
detsamma. Det är också vanligast att personer som använder datorer är yngre än 25 år. I
åldersgruppen 15-24 år har 43% använt datorer på folkbibliotek under det senaste året
medan motsvarande andel i åldrarna över 24 år ligger runt 10%. Att låna eller lyssna på
musik på folkbibliotek är vanligast i åldrarna 9-24 år där drygt 20% har gjort det. Det
finns ingen säkerställd skillnad mellan könen. 28% av männen och 30% av kvinnorna
har läst tidningar eller tidskrifter på folkbibliotek under det senaste året och 10% av
männen samt 16% av kvinnorna har besökt något evenemang på folkbibliotek, men här
finns ingen åldersuppdelning (ibid., s. 62).

Morgontidningar lästes år 2002 av 62% av ungdomarna (15-24 år) en genomsnittlig dag
vilket kan jämföras med 71% i åldersgruppen 25-44 år och 83 repektive 85% i
åldersgrupperna 45-64 och 65-79 år (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2002, s. 70).
28% av 15-24-åringarna läser kvällstidningar en genomsnittlig dag vilket är ungefär i
samma utsträckning som personer i de äldre åldersgrupperna (ibid., s. 77). Bland 15-24-
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åringarna är det 31% som läser populär- och facktidskrifter en genomsnittlig dag vilket
är något mindre än hos de äldre åldersgrupperna (ibid., s.78). Serietidningar läses av
21% i åldersgruppen 9-14 år medan 3% av 15-24-åringarna läser serietidningar en
genomsnittlig vecka. Läsning av serietidningar sjunker sedan inom de äldre
åldersgrupperna (ibid., s. 86). Radiolyssnandet ökar med stigande ålder. 76% av 15-24-
åringarna lyssnar på radio en genomsnittlig dag jämfört med 78% av 25-44-åringarna
och 88 respektive 83% inom de två äldsta åldersgrupperna (ibid., s. 32). Fler ungdomar
ägnar sig åt TV-tittande där 84% av 15-24-åringarna tittar på TV en genomsnittlig dag,
vilket är jämförbart med övriga åldersgrupper undantaget barn 9-14 år och pensionärer
65-79 år som tittar mest på TV (ibid., s. 46). Barn 9-14 år är de som tittar mest på video,
29% en genomsnittlig dag, och videotittandet sjunker sedan med stigande ålder. Bland
15-24- åringarna är det 23% som tittar på video en genomsnittlig dag jämfört med 16% i
åldersgruppen 25-44 år och 8 respektive 7% hos de båda äldsta åldersgrupperna (ibid., s.
60).

Knappt hälften av befolkningen i åldrarna 9-79 år har varit på teater/musikteater under
det senaste året (Kulturbarometern 2002, s.22). Den största andelen teaterbesökare finns
bland annat bland kvinnor 15-24 år där 65% varit på teater/musikteater under det
senaste året. Männen i samma åldersgrupp går inte i samma utsträckning på
teater/musikteater. Besöken ligger i denna grupp på knappt 50% under samma
tidsperiod (ibid., s. 23). Under det senaste året har drygt hälften av befolkningen i
åldrarna 9-79 år varit på konsert eller annat evenemang med levande musik. Ungdomar
(15-24 år) tillhör de grupper som går mest på konserter och musikevenemang. Kvinnor
och män i denna åldersgrupp går i ungefär samma utsträckning på dessa. Drygt 70% har
varit på konsert eller annat evenemang med musik under det senaste året (ibid., s. 24f).
Ungdomar är de som lyssnar mest på CD-skivor, kassettband eller grammofonskivor.
69% av 15-24-åringarna lyssnade en genomsnittlig dag år 2002 på något av dessa
fonogram (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2002, s. 45). Personer under 25 år samt
studerande tillhör de som går mest på bio. Bland dessa har 90% eller fler varit på bio
under det senaste året. Andelen kvinnor och män 15-24 år som går på bio är lika stor
(Kulturbarometern 2002, s. 44f.). Drygt 40% av befolkningen 9-79 år har besökt
museum (exklusive konstmuseum) under senaste året. Samma siffra gäller för besök på
konstmuseum eller konstutställning. Både kvinnor och män 15-24 år ligger, vad
beträffar de olika typerna av museum, på det genomsnittliga antalet besök. Männens, i
denna åldersgrupp, besök är någon procentsats högre än kvinnornas (ibid., s. 30ff).

5.2 Redovisning av enkäten

Enkätmaterialet som vi har analyserat och bearbetat utgörs av 56 enkäter. Totalt delade
vi ut 84 enkäter och svarsfrekvensen inom biblioteks- och folkhögskolegruppen är 66%.
Svarsfrekvensen fördelar sig med 57% för biblioteksgruppen och 77,5 % för
folkhögskolegruppen. Antalet bearbetade enkäter fördelar sig procentuellt med 46%för
biblioteksgruppen och 54% för folkhögskolegruppen. Åldern varierar mellan 18-26 år
och de flesta studerar. I resultatredovisningen använder vi oss av bokstaven B, för
biblioteksgruppen och F, för folkhögskolegruppen. De flesta citaten kommer från
biblioteksgruppen eftersom de mer har motiverat sina svar.

5.2.1 Könsfördelning
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Det är 30% män och 70% kvinnor som har svarat på enkäten.

5.2.2 Tycker du om att läsa på din fritid?
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Diagram 2: Fördelningen mellan könen och de två grupperna angivet i procent.

En majoritet av respondenterna har uppgett att de tycker mycket eller ganska mycket
om att läsa på sin fritid. Det är mest kvinnor som har uppgett att de tycker mycket om
att läsa på sin fritid och det är även skillnad mellan grupperna. Det är fler inom
biblioteksgruppen som tycker mycket om att läsa på sin fritid och inom den gruppen har
ingen kryssat i svarsalternativet nej. Sammantaget för biblioteksgruppen är det 76%
som tycker mycket om att läsa på sin fritid, mosvarande siffra för folkhögskolegruppen
är 39%. Bland kvinnorna är det 61% som tycker mycket om att läsa på sin fritid och
bland männen är det 41%.

5.2.3 Vad läser du?

På denna fråga skilde det sig inte mycket mellan könen och/eller de två grupperna. De
flesta läser skönlitteratur, totalt 82% och det skiljer sig inte heller markant mellan
könen, för kvinnorna är siffran 89% och för männen 82%. Det är en högre andel män
som läser facklitteratur, 64% mot 47% för kvinnorna. Dagstidningar och tidskrifter
fördelar sig ungefär lika mellan könen och de två grupperna.

5.2.4 Läser du helst fack eller skönlitteratur?
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Diagram 4: Fördelning mellan skön och facklitteratur i procent.

Det är en övervägande majoritet som helst läser skönlitteratur och siffrorna fördelar sig
jämt mellan könen. För de som inte har svarat är det två som inte kan välja och en som
inte läser alls.

5.3 Läsning av skönlitteratur

5.3.1 Vilken sorts skönlitteratur läser du helst?
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Diagram 5: Fördelning i val av skönlitteratur i procent, flera svarsalternativ kan anges.

Det som framförallt skiljer könen åt är att kvinnor läser romantik och män läser Science
fiction. Typen av litteratur som är populärast är romaner av nutida författare och
klassiker med en klar övervikt för nutida författare. Vad som annars är slående är att
litteraturpreferenserna är väldigt spridda, många av respondenterna läser många olika
typer av skönlitteratur.

Flera av kvinnorna har uppgett att de gärna läser ”sanna berättelser, om folk som
drabbats av olika händelser”. Två kvinnor har svarat att de vill läsa psykologiska böcker
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och en har uppgett relationsromaner. En man och en kvinna vill läsa samhällskritiska
romaner. Andra typer av litteratur som har uppgetts är barn och ungdomsböcker, skräck
och självbiografier.

5.3.2 Nämn några skönlitterära böcker och/eller författare som du
tycker om?

Respondenterna har namngett väldigt många författare och/eller titlar. Namngivna titlar
och författare spänner över så vida fält som Grottbjörnens folk  till böcker av Franz
Kafka. Författare och titlar som återkommer är bland andra Dostojevskij, Hesse,
Tärningsspelaren och Harry Potter. Böcker av unga författare som t.ex. Johanna
Nilsson, Per Hagman och Erlend Loe är också återkommande liksom svenska klassiker.
Andra böcker som är populära framförallt bland kvinnorna är ”sanna berättelser” som
t.ex. Rosario är död och Bakom stängda dörrar. En annan författarinna som
återkommer är Torey Hayden. Vidare är det flera som har uppgett böcker som Bridget
Jones Dagbok  och titlar av Marian Keyes. Ungdomsböcker t.ex. av Michael Ende och
Peter Pohl namnges också. Det är även en hel del som har uppgett deckare, thrillers och
fantasy som böcker de tycker om.

Bland författarna är det Fjodor Dostojevskij som flest har uppgett att de tycker om, sex
stycken. Fem personer har svarat Marian Keyes och fyra stycken har namngett
författarna Jonas Gardell, Maria Gripe, Astrid Lindgren och Henning Mankell.

Litteraturpreferenserna visar en stor bredd i läsandet. En kvinna har ex. som favoriter
Göran Tunström, Majgull Axelsson, Harry Martinson, Eyvind Johnsson, Astrid
Lindgren, Michael Ende, Sig Dagerman, Herman Hesse och Maria Gripe. En annan
kvinna har namngett titlar och författare som Populärmusik från Vittula, Louise Boije
av Gennäs, Michel Ende och Ya-Ya flickorna.

Bland männen är det exempelvis en som har uppgett Tårpilen av Ulf Lundell,
Populärmusik från Vittula, Naiv Super och Blåst. En annan man har listat författare som
Terry Pratchet, Dean Koontz, John Grisham och Tom Clancy. En tredje man har
uppgett att han har Fjodor Dostojevskij, Herman Hesse, Nikolaj Gogol, Graham Greene,
Sture Dahlström och Tärningsspelaren som favoriter. (bilaga 3)

5.3.3 Finns det några speciella böcker som har betytt mycket för dig
personligen?

Det är många som här har motiverat sina val av böcker.

Några exempel från kvinnorna:

”God Natt Mister Tom och Häxorna av Roald Dahl. Den första för att orättvisan berörde
och Häxorna för humorn.”

”Eddings Belgarion och Malloraserien. Det finns så många intressanta karaktärer i de
böckerna och det händer spännande saker hela tiden så man lever sig in i böckerna och
får en verklighetsflykt för en stund när det inte händer speciellt mycket.”
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”Borta med vinden, Stolthet och fördom, Carl Hamilton serien, Aprilhäxan, Rosario är
död och Utvald att leva. De har fått mig att tänka och associera och underhållit oerhört.”

”Alla böcker av Torey Hayden men framförallt Burpojken. Jag kunde inte lägga ifrån
mig boken och läste ut den på en natt. I två veckor efteråt kunde jag inte sluta tänka på
bokens huvudperson. Jag kunde inte förstå hur världen kunde fortsätta som ingenting.
Efter det bestämde jag mig för att börja jobba med handikappade barn och på så sätt
började jag studera till arbetsterapeut.”

Om böckerna Gömda och Såld : ”Att man fortfarande kan vara så stark efter allt man
gått igenom.”

”Nina Solomins OK. Amen, fascineras av andra människors värderingar, normer och liv,
så vitt skilda från mitt liv och mina normer. En komikers uppväxt av Jonas Gardell, rolig
men väldigt, väldigt tragisk. Berörde mig verkligen. Grät jättemycket och var helt tagen
när jag läst ut boken. Kulla-Gulla böckerna, Kitty, Tvillingarna, Böckerna om Miranda,
jag slukade dessa böcker när jag gick på låg- mellanstadiet.”

”Alla Anaïs Nins böcker, Den hemliga historien av Donna Tart, Andra könet av Simone
de Beauvoir, Glaskupan av Sylvia Plath, Odysseus av James Joyce, Brott och straff av
Dostojevskij och 1984 av George Orwell. Tror att jag gillar många av författarna för att
de satt ord på tankar som jag haft innan. Andra för att de fyllt ut mina tankar och gett
dem svart på vitt status , andra för att de gett mig nya tankar. ”

”Sagan om ringen – gjorde så att jag fick bättre fantasi. Den och Nattens mörker gjorde
att jag inte är rädd för mörker.”

Några exempel från männen:

”Gömda av Liza Marklund, spännande, sorglig och tänkvärd.”

”Alla böcker med ungdomskriminalitet ex. Mats Wahl Vinterviken. Jag känner igen mig
själv i dessa böcker.”

”Jag blickar ut över huvudet på Stalin. För att man i en diktsamling som trots sina
brister frammanar ett utsatt livsläge, visar att litteraturens uppgift (om den nu har någon
sådan) också är att vara privat bland annat.”

”Rama serien, Stiftelsetriologin och Den nionde insikten. Man inser hur liten man själv
är och hur stort universum är, det gör i alla fall mig mer ödmjuk. Den nionde insikten
kan vara lite väl flummig ibland men den innehåller mycket tänkvärt som skulle kunna
göra världen bättre.”

”Brott och Straff, Tärningsspelaren, Stäppvargen, Siddharta, Själens begär, Bibeln,
Dalai Lama mfl. Jag är intresserad av psykologi och personlighet. Jag gillar
Tärningsspelaren, Stäppvargen, Brott och straff  för där har jag lärt mig så mycket. Det
är intressant med böcker som blandar andlig och praktisk handling.”
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”Summan av skräck av Tom Clancy. Bygger på problemställningar som känns ganska
aktuella.”

”Åsa Ericsdotter – Oskyld, inspirerande. Maria Hede – Evelyn spöke,…och bli ett
vackert lik, symboliserar delar av mitt eget liv alt vänners liv. Märta Tikkanen –
Århundradets kärlekssaga och Män kan inte våldtas, påverkat mina värderingar.”

”På västfronten intet nytt, Stalingrad röda armén slår tillbaka. Otroligt verkligt och
skickligt beskrivet det totala helvetet och den lilla ensamma människans
överlevnadskamp i lervällingen.”

5.3.4 Varför läser du skönlitteratur?
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Diagram 6: Fördelning i procent av varför man läser skönlitteratur, flera svarsalternativ kan anges.

Avkoppling och underhållning är det som de flesta anger som skäl till att läsa
skönlitteratur. Alternativen spänning, verklighetsflykt och att läsa om andra är ungefär
lika prioriterade. Det finns inte någon speciellt markant skillnad mellan hur män och
kvinnor ser på sin läsning av skönlitteratur utan allt utom alternativet att ”alla andra” har
läst boken ses som viktiga argument till varför man läser skönlitteratur. Det finns inte
heller någon större skillnad mellan de två grupperna.

Några motiv från enkäterna:

”Om jag inte har en bok att läsa så kan jag inte somna.” (kvinna)

”Får nya idéer om mitt liv och hur jag lever det.” (kvinna)

”Är en klassiker, vänner säger den verkar bra är bildande, jag anser det tillhöra
allmänbildningen.” (man)

”Läser också som övning…läser blandat ”alltid lite” annat utöver mina
intresseområden.” (kvinna)

”Av nödvändighet. Livsnödvändighet.” (man)
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5.3.5 Hur ofta läser du skönlitteratur?
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Diagram 7: Fördelning mellan kön och de två grupperna angivet i procent. (En man i biblioteksgruppen
har kryssat i alla alternativ och han är ej med i redovisningen och en kvinna i folkhögskolegruppen har ej
svarat)

Läsning precis som mycket annat i livet kan gå i perioder och det är flera av
respondenterna som menar att det är så :
”Varierar dock mycket p.g.a. årstid. Går lite i perioder.”

5.4 Tillgång till litteratur

5.4.1 Varifrån får man tips på vilka skönlitterära böcker man vill läsa?
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Diagram 8: fördelning mellan könen och de två grupperna angivet i procent, flera svarsalternativ kan
anges.

Andra alternativ som har uppgetts är Internet. Två respondenter har svarat att de får tips
från böcker. En man från folkhögskolegruppen tycker:
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”Ordfront är mycket bra på detta.”

De flesta har uppgett att de får tips från kompisar totalt är det 73% som har uppgett
detta alternativ. 54% får tips från familj och 55% från bibliotek.  Från bokklubbar är det
bara 8% som får tips på vilken skönlitteratur de vill läsa.

5.4.2 Var får man tag på de böcker man vill läsa?
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Diagram 9: Fördelning mellan kön och grupperna angivet i procent, flera svarsalternativ kan anges.

Biblioteket är det alternativ som de flesta har uppgett, totalt så är det 86% som hittar sin
litteratur på biblioteket. Att låna av kompisar är det 62% som gör och 59% finner sin
skönlitteratur i bokhandeln. 36% köper sin skönlitteratur på antikvariat. Det är bara 8%
som har uppgett att de får tag i de böcker de vill läsa via bokklubbar.

5.5 Bibliotekets roll

5.5.1 Brukar du besöka bibliotek?

De flesta brukar besöka något bibliotek. Det är totalt 87% som har svarat att de besöker
bibliotek ofta eller ganska ofta. I biblioteksgruppen är det 100% som använder sig av
något bibliotek. Siffran är inte alls anmärkningsvärd eftersom vi delade ut enkäten på ett
bibliotek.

5.5.2 Vad gör du på biblioteket?
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Diagram 10.:
Fördelning mellan grupperna och kön angivet i procent, flera svarsalternativ kan anges.

De allra flesta lånar fack- eller skönlitteratur när de besöker biblioteket. Männen i
folkhögskolegruppen skiljer sig från resten av respondenterna i och med att de mest
lånar facklitteratur på biblioteket. Annars så är det en majoritet som går till biblioteket
för att låna skönlitteratur.

Annat som respondenterna har uppgett att de gör på biblioteket är att de läser
skönlitteratur på plats, hyr filmer, läser serier och kopierar tidskriftsartiklar:

”Lugnar ner mig, fikar, kollar på folk, sitter ned gratis. ”

”Läsecirkel, ofta går jag mest omkring och tittar och bläddrar i böcker.”

”Hyr film, läser skönlitteratur på caféet.”

”Lyssnar på poesi, prosa – uppläsningar.”

5.5.3 Finns de skönlitterära böcker som man vill läsa på biblioteket?

De flesta bland både männen och kvinnorna brukar hitta de böcker de söker:
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Ofta

Ibland

Aldrig
Inget svar

Diagram 11: Fördelning mellan alternativen.

Några motiveringar till svaren:

”Böckerna är ofta utlånade.”

”Jag köper helst mina böcker, men jag lånar om jag inte har råd.”

”Ofta söker man efter böcker som det skrivs om i tidningar eller som ligger på topplistor
och då är de alltid utlånade när man kommer (så jag kollar sällan efter dem). Man hittar
kanske inte det man sökte från början men kanske något annat i stället.”

”Oftast är de reserverade (och sånt orkar jag inte med) eller så finns de på något annat
bibliotek. Mycket tråkigt. Jag brukar ha en lista på ca 10 böcker jag vill ha men brukar
bara lyckas hitta 3 st oftast!! Så det slutar med att man får gå hem med helt andra böcker
istället. Synd…”

5.5.4 Är man nöjd med bibliotekets utbud av skönlitteratur?

Ja mycket

Ganska nöjd Nej

Inget svar

Diagram 12: Fördelning mellan alternativen.
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De allra flesta är mycket eller ganska nöjda med bibliotekets utbud av skönlitteratur.
Några motiveringar till svaren:

”Dom har det mesta fast lite mer fanasy och deckare skulle vara bra.”

”Ibland saknas någon bok i en serie.”

”Det mesta finns i de flesta genrer.”

”Det mesta man söker finns oftast att få tag på.”

5.5.5 Är man nöjd med bibliotekets utbud av annan litteratur och
information?

Ja mycket

Ganska

Nej
Inget svar

Diagram 13: Fördelning mellan alternativen.

De flesta är även på denna fråga mycket eller ganska nöjda med bibliotekets utbud av
annan litteratur och information. Några kommentarer:

”Det mesta finns, lätt att hitta.”

”Det finns alla möjliga böcker som jag behöver.”

”Jag tycker att de upprätthåller en bra standard med tanke på hur många besökare de
har.”

”Det borde finnas fler och mer böcker tillgängliga på biblioteket.”

5.6 Vilka andra kulturaktiviteter ägnar man sig åt på sin
fritid?

De allra flesta av både män och kvinnor går på bio och musikarrangemang. Det är 88%
som går på bio och musikarrangemang. På teater är det 40% som går och museum 37%.
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Andra aktiviteter som nämns är att skriva själv, konst, föreläsningar/seminarier och
uppläsningar av poesi. En kvinna som studerar och har småbarn uttrycker sin situation:
”Önskar jag gjorde mer men tiden & pengarna räcker inte till.”

5.7 Intervjuredovisning

I intervjuredovisningen kommer vi att använda oss av ett språk som ligger nära
intervjurespondenternas eget språkbruk. Vi väljer att göra detta för att få en tydlig och
levande bild av hur respondenterna själva formulerar sig när de talar om sin läsning.

5.7.1 Anna

Bakgrund

Anna är 20 år och bor tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hon studerar på
folkhögskola för att läsa upp sina betyg. Dessutom är hon politiskt aktiv och har
politiska uppdrag. Hon läser andra året av tre på folkhögskola och har sedan planer på
att läsa på universitetet. Annas mamma läste bilderböcker för henne när hon var liten.
Hon har sedan alltid själv varit intresserad av att läsa. När hon gick på lågstadiet lånade
hon böcker med skolan och det blev ofta lite tjockare böcker. Någon gång på mellan-
högstadiet började Anna läsa vuxenböcker. Anna började då låna sin mammas böcker
och hon minns att hon läste böcker med flera berättelser eller noveller. Ofta var det lite
deckaraktigt. Hon uttrycker inte riktigt om det var viktigt att läsa i tonåren, men hon tror
att hon har förbättrat sitt ordförråd genom att läsa.

Läsvanor och läsupplevelser

Anna läser i dag mest facklitteratur som har med hennes politiska intresse att göra, t.ex.
Naomi Klein. Men senast läste hon hela Auels serie om Grottbjörnens folk. Hon läste så
fort hon fick en stund över och hade läst hela serien på en vecka. Anna är intresserad av
stenåldern och hur de levde då. För något år sedan läste Anna tempelriddarserien av Jan
Guillou. Hon har också läst Ondskan och Liza Marklunds Gömda. Anna läser
skönlitteratur mest i perioder när hon hittar något intressant. Nu är det nog tre månader
sedan hon läste någon skönlitterär bok. I skolan läser de en del skönlitteratur. Anna blev
rekommenderad att läsa Arto Paasilinnas Kollektivt självmord, men hon tyckte att den
var väldigt tråkig. Senast de skulle läsa skönlitteratur i skolan valde hon en bok om
göteborgskravallerna i stället. Annas familj har romaner av arbetarförfattarna hemma
men de har hon inte kommit igenom. Hon har nyligen fått Göran Greiders
Arbetarklassens återkomst , men den har hon inte orkat börja läsa. På senare tid har hon
läst mycket feministisk litteratur, Under det rosa täcket och  Fittstim. Anna känner att
hon ökar sitt ordförråd när hon läser. En bok måste fånga Annas intresse om hon ska
fortsätta läsa den. Annars brukar hon lägga ned den, men hon kan sedan ta upp den igen
efter några dagar. Kafkas Processen kom hon inte igenom. Hon såg bara boken i grått,
det måste vara färg i böckerna för att Anna ska komma igenom dem. Efter att Anna läst
tempelriddarserien har hon börjat tänka annorlunda, t.ex. på den miljö som beskrivs i
boken från Västergötland. När hon läste Liza Marklunds Gömda reagerade hon över
hurdant samhället är. Anna tycker om att läsa böcker om folk som är utsatta. Hon har
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själv varit lite utanför i det lilla samhälle hon växte upp i, i och med att hon har
invandrarbakgrund. Men nu känner hon inte så längre. Hon tror att hon antingen läser
böcker för att hon kommer att lära sig någonting, t.ex. Noam Chomskys bok om 11
september, eller för att hon känner igen sig i dem. Hon tycker om att läsa
”nutidsböcker” och verklighetsbaserade böcker. Anna brukar diskutera den
facklitteratur hon läser med kompisar. De hon umgås med läser mest facklitteratur och
det är inte så många som läser skönlitteratur.

Tillgång till litteratur

Första delen i Auels serie lånade Anna av en kompis och sedan köpte hon de återstående
delarna på bokrean. Hon har fått böcker från tempelriddarserien när hon hållit
föreläsningar. Liza Marklunds Gömda köpte hon efter att ha läst tempelriddarserien,
eftersom hon ville läsa något mer. Hon köper en del skönlitteratur, men då blir det
pocket eftersom det annars är väldigt dyrt med böcker. Under det senaste året har Anna
periodvis gått en del i bokhandeln och tittat efter böcker. När det gäller fackböcker
väljer hon ofta böcker efter författare. Det är ofta någon hon känner till, som hon har
läst om och som speglar hennes värderingar. När det gäller skönlitteratur är det nog inte
så att hon väljer på samma sätt. Hon bryr sig inte om i fall författaren är man eller
kvinna. Anna brukar låna facklitteratur på bibliotek. Det mesta lånar hon på
skolbiblioteket som hon tycker har mycket aktuell litteratur. Hon har inte hittat så
mycket skönlitteratur på skolbiblioteket som hon har blivit intresserad av. Anna lånar
inte på något annat bibliotek. Lånar hon inte på skolbiblioteket så köper hon böcker.
Anledningen till att Anna inte lånar på andra bibliotek  är att hon mest håller till på
skolan och så tycker hon att de har bra utbud på skolbiblioteket.

Medie- och kulturvanor

Anna tittar inte mycket på TV, högst tre timmar i veckan. Radio lyssnar hon inte heller
så mycket på annat än om hon åker tåg. Hon ägnar mer tid åt att läsa böcker än att titta
på TV och lyssna på radio. Dagstidningar läser hon en del för att hänga med vad som
händer. Anna lyssnar en del på musik, ofta med ett politiskt budskap. Hon går inte så
ofta på konserter. Ibland går hon på musikaler. Hon har spelat teater tidigare, men det
blir inte så ofta av att hon går på teater. Däremot brukar hon gå på bio på helgerna med
sin pojkvän. Om hon jämför med andra kulturaktiviteter så läser hon mest.

5.7.2 Beata

Bakgrund

Beata är 23 år. Hon är sambo och har två barn. Beata studerar på folkhögskola. Hon har
ett år kvar av studierna.  Beata har inte gått på gymnasiet eftersom hon var mammaledig
då. När hon var liten läste hennes föräldrar för henne. Det höll de på med ganska länge,
i alla fall till hon var 11 år. Hon minns speciellt Tio små negerpojkar av Agatha
Christie. Beata minns också att hennes pappa läste Tusen och en natt för henne när hon
var liten och att hon tyckte mycket om den. Hon hade en favoritbok som även hennes
barn älskar som hon tror heter Himlen som alltid frös. Det är en bok som har lästs i
generationer. När Beata började läsa själv läste hon Min ponny, Kitty- och
Femböckerna. Hon läste mycket när hon var barn. I tonåren läste Beata mest
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faktaböcker. Hon läste Sofies värld i tonåren. Hon tycker att det var en fantastisk bok
och hon blev rekommenderad att läsa den av sin pappa. Hon läste mycket böcker om
psykologi och filosofi eftersom hon ställdes inför existentiella frågor när hon fick barn.
Den vuxenlitteratur hon läste blev facklitteratur i stället för skönlitteratur.

Läsvanor och läsupplevelser

Beata läser i perioder. Ibland läser hon jämt och gör inget annat och ibland läser hon
nästan ingenting. För några år sedan började Beata läsa skönlitteratur. Då läste hon
mycket litteratur av arbetarförfattare. Hon tycker mycket om Pär Lagerkvist, Dan
Andersson och Moa Martinson. Norman Mailer tycker hon också mycket om. Hon
lägger inte någon större vikt vid författarens kön eller ålder. Hon säger att hon får
erkänna att fram till hon läste Moa Martinson var hon ganska kritisk till kvinnliga
författare av det hon hade läst, men sedan fick hon en annan erfarenhet. ”Det finns
säkert mycket fina kvinnliga författare.” Beata har läst Linn Ullman och det är också en
författare som hon tycker väldigt mycket om. Beata ”tänker på allt och på formen”.
Nuförtiden läser hon mest skönlitteratur och inte så mycket faktaböcker.

Beata tycker att böckerna ska ge någonting. ”Det behöver inte alltid vara en känsla men
en tanke.” Hon läser inte så mycket för underhållning och nästan inte alls deckare,
thrillers eller kärleksromaner. Pär Lagerkvists Pilgrim på havet har betytt mycket för
Beata. Hon kommer ihåg slutet väl och det är sådant som kommer upp ibland. Sedan
läste hon Barabbas. Lagerkvists böcker betydde mycket för Beata när hon läste dem
strax efter att hon fött barn. Hon ställdes inför existentiella frågor på ett helt annat sätt
eftersom man, som hon säger, är ”känsligare”. Sedan läste hon Jung och ”så kom det
också där”. Dan Andersson tycker hon är en fantastisk författare och hon ”fullständigt
älskar” hans böcker. Arbetarförfattarna har hon bl.a. läst för sitt politiska engagemang.
Beata tror att man ska läsa en bok i rätt tid. ”Bara en sådan sak som att man ska inte läsa
de här riktigt stora verken innan man är tillräckligt gammal för att göra det och nu
förstår jag det. Det finns böcker jag inte kan läsa för jag är för ung. Man måste ha lite
för att förstå dom.” Beata nämner t.ex. Kafka som hon läste någon gång i skolan. Nu
kan hon uppskatta Kafkas romaner. Det kan t.ex. bero på att det är ett svårare språk eller
för att man kanske inte har sett tillräckligt mycket för att förstå dem. En del böcker som
Beata läser är politiska och då räcker det med det. Sedan finns det böcker som gör att
”man ser annorlunda på saker och ting som Hundra år av ensamhet till exempel”.  ”Den
är så sagoaktig på något sätt. Det är inte ett sådant sätt jag tänker på men att man får se
nya dimensioner av saker och ting.” Beata tycker att om man läser böcker från andra
kulturer så kan man också se annorlunda än man gör annars. Hon tycker också att det är
viktigt med kunskap. Det finns alltid något i en bok som man undrar över och som man
vill veta mer om. Det är också viktigt med språket. Beata brukar prata om de böcker hon
läser med sin sambo, men inte så mycket med sina vänner.

Tillgång till litteratur

Beata har fått mycket boktips av sin pappa och av lärare. Hon brukar köpa böcker på ett
antikvariat som goda vänner har och de brukar tipsa om bra böcker. De brukar säga att
den här ska du ha och den här måste du bara läsa och då har hon inget val. Det är bara
att läsa. Annars köper hon väldigt sällan böcker utan brukar låna på bibliotek. Hon är
mycket imponerad över skolbiblioteket där hon lånar mycket skönlitteratur. Hon lånar
också på ett folkbibliotek i närheten där hon bor. Där lånar hon skönlitteratur och också
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enormt mycket barnböcker. Hon tycker att folkbiblioteket har ett mycket bra sortiment.
Hon brukar också spela spel med sina barn på biblioteket.

Medie- och kulturvanor

Beata lyssnar gärna på musik. Hon går mycket sällan på bio och aldrig på teater. TV
sätter hon sig ner och tittar på ibland på kvällen, men hon har inte så mycket tid till det
heller. Dagstidningar försöker hon läsa varje dag, åtminstone skumma igenom. Hon
prenumererar inte på någon tidning. Tidskrifter läser hon mest på skolan, eftersom det
finns många tidskrifter där. Hon tycker t.ex. att Socialpolitik och Ordfront är bra. Hon
ägnar mer tid åt att läsa skönlitteratur än åt andra medier. För närvarande består hennes
litteratur till största delen av barnböcker.

5.7.3 Cecilia

Bakgrund

Cecilia är 24 år. Hon är doktorand och singel. Cecilias föräldrar läste mycket för henne
när hon var barn. Hon kommer speciellt ihåg att hennes pappa läste Michael Endes Den
oändliga historien för henne. Hon kommer inte ihåg hur gammal hon var då, men hon
minns att den var lite för svår för att hon skulle förstå. Hela den världen som finns i
boken är ett väldigt starkt barndomsminne just för att hon inte förstod helheten. Då
kunde hon inte sätta sig utanför boken. Hon läste själv alla Astrid Lindgrens böcker men
även annat. Cecilia tror att hon började läsa själv innan hon började skolan, när hon var
sex eller sju år. Hon började då skriva upp alla böcker hon läste. Hon skriver fortfarande
upp de böcker hon läst ut. Hon tror att hon läste mycket klassiska barnböcker som Lilla
huset på prärien och Anne på Grönkulla. De första vuxenböckerna hon läste var av
Agatha Christie. Hon har ungefär 40 böcker av Agatha Christie. Hon tror att hon
började läsa dem i sexan. Sedan läste hon böcker av Stieg Trenter. På högstadiet läste
hon mycket av ryska författare som Dostojevskij och Tjechov. När hon gick på
gymnasiet läste hon nog mindre tror hon, men hon läste dock mycket av Herman Hesse.
Nu säger hon att hon aldrig skulle orka läsa en roman av t.ex. Dostojevskij. Hon orkar
inte med ansträngningen ”när de först ska presentera alla personer i 150 sidor och sedan
ska de bara samtala”. När hon var yngre ifrågasatte hon det inte, utan hade hon börjat på
en bok så läste hon ut den utan att fundera över om hon tyckte att den var bra eller dålig.
Hon kan inte säga vad det var hon tyckte om i böckerna.

Läsvanor och läsupplevelser

Cecilia kan än i dag läsa barnböcker, t.ex. av Maria Gripe, Astrid Lindgren och Annika
Thor. Hon läser inte böcker i någon speciell genre förutom då hon ”läste deckare som en
galning”. Deckare läser hon inte längre och hon är som hon säger ingen ”fantasy eller
SF människa”. Cecilia läser ”sådana där klassiska vanliga romaner”, antingen av
författare som Majgull Axelsson och Björn Ranelid eller äldre svenska författare som
Harry Martinson och Eyvind Johnson. Cecilia har ingen favoritförfattare nu, men
tidigare har det varit Michael Ende. Vissa författare har hon läst i perioder och då är det
framförallt Agatha Christie, Dostojevskij och Herman Hesse. Hon tycker att hon har
blivit mer kräsen ju äldre hon blir och då är det ingen som är tillräckligt bra. Cecilia
läser inte ”jättemycket”, det har funnits perioder i livet då hon läst mer. Hon har nyligen
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varit med i en läsecirkel som biblioteket anordnade. Där läste de böcker av unga
författare. De läste en bok i veckan som de sedan diskuterade. Författare som de läste
var t.ex. Mats Kolmisoppi, Mirja Unge, Carolina Ramkvist, Johan Frisks Första gången
han hörde orden var en onsdag och Svart krabba av Jerker Virdborg.

Cecilia tyckte om att läsa böckerna. Hon är intresserad av att läsa och författarna var i
hennes egen ålder. En del av böckerna tyckte hon inte var så bra, för det kändes att
författarna var debutanter. ”Det var det dom släppte och det var det dom skulle komma
ut med”. Ibland kan Cecilia tycka att det är intressant att läsa böcker även om hon inte
tycker om dem. Då blir hon mer intresserad av hur boken kommit till och vad
författaren tänkte när han/hon skrev boken. Cecilia har inte direkt tänkt på om
författarens ålder spelar någon roll, men när hon nu läst en del böcker av unga författare
så tycker hon att det är intressant eftersom det blir så att det är någon annan hon kan
identifiera sig med. ”Varför gör han eller hon så och varför måste dom hävda sig på det
här sättet och varför håller dom på att skriva så här?” Hon har läst mest av manliga
författare eftersom det traditionellt sett finns mest manliga författare, i alla fall om man
blickar tillbaka lite. Bland de samtida författarna finns det många kvinnliga. När Cecilia
var yngre tänkte hon inte på om det var en manlig eller kvinnlig författare. Nu kan hon
däremot tänka på det både när hon väljer böcker och när hon läser. Hon tror inte att hon
söker sig till ett speciellt kön, men hon tror att ju äldre man blir desto mer identifierar
man sig med författaren och tänker på vad den personen haft för upplevelser. Cecilia
läser inte så mycket skönlitteratur nu som när hon var yngre, men hon läser ofta fast inte
så mycket, ibland bara en sida.

Cecilia tycker att det ibland är språket som gör en bok bra. Det kan vara svårt att säga
vad det är som gör en bok bra och ibland är det lättare att tala om vad som gör en bok
dålig. ”Ja, att språket inte är bra eller storyn är skitdålig, är lättare att definiera, men vad
det gäller det som är bra så vet man oftast inte vad det är.” Sedan kan det finnas
författare som hon inte tycker om, ja som hon tycker är dåliga, men som hon ändå
tycker om att läsa ”…men då blir det väl mer att jag blir intresserad av författaren och
storyn bakom”. ”Och då kan ju den boken vara bra och fängslande på sitt sätt fast jag
egentligen inte tycker den är bra.” Cecilia tycker att böcker inte får vara för tunga och
jobbiga att läsa för då orkar hon inte läsa dem, men samtidigt får de inte vara för banala
och ytliga för då är de inte intressanta. Det är svårt att hitta något som ligger precis
mittemellan. ”Ju äldre man blir desto mindre tid har man och man blir mer kräsen. Man
vill liksom ha lagom underhållning.” Böckerna hon läser kan påverka henne på olika
sätt. Om hon läser en bok som utspelar sig i Italien så kanske hon blir intresserad och
vill åka dit. Litteraturen kan också påverka olika känslolägen, men hon tycker det är
svårt att säga hur det påverkar. Böcker som hon läst på senare tid och som hon tycker är
bra är Annika Thors böcker, böcker av Mirja Unge, Karlsson på taket, som hon inte läst
som barn, Tove Janssons Sommarboken och Strändernas svall av Eyvind Johnson. Det
är inte så ofta hon diskuterar böcker med vänner eftersom det inte är så ofta de läser
samma bok. Just därför tycker Cecilia att det var roligt att vara med i läsecirkeln som
biblioteket anordnade.

Tillgång till litteratur

När Cecilia var yngre lånade hon ofta böcker på bibliotek. Hon har också köpt väldigt
mycket böcker, men det gör hon inte längre. Hon har en massa böcker hemma som hon
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vill läsa, men hon lånar även böcker på bibliotek. Det finns alltid 20 böcker som hon
vill läsa. Om inte annat så vill hon läsa om de hon har läst. Cecilia tycker att en bok
leder till nästa bok. ”Läser man en bok som handlat om en annan tid eller annat ställe så
finns det helt plötsligt en annan bok man vill läsa.” Hon har alltid haft mycket böcker
hemma och hon har lärt sig välja genom att titta i bokhyllan. ”Jag läser alltså i
uppslagsböcker och så. Man fattar väl på något sätt vilka som hör ihop eller… jag
brukar sällan be aktivt om boktips, liksom det gör jag aldrig, utan det är mer att det bara
kommer upp.” I dag finns ju också Internet där hon kan söka efter böcker. När hon var
yngre lånade hon mycket klassiker på biblioteket. Nu köper hon ganska mycket böcker i
pocket och de skulle hon antagligen aldrig ha läst annars eftersom de ofta är utlånade på
biblioteket. Antingen känner hon till författaren sedan tidigare eller så har hon hört talas
om honom/henne på något sätt. Hon får inte så ofta tips av vänner eftersom hon läser
mer än de flesta av dem. Cecilia är ofta på bibliotek eftersom hon sitter och läser på
bibliotek för sitt arbete. När hon var yngre och gick förbi biblioteket på väg hem från
skolan, så var hon för det mesta där varje dag. Nu besöker hon bibliotek, utanför arbetet,
mer sällan, högst en gång i månaden. Ibland går hon in för att låna något speciellt och
”ibland går jag bara förbi och går in och tittar”. Hon är varken nöjd eller missnöjd med
biblioteket eftersom hon så sällan är där och därför vet hon inte heller om hon saknar
något på biblioteket. Oftast brukar det hon söker, nyare böcker och klassiker, vara
utlånat.

Medie- och kulturvanor

Cecilia tittar oftast inte alls på TV. Vissa perioder kan hon se mer på TV, t.ex. när det är
VM i friidrott. Cecilia lyssnar mycket på radio. Ofta står radion på och då är det P1 hon
lyssnar på. Hon lyssnar aldrig på musikradio. Ibland går hon på bio en eller flera gånger
i veckan och ibland blir det bara någon gång i månaden. Teater går hon ganska ofta på.
Läsning av skönlitteratur är viktigt eller framförallt har det varit det.

5.7.4 Disa

Bakgrund

Disa är en 19-årig kvinna som yrkesarbetar. Hon är nyinflyttad i staden och har planer
på att studera. Disa läste mycket när hon var liten. Hon och hennes syster hade en låda
med en massa böcker som de brukade läsa. Böcker som hon minns var t.ex.
Bumbibjörnarna, Skrotnisse och Den Vilda Bebin. Bibliotek besökte hon inte som liten.
Efter bilderböckerna dröjde det innan Disa läste något annat. Sedan började hon läsa
Kittyböcker och Tvillingdeckarna. Disa tyckte att det var perfekt att det fanns
fortsättningar på böckerna. Hon beskriver att hon blev nästan som besatt av de här
böckerna. Hon var med i olika bokklubbar och köpte böckerna. ”… och då hade man
kanske 1,2,3,4 och så var det en lucka och så började nio och man vart ju så besatt av att
fylla de här luckorna så man beställde och man ville liksom ha ett helt kartotek av
tvillingböcker”. Det roligaste var inte att läsa böckerna, läsningen kommer hon inte ihåg
så mycket av, utan det som var roligt var att visa hur mycket hon hade läst. Efter
tvillingböckerna började hon läsa spänningsböcker för ungdomar genom samma
bokklubb. Bibliotek lånade hon bara på genom skolan. Hon tyckte att bibliotek var lite
för främmande. Det var vuxet på något sätt. ”Jag kommer ihåg att ibland när jag skulle
låna och så, så fick jag låna pappas lånekort och det var ju väldigt seriöst där framme
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vid kassorna. Håll nu koll på din tid så den inte går ut.” När hon var 10-11 år fick hon
ett eget kort och kunde låna hur mycket hon ville. Då kändes det mycket roligare. Under
barndomen var det roligt att läsa tycker Disa. I tonåren kändes det inte lika roligt utan
då var man ”pluggis” om man läste och man diskuterade inte böcker med varandra.
”Om man hade gått där med sina böcker och varit på biblioteket flera gånger i veckan,
då tror jag inte att man hade varit lika poppis.”

Läsvanor och läsupplevelser

Disa läser ”som en besatt”. Hon läser så fort hon har tid. Förr kunde hon känna att det
var jobbigt om hon fick vänta 20 minuter på bussen, men nu sätter hon sig i stället och
”hivar upp en bok” och läser. Hon måste ha något intressant att läsa. Nu läser hon
böcker av Torey Hayden. Hon skriver om ”riktiga” problem t.ex. om barn som har
alkoholiserade föräldrar. Hon har också läst om Mary Bell, en ung flicka som dödade
två pojkar, och sedan har hon läst böcker om Kambodja. Disa säger att böckerna är
ganska extrema och att det kanske inte är så bra eftersom hon, som hon uttrycker det,
blir ”immun” mot vanliga spännande berättelser och hon vill inte att böckerna ska ta
slut i fall hon inte hittar lika bra böcker igen. Hon tycker att läsningen av dessa böcker
är som en slags terapi för henne själv. ”Det finns alltid någon annan som har det mycket
värre”. Hon tycker att hon får perspektiv på sitt eget liv och sedan lär hon sig en hel del
saker, t.ex. om Kambodja, som hon inte visste så mycket om tidigare.

Disa läser mest böcker om verkliga saker. Det är mer intressant om det har hänt på
riktigt. Hon tycker också att en del påhittade berättelser är mycket bra. Hennes absoluta
favoritbok är Valarnas sång. Hon läser den just nu och tror att det är sjätte gången som
hon läser den. Disa läser mycket facklitteratur t.ex. om djur, främst djurpsykologi, och
filosofi och psykologi. Hon föredrar kvinnliga författare för hon tror inte att en man kan
beskriva lika bra för henne som en kvinna kan. Hon tycker att det är mer intressant när
andra kvinnor skriver och det handlar om dem. Det stämmer dock inte alltid att hon
föredrar kvinnliga författare. Författaren till hennes absoluta favoritbok, Valarnas sång
är man. Annars är hennes favoritförfattare Torey Hayden, men en annan författare som
hon tycker om, som är helt annorlunda, är Helen Fielding, författare till Bridget Jones
dagbok. Hon tycker också om Toni Morrison. Hon har försökt läsa några böcker av
Marian Keyes och först varit positivt inställd till att läsa böcker som är lite annorlunda
mot de hon brukar läsa ” … de här är glada och spännande”. Men hon tröttnar snabbt på
dem och har inte orkat läsa ut dem. Disa läser en hel del böcker som blivit filmatiserade
för då vet hon från början vad de handlar om och hon tycker att det känns lite roligare
att läsa dem.

Ofta fastnar hon också för stämningen i en del böcker. I Tre trappor upp utan hiss av
Maria Gripe var inte händelserna i sig så spännande utan hon fastnade mest för miljön
och stämningen. Den blå vänthallen av Viveca Lärn var också en sådan bok där hon
fastnade för miljön. ”Det var inte min typ av berättelse om man bara tänker på vad den
handlade om: en man blir kär i en kvinna. Det tycker jag är jättetråkigt att läsa om, utan
det var det där hon beskrev. Det var i Göteborg det utspelade sig och det var på vintern
och det blåste och det vart så mysigt att läsa den.” Eftersom hon tyckte om känslan i
boken läste hon den tre gånger. Disa beskriver hur hon lever sig in i de miljöer som
beskrivs i böcker. När hon var liten och läste Tvillingböckerna levde hon sig in i boken
så mycket att hon tyckte att allting utspelade sig där hon själv bodde och i hennes egen
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skola. Hon frågar inte efter tips på böcker utan hittar dem själv. Hon tycker att det kan
vara svårt att hitta bra böcker på egen hand och ibland blir hon orolig över att de ska ta
slut och att hon inte ska hitta några fler.

Tillgång till litteratur

För tillfället lånar Disa de böcker hon läser på bibliotek. Annars brukar hon köpa en hel
del pocketböcker. Först köpte hon böcker i pocket som inte fanns på biblioteket, men
sedan med den ökade pocketutgivningen och olika pocketerbjudanden så har det blivit
att hon köpt en hel del böcker. Hon tycker om att ha kvar de böcker hon läst så hon
kommer ihåg dem och kan visa vilka hon läst. Hon glömmer ofta bort vilka böcker hon
har lånat på bibliotek. Anledningen till att hon nu lånar mer böcker är att hon ska flytta
och har hela sin boksamling nedpackad och hon blir därför inte lika fixerad vid att köpa
böcker. Hon har på senare tid också köpt en del böcker från en bokklubb. Disa får inte
tips av någon på bra böcker utan hon letar själv upp det som hon läser. När hon är på
bibliotek brukar hon ofta gå från hylla till hylla och leta. Disa tycker det är väldigt bra
att titta efter skyltade böcker på biblioteket, för då förstår hon att någon har velat visa att
den här boken är extra bra. Disa brukar gå till två olika bibliotek och då lånar hon
böcker och använder Internet. Ibland brukar hon tänka att hon ska läsa tidskrifter på
biblioteket, men hon tror att biblioteket bara har tidskrifter om jakt och fiske och
hälsotidningar. Hon tror inte att biblioteket har den sortens tidskrifter som hon är
intresserad av, kvinnotidskrifter och tidskrifter om hästar. Disa tycker att det är svårt att
hitta på biblioteket. Hon tycker att det skulle vara tydligare skyltat vad som finns på
avdelningarna och hon tycker att beskrivningen av avdelningarna känns föråldrad. Hon
förstår inte vad alla kategorier betyder och vissa av hennes favoritböcker har hon hittat
av en slump, t.ex. när hon gått förbi psykologihyllan. Oftast brukar hon inte heller be
om hjälp av bibliotekarierna. Om hon har bett om hjälp så har hon varit på fel avdelning
och när hon väl hittat rätt avdelning tycker hon att bibliotekarierna ser så upptagna ut
med kontorsarbete att hon inte vågar fråga. När hon lånar på ett mindre bibliotek tycker
hon dock att det är lättare att be om hjälp. Där är det lite lugnare och bibliotekarien
följer gärna med till hyllan och visar.

Medie- och kulturvanor

Disa går mycket sällan på bio och hon tittar inte heller särskilt ofta på videofilmer.
Däremot tittar hon en del på TV. Det är inte ofta hon lyssnar på musik, i så fall är det på
radion. Hon brukar inte köpa CD-skivor eller gå på konserter. För henne är böckerna
viktigare. Disa läser inte några morgontidningar. Tidskrifter läser hon sällan. Det kan
hända att hon köper någon när det är jättetråkigt eller när hon är sjuk. Hon tycker att det
hade varit roligt att läsa hästtidningar, men antingen är de skrivna för barn eller så blir
de som hon säger ”för jättevuxna för mig”.

5.7.5 Erik

Bakgrund

Erik är 21 år och bor ensam. Han studerar på universitetet samtidigt som han arbetar en
del. Eriks föräldrar har berättat för honom att han inte tyckte att det var speciellt roligt
att de läste högt för honom när han var liten. Han minns inga speciella böcker sedan han
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var liten och han tycker själv att han har mycket att ta igen när det gäller att läsa
barnböcker och ungdomsböcker. Han började inte läsa själv förrän någon gång under
högstadiet/gymnasiet.

Läsvanor och läsupplevelser

Det första som Erik tyckte riktigt mycket om att läsa var litteratur av Märta Tikkanen.
Han kom i kontakt med hennes verk via Internet där han läste sådant som folk citerade
från hennes böcker och dikter. Han fastnade mycket för hennes språk. Det var via
Internet som Erik under högstadiet kom i kontakt med litteratur som han tyckte om ” …
jag har inte direkt vänner som läser så mycket, men då i samband med Internet så fick
jag reda på att det finns mycket bra litteratur faktiskt.”  Nu läser han när han har tid,
men inte så mycket som han skulle önska utan det blir periodvis. På senare tid har Erik
läst böcker av Åsa Ericsdotter och det är framförallt Oskyld som han fastnat för. Erik
läser mycket poesi men även romaner ” … typ Johanna Nilssons böcker och liknande.
Dom utan någon direkt handling om man får säga så.” ”Just Johanna Nilssons böcker
fastnade jag för, för att de är ganska enkla. Ja, de beskriver hennes liv på ett väldigt bra
och härligt sätt. Nu i somras när jag läste en av hennes böcker så kände jag att det var i
alla fall en bok som jag försvann in i .” Sedan läste han Bönder och herrar av Theodor
Kallifatides som han tyckte var väldigt bra skriven men ”… jag kände inte att det var en
bok som jag kände igen mig i eller försvann in i eller så.”  Många böcker tycker han om
eftersom han kan känna igen sig själv i dem. ”Jag har nog lättast för att läsa böcker som
jag känner igen mig i eller tycker har vänner som har liknande livsstil.” Erik läser mest
litteratur av kvinnliga författare, men manliga författare som han tycker om är Jostein
Gaarder, Per Nilsson och Per Hagman. Erik läser mest av nutida författare men han
försöker även läsa en del klassiker. Han har inte läst så många, men han ska läsa dem.
Han tänker att om han köper dem så måste han läsa dem. Han har t.ex. köpt Iliaden och
Odysséen och han har tänkt köpa Brott och straff. Erik har börjat läsa Det andra könet
av Simone de Beauvoir, men han tycker att den är ganska tung. Han vill gärna läsa
klassiker för allmänbildningen. Erik har försökt läsa en del andra genrer som deckare
och fantasy, men han tyckte inte att det var så roligt att läsa dem. Han får ofta tips på
bra böcker av kompisar, men det är inte så ofta som de har djupare diskussioner om
böcker de läst.

Tillgång till litteratur

Erik köper en hel del böcker, men han läser dem inte i samma takt som han köper dem
och därför brukar de ”hamna på ett lager”. Han köper helst inbundna böcker eftersom
han tycker mest om ”riktiga böcker”. Han lånar också en del böcker av vänner som de
har rekommenderat honom att läsa. Det är inte så ofta som Erik brukar låna på
biblioteket eftersom han oftast ”drar ut på tiden”. Han måste vara inne i en period då
han vill läsa, annars tar det bara längre tid att läsa än en månad. Men det finns också
böcker som han inte har tillgång till i bokhandeln som han kan låna på biblioteket.
Ibland när han vill läsa någonting annat som exempelvis böcker om filosofi så har han
inte vetat var han ska börja ”… då måste jag leta upp en vän eller människa som känner
till den typen av litteratur och fråga dom vad jag ska läsa”. Ibland har han frågat efter
böcker på biblioteket och då har han fått bra svar, men han brukar inte komma till
biblioteket utan att veta vad han vill ha. Ibland kommer han till biblioteket för att
plugga. Nu har han tänkt börja låna skivor på biblioteket eftersom han vill börja lyssna
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på klassisk musik ”…men jag känner inte till så mycket och då är det bra att låna
skivor”. Erik är nöjd med sitt bibliotek och saknar ingenting.

Medie- och kulturvanor

Erik tittar aldrig på TV. Han har en TV, men den står i garderoben. ”På så sätt läser jag
ju mer.” Däremot tycker han att han sitter lite för mycket framför datorn, både privat
och på jobbet. Periodvis brukar han gå mycket på bio. Han har t.ex. en kompis som han
bara går på bio med. Teater går han sällan på, men skulle vilja gå mer. Ibland besöker
han konstmuseet och han är främst intresserad av fotoutställningar. Han brukar också
besöka bibliotekets utställningar som han tycker är lättillgängliga och har en stor bredd.

5.7.6 Filippa

Bakgrund

Filippa är 19 år och studerar vid universitetet. När Filippa var liten läste hennes
föräldrar Bamse för henne, men hon minns inte att de läste böcker. Hon lärde sig läsa
tidigt och när hon var liten fick hon sin mammas gamla barnböcker. Det är böcker som
hon tycker väldigt mycket om och som hon fortfarande kan läsa om t.ex. Den lille
lorden, Den lilla prinsessan och Den hemlighetsfulla trädgården. Filippa minns också
att de varje sommarlov lånade en massa böcker på biblioteket ” … då lånade vi typ 14-
15 böcker som jag läste på sommaren när vi var på landet, så då låg jag i hängmattan
och bara läste.” Hon minns att det bl.a. var sagosamlingar som hon läste. ”Och en massa
sådana här ungdomsdeckare och sådant fastän jag egentligen var alldeles för liten för
dom, men alla böcker som handlade om sådana som var som jag de var så tråkigt
skrivna tyckte jag.”

Läsvanor och läsupplevelser

Filippa läser i perioder. Hon läser mycket av någonting ett tag och sedan läser hon något
annat. Vissa perioder läser hon inte alls. När hon hittar någon riktigt bra bok läser hon
hela tiden, tre minuter innan bussen kommer eller på lektionerna när hon gick på
gymnasiet. Filippa är väldigt förtjust i att läsa skönlitteratur för ungdomar. Hon tycker
att ungdomslitteratur nästan alltid är bra, förutom tvillingdeckarna och liknande böcker.
Däremot tycker hon att det finns mycket skräplitteratur för vuxna. Filippas
favoritförfattare är Per Nilsson. Anarkai är hennes favoritbok. ”Det var så mycket i den
som jag också hade tänkt. Det var så mycket som jag kände igen, som jag verkligen
tänkte att det var så här jag kände det då, fast jag inte kunde förklara det, och då
gestaltar det sig i den boken.” När hon sedan läste Ett annat sätt att vara ung av Per
Nilsson fanns samma personer med i den romanen. ”  … jag blev så lycklig. Ja, jag blir
helt varm när jag tänker på det! För dom personerna finns ju fast dom inte gör det fast
dom gör det.” Filippa tycker att det är mest spännande när det är någon person i
romanerna som gör eller tänker något som hon kan förstå ” … antingen för att jag har
gjort det eller tänkt på det men aldrig någonsin skulle kunna göra det själv.” En annan
favoritbok är Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter som hon har läst om många
gånger. ”Den är så fascinerande för hon är precis som jag känner mig. Och sedan har jag
träffat andra människor som tycker att hon är precis som dom, fast jag tycker inte dom
är precis som jag.”
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Andra författare som Filippa tycker mycket om är Jonas Gardell och Erlend Loe.
Biblioteket där Filippa brukar låna har en speciell hylla med böcker av ”unga författare”
där hon har hittat många bra böcker. Hon tänker ändå inte på att de är unga när hon läser
romanerna, eftersom det är väldigt sällan som hon känner igen sig i situationen som
personerna befinner sig i, men hon tycker att romanerna känns lite mer lättillgängliga
eller i alla fall att man luras att tro det eftersom de är skrivna av unga författare. Hon
tänker inte så mycket på om författaren är man eller kvinna. ”Att det finns litteratur som
betecknas som mans- eller kvinnolitteratur stör mig väldigt mycket. Det är egentligen
bara en kropp som gör en till kvinna. Om män och kvinnor skriver olika så är det inte
p.g.a. deras kön utan för att dom har haft olika uppväxter.” Filippa tycker också mycket
om att läsa fantasy eftersom hon är mycket förtjust i sagor, men hon tänker även på
personerna när hon läser fantasy och kan applicera det de tänker på sig själv. Hon har
nyligen läst den senaste Harry Potter boken och den tycker hon är otroligt bra för det är
ju både fantasy och ungdomsbok. Annan magisk ungdomslitteratur som hon tycker om
är Philip Pullmans serie som börjar med Guldkompassen.

 En bok som Filippa tycker är rolig och som man i hennes kretsar ”måste ha läst” är
Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. Hon tycker om den för att den är så
absurd och oförutsägbar. Det tråkigaste hon vet är att läsa böcker som hon vet hur de
slutar och ”dessutom hela vägen dit”. ”För vissa böcker vet man ju hur dom kommer att
sluta men på vägen dit så går det upp och ner och fram och tillbaka och det är
jättemånga gånger man blir jätteförvånad ändå. Och då är det bra.” Hon blandar, som
hon säger, ”seriösa” med ”oseriösa” böcker. Ett exempel på en ”seriös” bok är Rent hus
av Louise Boije af Gennäs. ”Den följer inte den där vanliga dramatiska kurvan och sånt
gör mej så himla imponerad, så då måste jag läsa sådana böcker, och sedan så varvar jag
med lite slarvböcker typ fantasy och sådant som man bara kan klämma.” Filippa
diskuterar ganska ofta böcker hon läst med kompisar och sedan läser hon ofta böcker
som kompisarna tycker är bra eller diskuterar. Hon läste t.ex. Mannen utan öde av Imre
Kertész bara för att kunna säga sin mening om den. Den tyckte hon var fantastiskt bra.
”Fast i den får man ju läsa om varenda mening flera gånger för meningarna är så långa
och krångliga att dom aldrig tar slut. Då blir den intressant för den kräver att man ska
förstå.”

Filippa läser ofta böcker som hon blir rekommenderad av kompisar att läsa antingen för
att hon tycker att de verkar bra eller för att det är sådana böcker man ”ska” läsa i hennes
kretsar: ”Ja, det är väl så med böcker precis som det är med musik att inom en viss stil
så läser man vissa böcker.” Exempel på författare som alla hennes kompisar har läst är
Johanna Nilsson och Per Hagman.  Filippa har en brevkompis som hon diskuterar
litteratur och musik med och sedan har hon en egen hemsida där man ska kunna se vad
hon tycker om de böcker hon läst eller om andra har synpunkter på dem.

Tillgång till litteratur

Filippa brukar inte köpa böcker, men hon tycker väldigt mycket om att få böcker
eftersom det finns en tanke bakom. Filippa tycker mycket om att gå på bibliotek och
hon lånar de flesta böcker som hon läser. Hon tycker att det är skönt att bara gå omkring
på biblioteket och då kan det bli att hon väljer en bok efter omslag eller att hon känner
på bokryggarna med fingrarna och tar en och läser den. Oftast hittar hon det hon vill
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läsa på biblioteket. Hon är en mycket van biblioteksbesökare och hon har, som hon
säger, en ”bibliotekstrygghet”. Det ideala, tycker hon, vore om biblioteket kunde vara
öppet jämt, eftersom det är ett ställe där man bara kan ”vara” på. ”Det är mysigt här, det
är så lugnt och skönt. Det mysigaste är nog att det är så tyst här och man faktiskt får
hyscha på folk. Det är en av dom få platser som man inte uppmanas att skrika högst.”
Filippa är nöjd med sitt bibliotek, ibland sitter hon där och skriver brev och kopplar av
och ibland pluggar hon. ”Det som jag saknar mest på det här biblioteket är att folk inte
fattar vad som finns här. Det är först nu på sistone som jag har fattat att det finns en
massa tidningar som jag vill läsa men inte har råd att prenumerera på. Det hade jag
ingen pejl på innan.” Hon tycker också att det är väldigt bra när det händer saker på
biblioteket. ”Det låter ju som om saker på bibliotek skulle vara så tråkiga och dammiga,
men så är det ju inte.”

Medie- och kulturvanor

Filippa går mycket på bio, men det är som med läsningen att det går i perioder. Filippa
har ett stort teaterintresse och när hon gick på gymnasiet gick hon ofta på teater, operor
och musikaler med skolan. Det saknar hon, för nu blir det inte så ofta som hon kommer
iväg.

5.7.7 Gabriella

Bakgrund

Gabriella är 25 år och bor ensam. Hon är yrkesarbetande. När Gabriella var liten läste
hennes föräldrar mycket för henne. Hon minns att hon tyckte speciellt mycket om Jan
Lööfs böcker. Gabriella tror att hon lärde sig läsa när hon var 5 år. Hon läste mycket
innan hon började skolan och under låg- och mellanstadiet. Hon läste mycket av Astrid
Lindgren och Viveca Sundvall. När Gabriella hade läst alla barn- och
mellanåldersböckerna, när hon var 10-11 år, gjorde hon ett litet uppehåll med läsningen
eftersom tonårsböckernas ämnen var lite för avancerade och det var för tidigt att läsa
vuxenböcker. De första vuxenböckerna som hon läste var ”lite sämre eller lite enklare
litteratur” som t.ex. Sidney Sheldon och deckare. Hon minns att hon läste väldigt
mycket böcker av Agatha Christie och Maria Lang. Gabriella tycker fortfarande om att
läsa serier och hon tror att det var det hon gillade med deckarna. Hon kunde läsa hur
många som helst. När hon var i tonåren läste hon inte ”så där otroligt mycket” ett tag.
Gabriella kom igång att läsa mycket för 2-3 år sedan. ”Då började jag läsa på riktigt
igen.” När hon var 20-21 år läste hon mycket eftersom hon studerade
litteraturvetenskap:  ” … men det var ju ett annat slags läsande. Det var inte så himla
lustfyllt.”

Läsvanor och läsupplevelser

Gabriella har varit med i läsecirklar i många år så hon har alltid läst åtminstone en bok i
månaden eller mer än det. När hon läste Sömnlös av Barbara Voors i läsecirkeln kunde
hon inte sluta läsa den. ”Den handlade mycket om att inte kunna sova och det har jag
haft problem med i perioder. Det var en väldigt bra beskrivning av det. Så den
sträckläste jag nästan. Och sedan efter det började jag komma in i en annan sorts
läsning.” Hon lånade hem mycket böcker från biblioteket och eftersom hon reste en hel
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del hann hon läsa mycket under restiden. Då läste hon mycket av svenska författare,
svenska samtida och ”klassiska författare som man tänker att man ska läsa någon gång”.
Hon valde slumpmässigt sådana som hon hade hört talas om, men hon försökte
samtidigt läsa så brett som möjligt eftersom hon tycker att ”man lätt fastnar i spår”.
Böcker som hon fastnade speciellt för var Mirja Unges Det var ur munnarna orden
kom, Dorian Grays  Porträtt av Oscar Wilde och Mandarinerna av Simone de
Beauvoir. Det hon läst mest under senare år är av unga svenska författare. Hon läser
gärna samtidsskildringar som hon kan identifiera sig med. ”Jag gillar dom böcker som
är ganska konkreta och vardagsnära och detaljerade. Jag känner ingen dragning åt
fantasy överhuvudtaget … jag måste ha någonting som jag kan sätta i relation till mig
själv och mitt eget liv.” Gabriella tycker att hon när hon läser får hon ”fler tankar än
genom sina egna erfarenheter”. ”Det är också en anledning till att man läser att man
kommer in i andra psyken, ja just psykologiskt. Man har svårt att tänka utanför sin egen
värld. Det kommer man ju in i genom att läsa. Man kan ju känna igen sig i flera saker,
man kan förstå sätt att vara.”

För Gabriella är intrigen viktigare än språket, med undantag av Mirja Unge där både
intrigen och språket är väldigt speciella. I psykologiska skildringar är det personerna
hon fastnar för. ”Man skriver ju mycket om att svenska författare skriver avskalat som
isbergsprosa, att man inte kommer in i personerna utan det är mycket dialog. Det har jag
i och för sig fastnat för ganska mycket också. Men då är det ändå så att man kan fundera
över vad som ligger bakom dom här replikerna, det som ligger under ytan.” Gabriella
tycker också om ”ganska täta psykologiska skildringar”. ”Det behöver inte hända så
mycket egentligen.” Hon tycker inte så mycket om ”spretiga berättelser, som Sture
Dahlströmböcker, eller någon som tågluffar i Paris”. Gabriella läser mycket böcker och
så fastnar hon för vissa, men hon kan inte säga att någon har varit livsförändrande. Hon
minns att hon tyckte mycket om Quinnan och Dr Dreuff av Mare Kandre, där allt är en
parodi på Freud och på hur psykoanalysen har sett på kvinnan. Hon tyckte att den var
väldigt rolig och befriande just för att någon stack hål på de vanliga myterna. Hon
tyckte också mycket om Döden i Venedig av Thomas Mann. ”Det var stämningen i den
och någon lukt. Det luktade ruttet och man kände riktigt hur det luktade ruttet. Jag läste
den när det var väldigt varmt också på sommaren, så att det passar.”

Nuförtiden läser Gabriella ”kanske inte varje dag, men varannan”. Hon läser ungefär tre
böcker i månaden. Hon läser också i perioder. Ibland läser hon mycket och ibland orkar
hon inte alls. Hon läser barn- och ungdomsböcker också och det är mycket ett sätt att
koppla av. ”Jag läser barnböcker som många läser deckare.” Hon läser barnböcker på
engelska. Det är olika uppväxtskildringar och skildringar av andra tidsepoker.

Gabriella tycker om att diskutera böcker med andra. Hon läste en kvällskurs om
kvinnolitteratur där de diskuterade böcker. När kursen var slut startade deltagarna en
läsecirkel. Litteraturen tar en stor plats i Gabriellas liv, men eftersom de andra läser
samma böcker känner hon att det är något hon kan dela med andra. ”Då känns det som
om man är mer effektiv, man får ut något mer precist av det eftersom man aldrig kan
visa något värde. Då är det bra med en läsecirkel.” Gabriella läser mest av kvinnliga
författare. ”När jag läste kvinnolitteratur så pratade vi mycket om kvinnor som skrivit i
andra tider och blivit bortglömda eftersom det är dom manliga författarskapen som lyfts
fram i efterhand. Jag skulle vilja läsa dom här svenska kvinnliga författarna som inte
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lever nu längre. Sådana som glömts bort och som kanske lästs av feministiska tolkare nu
i efterhand.”

Tillgång till litteratur

Gabriella väljer vad hon läser utefter recensioner och intervjuer i tidningar. Hon väljer
också mycket efter författare, om det är någon hon tycker om som kommer ut med en
ny bok så läser hon den gärna. Hon läser också böcker som kompisarna rekommenderar.
Gabriella lånar böcker på biblioteket, men hon köper också en del böcker. Hon köper en
del billiga inbundna böcker och pocketböcker vid olika erbjudanden. Hon köper också
facklitteratur som ges ut i pocket. Gabriella är nöjd med sitt bibliotek. Förutom att låna
böcker, så sitter hon och läser tidskrifter på biblioteket ibland. Det hon saknar är någon
”mysighetsfaktor” och att det borde finnas något bra ställe för tonåringar på biblioteket.
Hon tycker att biblioteket är stort och inte alltid så lättöverskådligt. ”Jag tror att man får
hitta sin egen hörna här.”

Medie- och kulturvanor

Gabriella är musikintresserad. Hon lyssnar mycket på musik och går på spelningar. Hon
går mycket på bio. ”På senare år har jag gått mer mot film. Jag har kanske blivit mer
intresserad av det visuella än vad jag var innan.” Hon går också på utställningar och har
börjat gå en del på teater. Hon tittar mycket på TV, men lyssnar inte så mycket på radio.
Gabriella läser ortens dagstidning och ganska ofta kulturdelarna i Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet. Gabriella prenumererar på Bang och Ordfront. Andra tidskrifter
som hon tycker om är Bläck, Arena, BLM och Sonic. Hon tycker att tidskrifter ibland
känns mer lättillgängliga än böcker, när hon tycker att det blir för mycket jobb att läsa
en bok. Sedan skriver de författare hon tycker om i tidskrifter och då vill hon läsa vad
de skriver där också.
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6. Analys och diskussion

Det är betydligt fler kvinnor än män som har svarat på enkäten. Kvinnorna var mer
benägna att svara på enkäten och det var även fler kvinnor som var villiga att delta i en
intervju. Kvinnor läser dock mer skönlitteratur än män och det är en förklaring till
varför kvinnorna var mer benägna att lägga tid på att besvara enkäten och delta i en
intervju. Vi presenterar enkät- och intervjumaterialet tillsammans. De olika temana i
materialet kopplas till våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi har valt
att analysera våra intervjupersoners läsarprofiler utifrån Furhammars fyra kategorier av
läsning. Dessutom kopplar vi deras läsning till Bourdieus teori om kulturellt kapital.

6.1 Läsvanor

På frågan om de tycker om att läsa på sin fritid är det 61% av kvinnorna och 41% av
männen som har svarat att de tycker mycket om att läsa på sin fritid. Detta stämmer med
vad andra undersökningar visar. Kvinnor läser oftare skönlitteratur än män
(Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek 1997 s.23). Biblioteksgruppen
som helhet läser betydligt mer skönlitteratur än folkhögskolegruppen. Inom
biblioteksgruppen är det ingen större skillnad mellan män och kvinnor. Det är däremot
betydligt fler kvinnor än män i folkhögskolegruppen som har svarat att de tycker
mycket om att läsa på sin fritid, 49% av kvinnorna respektive 20% har uppgett att de
tycker mycket om att läsa på sin fritid.

Inom biblioteksgruppen är det många som studerar på högskolenivå och en tänkbar
förklaring till varför fler inom den gruppen tycker mycket om att läsa skönlitteratur är
att de har ett stort kulturellt kapital. Enligt Bourdieu är utbildningsnivån en viktig del av
det kulturella kapitalet. Med Escarpits ord skulle man kunna säga att denna grupp tillhör
den kulturbärande gruppen i samhället (Escarpit, 1970 s. 88 ff). Eftersom
biblioteksgruppen som helhet har en högre utbildningsnivå antar vi att
biblioteksgruppen i stort har ett större kulturellt kapital. Vi grundar detta antagande på
att många inom denna grupp studerar på högskola eller universitet och de är besökare på
bibliotek. Inom folkhögskolegruppen är det flera som har avbrutit sina gymnasiestudier
i förtid för att senare i livet läsa in en gymnasiekompetens på folkhögskola.
Sammantaget så tycker kvinnorna i undersökningen mer om att läsa på sin fritid än
männen. Enligt Escarpit så förhåller det sig så att de kvinnliga läsarnas beteende är mer
homogent än de manligas (ibid., s. 88 ff).

På frågan vad de läser skiljer det sig inte mycket mellan könen och/eller grupperna. De
flesta läser skönlitteratur, männen läser mer facklitteratur än kvinnorna och
dagstidningar och tidskrifter fördelar sig ungefär lika mellan de två grupperna och
könen. På frågan om de helst läser skön- eller facklitteratur är det cirka 80 % av både
män och kvinnor som helst läser skönlitteratur. Knappt 20 % av männen läser helst
facklitteratur och motsvarande siffra för kvinnorna är 12%. Enligt Kulturbarometern i
detalj: Tema litteratur och bibliotek så läser kvinnor och män lika mycket facklitteratur
(1997, s. 10). I vårt enkätmaterial så skiljer det sig mellan könen. En förklaring till detta
kan vara att en hel del både män och kvinnor i framförallt folkhögskolegruppen har
uppgett att de helst läser facklitteratur. Inom den gruppen verkar det som att ganska
många har ett starkt intresse för samhällsfrågor och politik och då föredrar att läsa
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facklitteratur inom dessa områden. Inom biblioteksgruppen föredrar de flesta att läsa
skönlitteratur, vilket inte är så konstigt i och med att vi delade ut enkäten på
avdelningen för skönlitteratur. Att män läser mer facklitteratur än kvinnor kan nog
också förklaras utifrån ett genusperspektiv. Vi har en förväntad ”kvinnlighet” och en
förväntad ”manlighet” (Björk 1996, s. 173). En annan förklaring till val av litteratur är
att den litteratur man väljer att läsa har samband med ens eget liv. Maria Ulfgard menar
att flickorna i hennes undersökning betraktar sin läsning som viktig och att kulturella
och sociala bakgrundfaktorer påverkar val av litteratur (2002, s. 326ff). Vår
intervjurespondent Anna, som går på folkhögskolan, föredrar att läsa facklitteratur och
då politisk och feministisk litteratur. Det har förstås med hennes politiska engagemang
att göra och hon säger att hon bl.a. läser böcker för att lära sig något, t.ex. Noam
Chomskys bok om 11 september. Oftast läser hon någon författare som hon känner till
och som speglar hennes värderingar.

På frågan om vilken sorts skönlitteratur som våra respondenter helst läser är
litteraturpreferenserna mycket spridda. Romaner av nutida författare är populärast fast
inom den kategorin kan säkert många genrer vara representerade. Det är totalt cirka
58% som har uppgett det alternativet. 42% läser helst klassiker, 39% deckare, 35%
historiska romaner, 30% noveller, 25% thrillers, 23% lyrik, 21% romantik, 21% fantasy
och cirka 12% föredrar science fiction. Det är enbart kvinnor som har uppgett att de
läser romantiska böcker och science fiction läses nästan enbart av män.

På ”första” plats bland namngivna författare kommer Fjodor Dostojevskij som följs av
Marian Keyes. Marian Keyes romaner får man nog placera inom populärlitteraturen.
Hennes böcker kan även sägas representera en ny typ av populär kärleksroman. Fokus i
den moderna kärleksromanen ligger på den kvinnliga parten och hennes bekymmer med
att välja en partner men det är fortfarande så att valet äger rum i ett patriarkaliskt
samhälle (Öhman 2002, s.49). Fjodor Dostojevskij är en representant för
kvalitetslitteratur och naturligtvis en klassiker. Fyra personer har namngivit författarna
Jonas Gardell, Maria Gripe, Astrid Lindgren, Erlend Loe, Henning Mankell och Liza
Marklund. Tre personer har nämnt författarna Douglas Adams, Maeve Binchy, Karin
Boye, Johanna Nilsson, Peter Pohl och Luke Rhinehart. Titlar är det inte lika många
som har namngett. Det är tre personer som har uppgett att Brott och straff och Pojken
som kallades det är favorittitlar. Två personer har uppgett titlarna Den oändliga
historien, En komikers uppväxt, Gömda, Harry Potter, Populärmusik från Vittula,
Rosario är död och Sagan om ringen (Bilaga 3).

Det är enbart kvinnor som har uppgett Marian Keyes som en författarinna de tycker om
och det är tre män som har uppgett Fjodor Dostojevskij som en favoritförfattare. Många
av kvinnorna har i enkätsvaren, precis som Anna och Disa, uppgett att de vill läsa
”sanna” berättelser. Kvinnornas motivering till detta är att de blir berörda av böckerna
och de kan leva sig in i handlingen. Få av männen har uppgett att de vill läsa den typen
av litteratur. Böcker av unga författare som exempelvis Johanna Nilsson, Per Hagman
och Erlend Loe är populära hos både män och kvinnor.

Cecilia och Filippa tycker om att läsa ungdomsböcker och även bland enkätsvaren är det
flera som har svarat att de tycker om att läsa ungdomslitteratur.
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Många av respondenterna har svarat att de läser mycket olika litteratur. Vi tror att det
förhåller sig så att många läser så kallad kvalitetslitteratur, vilken här skulle vara
representerad av klassiker, romaner av nutida författare och lyrik, men samma personer
läser också mycket litteratur från olika typer av populärlitteratur t.ex. deckare och
fantasy. Vår intervjurespondent Filippa blandar, som hon själv uttrycker det, ”seriösa”
och ”oseriösa” böcker. Hon säger att hon läser en del ”slarvböcker” och menar då
fantasy och ”sådant som man bara kan klämma”. Denna typ av litteratur menar hon då
är mer underhållning och avkoppling. Gabriella läser barn- och ungdomslitteratur på
engelska  som avkoppling och menar att hennes läsning av den litteraturen kan jämföras
med andra människors läsning av t.ex. deckare.

Även i intervjuerna märks liknande tendenser som i enkätsvaren. Flera av våra
respondenter läser mycket av nutida yngre författare. Cecilia och Gabriella har kommit i
kontakt med många unga samtida författare i de läsecirklar som de varit med i. Cecilia
läser även böcker av något äldre nutida författare som Majgull Axelsson och Björn
Ranelid. Erik läser gärna böcker av Åsa Ericsdotter och Johanna Nilsson och även
Filippa läser böcker av Johanna Nilsson och andra nutida unga författare som Erlend
Loe och Per Hagman. Flera av intervjurespondenterna läser eller har läst en hel del
klassiker. Beata har läst Kafka och Cecilia har läst mycket av Tjechov och Dostojevskij.
Gabriella har under senare tid läst ”klassiska författare som man tänker att man ska läsa
någon gång” och Erik har köpt en del klassiker som han tänker läsa för
”allmänbildningen”.

Författarna och titlarna som nämns bland enkätsvaren och i intervjuerna representerar
ett brett urval av olika genrer och kan även sägas representera både kvalitets- och
populärlitteratur. Det verkar vara så att även den unga generationen nuförtiden läser
”kultböcker” som exempelvis Fjodor Dostojevskij och Herman Hesse. Pierre Bourdieu
menar att klassiker har en varaktig framgång medan ”bestsellerna” har en omedelbar
och övergående framgång (1994, s. 168f). Detta resonemang stämmer överens med vad
våra respondenter läser. Det är både klassiker och nya ”populära” böcker. De ”nya
kultböcker” som Filippa menar att ”man måste ha läst” inom den grupp som hon tillhör
är exempelvis Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams och Rebell med frusna
fötter av Johanna Nilsson. Annars har vi inte hittat några titlar eller författare som skulle
vara speciellt populära bland våra respondenter utan det är en väldig bredd i deras
litteraturval. Våra resultat stämmer delvis överens med Statens Kulturråd där det enligt
Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek framkommer att ungdomar
läser mest underhållningslitteratur. De genrer som dominerar är spänning, romantik och
science fiction. Favoritförfattarna är Jan Guillou och Stephen King. En större del inom
ungdomsgruppen som studerar har senast läst en kvalitetsförfattare (1997, s. 20). Att en
så stor andel av våra respondenter har uppgett klassiker som favoriter beror nog på att
många är studerande. I Anders Lundblad och Anna Vesterlunds undersökning framkom
det att romantik och fantasy var de mest omtyckta genrerna. Våra resultat stämmer inte
med deras men det är ändå så att både Sagan om ringen och Harry Potter är titlar som
nämns och t.ex. Filippa menar att Harry Potter är så bra för den är både fantasy och
ungdomsbok. Romantik är det inte många av våra respondenter som uppgett som
favoritgenre, men ändå så har fem personer namngett Marian Keyes som
favoritförfattare. Både Keyes och exempelvis Maeve Binchy kan nog ändå ses som
exempel på författare som kan sägas skriva romantiska böcker. Lundblads och
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Vesterlunds undersökning inriktar sig på gymnasielever och våra respondenter är äldre
vilket kan vara en förklaring till olikheterna i litteraturpreferenser.

Bland intervjupersonerna läser alla både kvalitets- och populärlitteratur. Både Filippa
och Erik nämner Johanna Nilsson som en författare som de tycker mycket om och
tycker att de kan identifiera sig med huvudpersonen i boken Rebell med frusna fötter.
Anna och Disa läser gärna böcker som berör och då framförallt ”sanna” böcker.
Exempelvis så nämner Anna Liza Marklunds Gömda som en bok som verkligen berörde
henne. Anna och Disa är de bland intervjupersonerna som läser mest skönlitteratur inom
populärlitteraturen. Både Anna och Disa är unga och de har inte någon utbildning
utöver gymnasienivå. Anna, som läser mycket facklitteratur och är mycket intresserad
av sociala frågor, har ett ganska okritiskt förhållningssätt till sin läsning av
skönlitteratur. Med Bourdieus termer skulle man kunna säga att Anna och Disa är de
bland intervjupersonerna som har minst kulturellt kapital. Enligt Bourdieu finns det två
olika rum som människor rör sig i, livsstilarnas rum är en distinktion som upprättas
genom exempelvis litterära preferenser. En viss position i det sociala rummet innebär
ofta en motsvarande inom livsstilarnas rum (Bourdieu 1994, s. 19).

Även om det är skillnad i litteraturpreferenser både bland våra intervjupersoner och
enkätsvar så är det ändå så att personerna i vår undersökning utmärker sig i och med att
de är unga vuxna som läser och tycker om att läsa skönlitteratur. T.ex. så anser Anders
Öhman att det i diskussioner med bibliotekarier visar sig att gränsen nu går mellan de
människor som överhuvudtaget läser skönlitteratur och de som aldrig läser
skönlitteratur. Populärlitteraturen ses inte längre som en ”syndabock” utan enbart det
faktum att man läser gör att man blir en mer exklusiv kulturkonsument (2000, s. 13).

Kvinnorna har i enkätsvaren namngett många fler författare och titlar än männen. Detta
beror också naturligtvis på att kvinnorna är fler. Kvinnorna läser lika gärna manliga som
kvinnliga författare medan männen föredrar manliga författare. Våra resultat stämmer
med Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek (1997, s. 23) och de som
Maria Skoglund påvisar i sin magisteruppsats Litteraturens två kön (1997, s. 63f).
Kvinnorna i vår undersökning har namngivit 87 författare som de tycker om, av dessa är
drygt 50% manliga författare. Männen har namngett 28 författare och av dessa är det
82% manliga författare. I våra intervjuer uppger två kvinnor, Disa och Gabriella, att de
främst läser litteratur av kvinnliga författare. Disa föredrar kvinnliga författare eftersom
hon inte tror att en man kan beskriva lika bra för henne som en kvinna kan. Hon tycker
att det är mer intressant när andra kvinnor skriver om sig själva. Gabriella har läst en
kurs om kvinnolitteratur på universitetet och skulle gärna vilja läsa mer litteratur av
kvinnor, t.ex. av kvinnor som skrivit i andra tider och blivit bortglömda eftersom det är
de manliga författarskapen som lyfts fram. Anna och Filippa tänker inte så mycket på
om författaren är man eller kvinna. Filippa säger: ”Att det finns litteratur som betecknas
som mans- eller kvinnolitteratur stör mej väldigt mycket. Det är egentligen bara en
kropp som gör en till kvinna. Om män och kvinnor skriver olika så är det inte p.g.a.
deras kön utan för att dom har haft olika uppväxter”. Beata och Cecilia har mest läst
litteratur av manliga författare. Beata säger att innan hon läste Moa Martinson så var
hon ganska kritisk till kvinnliga författare, men att hon sedan fick en annan uppfattning.
Cecilia har läst mest av manliga författare eftersom det, traditionellt sett, finns mest
manliga författare. Bland samtida författare finns det många kvinnliga författare. Cecilia
tror inte att hon söker sig speciellt till manliga eller kvinnliga författare, men hon tänker
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på om författaren är man eller kvinna både när hon väljer böcker och när hon läser. Hon
tror att ju äldre man är desto mer identifierar man sig med författaren och tänker på vad
den personen haft för upplevelser. Den ende mannen bland våra intervjurespondenter,
Erik, läser mest av kvinnliga författare, men har även en del manliga författare som han
tycker om. Att exempelvis Beata menar att hon varit kritisk till kvinnliga författare tror
vi beror på att det litterära värdet har utgått från den maskulina standarden. Disa och
Gabriella föredrar kvinnliga författare. Att det förhåller sig så kan bero på att det finns
olika stilistiska grepp i böcker som attraherar vissa läsare (Gerhart 1992, s. 168).
Gerhart menar ju att olika genrer har olika nytta för män och kvinnor och frågan om
genre och genus fokuseras bäst i själva texten (ibid., s. 4).

I vår undersökning är det enbart kvinnor som läser romantiska böcker och männen läser
mer SF än kvinnorna. Männen läser mer historiska romaner och lyrik än vad kvinnorna
gör. Att männen i vår undersökning läser mer lyrik än kvinnor beror antagligen på att
underlaget är så litet och just dessa män tycker om att läsa lyrik. Bland de män som har
motiverat sina val av skönlitteratur är det ett flertal som läser kvalitetslitteratur,
framförallt klassiker av manliga författare. Mer filosofiska böcker som exempelvis, Den
nionde insikten, verkar vara en typ av litteratur som är populär hos en del män i vår
undersökning.

6.2 Läsupplevelser

Många av kvinnorna i vår undersökning vill läsa realistiska skildringar. En författare
som nämns är Torey Hayden vars böcker visserligen inte klassificeras som
skönlitteratur utan psykologi, men just den typen av böcker kan vara lockande för unga
kvinnor. Sådana mer dokumentära skildringar som t.ex. Rosario är död och Bakom
stängda dörrar tror vi kan ge unga kvinnor perspektiv på livet. De blir djupt berörda av
dessa tragiska öden och orättvisorna i världen. Naturligtvis är det inte så att det enbart är
kvinnor som läser den här typen av böcker, det finns även män som blir berörda. En av
männen har i sitt enkätsvar motiverat sitt val av Liza Marklunds Gömda med:
”spännande, sorglig och tänkvärd”. Den här typen av läsning kräver en identifikatorisk
läsart. Vi tycker att det sättet som Culler förklarar hur den identifikatoriska läsningen är
ansvarig för romanens popularitet genom att den ger läsaren ställföreträdande
erfarenheter kan förklara varför unga kvinnor tycker om realistiska och oftast
skrämmande berättelser (Björk 2002, s. 161ff). Griswolds undersökning visar att
kvinnor ur medelklassen vill ha realistiska berättelser med trovärdiga gestalter som de
kan identifiera sig med (1997, s .55). Det är inte enbart kvinnor som vill läsa böcker
som de kan identifiera sig med. En man har i enkäten motiverat sitt val av Mats Wahls
Vinterviken med att han tycker om alla böcker som handlar om ungdomskriminalitet:
”Jag känner igen mig själv i dessa böcker.” Rosenblatt menar att förmågan att leva sig
in i andra människors erfarenheter kan utvecklas genom litterära upplevelser av olika
slag (2002, s. 148 ff). I våra intervjuer läser en av respondenterna, Disa, helst böcker om
”riktiga” problem t.ex. av Torey Hayden som är hennes favoritförfattare. Hon föredrar
att läsa den här typen av böcker eftersom hon får perspektiv på sitt eget liv genom att
läsa om dem som har det mycket värre. Hon säger att böckerna fungerar som en slags
terapi för henne själv samtidigt som hon lär sig en hel del saker som hon inte kände till
tidigare. Disa läser helst böcker om ”verkliga saker”.
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Motiven till varför man läser skönlitteratur visar likheter med andra undersökningar. I
Janice Radways studie, Reading the Romance: Women patriarchy and popular
literature, stämmer alternativen:
• För att kunna fly från mina dagliga problem
• Att lära om främmande platser och tider
• För avkoppling

Dessa alternativ och fler därtill är hämtade ur en studie om varför kvinnor läser
kärleksromaner (1991, s. 61). Vi tycker att dessa exempel går att applicera på alla
genrer inom populärlitteraturen.

Romantiska böcker läses i vår undersökning enbart av kvinnor och det förhåller sig nog
så att romantiska romaner är skrivna för och läses nästan enbart av kvinnor (Gerhart
1992 s. 5). Exempel på författare till romantiska romaner som våra respondenter har
uppgett är Maeve Binchy, Helen Fielding och Marian Keyes. Det är ingen av våra
respondenter som har motiverat varför de tycker dessa böcker är bra men vi anser att
teorin om att kärleksromanens primära funktion är att erbjuda läsaren en fantasivärld
(Öhman 2002, s. 47) kan förklara varför dessa böcker läses av unga kvinnor. I dessa
böcker är det den kvinnliga hjältinnan som står i fokus och som kvinna kan det då vara
lätt att identifiera sig med huvudpersonen. Ur ett genusperspektiv är det inte så att den
kvinnliga hjältinnan i dessa böcker på något sett har frigjort sig från den patriarkala
strukturen. Det är den kvinnliga huvudpersonen som står i centrum men hennes val äger
rum i ett patriarkaliskt samhälle (ibid,. s. 49).

Deckare är också en genre som lämpar sig väl för avkoppling och underhållning.
Deckare och thrillers är ganska populära genrer i vår undersökning. Av kvinnorna är det
drygt 40% som tycker om att läsa deckare, 25% av kvinnorna läser thrillers. För
männen är motsvarande siffror, 29% deckare och 24% thrillers. Förutom att deckare och
thrillers kan ge avkoppling och spänning så kan de, ungefär som de realistiska
skildringarna som flera av kvinnorna tycker om att läsa, handla om frågor om liv och
död.  I många moderna deckare står inte mordgåtan längre i centrum utan många
handlar om att ”förstå” mördarens psyke. Deckare kan läsas mer utifrån ett psykologiskt
perspektiv. Deckarna speglar också det omgivande samhället. Enligt Annelie Bränström
Öhman erbjuder kriminalromanen ett verktyg för att nå ut till publiken med sin
samhällskritik (2000, s. 77). Romanerna Händelser vid vatten av Kerstin Ekman och
Fröken Smillas känsla för snö av Peter Hoeg visar på ett genreberättande som lägger
stor vikt vid intrigen på samma gång som det finns djupa existentiella och
samhällskritiska bottnar (Persson 2002, s. 235). Dessa exempel på kriminalromaner
visar också på svårigheten att skilja mellan kvalitets- och populärlitteratur.

Fantasy läses av både män och kvinnor i vår undersökning, det är 21% som har uppgett
att de läser fantasy i vår undersökning. SF läses nästan enbart av män. Dalquist, Lööv
och Miegel menar att fantasy förknippas med en manlig läsekrets och att den innehåller
karaktärer som framförallt pojkar kan identifiera sig med (1991, s. 41). I vår enkät kan
vi inte hitta belägg för att det hos våra respondenter skulle förhålla sig så med fantasy.
Det är tvärtom kvinnor som har uppgett att de tycker om att läsa fantasy. Det går att
urskilja åtminstone fem olika varianter på de många olika läsarterna av fantasy (Öhman
2002, s. 136ff). Motiven till att läsa fantasy och andra ”mystiska” böcker som vi kan
urskilja hos våra respondenter är att den sätter fantasin i centrum och att
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fantasylitteraturen och annan typ av litteratur som t.ex. Den nionde insikten kan ses som
motståndare till ett samhälle som prioriterar materiella värden. Även litteratur som är
mer sagobetonad som t.ex. Michael Endes böcker läses utav flera av respondenterna.
Ziehe menar att den fantastiska litteraturen utövar en ny lockelse inom
ungdomskulturen (1994, s. 124). Detta stämmer med hur en del av våra respondenter
har motiverat sina val. Filippa är den enda av respondenterna i intervjuerna som brukar
läsa fantasy. Hon säger att hon tycker om att läsa fantasy eftersom hon är mycket
förtjust i sagor, men hon är även intresserad av personerna i romanerna och hon kan
relatera det de tänker till sig själv. En kvinna har i enkätsvaret uppgett att ”Sagan om
ringen gjorde så att jag fick bättre fantasi”. Vi har inte i vår undersökning funnit att
männen i någon större utsträckning skulle använda sig av fantasy för sin manliga
identitetsutveckling. Det är tvärtom så att det är kvinnorna som läser mest fantasy. Att
just Filippa kan identifiera sig med personerna är inte så konstigt med tanke på hur hon
ser på genus.

De olika böcker som respondenterna säger har betytt mycket för dem tycker vi uppvisar
likheter med Catherine Sheldrick Ross studie. Man använder sina egna livserfarenheter
för att finna mening i texten och använder texten för att finna mening i sitt eget liv
(1999, s. 345). Som exempel på detta så anser vi att kommentaren till Ramaserien,
Stiftelsetriologin och Den nionde insikten, ”om att man inser hur liten man själv är och
hur stort universum är”, kan ses som exempel på uppvaknande, nya
perspektiv/upplysning om möjligheter. Kvinnan som skrev om hur Burpojken av Torey
Hayden innebar att hon bestämde sig för att arbeta med handikappade barn kan ses både
som en modell för identitet, eftersom hon blev så influerad av författarinnans arbete att
hon själv ville arbeta med detsamma, och en oegennyttig förståelse av världen i den
betydelsen att hon efter att läst boken fick en förståelse för hur handikappade barn kan
behandlas. Att man känner igen sig i böcker är det många som tycker är viktigt. I och
med att man kan relatera sitt eget liv till texten så kan läsningen ge resurser, stöd,
styrkande av självvärde och styrka. Böcker som man känner igen sig i kan också
innebära att man kan få mod att förändra sig och ge ett medvetande om att man inte är
ensam om problemen. Vår intervjurespondent Anna läser gärna böcker om folk som är
utsatta, t.ex. Ondskan. Hon har själv känt sig utsatt i och med att hon varit lite utanför i
det samhälle hon växte upp i p.g.a. sin invandrarbakgrund. Anna läser gärna böcker som
hon känner igen sig själv i.

Litteraturen kan ge oss ställföreträdande upplevelser och enligt Rosenblatt är det i
högsta grad betydelsefullt för unga läsare som kanske har fullt upp med att hitta sin
identitet (2002, s. 162). Kommentaren om att en av respondenterna känner igen sig i
Vinterviken av Mats Wahl tycker vi är ett bra exempel på hur viktigt det är att det finns
böcker som har samband med problem och konflikter som kan beröra unga människor.
För många av respondenterna är läsningen av skönlitteratur ett sätt att få svar på
existentiella frågor och en hjälp i sökandet efter sin identitet. Det är ett flertal som har
uppgett att de tycker om att läsa romaner av unga samtida författare och en förklaring
till detta kan vara att unga har lättare att identifiera sig både med unga författare och att
de oftast har unga huvudpersoner.

Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter är ett exempel på en roman som är omtyckt
bland unga vuxna. Vår intervjurespondent Filippa anger den som en av sina
favoritböcker som hon har läst om flera gånger. Hon säger om boken: ”Den är så
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fascinerande för hon är precis som jag känner mig. Och sedan har jag träffat andra
människor som tycker att hon är precis som dom, fast jag tycker inte dom är precis som
jag.” Filippas uttalande om boken visar att hon identifierar sig med huvudpersonen men
också att läsare med olika erfarenheter kan identifiera sig med samma person. Det kan
ha att göra med Rosenblatts teorier om att varje läsare är unik och går in i läsningen
med olika syften och erfarenheter. Det förklarar varför samma text kan läsas och
uppfattas så olika av olika läsare (2002, s. 16). Det kan också ha att göra med Hollands
teorier om att människor tar del av litterära verk på samma sätt som med
livserfarenheter, där varje person utvecklar en speciell stil, ett identitetstema. När det
gäller texttolkning så är textens mening en kombination av vad läsaren projicerar i en
text och vad orden egentligen betyder (Tompkins 1980 s. xix). Läsning kan också vara
ett sätt att förstå sina egna känslor och tankar. Genom litteraturen kan tonåringen
upptäcka att ”hans inre liv speglar en vanlig erfarenhet hos andra i samhället”
(Rosenblatt, 2002 s. 162). Filippa ger även uttryck för detta när hon pratar om en annan
av sina favoritböcker, Anarkai, av Per Nilsson: ”Det var så mycket i den som jag också
hade tänkt. Det var så mycket jag kände igen, som jag verkligen tänkte att det var så här
jag kände det då, fast jag inte kunde förklara det, och då gestaltar det sig i den boken”.

Genom läsning av skönlitteratur kan läsaren även få utlopp för sådant som denne skulle
vilja göra, men aldrig skulle kunna göra i verkliga livet. Filippa säger att hon tycker att
det är mest spännande när det är någon person i romanerna som gör eller tänker något
hon kan förstå ”… antingen för att jag har gjort det eller tänkt på det men aldrig
någonsin skulle kunna göra det själv”. Iser menar att läsare har en obruten lust att ta del
av texters fiktiva risker och lämna sin egen trygghet för att gå in i andras tanke- och
förhållningssätt. På så sätt kan läsaren träda ut ur sin egen värld och ”göra sådana
erfarenheter som vardagens handlingstvång annars alltid förhindrar ”(1985, s. 180).
Även Gabriella tycker om att läsa samtidsskildringar som hon kan identifiera sig med.
Hon läser mycket av unga svenska författare och tycker om böcker som är ganska
konkreta, vardagsnära och detaljerade. Hon tycker att hon behöver läsa sådant som hon
kan sätta i relation till sig själv och sitt eget liv och hon tycker att hon när hon läser får
”fler tankar än genom sina egna erfarenheter”. En annan anledning till att hon läser är
också att hon ”kommer in i andra psyken” när hon läser, hon kan förstå olika sätt att
vara. Genom att läsa kan hon komma utanför sin egen värld. Enligt Rosenblatt kan
litteraturen visa på en mångfald av möjliga livsstilar, relationsmönster och
livsåskådningar som ungdomar har frihet att välja bland i ”ett heterogent och snabbt
föränderligt demokratiskt samhälle” (2002, s. 175). Litteraturen kan, enligt oss, vara
viktigt för att se olika möjligheter och sätt att vara när ungdomar i dag själva måste
bygga upp en identitet i och med den kulturella friställningen (Ziehe 1986, s. 24ff). Vi
tror att de olika världar de unga vuxna möter i litteraturen kan vara ett sätt att möta och
prova olika identiteter.

På frågan om varför man läser skönlitteratur har de flesta uppgett alternativen
avkoppling och underhållning. Cirka 70% har uppgett att de läser för avkoppling och
underhållning, det är ingen skillnad mellan hur män och kvinnor har svarat. Personlig
upplevelse har 60% uppgett som det viktigaste. Spänning, bildning, läsa om andra och
verklighetsflykt är ungefär lika prioriterade. Många av respondenterna har uppgett flera
olika alternativ och det är säkert så att flertalet läser både för avkoppling och
underhållning likaväl som man ibland läser i bildningssyfte och även i ett mer
existentiellt syfte. Isers resonemang om att läsare av skönlitteratur lämnar sin egen
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trygghet och går in i andras tanke- och förhållningssätt tycker vi är en mycket bra
förklaring till varför man läser skönlitteratur. Genom läsning av skönlitteratur kan man
träda ut ur sin egen värld och uppleva en helt annan värld utan att bli inblandad i
konsekvenserna (1985, s. 180) .

Anders Lundblad och Anna Vesterlund urskiljer i sin magisteruppsats, Läsintresserade
ungdomar, tre olika typer av läsning: underhållningsläsning, känslomässig eller
existentiell läsning samt allmänbildande läsning (1998, s. 85). Genom enkätsvaren går
det inte att dela upp svaren i olika läsartyper men alla dessa tre som Lundblad och
Vesterlund urskiljer tycker vi även finns representerade i vår undersökning. Svaren att
man läser för avkoppling och underhållning kan jämföras med nöjesläsning och den
läsningen består då främst av skönlitteratur av underhållningskaraktär. Den
känslomässiga eller existentiellt inriktade läsningen innebär att man helst vill läsa
böcker som behandlar existentiella frågor eller livsöden (ibid., s. 85). Flera av
kvinnorna har i sina enkätsvar uppgett att de helst läser realistiska skildringar som t.ex.
böcker av Torey Hayden. Bildning är det cirka 45 % som har uppgett som alternativ till
varför de läser skönlitteratur.  Även om vi anser att dessa tre läsartyper finns
representerade i vår undersökning så tror vi att en och samma person kan finnas
representerad inom de tre olika läsartyperna. Det stora flertalet i vår undersökning har
valt flera alternativ på frågan om varför man läser skönlitteratur och respondenterna
läser skönlitteratur av olika anledningar. Ibland vill man kanske bara koppla av med en
bra och spännande bok, ibland vill man läsa om existentiella frågor och ibland kanske
man vill bilda sig.

De flesta respondenterna i enkätundersökningen svarar att de läser för avkoppling och
underhållning. En del av våra respondenter läser s.k. populärlitteratur, men vad vi har
kunnat se i våra undersökningar så verkar det som om dessa personer även läser annan
skönlitteratur. Läsningen av populärlitteratur verkar inte vara ett sätt att kompensera
vardagens besvikelser eller omgivningens krav eller vara en passiviserande läsning.
Läsningen av populärlitteratur är snarare något man varvar annan litteratur med och
även populärlitteraturen kan visa på andra alternativ t.ex. kan det i deckare finnas djupa
existentiella och samhällskritiska bottnar (Persson 2002, s. 235). En anledning till att
man läser fantasy, som våra respondenter har angett, är att det sätter fantasin i rörelse.
Enligt Anders Öhman är detta en läsart av fantasy som utgör ett medel till självinsikt.
Genom läsningen av fantasy gör läsaren en inre resa vilken är nödvändig för att
åstadkomma en hel och harmonisk människa. En annan anledning till att man läser
fantasy, som framkommit i våra undersökningar och som stämmer överens med
Öhmans läsarter av fantasy, är att den kan ses som motståndare till ett alltmer rationellt
samhälle (2002, s. 138 ff.). Vi har även kunnat urskilja att läsning av fantasy kan vara
ett sätt att förstå andra. Anledningen till att man väljer att läsa populärlitteratur stämmer
överens med Gunnar Hanssons undersökning. Vi har, liksom Hansson, inte i våra
undersökningar kunnat se att läsning av populärlitteratur skulle vara passiviserande.
Respondenterna läser visserligen för underhållning och avkoppling, men såväl i vår
undersökning som i Hanssons undersökning är ofta läsningen förenad med krav på att
den ska ge något annat (1998, s.96 f). Liksom i Hanssons undersökning verkar
läsningen av populärlitteratur även hos våra respondenter stimulera, engagera,
uppfordra och peka på andra alternativ (ibid., s. 152 f). Att man läser för
verklighetsflykt, som drygt 40% av respondenterna i enkätundersökningen uppgivit,
innebär inte en passiviserande läsning. De kommentarer vi fått har däremot varit att det
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är spänning och inlevelse i böckernas värld som man söker för att lämna sin egen
verklighet för en stund.

Andra orsaker till att man läser är personlig upplevelse, vilket 60 % svarat i vår
enkätundersökning. Vi anser att den sorts läsning som Lundblad och Vesterlund kallar
känslomässig eller existentiell läsning (1998, s. 85) kan rymmas inom detta alternativ. I
denna kategori finns böcker som behandlar existentiella frågor eller människors
livsöden. Bland våra respondenter kan även de som svarat att de läser för att läsa om
andra inrymmas inom denna typ av läsning. En del av våra respondenter anger att de är
intresserade av existentiella frågor, men framförallt är det många kvinnor som anger att
de helst läser realistiska skildringar. Vår uppfattning är att det i läsningen av de
realistiska skildringarna av människors livsöden förekommer en sorts terapeutisk
läsning vilket i vår enkätundersökning kan inrymmas i alternativet personlig upplevelse.
Vi anser att det hos dessa respondenter, liksom hos flera av Jonas Rasmussens
respondenter, handlar om att man genom att läsa om andras tragik och elände bearbetar
sina egna problem och konflikter. Rasmussen tolkar detta som att det förekommer mer
terapeutisk läsning hos respondenterna än vad de uppgett. Flera av våra respondenter
befinner sig inom det fält av läsarter som Rasmussen menar innebär en personlig
dimension (2001, s. 62). Enligt Hollands teorier fyller läsningen närmast en terapeutisk
funktion. Det litterära verket används av läsaren för att inom sig själv skapa en
dynamisk psykologisk process som förvandlar rena fantasimaterial till medveten
betydelse (1975, s. 16). Han menar vidare att upplevelserna som ett litterärt verk väcker
ger en bas för vår erfarenhet av själva livet.

Egenskapen att kunna sätta sig in i andras liv kan vara en bra tillgång. Vi anser att
Rosenblatts teorier om att skönlitteratur kan erbjuda ett känslomässigt utlopp, förmågan
att identifiera sig eller sympatisera med andras erfarenheter och att litteraturen även kan
ge kompensation för misslyckanden i livet genom identifikation med en litterär gestalt
på ett utmärkt sätt ger en förklaring till varför vi läser skönlitteratur (2002, s. 46). Bland
våra intervjurespondenter säger Beata att läsningen har betytt mycket för henne när hon
ställdes inför existentiella frågor sedan hon fött barn. Hon läste då bl.a. Pilgrim på havet
och Barabbas av Pär Lagerkvist, vilka kom att betyda mycket för henne. När hon läste
Jung hittade hon liknande tankegångar som hon funnit hos Lagerkvist. Hon läste även
en hel del andra böcker om psykologi och filosofi sedan hon fött barn. Det är den
mänskliga erfarenheten som är det viktigaste i texten för läsaren enligt Rosenblatt. Som
läsare försöker man bl.a. utforska det mänskliga psyket och få kunskaper som gör ens
eget liv mer begripligt. I läsningen försöker läsaren även ta del av en annan människas
vision och få kunskap om världen (2002, s. 22).

Många av respondenterna i enkätundersökningen, liksom i intervjuerna, har svarat att de
läser skönlitteratur i bildningssyfte vilket kan jämföras med Lundblad och Vesterlunds
kategori allmänbildande läsning (1998, s. 85). Bland dem i vår enkätundersökning som
uppgett detta alternativ finns det olika motiv till att man läser i bildningssyfte. Ett motiv
är att man vill lära sig mer om något speciellt, t.ex. en tidsepok, som skönlitteraturen
kan ge kunskap om. Vår intervjurespondent Anna är historiskt intresserad och har bl.a.
läst Auels serie om Grottbjörnens folk och Guillous tempelriddarserie. Ett annat motiv i
denna kategori är de som vill läsa för sin ”bildning”, t.ex. genom att läsa klassiker. Det
märks tydligt hos våra intervjurespondenter, att det är många som tycker att det är
viktigt att läsa klassiker, t.ex. läste Gabriella under en period ”klassiska författare som
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man tänker att man ska läsa någon gång” och Erik vill gärna läsa klassiker för
allmänbildningen. Att så många har uppgett att de läser för bildning tror vi har att göra
med att de flesta av våra respondenter är studenter. Dels kanske de läser för sitt
skolarbete dels har de förmodligen en inställning till att det är viktigt att lära sig nya
saker. Många av våra respondenter kan också sägas tillhöra den kulturbärande gruppen i
samhället (Escarpit, 1970 s. 88ff) och det är en orsak till att det är viktigt för dem att
läsa i bildningssyfte.

I våra undersökningar har vi funnit att många intresserar sig för språket,
berättartekniken och miljön. Det är något de väljer att ta upp när de bl.a. i intervjuerna
ska beskriva vad som är viktigt i läsningen. Det är inte något som vi funnit särskilt
påtalat i de andra läsarundersökningar som vi valt att ta upp. Disa säger att hon fastnar
för stämningen och miljön i vissa böcker t.ex. i Tre trappor upp utan hiss av Maria
Gripe och Den blå vänthallen av Viveca Lärn. Hon tyckte inte om handlingen i Den blå
vänthallen men hon tyckte om miljöskildringen och stämningen så mycket att hon läste
boken tre gånger. Disa beskriver också att hon levde sig in i miljöskildringarna så
mycket när hon var liten att hon tyckte att handlingen utspelades där hon själv bodde.
Gabriella tar upp Döden i Venedig av Thomas Mann som exempel på en bok där hon
fastnade för stämningen. ”Det var stämningen i den och någon lukt. Det luktade ruttet
och man kände riktigt hur det luktade ruttet. Jag läste den när det var väldigt varmt
också, på sommaren, så att det passar.”  Flera intervjurespondenter talar om
berättarteknikens och språkets betydelse vid läsningen. Filippa tycker att det tråkigaste
hon vet när det gäller läsning är att läsa böcker som hon vet hur de slutar och ”dessutom
hela vägen dit”. Hon tycker om böcker som är mer oförutsägbara t.ex. Rent hus av
Louise Boije af Gennäs, ”Den följer inte den där dramatiska kurvan och sånt gör mej så
himla imponerad, så då måste jag läsa sådana böcker …”. Hon tycker också att Mannen
utan öde av Imre Kertész är en fantastiskt bra bok. ”Fast i den får man ju läsa om
varenda mening flera gånger för meningarna är så långa och krångliga att dom aldrig tar
slut. Då blir den intressant för den kräver att man ska förstå.” Både Beata och Cecilia
tycker att det är viktigt med språket. Cecilia anser att det ibland är språket som gör en
bok bra. Erik säger att bland det första som han tyckte riktigt mycket om att läsa var
från Märta Tikkanens böcker och dikter. Det han fastnade för hos henne var mycket
hennes språk. Gabriella tycker att intrigen är viktigare än språket. Hon har dock fastnat
ganska mycket för de svenska författarnas ”isbergsprosa” där det är mycket dialog. Hon
funderar då över vad som ligger bakom replikerna, under ytan.

Läsning av skönlitteratur kan också vara ett sätt att finna gemenskap inom en grupp.
Filippa berättar att det i hennes kretsar finns böcker som man ”måste ha läst”, t.ex.
Liftarens guide till galaxen. Hon och hennes kompisar diskuterar ofta de böcker de läst.
Sedan läser hon ofta böcker som kompisarna tycker är bra eller diskuterar. Det är säkert
så att det inom vissa ”kretsar” läses, eller förväntas att man läser, vissa böcker. I Maria
Ulfgards undersökning framkom det att de kulturella och sociala bakgrundsfaktorerna
påverkar val av litteratur och utvecklandet av läskulturer och läsarter (2002, s. 145).

6.3 Intervjupersonernas läsarprofiler

Alla våra intervjurespondenters föräldrar läste för dem som barn utom Eriks. Eriks
föräldrar har berättat att han inte tyckte om högläsning av böcker. Alla kvinnorna
fortsatte sedan att läsa böcker själva. Cecilia är den som läste mest som barn/tonåring
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och det var under tonårstiden som hon läste författare som Dostojevskij, Hesse och
Tjechov. De kvinnliga intervjurespondenterna läste mycket utav den typen av böcker
som Kitty, Tvillingdeckarna m.fl. Både Cecilia och Gabriella läste sedan mycket
deckare t.ex. av Agatha Christie och Maria Lang. Filippa är den som klarast uttrycker
att hon läste ungdomslitteratur medan Gabriella aldrig läste den sortens litteratur utan
det blev ”ett glapp” mellan barnböcker och vuxenböcker. Beata läste mest fackböcker i
tonåren. Idag läser alla intervjupersonerna skönlitteratur i varierande omfattning.

Genom att använda oss av Sten Furhammars fyra kategorier av läsutbyte och Pierre
Bourdieus teori om kulturellt kapital vill vi försöka urskilja hur våra respondenters
läsupplevelser skiljer sig åt.

Anna läser mycket facklitteratur och hon tycker att hon lär sig mycket av den. Den
skönlitteratur hon läser vill hon känna igen sig i och hon tycker om att läsa om folk som
är utsatta. Exempel på sådana böcker är Ondskan och Gömda. Andra böcker som hon
tycker har gett henne något är Jan Guillous serie om Arn och Jean M. Auels serie om
Grottbjörnens folk. Hon tycker att hon i dessa serier lär sig något och att de är
spännande. Mer ”tunga” böcker tycker hon bara är jobbiga. T.ex. så kom hon inte
igenom Processen av Franz Kafka. Anna läser skönlitteratur i perioder. Den
skönlitteratur hon läser finns mestadels inom populärlitteraturen och hon har ett
okritiskt förhållningssätt i sitt val av skönlitteratur. Hennes sätt att prata om böcker
tyder på att hon inte heller i tonåren läste ”tyngre böcker” och antagligen fanns inte den
typen av litteratur i hemmet. Genom sitt politiska engagemang är hon intresserad av
facklitteratur Hennes val av skönlitteratur visar inte på något större kulturellt kapital.
Anna läser med inlevelse. Eftersom hon tycker om att läsa om folk som är utsatta och
känner igen sig själv i dessa böcker och reflekterar över sin läsning, så får läsningen en
närmast terapeutisk funktion för henne. Hon reflekterar över sin identitet och
livssituation i läsning av skönlitteratur. Med Furhammars begrepp hamnar hon till
största delen inom kategorin personlig upplevelseläsning och personlig instrumentell
läsning. Anna läser även för nöje och underhållning. Denna typ av läsning kan hamna
inom kategorien opersonlig upplevelseläsning.

Beata är den enda av våra intervjupersoner som inte läser för underhållning. Hon vill att
böcker ska ge henne något. Beata har läst skönlitteratur under några år efter
tonårsperioden då hon mest läste facklitteratur. Hon har läst mycket skönlitteratur av
arbetarförfattare t.ex. Dan Andersson och Moa Martinson som hon tycker mycket om.
Andra författare som hon nämner är Norman Mailer, Franz Kafka och Gabriel García
Márquez. Genom skönlitteraturen tycker hon att hon kan se nya dimensioner och
fundera över existentiella frågor. En författare som hon nämner i detta sammanhang är
Pär Lagerkvist. Beata tycker att det är viktigt att få kunskap genom läsningen av
skönlitteratur. Hon tycker att språket i skönlitterära böcker är betydelsefullt. Beata
tycker om att läsa böcker från andra kulturer. Hon har ett mycket kritiskt
förhållningssätt i sitt val av skönlitteratur. All den skönlitteratur hon läser är så kallad
kvalitetslitteratur och därav mycket klassiker. Med Pierre Bourdieus termer skulle hon
ha ett stort kulturellt kapital vad det gäller skönlitteratur, antagligen har hon med sig
detta från sin barndom och uppväxt. Både bildning och upplevelse är viktigt för henne.
Läsningen har också en terapeutisk funktion i och med att hon funderar över
existentiella frågor och sätter dem i relation till sitt eget liv. Vi tycker att Beatas läsning
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av skönlitteratur hamnar inom Furhammars kategori personlig upplevelseläsning och
personlig instrumentell läsning. Hon läser inte för nöje och avkoppling.

Cecilia är den av våra intervjupersoner som läste mest som tonåring. Hon slukade då en
otrolig mängd böcker. Cecilia funderade inte över om boken var bra eller dålig utan
läste bara. Hon säger att hon idag aldrig skulle orka ta sig igenom t.ex. Brott och straff.
Med hennes ord så ska läsning ”ge lagom underhållning”. Cecilia tycker fortfarande om
att läsa barn- och ungdomsböcker. Hon läser mycket ”vanliga” romaner av nutida
författare t.ex. Björn Ranelid och Majgull Axelsson, men hon läser även en del av äldre
författare som Harry Martinson och Eyvind Johnson.  Hon tycker också om att läsa
böcker av unga författare eftersom hon kan identifiera sig med författaren. Språket kan
göra en bok bra. Cecilia tycker att böcker kan påverka känslolägen men vet inte hur.
Hon har ett mycket kritiskt förhållningssätt till skönlitteratur och har svårt att hitta
böcker som hon tycker är bra. Cecilia verkar inte reflektera över sitt eget liv i läsningen
av skönlitteratur. Hon funderar inte över existentiella frågor i någon större utsträckning
och läsningen har inte heller någon märkbar terapeutisk funktion för henne. Cecilia är
den enda av våra intervjupersoner som har ett distanserat förhållningssätt till sin läsning
av skönlitteratur. Cecilia uppvisar i och för sig drag som stämmer in på Furhammars
alla fyra kategorier av läsutbyte, men hon är ändå den av våra intervjupersoner som
ligger närmast kategorierna opersonlig upplevelseläsning och opersonlig instrumentell
läsning. Hon identifierar sig ibland med personerna i boken, men pratar även om att när
hon upplever att en bok är dålig mer funderar över författaren än över personerna i
boken. Hennes läsning av skönlitteratur i tonåren visar också på en opersonlig
upplevelseläsning då hon inte kommer ihåg vad som var bra eller dåligt i exempelvis
Dostojevskijs böcker. Den opersonliga instrumentella läsningen visar sig t.ex. i att hon i
sin läsning av skönlitteratur ibland bara intresserar sig för faktauppgifter i boken.
Cecilia har genom den stora mängd skönlitteratur hon läst ett stort kulturellt kapital och
kommer liksom Beata från en familj där det fanns mycket skönlitteratur i hemmet.

Disa läser liksom Anna mycket facklitteratur och då inom sitt område hästar där hon
läser ”svårare” böcker. Disa är den av våra intervjupersoner som idag läser mest
skönlitteratur. Hon läser enligt egen utsaga ”som besatt”. Disa läser mycket otäcka
realistiska skildringar och tycker att läsningen av dessa böcker är som en slags terapi för
henne där hon får perspektiv på sitt eget liv. Hon vill helst läsa ”sanna berättelser”
eftersom hon anser att det är mer intressant då. Hennes favoritbok är dock Valarnas
sång som hon har läst många gånger. En av hennes favoritförfattare är Torey Hayden
och hon har läst alla hennes böcker. Toni Morrison är också en författare som hon
tycker om. Disa har läst en del av Marian Keyes, men tröttnade fort på dessa böcker.
Hon fastnar ofta för stämningen och miljön i en bok. Disa har inte ett särskilt kritiskt
förhållningssätt i sitt val av skönlitteratur, men vet ändå vad hon vill läsa. Hennes val av
litteratur är oftast dokumentära skildringar. Men i och med att t.ex. Toni Morrison är en
av hennes favoritförfattare så visar det att hon också läser s.k. kvalitetslitteratur och blir
berörd av den. Anna och Disa uppvisar ganska stora likheter i sitt val av skönlitteratur i
och med att de tycker om att läsa om utsatta människor. Disa har ett väldigt personligt
förhållande till skönlitteratur och läsningen har för henne, liksom för Anna och Beata,
en terapeutisk funktion. Disa läser väldigt mycket litteratur, men liksom Anna funderar
hon inte nämnvärt över sitt val av litteratur och inte heller hon uppvisar något stort
kulturellt kapital.. Vi anser att Disas läsning, liksom Annas, hamnar inom Furhammars
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kategorier personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning och personlig
instrumentell läsning.

Erik är den som läser minst skönlitteratur av våra respondenter. Den första författaren
han fastnade för var Märta Tikkanen och det är framförallt hennes språk som han tycker
om. Erik läser mycket poesi. Författare som han tycker om är Åsa Ericsdotter, Johanna
Nilsson, Jostein Gardner, Per Nilsson och Per Hagman. Han har köpt en hel del
klassiker som t.ex. Iliaden, Odysséen och Brott och straff. Han vill gärna läsa klassiker
för allmänbildningen. Erik fastnar ofta för språket i böckerna. Han tycker om att läsa
böcker som han känner igen sig i och kan försvinna in i. Även han skulle i Furhammars
kategorier hamna inom personlig upplevelseläsning och personlig instrumentell läsning,
men inte lika klart uttalat som Beata och Gabriella. Erik har ett ganska stort kulturellt
kapital vilket bl.a.visar sig i att han vill läsa klassiker.

Filippa är den av våra intervjupersoner som läser mycket blandad skönlitteratur. Hon
läser bl.a. ungdomsböcker, fantasy och böcker av unga författare. Filippa läser en del
litteratur som man ska läsa i de kretsar hon umgås i, t.ex. Liftarens guide till galaxen
och Rebell med frusna fötter. Hon anser att Johanna Nilsson och Per Hagman är
exempel på författare som man ska läsa. Hon blandar som hon säger seriösa böcker med
oseriösa  och läser både populär- och kvalitetslitteratur. Däremot så framgår det inte om
hon har läst några klassiker. Filippa tycker mycket om att läsa ungdomslitteratur. Hon
tycker om när hon känner igen sig i en bok. En bok kan även vara intressant för att den
kräver att man ska förstå. Filippa är ganska kategorisk i sitt val av skönlitteratur. Hon
vet vad hon tycker om att läsa. Filippa har ett stort kulturellt kapital och i intervjun
framkommer det att hon har vuxit upp i en familj där det fanns god tillgång till
skönlitteratur. Eftersom hon läser så mycket olika sorters skönlitteratur, både populär-
och kvalitetslitteratur, så hamnar hennes läsning av skönlitteratur inom Furhammars
kategorier personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning och personlig
instrumentell läsning.

Gabriella läser ganska mycket skönlitteratur. Hon anser att intrigen är viktigare än
språket  Hon tycker om att läsa psykologiska skildringar och då fastnar hon för
personerna. Gabriella vill läsa böcker som hon kan sätta i relation till sig själv och sitt
eget liv. Hon tycker att hon genom sin läsning får fler tankar än genom sina egna
erfarenheter. En anledning till att hon läser skönlitteratur är att hon får insikt i andra
människors tankar och funderingar. Hennes läsning kan till viss del sägas vara
terapeutisk, t.ex. hennes läsning av Barbara Voors Sömnlös. Gabriella läser idag mycket
av svenska unga författare. Hon läser gärna samtidsskildringar som hon kan identifiera
sig med. Stämningen i en bok är också något som hon lägger vikt vid. Gabriella läser
mest kvalitetslitteratur och barnböcker på engelska som avkoppling.
Hon har ett stort kulturellt kapital och har säkerligen vuxit upp i ett hem med god
tillgång till skönlitteratur. Hon är den som, tillsammans med Beata, klarast går att
applicera på Furhammars kategorier personlig upplevelseläsning och personlig
instrumentell läsning.

Även om det inte går att applicera Furhammars fyra kategorier av läsutbyte fullt ut på
våra sju respondenter eftersom alla rör sig mellan kategorierna, så tycker vi ändå att vi
tydligare kan urskilja intervjupersonernas läsprofiler genom att använda oss av dessa
kategorier. Vi anser att Beata och Gabriella är de två respondenter som lättast går att



83

placera in i Furhammars kategorier, personlig upplevelseläsning och personlig
instrumentell läsning. Cecilia är den intervjuperson som har mest drag av kategorierna
opersonlig upplevelseläsning och opersonlig instrumentell läsning.

6.4 Tillgång till skönlitteratur

Våra respondenter har god tillgång till skönlitteratur eftersom det är många som har
uppgett att de läser skönlitteratur ofta. På frågan om varifrån man får tips på vilka
skönlitterära böcker man vill läsa så har flest uppgett att de får tips från kompisar. Tips
från familj och bibliotek är också vanligt. Trots att det både i enkäten och i
intervjusvaren framkommer att tips från kompisar är vanligt så framkommer det inte att
våra respondenter ofta diskuterar skönlitteratur med kompisar utan det är mer av
karaktären ”läs den boken för den är bra”. I Ulfgards avhandling visade det sig att
flickorna utvecklar olika läskulturer och att det inom en grupp finns en stark litterär
gemenskap mellan flickorna. Ulfgard menar att det är ställt utom tvivel att flickorna
skapar mening i sina liv genom sin läsning och genom sin interaktion kring litteraturen
(2002, s. 145). Hos Filippa, i vår intervjuundersökning, och hennes kompisar verkar det
också finnas en speciell läskultur. Filippa brukar ganska ofta diskutera de böcker hon
läst med kompisar och hon läser ofta böcker som kompisarna tycker är bra eller som de
brukar diskutera. Hon läste t.ex. Mannen utan öde av Imre Kertész bara för att kunna
bilda sig en egen uppfattning om den. I hennes kretsar finns det också böcker som man
”måste ha läst” t.ex. Liftaren guide till galaxen av Douglas Adams. Johanna Nilsson och
Per Hagman är också författare som läses inom hennes krets. Filippa menar att det är
med böcker som med musik, att inom en viss stil så läser man vissa böcker.

Bibliotek är det ställe som de flesta av våra respondenter har uppgett att de hittar de
böcker de vill läsa på, vilket också är vanligast enligt Kulturbarometern (2002 s. 57).
Att låna skönlitteratur av kompisar och att köpa den i bokhandeln är också vanligt.
Tillgång till litteratur är förknippat med det litterära kretsloppet. Escarpit skiljer mellan
det bildade och populära kretsloppet (1970, s.88f). Biblioteken hänger nära samman
med det bildade kretsloppet men kan ändå sägas representera den minst kommersiella
delen av litteraturförmedlingen (Furuland 1997, s. 46). Att så många lånar skönlitteratur
på bibliotek tyder på att våra respondenter läser mycket kvalitetslitteratur eller i alla fall
har tillgång till den sortens skönlitteratur. Många köper sina böcker i bokhandeln och
antagligen har den utökade pocketutgivningen gjort att fler har råd att köpa böcker.
Även kvalitetslitteratur finns att köpa billigt i en mängd olika affärer idag. Flera av våra
intervjurespondenter säger att de köper pocketböcker för att det är billigt eller för att de
inte får tag på dessa böcker på biblioteket. Våra respondenter skulle nog med Svedjedal
och Blomgrens syn vara representanter för den stora grupp läsare som bär läskulturen
(2004 s. B08). Genom de svar som framkommer hos våra respondenter hur de får tag på
de böcker som de vill läsa tycker vi att det går att dra paralleller till Hertels tankar om
de litterära kretsloppen och att de fyra första kretsloppen finns representerade hos våra
respondenter både i hur de får tag i de böcker de vill läsa och vilken skönlitteratur de
vill läsa. Det finns de som läser ”smala” böcker som enligt Hertel är det första fältet , de
speciallitterära kretsloppen. Andra kretsen, som väl är den krets som de flesta av
respondenterna befinner sig inom, är det populärlitterära kretsloppet, det är området för
normal- pocket- och bokklubbsutgåvor, ofta kvalitetsböcker. Tredje kretsen är det
masslitterära kretsloppet , många vill ju läsa bestsellers och det fjärde är det
intermediala kretsloppet (1997, s. 204ff). Hos våra intervjurespondenter säger Disa att
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hon läser en hel del böcker som blivit filmatiserade. Hon tycker det är roligt att läsa
böcker som hon känner igen och redan vet vad de handlar om.

Bibliotekets roll har vi inga undersökningar att relatera till, förutom Kulturbarometern,
utan respondenternas åsikter får stå för sig själva. Nästan alla brukar besöka bibliotek,
vilket stämmer väl överens med Kulturbarometern (2002, s. 52 f.). De flesta i vår
enkätundersökning besöker bibliotek för att låna fack- eller skönlitteratur. Många brukar
hitta de skönlitterära böcker som de vill läsa på biblioteket men om man inte hittar dem
beror det oftast på att de är utlånade. De flesta av respondenterna är nöjda eller ganska
nöjda med bibliotekets utbud av skönlitteratur och de är också mycket eller ganska
nöjda med bibliotekets utbud av annan litteratur och information. Bland våra
intervjurespondenter är Anna och Beata mycket nöjda med skolbiblioteket. Anna hittar
dock inte så mycket skönlitteratur som hon vill läsa där utan brukar istället köpa
pocketböcker eller läsa skönlitteratur som hon fått. De intervjurespondenter som lånar
på folkbibliotek är också i stort sett nöjda med biblioteket. Det som kunde vara bättre är
tillgången till ny litteratur. Oftast är den utlånad och svår att få tag i. Disa tycker att det
är svårt att hitta på biblioteket och har ibland svårt för att fråga personalen på det större
bibliotek hon brukar låna om hjälp, eftersom de verkar vara så upptagna. Andra
aktiviteter som våra intervjurespondenter brukar ägna sig åt på biblioteket är att använda
Internet, läsa tidskrifter och studera. Några av respondenterna säger att de bara går in på
biblioteket för att titta lite efter böcker eller för att det bara är trevligt att vara där.
Filippa tycker att det är mysigt och lugnt och skönt på biblioteket medan Gabriella
saknar någon ”mysighetsfaktor”.

6.5 Medie- och kulturvanor

Andra kulturaktiviteter som våra respondenter ägnar sig åt är i första hand bio och
musikarrangemang. I vår enkätundersökning är det 88 % som ägnar sig åt dessa
aktiviteter, vilket stämmer ganska bra med Kulturbarometern (2002, s. 24ff). De flesta
av våra intervjurespondenter ägnar mest tid åt att läsa skönlitteratur. Flera av dem går
ofta på bio men musik är inte särskilt viktig för de flesta av respondenterna. Flertalet av
dem läser dagstidningar och Beata och Gabriella läser dessutom tidskrifter. De flesta av
intervjurespondenterna tittar mycket sällan eller aldrig på TV förutom Disa och
Gabriella. Endast Cecilia säger att hon lyssnar mycket på radio. Några av
respondenterna går på teater eller besöker utställningar ibland.

7. Slutsatser

I detta kapitel besvarar vi våra frågeställningar genom att koppla resultat och analys till
dem.

Våra frågeställningar är följande:

• Vilken typ av skönlitteratur läser unga vuxna? Är det någon speciell genre och/eller
titel som dominerar?

• Vilka läspreferenser har kvinnor/män?
• Varför läser unga vuxna skönlitteratur?
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• Vilken betydelse har läsning av skönlitterära texter för unga vuxna?
• Hur får de unga vuxna tillgång till den skönlitteratur de läser?

Vilken typ av skönlitteratur läser unga vuxna? Är det någon speciell genre och/eller
titel som dominerar?

Det är en mängd olika genrer som våra respondenter läser och dessa genrer
representerar både populär- och kvalitetslitteratur. Hertels fyra första litterära kretslopp
(se 3.5) finns representerade hos våra respondenter. Romaner av nutida författare är
populärast i våra enkätsvar. I efterhand kan vi tycka att det var en alltför otydlig
kategori eftersom det inom den kan rymmas många olika genrer. Denna kategori följs
av klassiker, deckare, historiska romaner, noveller, thrillers, lyrik, romantik, fantasy och
science fiction. I vår undersökning är det flest som har uppgett Fjodor Dostojevskij som
favoritförfattare och han följs sedan av Marian Keyes. Fjodor Dostojevskij är det både
män och kvinnor som har som favoritförfattare medan det enbart är kvinnor som har
Marian Keyes som alternativ. Det är fler i biblioteksgruppen än i folkhögskolegruppen
som har angett många olika genrer, annars är det ingen större skillnad i deras val av
genrer.

Det är så som artikelförfattarna till artikeln Kafka hade inte heller koll menar, att i den
unga generationen läser man företrädesvis samma kultböcker som föregående
generation slukat (Thente & Sjunnesson 1996, s. 40). Det är t.ex. respondenter i vår
undersökning som uppgett Tolkien, Hesse och Kafka som favoritförfattare. Brott och
straff av Fjodor Dostojevskij är också en bok som kan räknas hit och det är den boken
och/eller författare som flest uppgett att de tycker om. Många i vår undersökning läser
klassiker och mycket så kallad kvalitetslitteratur och enligt Kulturbarometern i detalj:
Tema litteratur och bibliotek har en större del inom ungdomsgruppen som studerar
senast läst en kvalitetsförfattare (1997, s. 20).

De källor vi anlitar redovisar inte några läsarundersökningar som har samma
ålderskategori som vi, d.v.s. unga vuxna, men Ulla Lundqvist har läst och analyserat ett
antal böcker som ungdomar läser. Hon tar t.ex. upp Jean M Auels serie om
Grottbjörnens folk, vilken vår respondent Anna är fascinerad av. Lundqvist menar att
denna typ av böcker faller mellan de båda kretsloppen och hon anser inte att någon av
böckerna har någon litterär kvalitet men bjuder både på underhållning och spänning
(1988, s. 176). Många utav våra respondenter tycker om att läsa den här typen av
litteratur och detta stämmer med Kulturbarometern som visar att de genrer som
dominerar bland ungdomar är spänning, romantik och science fiction (1997, s. 20). De
källor vi anlitar redovisar inte hur unga vuxna förhåller sig till kvalitetslitteratur
och/eller klassiker utan det som finns handlar om populärlitteratur.

Vilka läspreferenser har kvinnor/män?

I vår enkät har vi skiljt kvinnors och mäns läspreferenser åt för att se om det är någon
skillnad mellan dem. I enkätsvaren framkommer det att kvinnorna namnger fler
författare och titlar än männen. Kvinnorna läser lika gärna manliga som kvinnliga
författare medan männen föredrar manliga författare. Våra resultat uppvisar likheter
med Maria Skoglunds magisteruppsats (se 2.6). I vår undersökning är det enbart
kvinnor som läser romantiska böcker medan männen läser mer science fiction,
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historiska romaner och lyrik. Att det förhåller sig så kan förklaras av Mary Gerharts
resonemang om att vissa böcker t.ex. romantiska romaner är skrivna för och läses av
kvinnor medan andra genrer är skrivna för och läses av män (1992, s. 5). På fråga 5.3.2
och 5.3.3 som handlar om vilka skönlitterära böcker respondenterna tycker om
framkommer det att kvinnorna läser många olika genrer. De nämner t.ex. fantasy, barn-
och ungdomsböcker, deckare och klassiker av främst kvinnliga författare. Även männen
läser olika genrer, men det som är utmärkande för svaren är att de läser mycket s.k.
kvalitetslitteratur av manliga författare t.ex. Hesse och Dostojevskij. Ett par män har i
sina citat framhållit att de gärna läser mer filosofiska böcker. Det som är mest
framträdande hos kvinnorna i vår undersökning är att de tycker mycket om att läsa
realistiska/dokumentära skildringar om människor med tragiska livsöden. Få män har
uppgett att de tycker om att läsa liknande böcker. Både kvinnor och män läser romaner
av unga författare.

Att Sally Robinsons tankar om att det litterära värdet utgår från den maskulina
standarden framkommer även bland våra intervjurespondenter (1991, s. 10f). Beata
säger att hon fram till hon läste Moa Martinson var kritisk till kvinnliga författare.
Cecilia har mest läst s.k. kvalitetslitteratur av manliga författare eftersom det är de
manliga författarskapen som har lyfts fram. Gabriella däremot intresserar sig för
kvinnliga författare och skulle gärna vilja läsa mer av bortglömda kvinnliga författare.
Disa läser helst böcker av kvinnliga författare eftersom hon tycker att dessa beskriver
verkligheten bättre. Filippa däremot tycker inte att man ska göra en uppdelning mellan
kvinno- och manslitteratur. Erik läser mest av kvinnliga författare och skiljer på så sätt
ut sig från andra män i vår undersökning.

Varför läser unga vuxna skönlitteratur?

De flesta har på denna fråga uppgett att de läser för avkoppling och underhållning.
Dessa alternativ följs av personlig upplevelse, spänning, bildning, läsa om andra och
verklighetsflykt. Det finns inte någon större skillnad i hur män och kvinnor ser på sin
läsning av skönlitteratur utan allt utom alternativet att alla andra har läst boken ses som
viktiga argument till varför man läser skönlitteratur. Både i enkätsvaren och i
intervjuerna framkommer det att det stora flertalet läser av olika anledningar. Det går
inte att här renodla Lundblads och Vesterlunds kategorier utan de flesta rör sig över
gränserna och uppvisar drag av både underhållningsläsning, känslomässig eller
existentiell läsning och allmänbildande läsning. Inte heller går det att applicera
Furhammars fyra kategorier av läsutbyte på alla respondenter utan de flesta rör sig
mellan kategorierna beroende på vilken typ av litteratur man läser. Bland våra
intervjupersoner är det enbart Beata som inte läser för underhållning. Vi har dock inte
funnit att de som läser populärlitteratur för underhållning uppvisar en passiviserande
läsning. Anledningen till att våra respondenter vill läsa för underhållning stämmer
överens med Gunnar Hanssons undersökning. Inte heller alternativet verklighetsflykt
skulle i vår undersökning innebära en passiviserande läsning utan även här är det
spänning och inlevelse man söker för att för ett tag kunna lämna sig egen verklighet.
Motiven till varför våra respondenter läser skönlitteratur stämmer också till en del in på
Janice Radways studie.

En förklaring till att respondenterna läser olika typer av skönlitteratur och att de läser
för olika syften kan vara att människors estetiska smak kan förklaras av mängden
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kulturellt kapital (Bourdieu 1991, s. 15). De som föredrar att läsa s.k. kvalitetslitteratur
kan ha en viss position i livsstilarnas rum (Bourdieu 1994, s. 19. Vår uppfattning är att
biblioteksgruppen som helhet har ett större kulturellt kapital. Detta antagande grundar vi
dels på att många läser eftergymnasiala utbildningar och att de är besökare på en
skönlitterär avdelning på ett bibliotek. Det kan naturligtvis även förhålla sig så att en del
respondenter omedvetet eller medvetet vill ge en bild av sig själva som ”seriösa” läsare
och att man försöker försköna verkligheten genom att ange att man gärna läser en typ av
böcker som man tror det förväntas att man ska läsa.

Vilken betydelse har läsning av skönlitterära texter för unga vuxna?

Hur man upplever en text och vilken betydelse den har för individen är svårt att
förmedla i en intervjusituation och i enkätsvaren är det ännu svårare. Därför är det här
viktigt att hitta en teori som kan hjälpa oss att förstå vilken betydelse läsning av
skönlitterära texter kan ha för olika individer. Vi anser att reader-response som teori kan
ge oss en värdefull förståelse för hur våra respondenter upplever sin läsning av
skönlitterära texter eftersom teorin fokuserar på läsarens roll. Både Rosenblatt, Iser och
Holland talar om hur viktig igenkänningen är under själva läsningen. Många av våra
respondenter upplever att detta är en mycket viktig faktor i upplevelsen av en text och
detta gäller framförallt de som läser för terapeutiska syften. Identifikationen med
personerna i en bok är också något som är viktigt för våra respondenter. Enligt
Rosenblatt kan litteraturen ge oss ställföreträdande upplevelser och detta är
betydelsefullt för unga vuxna som kanske har fullt upp med att hitta sin identitet.
Holland går till och med så långt att han menar att litteraturen låter oss reagera på ett
djupare och rikare sätt än vad vi kan till verkligheten. Iser talar om det faktum att man
som läsare av en text enbart utsätts för fiktiva risker. En del av våra respondenter påtalar
att de i läsningen kan göra erfarenheter som de annars inte skulle göra, t.ex. så framför
Gabriella tankar om hur hon genom sin läsning kommer utanför sin egen värld.

Många av våra respondenter både i enkäten och i intervjuerna framhåller hur viktigt de
tycker det är att man kan känna igen sig i en bok. Att kunna identifiera sig med
personerna i berättelsen är det också många som tycker är betydelsefullt. Många läser
utifrån terapeutiska syften och med stor inlevelse. Ett flertal tycker om att läsa om
existentiella frågor och många, framför allt kvinnor, vill läsa om människors livsöden.
Utifrån detta resonemang skulle de av våra respondenter som läser på detta sätt kunna
placeras in i Furhammars kategorier personlig upplevelseläsning och personlig
instrumentell läsning. Utifrån Lundblad och Vesterlunds kategorier skulle dessa
respondenter rymmas inom känslomässig eller existentiell läsning.

Catherine Sheldrick Ross studie om läsupplevelsens inverkan tycker vi uppvisar stora
likheter med den betydelse våra respondenter anger att läsningen har för dem. Precis
som i hennes studie så använder sig respondenterna i vår undersökning av sina egna
livserfarenheter för att finna mening i texten och de använder texten för att finna mening
i sitt eget liv. Vi tycker att vår undersökning visar att läsning av skönlitteratur har
betydelse för formandet av den egna identiteten och kan vara en hjälp i förståelsen av
sig själv och andra. Vi anser att det är speciellt viktigt hos den unge vuxne även om
samma sorts läsning givetvis förekommer i alla ålderskategorier.
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Innehållet i en bok är det som de flesta värdesätter men en del framhåller även att
språket, berättartekniken och miljön är viktig. I Jonas Rasmussens magisteruppsats är de
greppen något som hans respondenter reflekterar ytterst lite över, inte heller är detta
något som lyfts fram i de andra läsarundersökningar som vi tagit del av.

Läsning av skönlitteratur kan också ha betydelse för att finna gemenskap med andra
vilket framgår av Maria Ulfgards avhandling. Filippa och Erik läser till stor del samma
typ av skönlitteratur och Filippa uttalar sig om att det i hennes kretsar finns böcker som
man ”måste ha läst”. Cecilia och Gabriella har båda deltagit i läsecirklar och där
diskuterat skönlitteratur.

Hur får de unga vuxna tillgång till den skönlitteratur de läser?

De flesta av våra respondenter får tillgång till de böcker de vill läsa på bibliotek. Att det
är så många ur biblioteksgruppen som lånar böcker på bibliotek är ju inte förvånande i
och med att vi delade ut vår enkät på biblioteket, men även i folkhögskolegruppen är det
vanligast att respondenterna får tag i de böcker de vill läsa på bibliotek. En anledning
till det kan förstås vara att det på folkhögskolan finns ett bibliotek, som i varje fall hos
våra intervjurespondenter från folkhögskolan är mycket uppskattat. De flesta
respondenterna är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt bibliotek och det är ytterst
få som inte är nöjda.

Det är ungefär lika vanligt att man lånar böcker av kompisar som att köpa böcker i
bokhandeln. Många av våra respondenter uppger att de köper mycket pocketböcker
antingen för att det är billigt eller för att de inte hittar de böcker de vill läsa på
biblioteket. Det gäller då främst nyare litteratur som oftast är utlånad på biblioteket. En
del respondenter anger även att de hellre vill äga boken själva i stället för att låna på
bibliotek. Den ökade pocketutgivningen har bidragit till att fler har råd att köpa böcker
och både tillgången och tillgängligheten till litteratur har ökat. Detta stämmer överens
med Svedjedal och Blomgrens resonemang (2004, s. B08).

Om vi återkopplar till vår problemformulering så anser vi att frågeställningarna har
blivit besvarade. Våra resultat stämmer ganska väl överens med den förförståelse vi
hade. Liksom vi trodde finns unga vuxnas läspreferenser inom många olika genrer och
både inom den s.k. kvalitets- och populärlitteraturen. Romaner av nutida författare är
populärast. Läspreferenserna bland kvinnor och män skiljer sig åt. Det som är mest
utmärkande och vad vi inte visste är att kvinnor i så hög grad tycker om att läsa
realistiska skildringar. Vi trodde att fantasy är en populär genre vilken den inte visade
sig vara i vår undersökning. Att klassiker är så populära trodde vi inte heller. Vilken typ
av skönlitteratur man väljer att läsa kan ha med både genus och individens kulturella
kapital att göra.

Många läser för nöje och avkoppling, men det är även så att de flesta läser för att söka
svar på existentiella frågor. För en del har läsningen även en terapeutisk funktion och
för många kan skönlitteraturen vara en hjälp i vuxenblivandet. Att känna igen sig själv i
boken är en viktig faktor.
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De flesta i vår undersökning får litteraturtips av kompisar. Biblioteket spelar också en
stor roll i valet av skönlitteratur. De flesta hittar sin litteratur på bibliotek, men det är
även många som köper böcker. Det är främst pocketböcker de köper.

Vi anser att frågan om hur skönlitteratur kan vara både till glädje och nytta för unga
vuxna är ett intressant område och vi hoppas att vår uppsats kan vara ett bidrag till
vidare forskning. Vad vi har funnit finns det inte mycket forskning om läsning av
skönlitteratur inom denna åldersgrupp. Vad som är utmärkande för vår studie är de
flesta läser många olika genrer och av olika anledningar. Många läser s.k.
kvalitetslitteratur och populärlitteratur. Vad som framkommer är också att ett flertal
tycker att igenkänning och identifikation är viktigt i läsning av skönlitteratur. Ett flertal
framhåller även läsningens terapeutiska funktion och existentiella värden. Vad som
framkommer i vår undersökning är att det i stor utsträckning är samma ”kultböcker”
som läses i dag som av tidigare generationer. En intressant fråga som väckts hos oss är
vilka framtidens ”kultböcker” kommer att vara. Det kan också vara till nytta för
bibliotek och skola att känna till unga vuxnas läspreferenser och den betydelse läsning
av skönlitteratur har för dem.
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8. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxnas läsning av skönlitteratur ser
ut. Vi undersöker läspreferenser, läsningens betydelse och tillgång till skönlitteratur.
Våra frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är följande: Vilken typ av
skönlitteratur läser unga vuxna? Är det någon speciell genre och/eller titel som
dominerar? Vilka läspreferenser har unga män och kvinnor? Varför läser unga vuxna
skönlitteratur? Vilken betydelse har läsning av skönlitterära texter för unga vuxna? Hur
får de unga vuxna tillgång till den skönlitteratur de läser?

Vi presenterar några användarstudier som har anknytning till vårt ämne. Studierna
handlar om läsupplevelsens inverkan, tonårsflickors läsning, läsning av populärlitteratur
och varför man läser skönlitteratur.

I vårt teorikapitel tar vi upp olika teoretiska perspektiv för att få en förståelse för ämnet
och kunna besvara våra frågeställningar. Ungdoms- och genusbegreppet är
grundläggande för uppsatsen. Vi tar vidare upp diskussionen om kvalitets- och
populärlitteratur vilken följs av en genomgång av några litterära genrer. Vi lägger
tyngdpunkten på frågan om vilken typ av skönlitteratur unga vuxna läser och läsningens
betydelse. Den teori vi använder oss av för att kunna förstå läsningens betydelse är
reader-response criticism. Genusteori har betydelse för att förstå valet av skönlitteratur,
men även teorier om kulturellt kapital är av betydelse. Teorier om hur litteraturen når
fram till läsaren finner vi inom litteratursociologin.

Materialet för vår studie har vi erhållit via enkäter som delades ut på en folkhögskola
och på en skönlitterär avdelning på ett bibliotek. Enkäten besvarades av 56 personer i
åldern 18-26 år. Vi har även utfört en intervjuundersökning med sju respondenter vilka
vi fann via enkäterna. Med våra enkäter och intervjuer har vi kombinerat en kvantitativ
och kvalitativ metod. Genom de öppna frågorna i enkäten och de efterföljande
intervjuerna får man en kvalitativ fördjupning av frågeställningarna. I vårt enkätmaterial
får vi en övergripande bild av unga vuxnas läsning av skönlitteratur och skillnaden
mellan kvinnor och mäns läsning. Till viss del framkommer även en skillnad mellan de
två grupperna.

Genom våra undersökningar framkommer det att:

Kvinnorna tycker mer om att läsa på sin fritid än männen. Biblioteksgruppen som
helhet läser mer skönlitteratur än folkhögskolegruppen.

Våra respondenter läser många olika sorters genrer, både inom kvalitets- och
populärlitteratur. I enkätsvaren framkommer det att de flesta läser romaner av nutida
författare. Därefter kommer klassiker, deckare, historiska romaner, noveller, thrillers,
lyrik, romantik, fantasy och science fiction i nämnd ordning. Det som läses är både
klassiker och nya ”populära” böcker. Det är sex personer som har uppgett att Fjodor
Dostojevskij är en favoritförfattare och fem personer har namngett Marian Keyes som
favorit.



91

I enkätsvaren framgår det att kvinnor lika gärna läser manliga som kvinnliga författare
medan männen föredrar manliga författare. I intervjuerna framkommer det att synen på
kvinnligt/manligt författarskap skiljer sig åt. En del av kvinnorna och vår ende manlige
respondent föredrar kvinnliga författare medan ett par av dem mest läser manliga
författare eftersom det av tradition är de manliga författarskapen som lyfts fram.
Kvinnorna som grupp läser många olika genrer och många tycker om
realistiska/dokumentära skildringar om människors tragiska livsöden. Även männen
läser litteratur från olika genrer. Det är enbart kvinnor som läser romantiska böcker och
det är mest män som läser science fiction. Vad som är framträdande för de män som
motiverat sina svar är att de läser mycket s.k. kvalitetslitteratur av manliga författare
och en del har även uppgett att de gärna läser mer filosofiska/psykologiska böcker. Det
är enbart män från biblioteksgruppen som har motiverat sina svar.

Våra respondenter läser av många olika anledningar och att renodla några kategorier är
inte möjligt utan de flesta rör sig över gränserna och uppvisar drag av både
underhållningsläsning, känslomässig och/eller existentiell läsning och allmänbildande
läsning. Våra intervjupersoners läsutbyte rör sig mellan kategorierna, personlig
upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och
opersonlig instrumentell läsning.

Varför våra respondenter läser olika typer av skönlitteratur och i olika syften kan bl.a.
förklaras av deras kulturella kapital.

Igenkänning är en viktig faktor för många av våra respondenter, framförallt för de som
läser för terapeutiska syften. Att kunna identifiera sig med personerna i boken är också
viktigt. Många läser med stor inlevelse. För en del av våra respondenter har läsningen
en viss betydelse för identitetsutvecklingen. Den kan vara en hjälp i förståelsen av sig
själv och andra.

Förutom innehållet i en skönlitterär text tycker flera av våra respondenter att språket,
berättartekniken och miljön är viktig.

Läsning av skönlitteratur kan även ha betydelse för att finna gemenskap med andra.
Inom vissa grupper, som ett par av våra respondenter tillhör, förutsätts det att man bör
läsa vissa böcker.

Tips på vilka skönlitterära böcker man vill läsa får de flesta från kompisar, familj och
bibliotek. Bibliotek är det ställe där de flesta hittar de böcker som de vill läsa. Detta
alternativ följs av att låna av kompisar och att köpa böcker i bokhandeln. De böcker
som köps är framförallt i pocket.
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9. Källförteckning

9.1 Otryckta källor

Muntliga källor i författarnas ägo

Alingsås bibliotek. Intervju 2003-03-14 med bibliotekarie

Intervjuer med två studerande på folkhögskola och fem biblioteksbesökare, gjorda i maj
och september 2003.

Skriftliga källor i författarnas ägo

56 enkäter, insamlade våren 2003.
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10.Bilagor

1. Enkät om unga vuxnas läsvanor

Vi som har gjort den här enkäten studerar på Bibliotekshögskolan i Borås och enkäten
kommer att användas i en magisteruppsats om unga vuxnas förhållande till
skönlitteratur. Vi är väldigt tacksamma om du vill ta dig tid att svara på våra frågor. När
du har svarat är det bara att stoppa enkäten i det frankerade och adresserade
svarskuvertet.

1. Kvinna []
    Man []

2. Din ålder: ………………………………………………………………………….

3. Utbildning och nuvarande
sysselsättning :…………………………………………………………………………?

4. Tycker du om att läsa på din fritid?
Ja mycket []
Ganska mycket []
Nej []

5. Vad läser du? (Flera svarsalternativ är möjliga)
Skönlitteratur []
Facklitteratur []
Tidskrifter []
Dagstidningar []
Inget []

Annat:…………………………………………………………………………………?

6. Läser du helst fack eller skönlitteratur?
Facklitteratur []
Skönlitteratur []

Annat:
…………………………………………………………………………………………?

7. Vilken sorts skönlitteratur läser du helst? (Flera svarsalternativ är möjliga)
Deckare []
Thriller []
Fantasy []
Science Fiction []
Klassiker []
Romantik []
Noveller []
Romaner av nutida författare []
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Historiska romaner []
Lyrik []
Annat:
…………………………………………………………………………………………?

8. Nämn några skönlitterära böcker och eller författare som du tycker om?
…………………………………………………………………………………………?
9. Finns det några speciella böcker som har betytt mycket för dig personligen?
Vilka:
…………………………………………………………………………………………?

Motivera gärna varför:
………………………………………………………………………………………………………….?

10. Varför läser du skönlitteratur? (Flera svarsalternativ är möjliga)
Avkoppling []
Underhållning []
Verklighetsflykt []
Spänning                            []
Sätta mig in i andra människors liv []  
Bildningssyfte []
Personlig upplevelse []
"Alla andra" har läst boken  []

Annat:
…………………………………………………………………………………………?

11. Hur ofta läser du skönlitteratur?
Varje dag []
Några gånger i veckan []
Någon gång i veckan []
Några gånger i månaden []
Någon gång i månaden []
Mer sällan []
Aldrig []

Annat:
…………………………………………………………………………………………?

12. Varifrån får du tips på vilka skönlitterära böcker du vill läsa? (Flera
svarsalternativ är möjliga)
Kompisar []
Familj []
Bibliotek []
Bokhandel []
Bokklubbar []
Tidningar/tidskrifter []
TV / radio []

Annat:
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…………………………………………………………………………………………?

13. Hur får du tag på de skönlitterära böckerna du vill läsa? (Flera svarsalternativ
är möjliga)
Lån av kompisar []
Finns hemma []
Bibliotek []
Bokhandel []
Bokklubb []
Antikvariat []

Annat:
…………………………………………………………………………………………?

14. Brukar du besöka bibliotek?
Ja []
Nej []

Om ja hur ofta och vilket bibliotek:
…………………………………………………………………………………………?

15. Vad gör du på biblioteket? (Flera svarsalternativ är möjliga)
Lånar facklitteratur []
Lånar skönlitteratur []
Läser tidningar/ tidskrifter []
Studerar []
Lyssnar på musik []
Använder datorer []
Söker information []
Tittar på utställningar []
Lyssnar på föredrag []

Annat:
…………………………………………………………………………………………?

16. Brukar du hitta de skönlitterära böckerna du vill läsa på biblioteket?
Ja, ofta []
Ibland []
Nej, aldrig []

Motivera gärna ditt svar:
…………………………………………………………………………………………?

17. Är du nöjd med ditt biblioteks utbud av skönlitteratur?
Ja, mycket []
Ganska nöjd []
Nej []

Motivera gärna varför:
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…………………………………………………………………………………………?

18. Är du nöjd med ditt biblioteks utbud av annan litteratur och information?
Ja, mycket []
Ganska nöjd []
Nej []

Motivera gärna varför:
………………………………………………………………………………………………………?

19. Vilka kulturaktiviteter brukar du ägna dig åt på din fritid? (Flera
svarsalternativ är möjliga)
Bio []
Teater []
Musikarrangemang []
Gå på museum []
Annat:
…………………………………………………………………………………………?

I en enkät är det bara möjligt att få fram en begränsad mängd information. För att få
veta mer om just ditt förhållande till skönlitteratur så undrar vi om du skulle ha lust att
delta i  en intervju?
Självklart är du helt anonym både i enkäten och i intervjun.

Anmälan om du kan tänka dig att delta i en intervju

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

Dessa uppgifter behöver vi endast för att kunna nå dig inför en intervju, sedan är du helt
anonym.

Tack för din medverkan!
Eva Ranglin och Marianne Tengfjord

2. INTERVJUMANUAL

Bakgrund

Kön, ålder, familj, sysselsättning

Barndom
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Läste du mycket som barn?
Läste dina föräldrar för dig?
Finns det någon eller några böcker som du minns speciellt? Varför?
Var läsning betydelsefullt för dig under barndomen och tidig tonår?
När började du läsa vuxenlitteratur?

Läsvanor i dag

Hur ofta läser du skönlitteratur?
Vilka genrer läser du oftast?
Nämn några favorittitlar och författare.
Lägger du någon vikt vid författarens kön och/eller ålder?

Tillgång till litteratur

Hur väljer du de böcker du vill läsa?
Hur får du tag i de böcker du läser?  (bibliotek, bokhandel, vänner)
Har det utökade utbudet av billiga böcker (pocket) någon inverkan på dina läsvanor?

Läsupplevelser

Vad är det som gör en bok bra?
Vad tycker du att den ska innehålla?
Kan du nämna någon eller några böcker som har haft stor betydelse för dig? Varför?
Tycker du att läsning av skönlitteratur påverkar ditt eget liv? Hur?
Brukar du diskutera böcker du läst med andra?

Medie- och kulturvanor

Bokens ställning i förhållande till andra medier (TV, radio video, tidningar, tidskrifter)
Vilka andra kulturaktiviteter brukar du ägna dig åt? (musik, bio, teater, museer etc.)
Bokens ställning i förhållande till andra kulturaktiviteter.

Bibliotek

Hur ofta brukar du besöka bibliotek?
Vad gör du på biblioteket?
Är du nöjd med biblioteket? (bestånd, service, miljö)
Saknar du någonting på biblioteket?

3. Namngivna författare och titlar, kvinnor och män

Adams, Douglas (3)
Andersson, Dan
Andersen, HC (2)
Andersson, Mary
Andrews, Virginia



102

Asimov, Isaac
Asturias, Miguel Ángel
Axelsson, Majgull (2)
Auel, Jean M
Austen, Jane (2)
Auster, Paul (2)

Bengtsson, Frans G
Binchy, Maeve (3)
Boye, Karin (3)
Brown, Sandra

Christie, Agatha
Claesson, Stig
Clarke, Arthur C
Clancy, Tom

Dahl, Roald
Dagerman, Stig
Dahlström, Sture
Dickens, Charles
Dostojevskij, Fjodor (6)

Eddings, David (3)
Einhorn, Jerzy
Ekbom, Jan-Olof
Ende, Michael
Enquist, P-O
Elliot, T. S.
Ericsdotter, Åsa
Evans Nicholas

Fielding, Helen
Flygt, Torbjörn
Fredriksson, Marianne
Fredriksson, Marie
Frimansson, Inger
Gaiman, Neil
Gardell, Jonas (4)
George, Elisabeth
Gripe, Maria (4)
Grisham, John
Guillou, Jan (3)

Hallberg, Bengt
Hansson, Bob
Hayden, Torey (3)
Hede, Maria
Herriot, James
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Hesse, Herman (3)
Hoeg, Peter
Holmqvist, Ninni
Holt, Anne (2)

Johansson, Elsie
Johnson, Eyvind (2)
Jordan, Robert
Joyce, James (3)

Kafka, Franz (2)
Kampås, Ingrid
Kandre, Mare
Keyes, Marian (5)
King Stephen (2)
Koontz, Dean (2)

Lagerkvist, Pär (2)
Le Guin, Ursula K.
Lindgren, Astrid (4)
Lindgren, Torgny
Loe, Erlend (4)
London, Jack
Lundell, Ulf
Lärn, Viveca (2)

Mailer, Norman
Mankell, Henning (4)
Marklund, Liza (4)
Martinson, Harry
Martinson, Moa
Mazetti, Katarina
Moberg, Vilhelm
Molin, Lars
Morrison, Toni

Nesser, Håkan
Nilsson, Johanna (3)
Nin, Anaïs

Paasilinna, Arto
Pelzer, Dave
Persson, Leif G. W.
Plath, Sylvia (2)
Poe, Edgar Allan
Pohl, Peter (3)
Pratchett, Terry (2)

Remarque, Erich Maria
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Rhinehart, Luke (3)
Rowling, J. K.
Rynell, Elisabeth

Sandell, Cora
Sheehy, Gail
Solomin, Nina

Tart, Donna
Tikkanen, Märta
Tolkien J.R.R.
Trollope, Joanna
Tunström, Göran
Tursten, Helena

Unge, Mirja

Vall, Emma

Wolf, Virginia

Namngivna titlar, kvinnor och män

Anna Karenina
Aprilhäxan
Arn
Avgrundens folk

Bakom stängda dörrar
Barabbas
Beach
Belgarion och Mallora serien
Belladonna
Berättelser på tidens strand
Blåst
Borta med vinden
Bridget Jones dagbok
Brott och straff (3)
Brudgång
Burpojken

De nakna och döda
Den gröna milen
Den hemliga historien
Den nionde insikten
Den oändliga historien (2)
Den unge Werthers lidanden
Det
Det var ur munnarna orden kom
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Dumskallarnas sammansvärjning

En komikers uppväxt (2)
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