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Abstract 
This thesis examines the literature promotion towards adults in an established literary magazine. The basis for 
the study are the different surveys noting the decline in the populations reading and writing abilities.  

The aim of the thesis is to investigate the attitudes towards, and images of, reading and literature appearing i 
the magazine Vi Läser, from 2011 to 2015. The research questions are concerned with the beliefs and percept-
ions in regards to reading that Vi Läser convey, and what aspects of literature the magazine emphasizes. As a 
theoretical basis the critical discourse analysis as formulated by the linguist Norman Fairclough has been 
utilized. It is supplemented with Pierre Bordieus work on social differentiation and the theory of reading dimens-
ions outlined by Sten Furhammar. A close reading has been applied to the selected issues of Vi Läser, whereby 
three dominant discourses has been made visible. These are termed ”the prestige discourse”, ”the utility di-
scourse” and ”the pleasure discourse”.  

The studys findings are put in relation to the relevant discursive and social practices. The discursive 
practice examined is the realm of printed journals. This proved to be marked by a variety of approaches towards 
reading, and it was found that the discourses prevalent in Vi Läser constituted only a small selection of the medi-
ated images of the activity. The social practice of interest is the realm of the public library. The findings illust-
rate a considerable congruence between the images of reading promoted in Vi Läser to that of official documents 
and reports. At the same time, it is stated that adults are a low priority in the context of the public library. Vi 
Läsers literature promotion is considered to have an important role to play in this regard. Finally, it is suggested 
that public libraries embrace Vi Läsers pleasure discourse in its literature promotion towards adults. 
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Inledning 

Svenskarnas läsvanor är ett område som har uppmärksammats de senaste åren.  
Enligt regeringens slutbetänkande av Litteraturutredningen 2012 pekar de under-
sökningar som ligger till grund för utredningen på en negativ trend avseende ”läs-
förståelse, läsvanor och intresse för litteratur och läsning i Sverige.”1 Som en or-
sak brukar konkurrens från nya medier, framförallt internet, framföras.2 I sats-
ningar av denna typ är det vanligt att särskilt lässvaga grupper ringas in och tas i 
beaktande. Framförallt rör det sig om ungdomars, och i synnerhet pojkars, sjun-
kande läsförmågor.3 Dessa undersökningar stödjer sig i hög grad på mätningar 
som PIRLS (Progress in International Reading Literacy) och PISA (Programme 
for International Student Assessment), där de svenska resultaten sätts i ett inter-
nationellt sammanhang. Åtgärder i form av läsfrämjande arbete följer ofta på mät-
ningar av detta slag.4  

     Orsakerna till dagens förhållande är många och svåra att tyda. Denna upp-
sats utgör ett försök att belysa och klargöra en aspekt av den komplicerade väv av 
uppfattningar, attityder och föreställningar som ligger till grund för den rådande 
situationen. Att människor exponeras för mer text och information än någonsin 
tidigare, samtidigt som tillägnandet och förståelsen av texterna försämras, är ett 
paradoxalt förhållande som kräver ingående och fördjupade undersökningar. Till 
skillnad från många andra studier fokuserar den här uppsatsen inte på läsfräm-
jande insatser riktade mot barn och unga. Istället har valet fallit på en granskning 
av synen på läsning och läsningens värde i en etablerad tidskrift nischad på just 
detta område. Tidskriften Vi Läser har sedan starten 2008 varit en självutnämnd 
förmedlare av god litteratur. I denna undersökning kommer de föreställningar, 
värderingar och synsätt på läsning som kommer till uttryck i tidskriften att grans-
kas utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv.  

     Föreliggande uppsats kan ses som en länk i en kedja av tidigare Master-
uppsatser framlagda vid Uppsala Universitet. Bodil Ekelund har i uppsatsen Bio-

                                                
1 Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen. SOU 2012:65, s 39. 
2 Ibid., s 41. 
3 Andersson (2015), Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området, Statens 
kulturråd, Stockholm, s 7. 
4 Andersson, s 11; Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen. SOU 2012:65, s 101. 
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grafier om gangsters och åldrande rockstjärnor som snortar myror5 med hjälp av 
kritisk diskursanalys undersökt litteraturförmedlingen i livsstilsmagasin riktade 
till män. I hennes efterföljd har Daniel Flood i sin uppsats Läsning i omedelbar-
hetens tidsålder6 på ett liknande vis belyst den förmedling av litteratur gentemot 
barn och ungdomar som förekommer i tidningen Kamratposten. Sammantagna 
visar deras bidrag hur varierad litteraturförmedling riktad till olika målgrupper 
kan vara. I denna uppsats kommer fokus att ligga på litteraturförmedlingen i en 
tidskrift som är särskilt profilerad på detta område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
5 Masteruppsats inom biblioteks- & informationsvetenskap, institutionen för ABM, 2010. 
6 Masteruppsats inom biblioteks- & informationsvetenskap, institutionen för ABM, 2012. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de attityder till läsning som förekommer i 
en litteraturförmedlande tidskrift riktad till vuxna. För detta ändamål har tidskrif-
ten Vi Läser, årgångarna 2011 till 2015, valts. Förhoppningen är att en undersök-
ning av detta slag kan kasta ljus på de bakomliggande mekanismer som styr tid-
skriftens urval- och bedömningskriterier och i förlängningen också på vilken bild 
av läsning som de utåt förmedlar. Genom att härleda tidskriftens litteraturförmed-
lande anspråk till olika diskurser kommer denna uppsats att försöka svara på ett 
antal frågor som rör synen på läsning och på skönlitteratur. Resultaten av under-
sökningen sätts sedan i relation till en samhällelig kontext där folkbilioteksin-
stitutionen står i centrum. 
 
Uppsatsen har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 
 
1. Vilka föreställningar och vilka uppfattningar kring läsning förmedlar tidskriften 
Vi Läser? 

 
2. Vilka aspekter av skönlitteraturen lyfts fram som intressanta och vilka uteläm-
nas? 
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Tidigare forskning 

 
Denna uppsats grundar sig på forskning om biblioteket som en litteraturförmed-
lande institution. Uppsatsens intresseområde är först och främst hur litteraturför-
medlingen ser ut på folkbibliotek, då detta är den sfär där skönlitteraturen har 
störst utbredning. Detta kapitel redogör för den forskning som äger relevans för 
uppsatsen. Kapitlet är indelat i tre sektioner. Den första sektionen presenterar tidi-
gare framlagda master- eller magisteruppsatser som berör litteraturförmedling och 
olika bilder av läsning. Följande sektion tar fasta på de utredningar och politiska 
dokument som behandlar dessa frågor. Slutligen riktas blicken mot den svenska 
och internationella forskning som är intressant i detta sammanhang. 

Uppsatser 
En för föreliggande uppsats viktig utgångspunkt har varit den tidigare nämnda 
uppsatsen Biografier om gangsters och rockstjärnor som snortar myror av Bodil 
Ekelund. Ekelund utgår från den statistik som berättar att läsningen i samhället 
sjunker, i synnerhet bland män. Med ambitionen att öka förståelsen kring fenome-
net med mäns stigande ointresse för läsning undersöker hon vilka bilder av aktivi-
teten som förmedlas inom en manlig domän: livsstilsmagasin för män. Genom att 
via den kritiska diskursanalysen granska magasinen King of Sweden och Maga-
zine Café kommer hon till slutsatsen att de bilder av läsning som förmedlas i 
dessa publikationer tenderar att fokusera på facklitteratur och böcker med våld-
samt innehåll,7 samt att de manliga läsarna antas vilja läsa böcker skrivna av män.8 
Vidare menar Ekelund att magasinen förmedlar en bild av läsning av skönlittera-
tur som en icke-manlig syssla.9 Ekelund har med sin uppsats visat på att det inom 
en specifikt manlig domän råder föreställningar som sätter den skönlitterära läs-
ningen på en statusmässigt låg position, och på det viset även demonstrerat en 
möjlig orsak till den sjunkande läsningen inom denna grupp. 

                                                
7 Ekelund, s 48 f. 
8 Ibid., s 51. 
9 Ibid., s 54. 



 9 

     Daniel Floods uppsats om litteraturförmedlingen i tidningen Kamratpos-
ten, Läsning i omedelbarhetens tidsålder, tar fasta på vilka föreställningar kring 
läsning som förmedlas till barn och unga i en för denna målgrupp relevant tidning. 
Även Flood utgår från den kritiska diskursanalysen i sin undersökning. Först och 
främst identifierar Flood en skönlitteratursdiskurs i sitt material. Förekomsten av 
denna diskurs innebär att den huvudsakliga litteraturförmedlingen som uppträder i 
Kamratposten rör skönlitteratur, främst i romanform.10 I denna kontext likställs 
således läsning med läsning av skönlitteratur. Enligt författaren kan detta förhål-
lande vara problematiskt, då skönlitteratursdiskursen osynliggör och därigenom 
diskrediterar läsning av annan typ av litteratur, till exempel facklitteratur.11 Ett 
annat fynd Flood gör i sin läsning av Kamratpostens litteraturförmedlande texter 
är vad han benämner ”hastighetsdiskursen”.12 Denna förespråkar böcker med ett 
lättillgängligt språk och berättelser som karaktäriseras av spännande händelser 
som avlöser varandra i ett hastigt tempo. En bok som uppfattas som ”seg”, det vill 
säga ”svårforcerad, tråkig eller långsam”,13 av Kamratpostens recensenter får ne-
gativa omdömen. Detta menar Flood speglar en tendens i ett postmodern samhälle 
vars kännetecken är snabb teknologisk utveckling och en omedelbarhet i männi-
skors möten med kulturella yttringar.14 Den tredje diskursen som enligt Floods 
studie utmärker tidningens litteraturförmedling handlar om spänning. Flood menar 
att ordet ”spännande” är återkommande i bokrecensionerna, och att spänningen 
ofta ses som en hos boken inneboende egenskap. Särskilt viktig anses spänningen 
vara i en boks inledning, där den fungerar som ett incitament för fortsatt läsning. 
Spänningen är även en förmildrande egenskap, då en i övrig bristfällig bok kan få 
sitt omdöme omprövat med hänvisning till dess spännande kvaliteter.15 Även 
spänningsdiskursen speglar enligt Flood ett samtida förhållningssätt till modern 
teknologi och elektroniska medier. Dessa mediala kanaler har satt sin prägel på 
den generation som Kamratposten riktar sig till. Denna prägling innebär att den 
höga hastighet och händelserikedom som utmärker dessa mediers berättartekniker 
även åstundas i konsumtionen av äldre medieformer.16 Slutligen lyfter Flood fram 
”originalitetsdiskursen”. Den syftar både till recensenternas önskan att genom 
litteraturen erhålla nya, tidigare okända upplevelser, och till en ovilja att läsa 
böcker som upplevs vara kopior på tidigare försäljningssuccéer.17 ”Originalitets-
diskursen” kan, liksom de övriga diskurserna i Floods studie, kopplas till det sen-
moderna samhällets högteknologiska medier som ständigt utlovar nya, snabbtill-

                                                
10 Flood, s 53 ff. 
11 Ibid., s 56. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid., s 57 ff. 
15 Ibid., s 59 f. 
16 Ibid., s 61 f. 
17 Ibid., s 62. 
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gängliga upplevelser.18 Floods uppsats belyser de principer av litteraturförmedling 
som är framträdande i en tidning med barn och unga som målgrupp, och motive-
ras, på samma sätt som Ekelunds studie, med hänvisning till den sjunkande läs-
ningen inom denna grupp.19 

     Ylva Sundin undersöker i uppsatsen Den skönlitterära diskursen i BBL20 
från 2004 hur debatten rörande skönlitteraturförmedling för vuxna ter sig i 
branschtidningen Biblioteksbladet, årgångarna 1990 – 2003. Sundins utgångs-
punkt är talet om ”skönlitteraturens kris” som florerade vid tidpunkten för uppsat-
sens tillkomst. Under den undersökta perioden hade folkbiblioteken och deras 
verksamhet genomgått stora förändringar på grund av uppkomsten av ny inform-
ationsteknologi och tillströmningen av nya användargrupper, först och främst stu-
denter. Parallellt med denna utveckling var folkbiblioteken föremål för diverse 
ekonomiska åtstramningsåtgärder som innebar nedläggning av filialer och mins-
kade inköpsanslag.21 Mot denna bakgrund undersöker Sundin vilka föreställningar 
kring skönlitteraturen och förmedlingen av denna som formuleras i en för biblio-
tekarieprofessionen intressant publikation. Sundins resultat visar att det i Biblio-
teksbladet förekommer två huvudsakliga diskussionspunkter med relevans för 
hennes frågeställningar. Den första punkten handlar om kvalitetsbegreppet och 
folkbibliotekens ansvar för skönlitteraturen. Den andra punkten kretsar kring frå-
gor om urvalsprinciper och inköp. De två punkterna är dock nära sammanlän-
kade.22 I materialet upptäcker Sundin vad hon menar är en intressekonflikt gäl-
lande skönlitteraturens status på folkbiblioteken. Den ena parten i denna konflikt 
utgörs av författare, journalister och litteraturkritiker. Dessa menar att folkbiblio-
teken i många avseenden försummar sitt ansvar gentemot den ”smala” litteraturen, 
vad som även kallas ”kvalitetslitteraturen”. Kritiken riktas ofta mot bibliotekens 
inköpsprinciper, som dessa debattörer anser vara efterfrågestyrda i allt för hög 
grad.23 Bibliotekarierna har en annan uppfattning i denna fråga. Överlag är de po-
sitivt inställda till att även den så kallade ”populärlitteraturen” får ta plats på 
biblioteken, och de åberopar användarperspektivet och bibliotekens servicefunkt-
ion när de argumenterar i denna fråga. De ser heller inte en nödvändig motsättning 
mellan populär- och kvalitetslitteratur, utan menar att biblioteken kan omfatta 
bägge formerna.24 Sundins slutsats blir att diskussionerna om litteraturförmedling 
och läsfrämjande arbete är livaktiga under stora delar av den undersökta perioden, 
och att detta förhållande speglar ett stort intresse för dessa frågor. Samtidigt påpe-
kar hon att läsfrämjande och litteraturförmedlande arbete riktat mot vuxna är ned-
                                                
18 Ibid., s 64 f. 
19 Ibid., s 67. 
20 Magisteruppsats inom biblioteks- & informationsvetenskap, institutionen för ABM, 2004. 
21 Sundin, s 2. 
22 Ibid., s 72. 
23 Ibid., s 73. 
24 Ibid., s 76. 
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prioriterat inom folkbiblioteken. Hon efterlyser även en tydligare diskurs om bib-
liotekariens litteraturförmedlande roll, då debatten främst har kretsat kring frågan 
om kvalitets- kontra populärlitteratur.25 

     I en masteruppsats från 2014, Läsa för livet26, undersöker Hedvig-Christina 
Hell Carlsson hur synen på det litteraturförmedlande arbetet uttrycks hos biblio-
tekschefer på sex folkbibliotek i Sverige. Uppsatsens frågeställningar handlar om 
vilken betydelse bibliotekscheferna anser att skönlitteratur har för vuxna, samt hur 
de reflekterar kring det litteraturförmedlande arbetet. Dessutom vill Hell Carlsson 
ta reda på hur de ställer sig till den proposition som delar titel med hennes upp-
sats.27 Läsa för livet28 är resultatet av en litteraturutredning som på regeringens 
uppdrag syftade till att kartlägga kvalitetslitteraturens villkor, samt ”att se över 
hur de läsfrämjande insatserna kan utvecklas.”29 I propositionen föreslås ett nat-
ionellt läslyft, och Hell Carlsson vill utreda vad bibliotekscheferna tror att detta 
kommer få för inverkan på folkbiblioteken.30 Trots att hennes frågeställningar en-
kom berör litteraturförmedling för vuxna, finner Hell Carlsson att hennes infor-
manter ständigt återkommer till frågan om litteraturförmedling gentemot barn och 
unga. Hon drar slutsatsen att litteraturförmedling för vuxna är en fråga som inte 
prioriteras.31 Angående bibliotekschefernas litteratursyn konstaterar Hell Carlsson 
att den ligger någonstans mellan smakfostrande och efterfrågestyrd.32 En föreställ-
ning som informanterna uttrycker handlar om litteraturens förmåga att vidga läsa-
rens vyer och skänka henne förståelse för andra kulturer och sätt att leva. Detta 
ses som en del i ett folkbildande uppdrag.33 På frågan vad skönlitteraturen har för 
betydelse får hon varierade svar, men flertalet av hennes informanter betonar 
skönlitteraturens vikt med hänvisning till språkutveckling och delaktighet i ett 
demokratiskt samhälle.34  I Hell Carlssons studie går det även att utläsa en dis-
kussion kring kvalitetslitteratur och bibliotekens ansvar som liknar den som pre-
senterades i Sundins uppsats. Några av bibliotekscheferna förmedlar uppfattning-
en att det existerar en diskrepans mellan kvalitetslitteraturen och den litteratur 
som efterfrågas av användarna.35 Vad gäller inköp hävdar de flesta att de köper in 
allt som efterfrågas. Samtidigt anas en smakfostrande syn hos informatörerna: 
efterfrågeurvalet räcker inte till, utan måste kompletteras av kvalitetslitteratur in-
                                                
25 Ibid., s 77. 
26 Hell Carlsson (2014). Läsa för livet. Bibliotekschefers syn på litteraturförmedling för vuxna, masteruppsats 
i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen biblioteks- och informationsveten-
skap/bibliotekshögskolan. 
27 Ibid., s 8. 
28 Proposition 2013/14:3. Läsa för livet. 
29 Ibid., s 6. 
30 Hell Carlsson, s 8. 
31 Ibid., s 46. 
32 Ibid., s 47. 
33 Ibid. 
34 Ibid., s 48. 
35 Ibid., s 50. 
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köpt av kompetent och litteraturintresserad personal.36 I diskussionen kring propo-
sitionen Läsa för livet återkommer fokusen på barn och unga. Hell Carlsson me-
nar att hennes informanter har svårt att tala om litteraturförmedling utan att föra 
denna målgrupp på tal.37 Ett läslyft för vuxna ses som någonting positivt såtillvida 
att läsande vuxna blir till läsande förebilder för barn. I övrigt råder delade me-
ningar kring nyttan med läslyftet. Några informanter föreställer sig storslagna 
kampanjer, medan andra har svårt att se att ett läslyft kommer att göra skillnad i 
praktiken.38 

Utredningar och rapporter 
Våren 2011 tillkallade den dåvarande regeringen en kommitté med syfte att analy-
sera litteraturens ställning i Sverige. Kommittén, som fick namnet Litteraturutred-
ningen, lämnade i september 2012 in sitt slutbetänkande i form av rapporten 
Läsandets kultur.39 En uttalad målsättning med utredningen var att frambringa 
förslag för att få till stånd ett ökat läsande bland befolkningen, samt att säkra den-
nas tillgång till kvalitetslitteratur. Utredningen undersöker olika aspekter av läs-
ning. Bland annat analyseras befolkningens läsvanor och –färdigheter.40 Som 
brukligt är i utredningar med dessa utgångspunkter läggs ett särskilt fokus på barn 
och ungas läsning.41 I utredningen fastslås att läsningen har ett egenvärde oavsett 
vad som läses, då läsning i sig stärker läsförmågan. Samtidigt påpekas att även 
vad som läses är av betydelse, och det slås ett slag för längre sammanhängande 
texter av viss komplexitet.42 Detta på grund av att ”en mer utvecklad läsförståelse 
[är] viktig för att som medborgare fullt ut kunna delta i det demokratiska samta-
let.43 Försämrad läsförståelse ses som ett hot mot demokratin. Vidare kopplas läs-
förståelsen till utbildning, och i förlängningen till ”Sveriges konkurrenskraft i 
framtiden.”44 Det poängteras dock att dessa synsätt är instrumentella och att det 
finns andra skäl till läsning. Här framhävs ett humanistiskt förhållningssätt till 
läsningen. Detta förhållningssätt betonar den estetiska upplevelsen av det skönlit-
terära verket, och kopplas till ett bildningsideal där en förtrogenhet med konstnär-
liga uttryck ses som eftersträvansvärt. Ett sådan bildningsideal hör samman med 
en förståelse av det gemensamma kulturarvet. Enligt rapporten bör ett misslyck-

                                                
36 Ibid., s 49. 
37 Ibid., s 52. 
38 Ibid., s52 f. 
39 Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen. SOU 2012:65. 
40 Ibid., s 11. 
41 Ibid., s 30. 
42 Ibid., s 30 f. 
43 Ibid., s 31. Kurs. i original. 
44 Ibid. 
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ande av att tillgängliggöra detta kulturarv för allmänheten betraktas som ”en stor 
förlust.”45. Det andra uppdraget som ålades litteraturutredningen, att garantera 
allmänhetens tillgång till kvalitetslitteratur, förutsatte att detta begrepp definiera-
des. Rapporten hävdar att deras bruk av termen kvalitetslitteratur bör betraktas 
som värdeneutral, och alltså inte avser skilja mellan bra eller dålig litteratur. Istäl-
let talar de om texternas grad av komplexitet. Komplexa texter betraktas som 
”kvalificerad” litteratur och ingår följaktligen i rapportens uppfattning av kvali-
tetslitteratur.46 Vid de tillfällen då denna definition anses otillräcklig används i 
rapporten en förståelse av kvalitetslitteratur som tar hänsyn till ”normgivande in-
stanser[s]” omdömen.47 Här avses sådan litteratur ”som recenseras i prestigefyllda 
sammanhang, som behandlas i litteraturhistoriska översiktsverk eller som erhåller 
litterära priser.”48 Ett sådant synsätt placerar skönlitteraturen i en vidare samhälle-
lig kontext. 

     Den i förra sektionen beröra propositionen Läsa för livet utgör ett svar på 
Litteraturutredningens rapport. Med hänvisning till Läsandets kultur konstaterar 
propositionen att svenskarnas läsvanor är förhållandevis goda. Samtidigt anas 
negativa utvecklingstrender.49 I propositionen görs gällande att forskningen kring 
vuxnas läsvanor är bristfällig, men att studier med fokus på barn och unga kan 
påvisa en sjunkande läsförmåga under det senaste decenniet. Det hänvisas till den 
senaste PISA-studien som blottlagt att en fjärdedel av de svenska 15-åriga pojkar-
na saknar ”funktionell läsförmåga”.50  Mot denna trend ställs folkbiblioteken som 
en positiv kraft. Folkbiblioteken är ”de enskilt viktigaste aktörerna i det läsfräm-
jande arbetet.”51 Även på detta område kan dock en nedgång skönjas. Folkbiblio-
teken är fortfarande välbesökta, men antalet utlånade böcker har sjunkit stadigt 
sedan 1996.52 När regeringens bedömning redovisas framkommer att den i mångt 
och mycket överensstämmer med Litteraturutredningens förslag. Det föreslås att 
Statens kulturråd ”bör ges i uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp 
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse.”53 Regeringen önskar även 
att Statens kulturråd tar fram ett handlingsprogram för att stärka det läsfrämjande 
arbete som förekommer utanför skolmiljön. För dessa ändamål förordar regering-
en att anslagen till Statens kulturråd ökar med 15 miljoner kronor årligen med 
start 2014. Målet är att främja läsningen på nationell nivå.54 

                                                
45 Ibid., s 32. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid., s 32 f. 
49 Proposition 2013/14:3. Läsa för livet, s 8. 
50 Ibid., s 10. 
51 Ibid., s 11. 
52 Ibid. 
53 Ibid., s 30. 
54 Ibid. 
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     2015 kom Kulturrådets rapport Med läsning som mål. Litteraturvetaren Jo-
nas Andersson anlitades för att framställa en kunskapsöversikt över läsfrämjande 
metoder. Rapporten relateras till det läslyft som regeringen efterfrågade i propo-
sitionen Läsa för livet55 och riktar sig till ”bibliotekarier, lärare, tjänstemän, orga-
nisationer samt personer med ett specialintresse för litteratur och läsfrämjande 
arbete.”56 De mål som läslyftet har att uppnå är att förbättra allmänhetens läsför-
måga, få fler människor att tillägna sig fack- och skönlitteratur, samt ”att kun-
skapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i sam-
hällslivet ökar jämfört med idag.”57 Återigen understryks att dessa mål är särskilt 
viktiga för barn och unga.58 Samtidigt klargörs att Kulturrådets läsfrämjande upp-
drag inte omfattar skolmiljön. I rapportens finns dock en vilja att kringgå denna 
begränsning och istället tillvarata de resurser för läsfrämjande arbete som skolan 
tillhandahåller. Vad gäller läsfrämjande insatser för vuxna riktas även i denna 
rapport blicken mot folkbiblioteken.59 Bland de läsfrämjande och litteraturförmed-
lande insatser för barn som föreslås i rapporten återfinns högläsning (till exempel 
sagostunder på bibliotek)60 och läsande förebilder.61 För vuxna rekommenderas 
vad som på engelska kallas ”reader’s advisory”, vilket lite grovt kan likställas 
med det svenska litteraturförmedlingsbegreppet.62 Litteraturförmedling kan vara 
direkt eller indirekt. Exempel på direkt litteraturförmedling är bibliotekens refe-
renssamtal, där bibliotekarien genom dialog med användaren fastställer dennes 
preferenser och sedan ger anpassade litteraturtips. Den indirekta litteraturför-
medlingen kan ske genom till exempel tidskrifter eller bokkataloger.63 Andra för-
medlingsformer som nämns är bokprat och olika typer av digitala förmedlings-
strategier.64 Rapporten är dock först och främst inriktad på läsfrämjande arbete 
med syfte att få befolkningen att läsa i högre utsträckning än vad den gör idag. 

Svensk och internationell forskning 
Åse Hedemark har undersökt de svenska massmediala debatter som förts kring 
folkbibliotekets funktion under den senare delen av 1900-talet och det tidiga 

                                                
55 Andersson, s 3. 
56 Ibid., s 9. 
57 Ibid., s 7. 
58 Ibid. 
59 Ibid., s 8. 
60 Ibid., s 43 ff. 
61 Ibid., s 50 ff. 
62 Ibid., s 62. 
63 Ibid. 
64 Ibid., s 62 f. 
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2000-talet.65 Med avstamp i 1970-talets diskussioner om en vidgad folkbiblioteks-
verksamhet har hon kartlagt de diskurser som kommit till utryck i tidningsartiklar 
och radio- och TV-program. Enligt Hedemark är det främst två diskurser som gör 
sig gällande i debatten under 1970-talet. Den ena diskursen benämner hon ”allak-
tivitetsdiskursen”. Samhällsklimatet under denna period var starkt påverkad av 
olika vänsterströmningar, och detta förhållande speglas i biblioteksdebatterna. 
Allaktivitetsdiskursen förespråkar ett bibliotek med ett aktivt demokratiskt enga-
gemang och en breddning av verksamhetsområdena. Bland annat föreslås poli-
tiska samtal och utställningar. Mot allaktivitetsdiskursen står ”den bokliga diskur-
sen”. Denna diskurs ser förmedling av tryckt skönlitteratur som folkbibliotekens 
främsta uppgift. Folkbiblioteket kopplas i den bokliga diskursen samman med 
kvalitativ skönlitteratur och folkbildning.66 Under det tidiga 1980-talet kom debat-
ten att handla om bibliotekariens roll. Framförallt företrädare från Författarför-
bundet var av åsikten att nyutexaminerade bibliotekarier i allt för hög utsträckning 
var inriktade på informationsförmedling och ny informationsteknologi. Dessa 
debattörer efterfrågade bibliotekarier med en hög kompetens och kunskap om 
kvalitetslitteraturen, då de såg just förmedlingen av god skönlitteratur som folk-
bibliotekens huvuduppgift. Vissa biblioteksverksamma debattörer betraktade 
denna upptagenhet vid bokmediet som ett reaktionärt förhållningssätt till folk-
biblioteken, och talade istället om en mångfald av medieformat.67 Vid 1990-talets 
början kom den ekonomiska krisen att påverka biblioteksdebatten. Politiska för-
slag om nedläggningar av filialer och minskade anslag till folkbiblioteken gav 
upphov till en debatt där författare återigen torgförde den bokliga diskursen, med 
argument som betonade folkbibliotekets roll som folkbildare och kulturarvsbeva-
rare.68 Vid denna tid framförs även åsikter om hur folkbiblioteken bör styras. Från 
en informationsförmedlande diskurs föreslås en marknadsmässig anpassning av 
folkbiblioteksverksamheten, där en efterfrågestyrd inköpspolicy råder.69 Vid en 
undersökning av en vid det sena 00-talet aktuell debatt upptäcker Hedemark att 
många av dessa föreställningar lever kvar. Hon lyfter fram citat som ”visar en 
tydlig koppling mellan bibliotek, läsning, böcker och bildning på ett sätt som 
starkt påminner om den argumentation som präglar den bokliga diskursen från 
debatterna på 1980- och 90-talet.”70 Sammanfattningsvis menar Hedemark att de 
debatter kring folkbibliotek som fått utrymme i massmedia ofta förlitar sig på en 
binär förståelse av folkbibliotekets funktion, där boken och andra informations-
medier ställs emot varandra. Debatterna har i stor utsträckning handlat om just 
                                                
65 Hedemark (2011), ”Förändrade föreställningar om folkbibliotek? En diskursanalytisk studie av biblioteks-
debatter i svenska medier från 1970 till och med 2009”, Dansk biblioteksforskning, årg. 7 nr. 1, 33-44. 
66 Ibid., s 35 f. 
67 Ibid., s 36 f. 
68 Ibid., s 37 f. 
69 Ibid., s 38. 
70 Ibid., s 40. 
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detta binära förhållande, och andra aspekter av folkbiblioteksverksamheten, till 
exempel betydelsen för integration och bibliotekets roll som mötesplats, upp-
märksammas sällan. Detta är annars frågor som debatteras livligt inom biblioteka-
rieprofessionen och inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet.71 

     I artikeln ”Literature Promotion in Public Libraries – Between Policy, Pro-
fession and Public Management” beskriver biblioteksforskarna Nanna Kann-
Christensen och Gitte Balling hur villkoren för litteraturförmedlingen ser ut på 
danska folkbibliotek. Trots att artikeln berör specifikt danska förhållanden är de 
slutsatser som författarna drar av viss relevans även för denna uppsats. Inled-
ningsvis konstateras att folkbiblioteket är en central institution vad gäller littera-
turförmedlingen i Danmark.72 Utifrån detta förhållande undersöks tre aspekter av 
biblioteksverksamheten med bäring på litteraturförmedlingen: policydokument, 
den bibliotekarieprofessionella logiken och den administrativa principen ”new 
public management” (NPM).73 Vad gäller den första kategorin redogör artikelför-
fattarna, med stöd i tidigare forskning, för den traditionella bilden av läsning och 
litteraturförmedling som förekommer i denna typ av dokument. Denna bild känne-
tecknas av sina elitistiska och smakfostrande anspråk, där en tydlig distinktion 
mellan ”bra” och ”dålig” litteratur ofta varit förekommande. På senare år har en 
annan uppfattning kommit till uttryck vid sidan av den traditionella bilden. Här 
betonas upplevelser och underhållning, och distinktionerna mellan låg och hög 
litteratur har efterhand suddats ut.74 Artikelförfattarna kan sammanfatta den vid 
tiden för artikelns tillkomst rådande bilden som uttrycks i diverse policydokument 
som en kompromiss mellan å ena sidan en humanistisk litteratursyn, där upplys-
ning och bildning är honnörsorden, och en å andra sidan starkt instrumentell syn 
som betonar läsningens vikt för Danmarks konkurrens på en global marknad.75 
Den andra kategorin, den bibliotekarieprofessionella logiken, finner artikelförfat-
tarna vara utpräglat användarfokuserad. Genom intervjuer med bibliotekarier 
verksamma inom folkbibliotek kan de konstatera att dessas syn på arbetet i stor 
utsträckning fokuseras på uppfyllandet av användarnas önskemål. Användarna ses 
som kunder eller partners i biblioteksverksamheten.76 Slutligen vill artikelförfat-
tarna undersöka hur NPM har påverkat det litteraturförmedlande arbetet. NPM är 
den administrativa princip som förespråkar att offentliga institutioner styrs utefter 
marknadens villkor och regler. I folkbibliotekens fall innebär detta att ett större 
fokus läggs på besöks- och utlåningsstatistik, marknadsföring och synlighet.77 In-

                                                
71 Ibid. 
72 Kann-Christensen & Balling (2011), ”Literature promotion in Public Libraries – Between Policy, Profess-
ion and Public Management”, Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 14:1-2, 100-119, s 102. 
73 Ibid. 
74 Ibid., s 105. 
75 Ibid., s 107. 
76 Ibid., s 108. 
77 Ibid. 
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tervjuer med bibliotekspersonal avslöjar att det inom folkbiblioteken råder en fö-
reställning som gör gällande att större synlighet i det omgivande samhället per 
automatik kommer att generera fler användare och större legitimitet. NPM:s upp-
tagenhet vid kvantitativa prestationer spelar alltså in i de bibliotekarieverksammas 
uppfattning av litteraturförmedling.78 När Kann-Christensen och Balling sedan 
undersöker likheter och skillnader mellan de tre kategoriernas syn på litteratur-
förmedling förvånas de över resultatet. Exempelvis hade de inte väntat sig att 
finna en sådan stor överensstämmelse mellan bibliotekariernas uppfattning och 
NPM:s principer. Bibliotekarierna har i stort sett anammat och accepterat NPM:s 
krav på prestation och höga utlåningssiffror. Mellan officiell policy och bibliote-
karieprofessionen fann de däremot en konflikt. Den instrumentella synen på litte-
raturen som policydokumenten förespråkar delas inte av bibliotekarierna, som 
snarare ser tillfredställandet av användarnas önskningar som deras främsta in-
tresse.79 

     Julie Gilbert och Barbara Fister ifrågasätter i artikeln ”Reading, Risk, and 
Reality: College Students and Reading for Pleasure” föreställningen att läsningen 
är på nedgång i samhället. Artikeln, som behandlar läsvanorna hos studenterna vid 
Gustavus Adolphus College i USA, utgår från skolans högskolebibliotek och in-
tresserar sig med andra ord inte för en folkbiblioteksverksamhet. Resultaten är 
ändå av visst intresse för föreliggande uppsats, då artikeln, som nämnts, strävar 
efter att nyansera den rådande mediebilden av en allmän nedgång avseende läs-
ning – ett förhållande som alltså även diskuteras i USA. Dessutom undersöker 
artikeln studenternas nöjesläsning och hur denna förhåller sig till bildningsbe-
greppet. Detta begrepp går utöver det utbildningsbegrepp som läsningen av kurs-
litteratur tillhandahåller.80 Till att börja med redovisar artikelförfattarna resultaten 
av tidigare forskning. Av dessa framgår att nöjesläsningens positiva effekter inne-
fattar ökad ”literacy”, det vill säga läs- och skrivförståelse i bred bemärkelse, 
tillägnandet av självinsikt och kunskaper om omvärlden, ökad kreativitet och 
bättre studieresultat.81 Gilbert och Fister finner att de studenter som deltagit i stu-
dien anser att de har stort utbyte av nöjesläsningen, men att de sällan hinner med 
denna sysselsättning då läsningen av kurslitteratur tar alltför mycket tid i an-
språk.82 Artikelförfattarna argumenterar för nödvändigheten av att upprätthålla 
studenternas intresse för skönlitteratur under terminerna, trots den begränsade 
möjligheten till nöjesläsning under dessa perioder. Genom att hålla intresset le-
vande tror Gilbert och Fister att studenterna har större benägenhet att läsa skönlit-

                                                
78 Ibid., s 109. 
79 Ibid., s 115. 
80 Gilbert & Fister (2011), ”Reading, Risk, and Reality: College Students and Reading for Pleasure”, College 
& Research Libraries, 72:5, 474-495, s 474 f. 
81 Ibid., s 475. 
82 Ibid., s 488 f. 
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teratur under skoluppehållen och på andra lediga stunder.83 Artikelns viktigaste 
resultat är ett vidgat läsbegrepp. Gilbert och Fister menar att de stora ansatserna 
till kartläggning av befolkningens läsvanor sällan tar hänsyn till den läsning som 
förekommer i studie- eller arbetssyften. Att deras undersökning visar att studen-
terna upplever läsningen av kurslitteratur som konkurrerande med nöjesläsningen, 
samt att de uttrycker en önskan att läsa material de själva har valt, tyder på en 
aktiv läskultur inom denna grupp.84 Artikeln avslutas med en uppmaning att tillva-
rata denna läsvilja hos studenterna, i syfte att främja ett livslångt lärande.85  

     Den Torontobaserade biblioteksforskaren Soheli Begum vill i en littera-
turöversikt från 2011 granska synen på den typ av underhållningsläsning som 
ibland går under den något nedsättande beteckningen eskapism. Begum menar att 
den eskapistiska läsningen ofta haft låg status i en folkbibliotekskontext. Invänd-
ningarna mot eskapismen har handlat om dess förmåga att förflytta läsarens med-
vetande bort från den verkliga världen och in i en påhittad och förljugen fantasi-
värld.86 Enligt Begum finns det bland folkbibliotekarier en viss ängslighet vad 
gäller den eskapistiska litteraturen. Ängsligheten hör samman med bilden av läsa-
ren av denna sorts litteratur, en bild som i mångt och mycket är präglad av olika 
stereotyper.87 Begum önskar nyansera och variera denna bild. Artikeln riktar sig 
främst till folkbibliotekarier som arbetar med litteraturförmedling i någon omfatt-
ning.88 Syftet är att ge litteraturförmedlarna en vidare förståelse för den eskapist-
iska läsningen, samt att framhäva de positiva aspekter den för med sig. Dessutom 
vill Begum demonstrera att eskapism inte enbart kan sammankopplas med popu-
lärlitteratur, vilket ofta hävdas. Även läsning av den så kallade kvalitetslitteraturen 
kan ha eskapistiska förtecken.89 En aspekt av eskapismen som Begum vill belysa 
är dess förmåga att förjaga stress och uttråkning.90 Här ges således prov på en typ 
av terapeutisk hållning till läsningen. Med hänvisning till tidigare studier redovi-
sar Begum ett antal läsarreaktioner som betonar eskapismens förmåga att under-
lätta bearbetningen av tristess. För vissa av de undersökta läsarna var denna funkt-
ion av särskild vikt, då de på grund av olika hälsoproblem hade begränsad rörelse-
förmåga. Läsningen blev i dessa fall en oersättlig källa till förströelse.91 En annan 
av eskapismens funktioner som Begum vill lyfta fram kan kopplas till kreativitet. 
Genom att läsaren under läsningen uppnår ”flow” distanserar hon sig från sitt var-
dagliga liv. Denna distans kan sedan fungera både som ett sätt att koppla av, och 
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88 Ibid., s 738. 
89 Ibid., s 739. 
90 Ibid., s 740. 
91 Ibid. 



 19 

som en form av intellektuell stimulans. I förlängningen har dessa effekter en posi-
tiv inverkan på kreativiteten.92 Begum lyfter även fram den eskapistiska läsningen 
som en form av överlevnadsstrategi. Hon hänvisar till tidigare studier som visat 
att kvinnor under depressionen i USA och judar i det tjeckoslovakiska ghettot 
Theresienstadt vid tiden för andra världskriget använde sig av skönlitteraturen 
som ett sätt att hantera de svårigheter och livshotande omständigheter de levde 
under. Läsningen fungerade i dessa situationer som ett sätt att upprätthålla en 
mänsklig värdighet under omänskliga förhållanden.93 På samma sätt har krigsvete-
raner funnit att en eskapistisk läsning av skönlitteratur skänkt tröst och stabilitet. 
Veteranerna har vid dessa tillfällen valt bort krigslitteratur, som kan aktualisera de 
traumatiska minnena, och istället läst böcker som saknar ett ”för verkligt” inne-
håll.94 Slutligen tar Begum upp vad hon kallar den eskapistiska läsningens trans-
formativa egenskaper. Det handlar om en för läsaren omvälvande upplevelse med 
förmågan att förändra både självbilden och förnimmelsen av omvärlden. Genom 
den eskapistiska läsningen av litteraturen kan tidigare förhållningssätt, åsikter och 
uppfattningar omprövas. Begum poängterar att denna form av eskapistisk läsning 
ligger fjärran från uppfattningen om den lättsamma underhållningsläsningen. I 
dessa fall kan läsningen av en enda, avgörande bok resultera i intellektuella up-
penbarelser och en djup självrannsakan.95 

     Utöver den forskning som produceras inom det Biblioteks- och informat-
ionsvetenskapliga fältet, har denna uppsats även vissa beröringspunkter med litte-
ratursociologin. Denna riktning inom Litteraturvetenskapen intresserar sig för 
skönlitteraturen i en bred samhällelig kontext. Johan Svedjedal går i sitt bidrag till 
antologin Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle igenom riktning-
ens huvuddrag. Han menar att en av litteratursociologins centrala utgångspunkter 
är det systematiska studiet av litteraturen som samhällsinstitution. Även de sociala 
aspekter som är förknippade med litteraturen är föremål för undersökning inom 
litteratursociologin.96 Svedjedal delar upp litteratursociologins forskningsobjekt, 
relationerna mellan samhället och skönlitteraturen, i tre underkategorier.97 Den 
första av dessa, ”Samhället i litteraturen” analyserar hur samhället och dess funkt-
ioner skildras i skönlitterära verk. Analyserna utgår ofta från gruppkategorier som 
klass, etnicitet eller genus.98 ”Litteraturen i samhället”, den andra kategorin, un-
dersöker hur skönlitteraturen kan användas som medel för framförandet av sam-
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94 Ibid., s 742. 
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hälleliga frågor. ”Tonvikten ligger här på hur skönlitteraturen fungerar som opin-
ionsbildare, som politisk kraft och förmedlare av idéer” skriver Svedjedal.99 Litte-
rära kampanjer och deras genomslag är ett vanligt förekommande forskningsom-
råde.100 Den sista kategorin benämner Svedjedal ”Litteratursamhället”, och denna 
sammanfaller med det område som under 1980-talet kallades ”bokhistoria”. 
Denna kategori intresserar sig för skönlitteraturens yttre villkor. Försäljningssta-
tistik, bokmarknadens utveckling och villkor, förlags- och biblioteksverksamhet 
är vad som här är av intresse.101 Det är denna kategori, närmare bestämt skönlitte-
raturens villkor inom folkbiblioteken, som är av relevans för denna uppsats. 

     Ytterligare ett bidrag från ovan nämnda antologi har använts i arbetet med 
uppsatsen. Det rör sig om Theodor W. Adornos ”Kulturindustri: en återblick”. I 
denna korta text blickar Adorno tillbaka på begreppet ”kulturindustri” som han 
myntade tillsammans med Max Horkheimer i deras bok Upplysningens dialektik 
från 1947. Enligt Adorno är kulturindustrin den omfattande produktionen av kul-
turella verk avsedda för masskonsumtion. På bekostnad av konstnärliga värden 
har kulturindustrin förvandlat den kulturella världen till en marknad där den stora 
spridningen av dess produkter hamnar i främsta rummet. ”Kunden är inte kung 
som kulturindustrin vill göra gällande, inte dess subjekt utan dess objekt.”102 Ge-
nom de kulturella produkterna sker en indoktrinering av massorna i de styrande 
skiktens hegemoniska världsbild. Denna indoktrineringsprocess ses som både 
ofarlig och demokratisk, då tillgängliggörandet av produkterna sker på kundernas 
(enligt Adorno skapade) efterfrågan.103 

     Slutligen har i denna uppsats Harold Blooms The Western Canon: The 
Books and Schools of the Ages104 vid ett par tillfällen brukats för att skapa en fond 
åt vissa av Vi Läsers utlåtanden rörande skönlitteratur. Blooms bok utgör ett för-
svar för kanontanken och ett motstånd mot det sena 1900-talets litteraturkritik, 
som i hans mening frångått skönlitteraturens estetiska värden till förmån för poli-
tiska ställningstaganden. I föreliggande uppsats finns varken en ansats att bekräfta 
eller vederlägga Blooms ståndpunkt, utan boken har endast använts i syfte att för-
tydliga vissa av i Vi Läser berörda verks platser i en litteraturhistorisk tradition. 
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Teorigenomgång 

Detta kapitel avser redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Den kri-
tiska diskursanalysen fungerar som det övergripande teoretiska ramverk som bin-
der samman studien. Denna har använts för att belysa de språkliga aspekter som 
framträder i en textfokuserad undersökning av detta slag. Som komplement till 
denna teori har Pierre Bourdieus arbeten om social differentiering brukats. Bour-
dieu tar fasta på de principer och avgränsningsmekanismer som styr bland annat 
smakbildning – tankegångar med hög relevans för denna studie. Slutligen används 
den teori om olika typer av läsarter som Sten Furhammar framför i rapporten Var-
för läser du?105 Tillsammans bildar dessa teorier det fundament varpå denna 
undersökning vilar.  

Kritisk diskursanalys 
Den franska historikern och filosofen Michel Foucault utvecklade diskursanalysen 
inom ramen för den poststrukturalistiska idétraditionen.106 För Foucault innebar 
analysen av diskurser att den språkliga domän där olika sorters utsagor skapas och 
florerar undersöks.107 Foucault intresserade sig för de regler som styr vad som kan 
och inte kan sägas eller uttryckas i olika sammanhang.108 Diskursanalysen har ut-
vecklats i olika riktningar, och i denna studie har den kritiska diskursanalysen, 
såsom den formulerats av den brittiske lingvisten Norman Fairclough, anammats. 

     Valet av kritisk diskursanalys som teoretiskt ramverk för denna uppsats 
baseras till stor del på den vikt som denna vetenskapliga riktning lägger vid språ-
kets betydelse. En av diskursanalysens teoretiska utgångspunkter vilar på en för-
ståelse av språket som meningsskapande och konstituerande. Sett utifrån detta 
perspektiv är språket långt ifrån neutralt: språket beskriver inte en utomstående 
verklighet, utan är i själva verket delaktig i skapandet av människors förståelse av 

                                                
105 Furhammar (1996), Varför läser du?, Carlsson bokförlag, Stockholm. 
106 Bergström & Boréus (2012), ”Diskursanalys”, i Bergström & Boréus (red.), Textens mening och makt. 
Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3. [utök] uppl., Studentlitteratur, Lund, s 358. 
107 Fairclough (2003), Analysing Discourse. Textual analysis for social research, Routledge, New York, s 
123. 
108 Ibid., s 124. 
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verkligheten.109 Språket är också en förutsättning för politiska skeenden och värde-
ringar. Det politiska språket är formerande och lägger på så vis grunden för män-
niskors uppfattningar och föreställningar om omvärlden.110 I det som ibland talas 
om som det moderna informations- eller kunskapssamhället får dessutom språk-
liga praktiker en allt större betydelse.111 Detta förhållande motiverar undersök-
ningar med ett fokus på språkliga frågor.112 

     Kritisk diskursanalys är inspirerad av Frankfurtskolans kritiska teori.113 
Som en följd av detta betraktar den kritiska diskursanalysen, till skillnad från 
andra former av diskursanalys, diskurser som socialt konstituerade.114 Diskurser 
formar således inte bara den sociala verkligheten, de är även formade av den-
samma. Diskursanalysens kritiker lyfter ofta fram den idealism dessa anser präg-
lar inriktningen i allmänhet. Invändningen rör diskursanalysens fokus på verklig-
hetens språkliga beskaffenhet, och kritiker med förankring i realismen menar att 
detta fokus förnekar en från människornas föreställningar oberoende verklighet.115 
Kritik av detta slag kan bemötas på olika sätt. En variant är att framhålla att dis-
kursanalysen alls inte förnekar den yttre verklighetens existens, men att den sam-
tidigt är ointresserad av denna verklighet i de fall då den saknar förankring i män-
niskors föreställningsvärldar och språkliga praktiker. Den yttre verklighetens 
aspekter blir således av intresse först när de får en betydelse för människor.116 
Inom den kritiska diskursanalysen betonas istället den utomdiskursiva sfär som 
Norman Fairclough kallar ”sociala praktiker”. Fenomen och instanser som politik, 
kultur, ekonomi och familj utgör exempel på sociala praktiker.117 En social praktik 
är uppbyggd av en mängd olika beståndsdelar. Fairclough nämner bland annat 
aktiviteter, subjekt, verktyg, objekt och värderingar.  Även diskursen är en sådan 
beståndsdel. Beståndsdelarna relateras till varandra i ett dialektiskt samspel. Detta 
innebär att de trots deras olikheter går in i och påverkar varandra. Faktorer som 
kulturella värderingar, sociala relationer och identiteter och liknande är alla till en 
viss del diskursiva skapelser, samtidigt som de utgörs av andra, distinkta ele-
ment.118 

     Kritisk diskursanalys är studiet av diskursers dialektiska förhållande till 
sociala praktiker.119 Fairclough har hos diskurser identifierat tre huvudsakliga 
funktioner. Den första funktionen är inriktad på diskursernas innehåll. Intresset 

                                                
109 Bergström & Boréus, s 378. 
110 Ibid., s 379. 
111 Fairclough, s 204. 
112 Bergström & Boréus, s 399 f. 
113 Ibid., s 373 f. 
114 Ibid., s 374. 
115 Ibid., s 400 f. 
116 Ibid., s 401. 
117 Fairclough, s 205. 
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ligger här på de idéer, ideologier, föreställningar och värderingar som diskurserna 
representerar. Den andra funktionen handlar om diskursers relationella funktion. 
Olika diskurser etablerar olika former av relationer mellan skilda grupper och 
subjekt. Slutligen har diskurser en identitetskonstruerande funktion. En följd av 
detta blir att människors identiteter till stor del är avhängiga diskursernas verk-
ningar. Den kritiska diskursanalysen förespråkar följaktligen en syn på identiteter 
som diskursivt konstituerade.120 Vid sidan av diskursernas funktioner utmärker sig 
den kritiska diskursanalysen genom att den baseras på en modell av tre av 
varandra ömsesidigt beroende nivåer. Den första nivån är den textuella. Här stude-
ras texternas lingvistiska och innehållsliga aspekter. Denna textuella nivå befinner 
sig innanför den diskursiva praktiken, som består av den sfär där texter produceras 
och cirkulerar. Den diskursiva praktiken befinner sig i sin tur inom den sociala 
praktiken, vilket innebär att diskurserna relateras både till andra diskurser och till 
utomdiskursiva områden och företeelser.121 I denna studies analysdel undersöks 
tidskriften Vi Läser utifrån den textuella nivån. I den efterföljande slutdiskussion-
en relateras sedan analysen till de diskursiva och sociala praktiker som är rele-
vanta i förhållande till tidskriften. 

Kapital, habitus och det sociala rummet 
I denna uppsats kompletteras den kritiska diskursanalysen med teorier och be-
grepp hämtade från sociologen Pierre Bourdieus vetenskapliga produktion. Bour-
dieu har haft stort genomslag inom sociologin och många av de begrepp han myn-
tade är vida spridda och använda.122 För den här undersökningen har begreppen 
”ekonomiskt/kulturellt/socialt/symboliskt kapital”, ”habitus” och ”socialt rum” 
särskild relevans. 

     I sin vetenskapliga praktik intresserade sig Bourdieu främst för vardagsli-
vets händelser och betingelser.123 Ett betydande intresseområde var hur klassam-
hällets maktfördelning och hierarkier tycktes beständiga i ett föränderligt, modernt 
samhälle.124 Till skillnad från klassisk marxistisk teori fokuserade Bourdieu inte på 
klassamhällets materiella villkor; hans undersökningar är istället inriktade på de 
dolda, symboliska värden och praktiker som konstituerar de olika samhällsklas-

                                                
120 Bergström & Boréus, s 374 f. 
121 Ibid., s 375 f. 
122 Carle (2015), ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Månson (red.), Moderna samhällsteo-
rier. Traditioner, riktningar, teoretiker, 9. uppl., Studentlitteratur, Lund, s 374. 
123 Ibid., s 375 f. 
124 Ibid., s 376. 
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serna.125 Grunden till Bourdieus begreppsapparat lades när han på uppdrag av uni-
versitetet i Alger vid slutet av 1950-talet gavs möjligheten att undersöka berber-
stammen kabylernas levnadsvillkor, och hur dessa hade påverkats av den franska 
kolonialmaktens inträde i Algeriet.126 Bourdieu upptäckte att den hederskänsla 
som styrde stora delar av kabylernas vardagsliv hade sin upprinnelse i en form av 
symbolisk ekonomi där utbytet av gåvor tilldelades stor betydelse. Detta gåvout-
byte fungerade som en dold, eller outtalad, ekonomi som bland annat styrde och 
reglerade familjebildningen.127 Undersökningens resultat utgjorde fundamentet för 
Bourdieus begrepp ”symboliskt kapital”.128 I följande arbeten renodlade Bourdieu 
begreppet, och ”symboliskt kapital” har kommit att beteckna de tillgångar männi-
skor, institutioner, praktiker och så vidare besitter i form av prestige och erkän-
nande från det omgivande samhället. Att inneha ett högt symboliskt kapital inne-
bär att ha makt och inflytande vad gäller problemformuleringar och sanningsan-
språk.129 Det symboliska kapitalet är emellertid avhängigt andra kapitalformer. En 
sådan kapitalform är ”det sociala kapitalet”, som betecknar de sociala kontakter 
och nätverk en individ eller institution har tillägnat sig.130 Vidare talar Bourdieu 
om ”det kulturella kapitalet”. Denna kapitalform syftar till de utbildningsmässiga 
tillgångar en människa har erhållit; dessutom består det kulturella kapitalet av 
kulturell skolning och bildning i en bredare bemärkelse.131 ”Det ekonomiska kapi-
talet” representerar i sin tur den berörda partens tillgång till pengar, kapital och 
materiella fördelar.132 Bourdieu är dock i första hand intresserad av det ekono-
miska kapitalets symboliska dimensioner, det vill säga den makt och legitimitet 
som medföljer denna kapitalform.133 

     Med begreppet ”habitus” avser Bourdieu de särskilda sociala fallenheterna, 
handlingsmönstren och smakerna en individ har tillägnat sig i olika sociala mil-
jöer. ”Habitus” är nära sammankopplat med de olika kapitalformerna, då det är de 
senare som ytterst bestämmer symboliska värden såsom smak, språkbruk och till-
gång till pengar.134 Bourdieu understryker att habitus inte nödvändigtvis är kon-
stant. Individen kan, genom medvetna val, påverka och förändra sin habitus. En 
sådan påverkan sker i ett växelspel med omgivande samhälle och strukturer. Ge-
nom att ändra sitt eget habitus påverkar individen även de strukturer som detta 

                                                
125 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2008), ”Med Bourdieu på biblioteket. En introduktion til habitus, 
kapitalformer og felt”, i Andersen, Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen (red.), At forstå biblioteket. En 
introduktion til teoretiske perspektive, Danmarks Biblioteksforening, Köpenhamn, s 119 f. 
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131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, s 124. 
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habitus är en del av. Påverkan sker dock i lika hög grad åt andra hållet. Samhällets 
strukturer utövar en inverkan på habitus som kan vara svår att slå sig fri från. 
Olika habitus är förknippade med olika svårigheter, och möjligheterna för den 
enskildes påverkan varierar således.135 

     ”Det sociala rummet” är den arena där habitus får sin mening. Bourdieu 
motiverar formulerandet av denna analytiska kategori genom att markera den so-
ciala verklighetens relationella beskaffenhet.136 Det sociala rummet bör betraktas 
som en flerdimensionell modell av samhället där individerna med hjälp av habitus 
har möjlighet att positionera sig i relation till varandra.137 Enligt Bourdieu är det 
sociala rummet både osynligt och immateriellt; icke desto mindre utgör det en 
reell företeelse som bestämmer och reglerar mellanmänskliga relationer. Männi-
skors livsstil utmejslas i förhållande till de positioner de innehar i det sociala 
rummet.138 Habitus och de olika kapitalformerna får sina symboliska innebörder 
först när de kan relateras till andra positioneringar i detta rum. 

Läsningens dimensioner 
Sten Furhammar, före detta lektor vid Högskolan i Borås, publicerade 1996 rap-
porten Varför läser du? som tillkommit inom ramen för det så kallade SKRIN-
projektet (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer). Detta projekt, som här-
stammade ur ett norskt-svenskt pilotprojekt genomfört 1987-88, kom att utvecklas 
till en samverkan mellan svenska, norska, danska, och, till en begränsad utsträck-
ning, isländska forskargrupper. Syftet var att via ett omfattande intervjuarbete 
kartlägga bokens och övriga skriftliga mediers villkor i norden under det sena 
1900-talet. För detta ändamål utvecklade den danska forskargruppen en teori som 
preciserade och tog tillvara på läsningens olika dimensioner.139 Teorin, som pre-
senteras i Furhammars rapport, har även utgjort ett teoretiskt underlag för förelig-
gande uppsats. 

     Furhammar använder sig av två huvudsakliga läsdimensioner i sin rapport. 
Den första dimensionen rör läsarens förhållningssätt till texten. Detta förhåll-
ningssätt kan vara antingen personligt eller opersonligt. Den andra dimensionen 
bestämmer vilken typ av läsning läsaren ägnar sig åt: upplevelseläsning eller in-
strumentell läsning. Utifrån de två dimensionerna kan fyra kategorier för läsning 
uppställas: 

 

                                                
135 Ibid., s 407. 
136 Bourdieu (1995[1994]), Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, Daidalos, Göteborg, s 44. 
137 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, s 124. 
138 Ibid., s125. 
139 Furhammar, s 7 ff. 
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Personlig upplevelseläsning 
Opersonlig upplevelseläsning 
Personlig instrumentell läsning 
Opersonlig instrumentell läsning140 

 
Den personliga upplevelseläsningen, som alltså förenar den personliga delen av 
inställningsdimensionen med den upplevelsebaserade aspekten av läsartsdimens-
ionen, kännetecknas av den starka kopplingen mellan läsaren och texten. Läsarens 
förståelse av texten färgas i hög grad av hennes föreställningar, värderingar och 
tidigare erfarenheter. Texten skänker i sin tur läsaren nya upplevelser och erfaren-
heter. Läsning av skönlitteratur innebär i detta sammanhang att läsaren upplever 
sig vara del av textens berättelse, och den känslomässiga upplevelsen är således 
betydande.141 Den opersonliga upplevelseläsningen tar däremot fasta på den del 
inställningsdimensionen som inte involverar läsarens subjektiva erfarenheter och 
förnimmelser. Distansen mellan läsare och text är större. Läsaren upplever sig inte 
personligt delaktig i texten – det är berättelsen som står i fokus. De upplevelser 
läsningen genererar uppfattas av läsaren som en följd av textens inneboende egen-
skaper. Drivkrafterna i läsningen är en önskan om att få veta ”hur det går” i berät-
telsen.142 

     Den instrumentella sidan av läsartsdimensionen betonar litteraturens nytto-
funktion. Genom en personlig instrumentell läsning vill läsaren inhämta kunskap-
er och insikter med relevans för hennes egen livssituation. Det handlar om ett 
tillägnande av redskap för underlättandet av personliga problem. Denna typ av 
läsning har terapeutiska effekter, och kännetecknas av den reflektion och 
självrannsakan den medför. De terapeutiska effekterna kan vara tröst, dämpandet 
av oro och ångest eller prövning av den egna hållningen i olika frågor.143 Den 
opersonliga instrumentella läsningen tillgodoser läsarens behov av kunskapsin-
hämtning som saknar direkt förankring i den egna livssituationen. Denna typ av 
läsning förknippas kanske främst med tillägnandet av nyheter och diverse facklit-
teratur, men är även tillämplig på läsning av skönlitteratur. Kunskaper om lev-
nadsöden, tidsepoker och olika miljöer kan erhållas via fiktionen. Denna kunskap 
kan sedan överföras från lässituationen till andra situationer. Den tydligaste di-
stinktionen gentemot den personliga instrumentella läsningen är dock att den 
opersonliga instrumentella läsningen saknar en terapeutisk funktion, och att de 
kunskaper och den information den frambringar saknar en tydlig koppling till lä-
sarens subjektiva värld.144 

                                                
140 Ibid., s 134. 
141 Ibid., s 140 f. 
142 Ibid., s 137 ff. 
143 Ibid., s 143 f. 
144 Ibid., s 142 f. 
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Metod och urval 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska material och de urvalskriterier 
som tillämpats på detta. Vidare följer en genomgång av den metod som används i 
uppsatsen. Utöver att utgöra ett teoretiskt ramverk, fungerar den kritiska diskursa-
nalysen även som ett metodologiskt tillvägagångssätt. Valet av denna metod base-
ras på dess förmåga att blottlägga och klargöra språkliga betydelser i en textfoku-
serad omvärld. För att utröna och förstå de föreställningar kring läsning och skön-
litteratur som förmedlas i en litteraturtidskrift är det nödvändigt att använda en 
metod som tar fasta på språkets förmåga att formulera och vidareföra dessa före-
ställningar. I denna uppsats har den kritiska diskursanalysen såsom den framställs 
i böckerna Analysing Discourse av Norman Fairclough och Textens mening och 
makt av Göran Bergström och Kristina Boreus (red.) använts.  

Tidskriften Vi Läser 
Tidskriften Vi Läser utkom med sitt premiärnummer hösten 2008.145 Efter detta 
första nummer har tidskriften sedan 2009 utkommit med sex nummer per år. Vi 
Läser ges ut av Vi Media AB, och är en systertidning till Tidningen Vi.146 Följande 
citat utgör Vi Media AB:s beskrivning av tidskriften: ”Vi Läser är magasinet för 
dig som älskar böcker. Här hittar du de aktuella författarna, de intressantaste 
böckerna, de nya bokprylarna, trenderna och artiklar som ger dig nya perspek-
tiv.”147 Sedan 2011 har Jonas Eklöf varit tidskriftens chefredaktör, medan Yukiko 
Duke innehar en betydande redaktörspost.148 Sofia Wadensjö Karén är tidskriftens 
ansvariga utgivare.149 

     Innehållsmässigt har tidskriften varit tämligen enhetlig sedan starten. Kor-
tare texter, såsom krönikor och notiser, varvas med längre reportage och inter-
vjuer. Det gemensamma temat för tidskiftens innehåll är skönlitteratur. Vid en-
staka tillfällen avhandlas facklitteratur och reportageböcker. En stor del av texter-

                                                
145 Tidningen Vi:s webbsida > Om oss > Tidningen Vi:s historia [2016-07-06]. 
146 Tidningen Vi:s webbsida > Om oss > Om Vi Media AB [2016-07-06]. 
147 Tidningen Vi:s webbsida > Om oss > Om Vi Läser [2016-07-06]. 
148 Vi Läsers webbsida > Om oss [2016-07-06]. 
149 Sveriges tidskrifters webbsida > Sökning på: ”Vi Läser” [2016-07-12]. 
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na utgörs av författarporträtt och –intervjuer. Även andra aspekter av skönlittera-
tur, bland annat förlagsverksamhet, bokklubbar och litterära resmål, får utrymme i 
tidskriften. 

     Vi Läser marknadsförs med följande slogan: ”[f]ör dig som älskar böck-
er!”150 Denna formulering signalerar tidskriftens litteraturförmedlande anspråk. 
Det är de redan invigda som utgör tidskriftens huvudsakliga målgrupp, och det 
läsfrämjande arbete som folkbiblioteken sysslar med vid sidan av litteraturför-
medlingen är av den anledningen frånvarande på Vi Läsers sidor. Detta förhål-
lande innebär att denna uppsats fokus kommer att ligga på de principer som styr 
litteraturförmedlingen i tidskriften. I inledningen nämndes att de negativa resultat 
avseende läsförmågor som presenterats i diverse undersökningar ofta används 
som argument för implementerandet av läsfrämjande insatser. Det nämndes även 
att det framförallt är gruppen barn och unga som är målgruppen i denna typ av 
arbete. Denna uppsats fokuserar på en annan målgrupp: vuxna läsare.  Detta bety-
der inte nödvändigtvis att denna uppsats resultat kommer att sakna relevans för 
läsfrämjande insatser. Genom att belysa de mekanismer och föreställningar som 
styr litteraturförmedlingen i en tidskrift som Vi Läser är förhoppningen att även 
aspekter av läsfrämjande kommer att framträda. En förståelse för de föreställning-
ar kring läsning som präglar (vissa) vuxna läsare kan potentiellt även skänka kun-
skaper med relevans för läsfrämjande arbete i en bredare bemärkelse. Det huvud-
sakliga intresset för denna studie är dock i första hand litteraturförmedlingen. 

Urval 
Uppsatsens syfte är att undersöka och begripliggöra de attityder och förhållnings-
sätt rörande läsning av skönlitteratur som förmedlas i en litteraturtidskrift med 
vuxna som huvudmålgrupp. Valet av tidskrift föll på Vi Läser, då denna är att 
betrakta som någorlunda utbredd och erkänd. Med en upplaga på 18 200 exem-
plar151 når tidskiften ut till ett stort antal människor. För denna studies vidkom-
mande är detta förhållande av intresse, eftersom de i undersökningen urskilda dis-
kurserna således kan antas påverka en betydande läsekrets. Detta är i sin tur in-
tressant att begrunda när tidskriftens litteraturförmedling betraktas ur en vidare 
folkbibliotekskontext. 

     När denna studie påbörjades fanns 43 nummer av Vi Läser utgivna. Dessa 
utgjordes av årgångarna 2009 – 2015, samt premiärnumret från 2008. I och med 
att den för den här uppsatsen valda metoden, kritisk diskursanalys, förutsätter en 
noggrann närläsning av materialet152 har en avgränsning varit nödvändig. Av-
                                                
150 Se till exempel Vi Läsers webbsida. 
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152 Bergström & Boréus, s 411. 
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gränsningen har möjliggjort en större och med djupgående förståelse för texternas 
innebörder. Den undersökta perioden är 2011 till 2015, vilket innebär att 30 
nummer av tidskriften är föremål för granskning i denna uppsats. Att de två första 
årgångarna samt premiärnumret valts bort beror på en relevansbedömning vars 
slutsats var att det för denna studies syfte var av större intresse att undersöka en 
redan etablerad tidskrift. Just den litteraturförmedlande ansatsen erhåller tyngd 
först då förmedlaren upprättat ett visst anseende. Samtidigt förutsätter den kritiska 
diskursanalysen en tydlig avgränsning av den undersökta tidsperioden.153 Den 
valda perioden presenterade ett rikt textmaterial fördelat under en för denna studie 
hanterlig tidsrymd. 

Tillvägagångssätt 
Inledningsvis bör nämnas att den kritiska diskursanalysen ingalunda är ett själv-
klart val för en studie av detta slag. Diskursanalys i bred mening innefattar många 
skolor och riktningar. Andra möjliga vägar att gå hade varit att anamma Michel 
Foucaults arkeologiska diskursanalys154 eller diskursteorin såsom den utformats av 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.155 Att valet fallit på Norman Faircloughs kri-
tiska diskursanalys beror på att denna inriktning i högre grad än de ovan nämnda 
fokuserar på utomdiskursiva sociala praktiker. Analysen blir mindre abstrakt och 
kan lättare relateras till de sociala praktiker som omger diskurserna.156 För denna 
uppsats, som ämnar relatera undersökningen av de diskurser som kommer till ut-
tryck i Vi Läser till en vidare folkbibliotekspraktik, bedömdes den kritiska diskur-
sanalysen vara den bäst lämpade. 

     Då i stort sett allt innehåll i Vi Läser berör skönlitteratur, och då en stor del 
av texterna har en litteraturförmedlande funktion, har närläsningen kommit att 
tillämpas på samtliga texter innanför tidskriftens pärmar. Vid en första genomläs-
ning urskildes de tre diskurser som kommer att behandlas i undersökningen, och 
som fått benämningarna ”prestigediskursen”, ”nyttodiskursen” och ”njutningsdis-
kursen”. Det ska poängteras att dessa diskurser endast representerar ett urval av de 
synsätt som kommer till uttryck i tidskriften. Att de har valts som föremål för 
undersökning beror på att de är tydligt framträdande, samt att de är förekom-
mande under hela den undersökta perioden. Diskurserna visar på en beständighet i 
det ideologiska innehåll som Vi Läser förmedlar.  

     När dessa identifierats valdes citat ut för att illustrera hur diskurserna tar 
sig uttryck i tidskriftens framställning. Den rikliga förekomsten av återgivna citat 

                                                
153 Ibid. 
154 Ibid., s 359 ff. 
155 Ibid., s 364 ff. 
156 Ibid., s 399. 
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i undersökningen motiveras av de validitetsanspråk som ställs på denna typ av 
studier. Bergström och Boréus noterar att användandet av citat ökar en studies 
transparens och ger läsaren större möjligheter att bedöma analysens relevans.157 
Citaten strukturerades sedan utifrån de diskurser de representerade, varpå det 
egentliga analysarbetet kunde ta vid. Detta analysarbete presenteras i följande 
kapitel. Här kan nämnas att analysen i denna del av uppsatsen i första hand är 
koncentrerad kring de språkliga praktiker som kommer till uttryck i Vi Läser. 
Omgivande faktorer och sociala praktiker omnämns och relateras till tidskriftens 
skriftliga innehåll, men det är huvudsakligen de föreställningar kring läsning och 
skönlitteratur som förmedlas som här är föremål för granskning. I den efterföl-
jande slutdiskussionen sätts sedan de identifierade diskurserna i relation till den 
litteraturförmedlande praktiken som förekommer på svenska folkbibliotek. Slut-
diskussionen resonerar även kring undersökningens fynd i relation till tidigare 
forskning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
157 Ibid., s 407 f. 
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Undersökning och analys 

I det följande redovisas det analysarbete som företagits på det empiriska materi-
alet. Kapitlet är strukturerat utefter de tre identifierade diskurserna. Inledningsvis 
betraktas ”prestigediskursen”, följt av en redogörelse av ”nyttodiskursen”. I ka-
pitlets sista del avhandlas ”njutningsdiskursen”. Varje del avslutas med en kort 
sammanfattning av de relevanta fynd som framkommit under arbetet med respek-
tive diskurs. 

Prestigediskurs 
En vanligt förekommande argumentationsteknik vid presentationen av författar-
skap i Vi Läser är att lyfta fram de formella meriter som författaren i fråga har 
tillägnat sig. Det rör sig ofta om försäljningsframgångar och vinster av allehanda 
mer eller mindre prestigefulla priser. Vad gäller försäljning av böcker framhålls 
framgången med hjälp av kvantitativa data, i första hand antal sålda exemplar, 
som när Ingemar Unge presenterar Gunilla Bergström: ”[d]e 25 böckerna om Al-
fons Åberg har sålt i 4 miljoner i Sverige.”158 På ett liknande vis lyfter Catrin Or-
mestad fram en bok av David Grossman: ”Flickan i underjorden sålde i över 100 
000 exemplar och har även filmatiserats.”159 Anspelningarna på litterära priser kan 
å andra sidan ta sig förhållandevis diffusa utryck: ofta specificeras inte vilka priser 
författaren har vunnit. Ett exempel på denna företeelse är när Jens Christian 
Brandt i artikeln ”Tyska succéförfattare med ny brytning” beskriver den ungersk-
tyska författaren Térezia Moras författarskap: ”[t]io år senare hade hon vunnit tre 
ansedda, litterära priser, hyllats av en enig kritikerkår och dessutom börjat över-
sätta ungerska författare till tyska.”160 Denna uppradning av meriter är, till skillnad 
från den ofta noggranna återgivningen av antal sålda exemplar, aningen informat-
ionsfattig. Läsaren vår veta att Mora har erhållit priser och är uppskattad av de 
litterära kritikerna, men vilka priser det rör sig om och hur hyllningarna tog sig 
uttryck nämns inte. Läsaren förväntas heller inte intressera sig för dessa detaljer. 

                                                
158 Unge (2011), ”De tecknar barnens universum”, i Vi Läser, februari/mars 2011, s 40. 
159 Ormestad (2013), ”Livet efter sorgebudet”, i Vi Läser, februari/mars 2013, s 60. 
160 Brandt (2011), ”Tyska succéförfattare med ny brytning”, i Vi Läser, februari/mars 2011, s 25. 
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Det är det faktum att Mora är en beundrad författare som anses vara av vikt att 
kommunicera. 

     Ibland väljer Vi Läsers skribenter att i sina utsagor kombinera den kon-
kreta redovisningen av siffror med denna något abstrakta återgivning av pris- och 
kritikerframgångar. När Björn af Kleens prestationer inom dessa områden fram-
hålls låter det på följande vis: ”Jorden de ärvde är en av de senaste årens mest 
uppmärksammade och hyllade reportage och har på mindre än två år sålt i 70 000 
exemplar.”161 Meningens första sats erinrar om citatet som rörde Mora: det konsta-
teras att författaren har fått uppmärksamhet och hyllats, men på samma sätt som i 
det tidigare citatet utelämnas detaljerna kring dessa hyllningar. Inte heller i denna 
artikel antas detta vara av intresse för tidskriftens läsare. Den följande satsen är 
däremot konkret i refererandet av försäljningssiffror. Antalet sålda bokexemplar 
är i det här fallet en upplysning som Vi Läser förmodar att deras läsare önskar ta 
del av. 

     Vid sidan av stora upplagor och entusiastiska kritiker har Vi Läser ytterli-
gare bedömningsgrunder för läsvärda författarskap. Översättningar och remedie-
ring är två sådana grunder. I sitt porträtt av Jens Lapidus visar Stephan Mendel-
Enk prov på samtliga av dessa: 

Bara detaljer återstår innan nya romanen Livet deluxe är färdig för tryck. Boken är den sista i 
den trilogi om Stockholms undre värld som inleddes med Snabba cash. De två tidigare böck-
erna har sålt i sammanlagt drygt en miljon exemplar bara i Sverige och rättigheterna har sålts 
till ett trettiotal länder. Filmen som bygger på första boken var 2010 års mest sedda på 
svenska biografer och dess amerikanska version är snart färdigproducerad. De enorma fram-
gångarna har gjort att översättare runt om i världen sitter redo vid sina datorer. I samma stund 
som Jens Lapidus lämnar in sitt slutgiltiga manus sätter de igång.162 
 

Inledningsvis konstateras böckernas stora popularitet och höga försäljningssiffror 
i Sverige, följt av en redogörelse för antalet länder som köpt utgivningsrättighet-
erna. Böckernas geografiska spridning ges således betydelse. Citatets två sista 
meningar anknyter sedan till detta, då de beskriver hur den nya boken förväntas 
genomgå likadana översättningsprocesser som de två tidigare. Däremellan lyfter 
artikelförfattaren fram hur den första boken, Snabba cash, filmatiserats och hur 
berättelsen även i denna form fått stor spridning. På vilket sätt filmatiseringen 
utgör bevis på bokens kvaliteter är inte tydligt, men detta tycks heller inte vara 
poängen med utläggningen. Snarare är det den lyckade försäljningen av Lapidus 
berättelser som är i fokus, och detta i sig är det argument som artikelförfattaren 
använder sig av för att framställa honom som en läsvärd författare. På ett liknande 
vis utmålas i samma nummer den ryska författaren Dmitrij Gluchovskijs förtjäns-
ter: ”Dmitrij Gluchovskij är en av Rysslands just nu mest framgångsrika förfat-

                                                
161 Eklöf (2011), ”Under kristallkronorna”, i Vi Läser, december 2011/januari 2012, s 27. 
162 Mendel-Enk (2011), ”Med uppenbar känsla för makt”, i Vi Läser, juni/juli 2011, s 16. 
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tare. Hans dystopiska tunnelbaneskildringar Metro 2033 och Metro 2034 har sålts 
till över 20 länder och dessutom blivit storsäljande spel för pc och xbox.”163 
Gluchovskij lyfts inte fram på grund av sina litterära prestationer, istället är det, i 
likhet med texten om Lapidus, uttryckligen hans framgångar som åberopas. En 
annan gemensam nämnare texterna emellan är konstaterandet hur bägge författar-
nas böcker genom översättningar har fått stor spridning. Slutligen bör även näm-
nas hur de framhävs som intressanta i och med hänvisningarna till remedieringen 
av deras böcker. Lapidus bok har filmatiserats, Gluchovskijs böcker ligger till 
grund för dator- och tv-spel. Att remediering åberopas som markör för ett beak-
tansvärt författarskap är återkommande i tidskriften. Ytterligare en artikel i 
samma nummer beskriver Henning Mankell på ett sätt som för tankarna till de två 
tidigare citaten: 

Henning Mankell har just kommit hem från bokmässan i Paris. Det är första gången han har 
sagt nej till att skriva sin autograf. Fransmännen älskar fortfarande den sävlige kommissarien 
från Ystad. I likhet med resten av världen. Tv-filmatiseringarna av Wallander håller som bäst 
på att erövra halva jordklotet. De visas i Frankrike, Ryssland, Kanada, Polen, Belgien, Ser-
bien, Bosnien och Storbritannien.164 
 

Likheten med de tidigare citaten är slående. Wallander-böckernas internationella 
spridning genom översättningar understryks, samtidigt som filmatiseringarna av 
berättelserna tas som intäkt för författarens förtjänster. Dessa tre exempel är häm-
tade från samma nummer av tidskriften, men fenomenet är genomgående i utgiv-
ningen. I ett senare nummer kan till exempel Cecilia Gyllenhammars bok En 
spricka i kristallen ges legitimitet genom att det faktum att den ”gick som tv-serie 
i SVT”165 betonas. Det tidigare anförda citatet om David Grossmans Flickan i un-
derjorden utgör ännu ett exempel. 

     Vid somliga tillfällen anges inte antalet sålda böcker i siffror. Istället bjuds 
läsaren, på ett sätt som påminner om otydligheten när litterära priser eller kritikers 
hyllningar ska redogöras för, på ett vagt konstaterande att en viss författare eller 
litterär genre är ”bästsäljande” eller ”framgångsrik”. Elisabeth Terenius redogör 
för en ny colombiansk genre kallad Farc-litteratur i artikeln ”Gisslan i djungeln 
har börjat berätta”. Genren beskrivs i följande ordalag: ”[b]öckerna är oftast dra-
matiska och fängslande, och säljer i stora volymer.”166 I samma artikel möts läsa-
ren även av en beskrivning av boken Out of Captivity: Surviving 1, 967 Days in 
the Colombian Jungle: ”[d]e tre amerikanska drogspanarna […] har skrivit en 
bästsäljande berättelse om tiden i djungeln.”167 Jens Christian Brandts ovan 
nämnda artikel om tyska immigrantförfattare innehåller ett liknande påstående om 
                                                
163 Persson (red.) (2011), ”Entreprenören”, i Vi Läser, juni/juli 2011, s 7. 
164 Persson (2011), ”Förnyelse eller döden – från Mankell till Carlsson”, i Vi Läser, juni/juli 2011, s 47. 
165 Eklöf (2011), ”Under kristallkronorna”, i Vi Läser, december 2011/januari 2012, s 26. 
166 Terenius (2011), ”Gisslan i djungeln har börjat berätta”, i Vi Läser, april/maj 2011, s 22. 
167 Ibid., s 23. 
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Melinda Nadj Abonjis bok Tauben fliegen auf: ”[s]torsäljande självbiografiskt 
färgad roman om dubbel hemlöshet.”168 I en bildtext till en artikel om författaren 
Johannes Anyuru får läsaren veta att han är ”[v]år just nu mest framgångsrika 
romanförfattare.”169 Och när tidskriften ska kora 2011 års främsta litterära händel-
ser i artikeln ”Vi Läsers litterära 2011 från A till Ö” är denna trend genomgående. 
Utmärkelsen ”Årets Science Fiction” går till tidigare nämnda Metro 2034 av 
Dmitrij Gluchovskij med en motivering som lyder: ”[r]ysk och underjordisk 
dystopi när den är som bäst. En välförtjänt storsäljare.”170 Titeln som ”Årets ama-
tör” föräras amerikanska Amanda Hocking ”som började ge ut sina romantiska 
vampyrberättelser som e-böcker själv häromåret. Nu säljer hon så bra att hon 
dubbats till Drottningen av egenutgivning.”171 ”Årets uppstickare” är Pia Printz 
som ”[s]tartade ett nytt förlag och började med att sno storsäljaren En dag framför 
ögonen på storförlagen”172 medan Brombergs utses till ”Årets förlag” då de 
”[b]örjade året med pocketutgåvan av Polarprisbelönade Patti Smiths underbara 
Just kids och avrundade med Jonathan Franzens monstersuccé Frihet.”173 Ord som 
”storsäljare” och ”monstersuccé” signalerar tydligt den vikt som läggs vid försälj-
ning och profit. I artikeln förekommer också prov på uppfattningen att remedie-
ring och översättning, och den därmed förknippade breddningen av böckernas 
spridning, är någonting som är eftersträvansvärt. ”Årets filmatisering” är ”Svina-
längorna. Pernilla August tog sig an Susanna Alakoskis gripande roman och be-
lönades mycket välförtjänt med två guldbaggar.”174 I detta korta citat synliggörs 
även prisets legitimerande logik (även om det i detta fall rör sig om ett filmpris 
och inte ett litterärt dito). ”Årets agent” blir ”Lena Stjernström. Mats Strandbergs 
och Sara Elfmark Bergfors [sic] ungdomsbok Cirkeln är Sveriges nästa stora ro-
manexport, mycket tack vare Lena Stjernström.”175 Remedieringens framträdande 
position i artikeln befästs genom att den tilldelats en egen kategori (”Årets filma-
tisering”). Och att Lena Stjernström blir vald till ”Årets agent” beror på att hennes 
arbete medverkat till att göra boken Cirkeln till en exportvara.  

     Varför är tidskriften så mån om att redogöra för författarnas försäljning av 
bokexemplar och översättnings- och remedieringsrättigheter? Faircloughs ”as-
sumption”-begrepp kan vara behjälpligt vid besvarandet av denna fråga. Enligt 
Fairclough bygger alla texter på vissa antaganden och implicita föreställningar 
som inte uttrycks öppet eller direkt. Han skriver att alla former av samhällen, 

                                                
168 Brandt (2011), ”Tyska succéförfattare med ny brytning”, i Vi Läser, februari/mars 2011, s 25. 
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gruppsammanslutningar och gemenskaper har en gemensam bas av meningar som 
delas inom gruppen. Dessa meningar ses som oproblematiska och tas för givna. 
Faiclough anser att detta förhållande utgör ett ofrånkomligt fundament för alla 
typer av kommunikation och interaktion mellan människor.176 Denna ofrånkom-
lighet kan dock utnyttjas som maktmedel av de agenter som har möjlighet att 
forma och bestämma denna gemensamma bas, med andra ord vad som brukar 
omfattas av Antonio Gramscis hegemoni-begrepp.177 Detta förhållande innebär att 
antaganden kan ses som ideologiska verktyg: att upprätta en hegemoni innebär 
enligt Fairclough att göra en specifik företeelse till någonting allmängiltigt, i syfte 
att skapa och upprätthålla ett dominansförhållande. För Fairclough är detta ett i 
högsta grad ideologiskt arbete.178 Vilka antaganden är då framträdande i Vi Läsers 
texter som ställer försäljningsframgångar i centrum? Att ständigt koncentrera 
framställningen kring försäljning skänker denna särskilda aspekt av författarskap-
en en framträdande ställning. I Vi Läsers texter blir de marknadsmässiga vinsterna 
ett författarskap gjort de avgörande bedömningskriterierna. Genom att gång på 
gång föra fram dessa externa (försäljningen och remedieringen berättar ingenting 
om böckernas innehåll) hänseenden av böckerna som presenteras, blir det under-
liggande antagandet att dessa är av yttersta vikt vid bedömningen. Detta anta-
gande speglar å sin sida en större diskurs som Fairclough benämner ”new capital-
ism”, och som förespråkar den nyliberala föreställningen att globaliseringen av 
ekonomin är en ofrånkomlig och i grunden nyttig samhällsutveckling.179 Det är 
denna större diskurs som Vi Läser ger utryck för, när tidskriften väljer att låta den 
geografiska masspridningen av böcker stå i främsta rummet.  

     Tidigare nämndes att Vi Läser inte enbart uppehåller sig vid försäljning 
och remediering. Ett annat sätt att visa upp ett författarskaps förtjänster är att re-
dogöra för vilka litterära priser det har tilldelats, något som redan delvis demon-
strerats. Prisargumentet kan, som påpekats, användas tillsammans med försälj-
ningsargumentet, men det kan också förekomma isolerat. Pia Lindenbaums defi-
nierande drag är att hon blev ”Augustprisad 2000 för Gittan och gråvargarna”180, 
för att ta ett exempel. Ibland hänvisas även till prisspekulationer. I ”Grattis Tomas 
Tranströmer”, en artikel som uppmärksammar poetens 80-årsdag, lyder ingressen: 
”[d]en 15 april fyller Sveriges främste poet och ständige Nobelpriskandidat To-
mas Tranströmer 80 år”.181 En annan artikel, en intervju med Nina Bouraoui, har 
ett liknande språkbruk: ”[i]dag är hon en av Frankrikes mest ansedda författare 

                                                
176 Fairclough, s 55. 
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på hösten detta år. 



 36 

och hennes namn har till och med figurerat i Nobelprissammanhang.”182 Här är det 
fråga om ännu icke erhållna priser. Att det är just Nobelpriset det rör sig om har 
att göra med det starka symbolvärde detta pris har i en litterär kontext. Anspel-
ningarna till Nobelpriset i litteratur används som ett medel för att belysa vissa 
författarskap och skapa intresse hos tidskriftens läsare. Vi Läser kan således an-
vända dessa anspelningar på ett sätt som påminner om hur de nyttjar talet om för-
säljning och förtjänstfull kritik. 

     Litterär kvalitet kopplas alltså i stor utsträckning till stora upplagor, reme-
diering, priser och kritikerframgång. Men Vi Läser har ytterligare en legitime-
rande strategi som de ofta utnyttjar: tradition. Denna går ut på att tidskriften åbe-
ropar kända namn från litteraturhistorien i sina artiklar. En artikel som ger många 
prov på denna typ av legitimering är ”Chelseas sista timmar” av Yukiko Duke. 
Redan i ingressen möts läsaren av detta grepp: ”Mark Twain har bott här, liksom 
Patti Smith och Joseph O’Neill. Få platser har dragit till sig så många författare 
som Chelsea Hotel.”183 Artikeln argumenterar för hotellets status som legendariskt 
genom att artikelförfattaren ständigt hänvisar till de litterära berömdheter som 
vistats där. 

Här har så vitt skilda pennskaft som novellisten O. Henry; romanförfattarna Brendan Behan, 
Thomas Wolfe och William S. Burroughs; poeterna Edgar Lee Masters, Derek Walcott och 
Jevgenij Jevtusjenko; dramatikerna Tennessee Williams, Arthur Miller och Sam Shepard; 
samt tänkarna Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir bott och verkat. Här skrev Jack Ke-
rouac sin kultbok På drift, Arthur C. Clarke skrev 2001 – ett rymdäventyr och Arthur Miller 
sitt drama Efter syndafallet.184 
 

Dessa långa listor tjänar förstås ett syfte. Enligt Fairclough är ”authorization” ett 
sätt att legitimera en text: begreppet hänvisar till den legitimitet som erhålls ge-
nom hänvisningar till den auktoritet som förknippas med traditioner, lagar eller 
till personer som besitter någon form av institutionaliserad auktoritet.185 När läsa-
ren får veta att ”[h]it, till sitt andra hem, raglade den store walesiske poeten Dylan 
Thomas 1953 efter att ha druckit arton stora glas whiskey efter varandra på White 
House Tavern i närheten”186 är det således ett led i en legitimeringsprocess, där 
Dylan Thomas namn används som ett sätt att föra in en auktoriserad person i tex-
ten. Att Thomas är ett namn som signalerar litterär tradition är inte svårt att styrka. 
Han förekommer till exempel i Harold Blooms version av den västerländska ka-
non.187 Det är alltså fullt möjligt att se honom som en person innehavande en form 
av institutionaliserad auktoritet, något som även stämmer in på flera av de förfat-
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tare som lyfts i de två andra citaten från artikeln. Sammantagna fungerar dessa 
litterärt laddade namn som en form av tecken som signalerar att Chelsea Hotel är 
en mytomspunnen plats. Detta exempel illustrerar på ett ovanligt tydligt vis hur Vi 
Läser åberopar litterär tradition som en legitimerande strategi. Denna strategi an-
vänds även när författares eller litterära genrers förekomst i tidskriften ska motiv-
eras. 

     I artikeln ”Fatta dig kort!” beskriver Tomas Dur Fläckman fenomenet 
”flash fiction”, en litterär genre bestående av korta, högst en handfull meningar 
långa, berättelser. För att framhålla genrens legitimitet använder han sig av tradit-
ionens och de erkända namnens strategi: ”Anton Tjechov skrev gärna stycken som 
i dag skulle kallas flash fiction, liksom Franz Kafka, Kurt Vonnegut och många, 
många andra. Av den nya utgivningen kan Margaret Atwood och Etgar Keret 
nämnas.”188 Listan kompletteras senare av ytterligare namn: ”[a]tt skriva ultrakort 
är alltså inget nytt, men 1992 utkom i USA antologin Flash fiction: Seventy-two 
very short stories – med bidrag från bland andra Raymond Carver, David Foster 
Wallace, Heinrich Böll, Joyce Carol Oates – och därmed etablerades termen flash 
fiction.”189 Uppradningen av namn är en teknik som artikelförfattaren använder sig 
av för att föra in genren ”flash fiction” i ett specifikt sammanhang, ett samman-
hang med finkulturella förtecken. De namn som förekommer är samtliga exempel 
på författare med stort litterärt anseende. Detta val av framställningsform har en 
tydlig funktion: namnen signalerar för tidskriftens läsare att genren ”flash fiction” 
bör tas på allvar. 

     Under sektionen ”Klassikern” presenteras Vi Läsers läsare i varje nummer 
för ett enligt tidskiften litteraturhistoriskt signifikant författarskap. Artiklarna är 
ofta strukturerade som korta levnadsteckningar av de framhållna författarna och 
ger sällan mer information om deras verk än vad som kan sammanfattas på ett par 
rader. Istället är det deras status som klassisk litteratur som ges företräde. Ett tyd-
ligt exempel på detta syns i följande citat: ”Miss Jean Brodies bästa år publicera-
des 1961 och fick snabbt klassikerstatus.”190 Andra gånger används författarens 
framgångar som en bekräftelse på deras relevans: ”[n]är Familjeband kommer ut, 
blir novellsamlingen en monumental framgång. Kritikerna hyllar samfällt boken 
och Clarice Lispector finner sig för första gången vara en folkkär författare. Hon 
är så känd att medierna refererar till henne kort och gott som ’Clarice’.”191 ”Mo-
numental framgång”, ”hyllar samfällt”, ”folkkär författare” och ”känd”: dessa 
beteckningar sammanfogar sig till en beskrivning av författaren som tar fasta på 
det bemötande hennes böcker har fått. Vi Läser utgår ifrån att det är denna aspekt 
av författarskapet som läsarna är intresserade av. Som en kontrast kan den del av 
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artikeln som behandlar stilistiken i boken Familjeband anföras: ”[p]å en sensuell, 
musikalisk prosa lodar Clarice Lispector i människosjälens djup. Hon har liknats 
vid James Joyce och Virginia Woolf, men Clarice Lispector förtjänar sin egen 
plats i världslitteraturen.”192 Läsaren får veta att Lispectors prosa är ”sensuell” och 
”musikalisk”, men utöver dessa adjektiv består beskrivningen av en jämförelse 
med två av modernismens mest berömda författare. I artikeln ”Förkrossad med 
stil i New York” markeras Djuna Barnes betydelse med hjälp av hennes samröre 
med välkända litterära personligheter. ”Hon minglar med F. Scott Fitzgerald och 
hans Zelda, Ernest Hemingway, James Joyce, Gertrude Stein och Alice B. 
Toklas” skriver Yukiko Duke193 och betonar därmed Barnes roll i en välbekant 
litteraturhistorisk kontext. När tidskriften beskriver Virginia Woolf, som använts 
som referenspunkt i ett av de ovan anförda exemplen, får denne författares för-
tjänster illustreras med en prisvinst. Yukiko Duke skriver att ”[n]är Mot fyren ges 
ut 1927, hyllas den som ett litterärt mästerverk och tilldelas det prestigefyllda 
Femina-priset.”194 Texten understryker att boken har hyllats och att priset är ”pre-
stigefyllt” som belägg för åsikten att Woolf är värd läsarnas uppmärksamhet. I 
detta fall kombineras alltså det tunga litterära namnet med kritikerhyllningarnas 
och prisernas legitimerande anspråk. 

     Det händer att Vi Läser problematiserar de ofta utryckta uppfattningarna 
kring berömmelse, hyllningar och prisutmärkelser. I en intervju med Barbro 
Lindgren lyfter Yukiko Duke fram böckerna Molnens bröder, Felipe och Eldvin 
som ”något av det märkligaste och vackraste som har skrivits om utkantsmänni-
skor”.195 Denna utsaga åtföljs av konstaterandet att ”[t]rots att romanerna tillhör 
det allra bästa Barbro Lindgren har skrivit, är de märkligt okända.”196 Här förevi-
sas tydligt kopplingen mellan berömmelse och litterär kvalitet, då artikelförfatta-
ren utrycker förvåning över att böckerna inte fått den uppmärksamhet hon anser 
att deras innehåll förtjänar. Lindgren är själv inne på samma spår när hon förklarar 
att det är hennes ”barnboksproduktion [som] har ställt sig i vägen i vanlig ord-
ning.”197 Bristen på uppmärksamhet för ”det allra bästa Barbro Lindgren har skri-
vit” förklaras genom att författarens övriga berömmelse har överskuggat dessa 
verk. Berömmelse ses inte nödvändigtvis som synonymt med god litteratur, men 
att de bägge fenomenen är nära sammankopplade vittnar dessa utsagor om. Om ett 
bra litterärt verk inte har fått den berömmelse det förtjänar, måste tidskriften söka 
orsakerna till detta förhållande i omkringliggande faktorer, i det här fallet i den 
uppmärksamhet författarens barnboksproduktion rönt.  
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     I den inledande krönikan till nummer fem 2011 resonerar Vi Läsers redakt-
ionschef Jonas Eklöf kring sitt personliga förhållningsätt rörande auktoriserade 
bedömningar av litterära verk, och den dissonans som kan uppstå mellan den egna 
smaken och kritikernas och prisjuryernas omdömen. Krönikan kretsar kring en 
anekdot som gör gällande att Håkan Nesser en gång tagit kontakt med en kritiker 
som skrivit en negativ recension och ställt frågan om det är författaren som inte 
kan skriva eller kritikern som inte kan läsa.  

Håkan Nessers eleganta anklagelse var förstås avsedd för kritikern. Men den träffade även 
mig. Jag tänkte tillbaka på böcker som jag inte gillat. Varför tyckte jag så illa om Bookerpris-
vinnaren Vernon God Little? Varför läste jag inte klart den hyllade thrillern Tretton timmar? 
Varför var jag inte helt såld på världssuccén En dag? Spontant vill jag svara att det beror på 
boken. Men tänk om det beror på mig? Att det är jag som läst ’fel’?198 
 

Till att börja med kan konstateras att de i tidskriften vanligt förekommande orden 
”prisvinnare”, ”hyllad” och ”världssuccé” har framträdande positioner även i detta 
citat. Eklöf problematiserar dock inte användningen av orden, de tas för själv-
klara. Istället är det hans reaktioner på de böcker som är föremål för dessa hyll-
ningar som undersöks. Reaktionerna säger något om den syn på läsning som förs 
fram i krönikan. Eklöfs uppfattning att det är möjligt att läsa ett skönlitterärt verk 
”fel”, och på det viset gå miste om dess storhet, illustrerar tydligt den vikt som 
tidskriften lägger vid kritikernas omdömen. Litteraturkritiker och prisutdelare ses 
som de som sitter inne med den ”korrekta” bedömningen av ett skönlitterärt verks 
värde. När Eklöf förklarar sina egna negativa läsupplevelser med att han har läst 
fel placerar han således kritikerna som litteraturens främsta uttolkare. Han förtyd-
ligar sedan detta förhållande när han skriver: ”[i]nte sällan hänger den här känslan 
ihop med (för) högt ställda förväntningar. Några lovord från en kritiker eller en 
rekommendation från en pålitlig vän – sedan är det kört.”199 Tilltron till de auktori-
serade rösterna är alltså vad som styr Eklöfs val av litteratur. Men även den all-
männa litterära publikens konsumtionsmönster är av betydelse. Som tidigare kon-
staterats är tidskriften upptagen av försäljningssiffror och publikt genomslag, och 
den uppfattningen står att finna också i Eklöfs val av ordet ”världssuccé” när han 
talar om boken En dag. Eklöf ser det som problematiskt att han hade svårt att 
uppskatta en bok som rönt uppmärksamhet och erkänsla av en stor publik. 

     Den kris som Eklöf återger går att se i relation till Bourdieus beskrivningar 
av det sociala rummet. Enligt Bourdieu utgör det sociala rummet den osynliga 
men samtidigt högst märkbara arena där individer orienterar sig i förhållande till 
smak och föreställningar.200 Utifrån de uppsättningar ekonomiskt, kulturellt, soci-
alt och symboliskt kapital en individ innehar blir det möjligt för denna att inta 
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olika positioner i det sociala rummet. Med hjälp av en klassificeringsprocess, som 
Bourdieu liknar vid naturvetenskapens taxonomi201, kan människor sorteras in i 
olika grupper, eller klasser, med gemensamma nämnare vad gäller smak, ekono-
miska tillgångar, sociala nätverk och liknande. Bourdieu är noga med att under-
stryka att det inte handlar om reella klasser i en marxistisk bemärkelse. Det är 
fråga om teoretiska klasser som i vissa fall, om en medveten mobilisering sker, 
kan övergå objektiva och påtagliga klasser.202 Uteblir en sådan mobilisering exi-
sterar klasserna istället som positioner som individer använder sig av för att skapa 
sammanhang i det sociala rummet.  

     I Eklöfs resonemang blir det möjligt att utläsa ett sådant orienteringsarbete. 
Det viktiga för Eklöf är inte hans personliga omdömen och uppfattningar av de 
böcker han läst, utan snarare hur dessa böcker bedöms utifrån en bredare smakho-
risont, där kritiker och konsumenter står i fokus. I detta fall råder ingen motsätt-
ning mellan dessa båda kategorier; kritiker och publik värderas på ett likartat vis. 
Andra gånger problematiseras relationen och frågan om smak framstår som mer 
komplex. I artikeln ”På med dumstruten, deckarhatare” framställer Yukiko Duke 
deckaren som en god och läsvärd, men missförstådd, genre. Synen på ”den goda 
smaken” genomsyrar artikeln och sätts i relation till prestigefyllda namn. Duke 
ondgör sig över deckargenrens kritiker och skriver att deras hållning har anstryk-
ningar av snobbism. ”Som om det underförstått skulle vara något sorts tecken på 
bildning och god smak. Personligen förstår jag inte hur de kan döma ut en hel 
genre.”203 Utsagan kan läsas som ett formulerande av ståndpunkten att ”bildning 
och god smak” inte är de enda relevanta faktorerna vid bedömningen av litteratur. 
Senare i artikeln framkommer att Duke argumenterar för det motsatta: hennes 
poäng är att även deckaren kan betraktas som uttryck för god smak. Denna argu-
mentation bygger på det av tidskriften välanvända åberopandet av statusladdade 
namn. ”Många stora författare har – i likhet med Kerstin Ekman – börjat skriva 
spänningsromaner för att sedan utforska andra, friare genrer.”204 Ekman är ett 
tacksamt namn att använda i detta syfte: då hon är en berömd författare och leda-
mot av Svenska Akademien kan Duke använda henne som en symbol för litterär 
smak och bildning. Bourdieu menar att ”[d]et verkliga är relationellt”205, vilket 
innebär att fenomenen får sin mening inte från inneboende egenskaper, utan från 
hur de sätts i relation till andra fenomen.206 Den goda smaken blir till i samspelet 
mellan olika uttryck för denna smak. När Duke placerar deckaren jämsides en 
författare som Kerstin Ekman, kan detta ses som ett försök att skapa ett samman-
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hang där dessa existerar på lika villkor. På ett liknande vis beskriver hon i samma 
artikel Patricia Highsmiths Ripley-böcker, i samband med att Norstedt ger ut dem 
i sin klassiker-serie: ”[o]ch där – bland storheter som Margaret Atwood och Ri-
chard Yates – hör Patricia Highsmith, denna kriminallitteraturens sofistikerade 
elegant, verkligen hemma.”207 Liksom Kerstin Ekman tidigare i artikeln beskrivs 
de i detta citat omnämnda författarna som ”storheter”. Ordvalet signalerar litterär 
betydelse och framgång. Genom sitt resonemang skapar Duke en gemensam arena 
för dessa författare. I denna artikel är vikten av publikens omdömen inte lika 
framträdande som de var i Eklöfs krönika.  

     När Duke i samma nummer av tidskriften intervjuar Åsa Larsson blir det 
möjligt att urskilja en argumentationsteknik snarlik den som förekommer i deck-
arartikeln. Larsson presenteras som ”en av våra bästa och mest framgångsrika 
deckarförfattare.”208 När hon förklarat att boken Till offer åt Molok blir hennes 
sista deckare på ett tag frågar Duke: ”Så du kommer göra en Kerstin Ekman? 
Lämna spänningsromanerna bakom dig och börja skriva annan sorts litteratur?” 
Larsson dementerar detta: ”Det har jag inte sagt. Jag tycker verkligen om att 
skriva deckare, det är en genre som kräver mycket av sin författare. Men det är 
möjligt att jag kommer att utmana mig själv i framtiden och prova på att skriva i 
någon annan genre.”209 I artikeln förekommer, detta uttalande till trots, en schema-
tisk jämförelse mellan Larsson och Ekman under rubriken ”Åsa Larsson vs Ker-
stin Ekman” där de båda författarna jämförs utifrån kategorier som ”debuten”, 
”geografin”, ”hantverket” och ”genrebytet”.210  Den sistnämnda punkten vill be-
lysa att författarna har övergått från deckargenren till att skriva litteratur av en 
annan dignitet. Ekmans övergång beskrivs som att hon inriktade sig på ”[m]er 
episkt berättande med sjunde boken Pukehornet (1967).”211 För Larssons del låter 
det på följande vis: ”Avslöjar 2012 att sjunde boken troligtvis blir en historisk 
roman.”212 Ekmans namn används återigen som en symbol för vad Bourdieu kallar 
”kulturellt kapital”213, det vill säga som en differentieringsmekanism där Larssons 
namn kan sättas i relation till andra kapitaltunga namn och företeelser. Även Fair-
cloughs ”authorization”-begrepp kan vara användbart i sammanhanget. Som 
nämndes tidigare kan namn förknippade med auktoritet och tradition användas 
som redskap i en legitimeringsprocess. Under den sista kategorin, ”makt”, blir 
förhållandet än mer tydligt. Kerstin Ekman beskrivs ur denna aspekt med orden 
”[i]nvald i Svenska akademien 1978, nitton år efter debuten.”214 Larssons framtida 
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karriär spås följa samma bana: ”[f]år frågan att bli ledamot i Akademien år 2023, 
tjugo år efter debuten …?”215 Larssons legitimitet som författare skapas alltså i 
denna tänkta relation till Ekman, och hon erhåller på detta vis en viss del av den 
senares kulturella kapital genom den av artikelförfattaren föreställda närheten 
författarna emellan. Här är det även möjligt att se spår av de diskurser som Sund-
in, och till en viss del även Hell Carlsson, har diskuterat kring. Det rör sig om 
diskursen kvalitet- kontra populärlitteratur som ofta förekommer i folkbiblioteks-
sammanhang. Sundin noterade att denna diskurs var ständigt närvarande i debat-
terna i Biblioteksbladet, och Hell Carlsson kunde urskilja diskursens förhållnings-
sätt hos några av de bibliotekschefer hon intervjuade. I Vi Läser uttrycks inte detta 
motsatsförhållande explicit, men jämförelsen mellan Ekman och Larsson blottläg-
ger en underliggande medvetenhet om deckargenrens koppling till populärlittera-
turen. Att länka samman författarna kan ses som ett försök att fjärma sig från kva-
litetsdiskursen.  

     I en intervju med den ryske författaren Vladimir Sorokin går denna ten-
dens igen. Artikeln är försedd med en informationsruta som bär titeln ”Dostojev-
skijs litterära barnbarn”.216 Detta kan ses som en strategi att sammankoppla de 
berörda författarna med den minst sagt ansedde Fjodor Dostojevskij. Här ges 
dessutom prov på förekomsten av de i tidskriften förknippade företeelserna litterär 
kvalitet och berömmelse, och även kopplingen mellan kommersiell framgång och 
bokrekommendationer framträder. Författaren Ljudmila Petrusjevskaja står som 
nummer ett på listan. ”Rysslands bästa författare är av obegriplig anledning näst-
an helt okänd i Sverige.”217 Här uttrycks samma förvåning, signalerad med använ-
dandet av ordet ”obegriplig”, som stod att finna i artikeln om Barbro Lindgren. 
Det tycks som att Vi Läser förutsätter att ”bra” litteratur även är uppmärksammad 
av de stora massorna. Ord som ”obegriplig” och ”märkligt” används i dessa sam-
manhang för att markera och understryka den diskrepans som anses råda mellan 
kvalitet och berömmelse. Nummer åtta på listan, Max Frei, uppmärksammas tvär-
tom utifrån sitt kommersiella genomslag. ”Max Frei (pseudonym för Svetlana 
Martyntjik) skriver otroligt populär fantasy och räknas egentligen inte till de bästa 
ryska författarna. Men eftersom fantasy och SF är så framgångsrikt i Ryssland är 
hon obligatorisk läsning för den som är intresserad av rysk litteratur idag.”218 Detta 
citat rymmer många av de föreställningar kring försäljning, berömmelse och litte-
rär kvalitet som tidskriften präglas av. Till att börja med konstateras att det Frei 
skriver är ”otroligt populärt[t]”, och samtidigt att hon inte är en av de ”bästa” 
ryska författarna. Detta påstående kan tyckas paradoxalt, sett utifrån vad som 
skrevs om Petrusjevskaja tidigare i artikeln. Där uttrycktes förvåning över att en 
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av de ”bästa” författarna från Ryssland kan vara ”nästan helt okänd i Sverige”. 
Frei är däremot ”otroligt populär”, trots att hon inte ”räknas” till de ”bästa” förfat-
tarna. I texten om Frei problematiseras inte förhållandet på samma sätt som gjor-
des när Petrusjevskaja var på tal. Här är det framförallt hennes försäljning som 
motiverar till läsning. ”Bra” och ”framgångsrik” används inte heller i denna arti-
kel helt synonymt, men även här överlappar användningen av orden varandra så-
tillvida att bägge orden anses vara argument för ett läsvärt författarskap. Dessu-
tom råder oklarhet vad gäller relationen mellan begreppen. Tidskriften anser att 
det är märkligt om en ”bra” författare är okänd, medan det motsatta förhållandet, 
att en sämre författare är populär, framstår som naturligt och oproblematiskt. Att 
det senare därtill ses som någonting som motiverar till läsning blir märkbart när 
det framhålls att Frei är ”obligatorisk läsning” för personer med intresse för rysk 
samtidslitteratur. Anledningen sägs uttryckligen vara att fantasy och SF är ”så 
framgångsrikt i Ryssland”. Återigen nyttjas framgången som ett argument för 
läsning. 

     Att Vi Läser ofta tar upp redan uppmärksammad litteratur är någonting 
som en av tidskriftens läsare reagerar på. Insändaren Per-Olof Swartz skriver un-
der rubriken ”Vi Läser – en kändistidning?” i nummer 1, 2012 att hans ”poäng var 
mest att det alltid är redan mycket framgångsrika, kända författare som bereds 
störst utrymme.”219 Han vänder sig särskilt emot en intervju med Maria Mon-
tazami från nummer 6, 2011 och skriver att den ”inte är värdig en seriös litteratur-
tidning.”220 I redaktionschef Jonas Eklöfs svar framkommer en explicit formulerad 
motivering till tidskriftens urvalsprinciper:  

[…] Att vi intervjuade Maria Montazami om hennes läsvanor motiverades i ingressen: hon 
var den gäst som drog mest besökare på bokmässan i Göteborg. Uppenbarligen gillar även 
många av Sveriges bokälskare henne.  

     Vad gäller graden av kändistäthet så försöker vi i varje nummer ha en mix av kända och 
mindre kända författare.221 
 

Eklöf förklarar att antalet gäster som Montazami lockade på bokmässan i Göte-
borg är skäl nog till att motivera att en intervju med henne får en framträdande 
plats i tidskriften. Denna logik är genomgående i Vi Läsers utgivning. I ett senare 
nummer återkommer detta resonemang: ”[å]rets sista nummer bjuder på två inter-
vjuer som vi kämpat länge för att få till. Dels med mannen som i konkurrens med 
Fredrik Reinfeldt och Clara Henry hade bokmässans längsta signeringskö – Jan 
Lööf.”222 Att långa signeringsköer fungerar som en legitimerande strategi har även 
det tidigare citatet som berörde Henning Mankell visat. Bokmässan i Göteborg är 
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ytterligare en markör som har en frekvent förekomst i tidskriften. Som exempel 
kan nämnas ”Mässkampen”, ett sällskapsspel med följande presentation: ”[d]u har 
just betalat din entrébiljett. Nu väntar några intensiva dagar fyllda av intressanta 
samtal, kittlande mingel och ett och annat missöde. Spelet kan börja.”223 Bokmäs-
san är i tidskriftens framställning en symbolladdad sammankomst där principerna 
framgång, publikintresse och litterär signifikans sammanstrålar. Samtidigt som 
dessa egenskaper har ett värde var och en för sig, är det i samspelet mellan dem 
som ett enligt tidskriften betydelsefullt författarskap konstrueras. Insändaren me-
nar att en intervju med Montazami inte är ”värdig en seriös litteraturtidning”, och 
även i artikeln i fråga är det möjligt att utläsa en viss nedlåtenhet i förhållande till 
intervjuobjektet. Ingressen, som Eklöf refererar till i sitt svar, lyder: 
”[b]okmässans längsta signeringskö ledde inte till Mario Vargas Llosa utan till 
Hollywoodfrun Maria Montazami, som här avslöjar sina läslaster.”224 Förutom 
hänvisningen till signeringskön, ställs i denna menings första sats Montazami i ett 
motsatsförhållande till Vargas Llosa, som erhöll nobelpriset i litteratur 2010. Syf-
tet är att sätta fokus på de skillnader i status mellan de bägge författarna som upp-
levs som centrala. Detta blir tydligt när Montazami ges attributet ”Hollywood-
frun”. Ordet, som syftar till den TV-serie som Montazami medverkar i, utgör en 
kontrast gentemot det förvisso outsagda, men för tidskriftens läsare underför-
stådda, attributet nobelpristagare som kopplas samman med Vargas Llosa. Ytter-
ligare aspekter är det faktum att Montazamis läsvanor beskrivs med ordet 
”läslaster”, och att titeln på artikeln är ”’Jag har böckerna i garderoben.’” Ingres-
sen ger intrycket av att Montazami är ointresserad av litteratur, eller att hon anser 
att läsning är någonting skambelagt. I artikeln framkommer att Montazami i själva 
verket läser ofta och gärna, bland annat genom medverkan i olika bokcirklar. Hon 
säger dessutom att hon för tillfället inte äger en bokhylla, men att garderoberna 
och garaget är fyllda av böcker. Den bild som ingressen och titeln målar upp av en 
person med svaga litterära intressen, stämmer således inte överens med vad som 
presenteras i artikeln. En förklaring till varför Montazami porträtteras på detta vis 
kan sökas i Bourdieus begrepp ”symboliskt kapital”. Det symboliska kapitalet 
utgör ett koncentrat av de övriga kapitalarter, det vill säga ekonomiskt, socialt och 
kulturellt kapital, en individ (eller institution) ackumulerat, och som ges ett sym-
boliskt värde när ”sociala agenter” har förmågan att uppfatta detta koncentrat och 
tillskriva det ett värde.225 Montazami har måhända ett högt ekonomiskt och socialt 
kapital, men värdet på det kulturella kapital hon besitter kan inte mäta sig med till 
exempel en nobelpristagares. Det symboliska kapitalet blir följaktligen lidande. 
Vargas Llosas symboliska kapital är i sammanhanget högt, och hans namn kan 

                                                
223 ”Mässkampen”, i Vi Läser, oktober/november 2011, s 30. 
224 Persson (2011), ”’Jag har böckerna i garderoben’”, i Vi Läser, december 2011/januari 2012, s 24. 
225 Bourdieu, s 97. 
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brukas för att skapa ett kontrastförhållande gentemot Montazami. Det som är in-
tressant i denna kontext är att Vi Läser väljer att lyfta fram en författare med brist-
fälligt symboliskt kapital, med motiveringen att hon är ”framgångsrik”. Detta låter 
sig dock inte göras utan att denna brist kommenteras. Som nämndes ovan kan 
kategorier som framgång och litterärt anseende vara intressanta i sig, men till-
sammans bildar de en tydligare fond för tidskriften att förhålla sig till. 

     Den andra delen av Eklöfs svar till insändaren berör frågan om förekoms-
ten av redan etablerade och berömda författare i tidskriften. ”Vad gäller graden av 
kändistäthet så försöker vi i varje nummer ha en mix av kända och mindre kända 
författare.” Många gånger får även de författare som tidskriften presenterar som 
okända betraktas som tämligen namnkunniga. Ett exempel förekommer i samma 
nummer som den citerade insändaren. Under sektionen ”Klassikern” skriver 
Yukiko Duke om den polske författaren Bruno Schultz. ”Bruno Schulz är ett 
okänt namn för många bokälskare”226 berättar Duke i ingressen. Ett annat exempel 
är när Frida Niblaeus skriver om ”[d]oldisen”227 Mervyn Peake i ett senare num-
mer. Att Schultz skulle vara okänd i litterära sammanhang och att Peake är att 
betrakta som en doldis är argument som är svåra att styrka. Bägge förekommer 
bland annat under Harold Blooms litteraturkanoniska förutsägelser som han be-
nämner ”The Chaotic Age”228, och Peake har placerats på artonde plats på The 
Times lista över ”the 50 greatest British writers since 1945.229 De ”mindre kända” 
författarna som Eklöf tar upp i sitt svar är i själva verket att betrakta som världs-
berömda och erkända sådana.  

     I Vi Läser framträder en diskurs som betonar prestige och erkännande. Det 
är i första hand vad andra sociala agenter, för att använda Bourdieus språkbruk, 
anser om de litterära verken i fråga som framhålls som viktigt. Begrepp som 
”framgångsrik”, ”hyllad”, ”prisbelönad”, ”världssuccé” och ”storsäljare” används 
gång på gång för att understryka ett verks eller en författares relevans. Hänvis-
ningar till försäljningssiffror och antydningar om prisutmärkelser och kritikernas 
uppskattning blir till medel för att motivera ett författarskaps förekomst i tidskrif-
ten. Ett annat sätt att påvisa ett litterärt verks betydelse är att hänvisa till olika 
typer av remediering. Framförallt filmatiseringar, men även TV- och datorspels-
adaptioner, ses som bekräftelser på ett verks signifikans. Även namn som är starkt 
förknippade med litterär tradition fungerar som ett slags markör, utifrån Fair-
cloughs authorization-princip. Att en viss författare har jämförts eller haft samröre 
med en annan, etablerad och uppskattad författare skänker på detta vis legitimitet 
till den berörda parten. Det är dessutom möjligt att i tidskriften utläsa vissa kopp-
lingar mellan olika begrepp och företeelser. Litterär kvalitet och berömmelse 
                                                
226 Duke (2012), ”Magisk barndom i onda tider”, i Vi Läser, februari/mars 2012, s 64. 
227 Niblaeus (2014), ”En gotisk milstolpe”, i Vi Läser, februari/mars 2014, s 65. 
228 Bloom, s 548 ff. 
229 ”The 50 Greatest British Writers Since 1945”. (2008 5 januari). The Times, s 10. 
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sammanlänkas ofta i artiklarna. Ibland ses dessa som varandras förutsättningar, 
andra gånger uttrycks förvåning när de inte stämmer överens. Denna förvåning 
signaleras med bruket av ord som ”obegriplig” och ”märkligt”. Tidskriftens foku-
sering på de litterära verkens kommersiella genomslag för tankarna till kulturin-
dustribegreppet. Adorno menar att den under modern tid framväxande marknaden 
för kulturella verk i många avseenden strömlinjeformar kulturen. Konstverken 
berövas sin autonomi och anpassas efter en masspublik, under den förmenta devi-
sen att producenterna ger massan vad den vill ha. Enligt Adorno är det i själva 
verket fråga om en skapad efterfrågan, och konstverkens innehåll blir ett medel att 
från de styrandes sida främja status quo.230 ”Kulturindustrins hela praktik överför 
det nakna vinstmotivet till de kulturella formerna” skriver Adorno.231 Vi Läsers 
upprepade hänvisningar till massförsäljning och geografisk spridning kan förstås 
som ett uttryck för ett bejakande av kulturindustrin. Tidskriftens hållning blir att 
ta kulturindustrin, och de medföljande vinstmotiven, för givna. Kopplingen mel-
lan kvalitet och försäljning speglar också en nyliberal diskurs där tillväxt och glo-
balisering utgör de viktigaste beståndsdelarna.232 Tanken att efterfrågan och geo-
grafisk spridning i sig själva representerar ett litterärt verks kvalitet har sitt ur-
sprung i denna övergripande diskurs. 

Nyttodiskurs 
En annan aspekt av läsning som uttrycks i Vi Läser är det instrumentella synsättet, 
det vill säga en syn på läsning som betonar vilken nytta som kan utvinnas ur akti-
viteten. Läsningen blir från detta perspektiv inget självändamål; det viktiga är vad 
läsaren lär sig och tar med sig från det hon läser. Det är denna syn på litteraturen 
som blir aktuell när krisande PISA-resultat kommer på tal. Som exempel kan föl-
jande utdrag ur regeringens proposition Läsa för livet anföras:  

Att stärka barns och ungas läsförmåga och läslust är av särskild vikt. Genom att tidigt i livet 
ta del av litteratur och utveckla den egna kreativiteten stärks kunskaps- och bildningsnivån. 
Det är också en förutsättning för att människor ska växa och utvecklas även som vuxna. 

     Litteratur och läsning har ett värde i sig genom att förmedla upplevelser och känslor. 
Litteraturen hjälper oss att förstå världen och oss själva.233 
 

Trots att texten uttrycker ett självändamål med läsningen (”ett värde i sig”) är det 
de medföljande färdigheterna och kunskaperna (”utveckla den egna kreativiteten”, 
”växa och utvecklas”, ”förstå världen och oss själva”) som betonas. Det är också 
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231 Ibid., s 93. 
232 Fairclough, s 4 f. 
233 Proposition 2013/14:3. Läsa för livet, s 7. 
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värt att påpeka att om läsning endast innebar ett egenvärde för den som läser, hade 
det knappast varit föremål för politiskt intresse. Här kan det vara på sin plats att 
betrakta folkbibliotekens lagstadgade uppdrag. I Bibliotekslagen 6§ står att läsa: 
”[v]arje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för 
alla och anpassade till användarnas behov.”234 I 7§ står att ”[f]olkbiblioteken ska 
särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.”235 Denna lagtext har starka kopp-
lingar till ett instrumentellt förhållningssätt till läsning och litteratur. Den bör för-
stås i samband med de utredningar och propositioner som betonar läsningens de-
mokratiska aspekter. Även de kulturpolitiska målen från 2009 har instrumentella 
anspråk. Här hävdas att ”[k]reativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling.”236 Läsning kan, i ljuset av dessa officiella texter, ses 
som en samhällsnyttig aktivitet. Sådana föreställningar förekommer även i Vi Lä-
ser.  

     Det är möjligt att i Vi Läsers texter finna positioneringar gällande läsning-
en som knyter an till Furhammars läsdimensioner. Nyttodiskursen är främst kon-
centrerad kring den instrumentella läsningen. Den opersonliga instrumentella läs-
ningen innebär, som nämndes i teorikapitlet, ett tillägnande av kunskaper och in-
sikter som inte har en direkt inverkan på läsarens personliga förhållanden. Dessa 
kunskaper kan i någon mån betraktas som ”objektiv kunskap”.237 Den personliga 
instrumentella läsningen är däremot inriktad mot en form av terapeutiskt arbete. 
Läsningen sätts i relation till läsarens identitet. Det handlar om ett tillägnande av 
redskap som läsaren sedan har nytta av i sitt liv.238 

     I Vi Läser uttrycks både den opersonliga och den personliga instrumentella 
läsningen. Som ett prov på det första av dessa uttryck kan sektionen ”Bli en 
bättre:” som förekommer i tidskriften nämnas. I varje nummer ägnas en sida åt en 
person som i egenskap av sitt yrke eller politiska hemvist rekommenderar böcker 
med syftet att hjälpa läsaren att bli ”bättre” inom området i fråga. ”Bli en bättre: 
Fotograf”239, ”Bli en bättre: Sosse”240, ”Bli en bättre: Liberal”241 är exempel på de 
typer av områden som tidskriftens läsare kan tänkas bli bättre inom. Under dessa 
rubriker presenterar sedan ifrågavarande person sitt val av böcker. I ”Bli en bättre: 
Fotograf” skriver Jonas Eklöf att fotografen Anders Petersen väljer böcker ”för 
den som vill se världen med nya ögon.” Petersen utser en bok av Haruki Mur-
akami och skriver att ”[d]en här romanen kan hjälpa dig att acceptera att verklig-

                                                
234 SFS 2013:801. Bibliotekslag. 
235 Ibid. 
236 Statens kulturråds webbsida > Om Kulturrådet > Kulturpolitiska mål [2016-08-20]. 
237 Furhammar, s 142. 
238 Ibid., s 143. 
239 Eklöf (2012), ”Underbara ögonblick”, i Vi  Läser, februari/mars 2012, s 67. 
240 ”Bli en bättre: Sosse (eller förstå hur de fungerar)”, i Vi Läser, juni/juli 2012, s 55. 
241 ”Bli en bättre: Liberal”, i Vi Läser, februari/mars 2013, s 63. 
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heten har många ansikten.”242 Formuleringen markerar den ”hjälp” som romanen 
erbjuder läsaren. Målet med läsningen, att få läsaren ”att acceptera att verklighet-
en har många ansikten”, ligger nära de mål som regeringens proposition uttrycker: 
även i denna text talades det om att litteraturen kan hjälpa människor att ”förstå 
världen och oss själva.” Petersens val av romanen baseras uttryckligen på den 
funktion den upplevs fylla. Det övergripande syftet med Petersens urval av böcker 
är att hjälpa läsaren att ”se världen med nya ögon”, och i förlängningen bli en 
bättre fotograf. 

      Ett annat stående inslag i Vi Läser som tar fasta på läsningens nyttoorien-
terade aspekt är den korta intervju med en av tidskriftens läsare som förekommer i 
varje nummer. Denna har övergripande rubriker av typen ”Boken som förändrade 
mitt liv”243 och ”Vilken bok har förändrat ditt liv?”244 I dessa intervjuer får den 
tillfrågade lyfta fram en bok denne anser vara viktig, och sedan svara på ett antal 
frågor om boken. I nummer 1, 2012 intervjuas bibliotekarien Johanna Dalmalm, 
som väljer boken Yarden av Kristian Lundberg. På frågan varför boken föränd-
rade hennes liv svarar Dalmalm att ”[d]en fick mig att inse hur illa ställt det är”.245 
Yarden, utkommen 2009, är en samtidsskildring som på bokens baksida beskrivs 
som ”[e]n berättelse om oss, om vår tid här och nu” och ”en vittnesskildring om 
ett modernt statarsystem, mitt ibland oss”.246 Dalmalms reaktion får betraktas uti-
från bokens samhällskritiska dimension: tack vare boken anser hon sig ha fått upp 
ögonen för ”hur illa ställt det är”, och därmed tillägnat sig kunskaper som hon inte 
haft tillgång till före läsningen. Det är återigen den opersonliga instrumentella 
läsningen som är i blickfånget. Läsaren Kristina Berg förespråkar en uppfattning 
om litteraturens kraft som ligger närmare den personliga instrumentella läsningen 
när hon tillfrågas i nummer 3, 2013. Hon säger att läsningen av Jascha Golo-
wanjuks Paraplymakarens barn har satt spår hos henne.  

Många barn- och ungdomsböcker är idylliska eller har åtminstone lyckliga slut. Men i Jascha 
Golowanjuks värld är den grymme fadern oförbätterlig och framtiden inte nödvändigtvis ljus. 
Läser man den här sortens skildringar som mycket ung, tror jag att man är bättre rustad för li-
vet: man lär sig förhålla sig till olika människor och situationer. Läsning i unga år handlar ju 
så mycket om att tillägna sig verktyg för att förstå omvärlden.247 
 

Även i denna redogörelse är det möjligt att urskilja förhållningssätt som påminner 
om Läsa för livets språkbruk och föreställningar. Särskilt den vikt som läggs vid 
ungas läsning, och övertygelsen att unga behöver ”tillägna sig verktyg för att för-
stå omvärlden” liknar de uppfattningar som propositionen förmedlar. Berg menar, 
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i likhet med propositionen, att unga blir ”bättre rustad[e] för livet” genom läsning 
av böcker som Paraplymakarens barn. Meningen kan jämföras med det som står 
att läsa i Läsa för livet: att ungas läsning stärker ”kunskaps- och bildningsnivån.” 
Litteraturen ses som en förmedlare av verktyg som kan hjälpa människor att för-
hålla sig till sin omvärld.  

     Utläggningarna om läsningens nytta uttrycks i de flesta fall av tidskriftens 
intervjuobjekt, men de styrs många gånger av de frågor som intervjuarna ställer. I 
de ovan anförda exemplen är själva utgångspunkten för intervjun (”Vilken bok 
har förändrat ditt liv”) förankrad i den nyttobaserade diskursen. I de längre förfat-
tarporträtt som förekommer i tidskriften ställs ofta frågor som rör intervjuobjek-
tens relation till litteratur, läsning och skrivande. Pontus Dahlman ställer frågan 
”[h]ur såg din egen läsning ut, när du växte upp” till Hilary Mantel och får föl-
jande berättelse till svar:  

[…] Och detta betydde att jag fick ett eget, inre liv, förstår du, något som löpte bredvid de då-
liga sakerna som pågick i mitt verkliga liv. 

     Men jag såg inte böcker som någon flykt, jag läste dem egentligen av två orsaker: för 
att böcker får dig att känna dig säkrare i tillvaron, och också i förhoppningen att få veta hur 
man ska klara av att leva. På ett sätt såg jag dem som ett sorts vapen. Och redan från början 
läste jag för att få veta mer om det förflutna.248 
 

Flera av resonemangen från de tidigare citaten går här igen. ”[K]änna dig säkrare i 
tillvaron”, ”veta hur man ska klara av att leva”; dessa ordalag liknar Bergs yttran-
den om att ”förstå omvärlden” och att bli ”bättre rustad för livet”. Det tycks 
handla om ett orienteringsarbete, ett sätt att begripliggöra den egna livssituation-
en. Mantels utsaga rymmer denna syn på litteraturen som ett verktyg att användas 
som förberedelse inför livet. Hon påpekar att hon ”inte [såg] böcker som någon 
flykt”. Snarare än att med hjälp av litteraturen skärma av och dra sig undan om-
världen, var böckerna ett sätt för Mantel att konfrontera verkligheten. Denna of-
fensiva positionering blir än mer påtaglig när hon säger att böckerna blev ”ett 
sorts vapen”; med andra ord ett verktyg för att underlätta upplevelsen av livet som 
en strid. En liknande metaforik förekommer i Bergs uttalande om att bli ”bättre 
rustad för livet”. Litteratur och läsning ses redskap, attribut att ikläda sig och an-
vända sig av. 

     Uttalanden om läsning som tillägnandet av verktyg och kunskaper för att 
klara livet har en tendens att bli aningen vaga och svävande. I Vi Läser förekom-
mer också en syn på läsning som i mer konkreta termer närmar sig frågor om poli-
tiska och samhälleliga förhållanden. Det handlar i dessa fall om läsning som en 
medveten politisk handling, där läsaren genom läsakten skapar och utvecklar en 
förståelse för det omgivande samhället och dess villkor. Här är det oftast den 
opersonligt instrumentella läsningen som är närvarande. I en intervju med den 
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brittiska deckarförfattaren David Peace blir den samhällsorienterade synen på 
läsningen uppenbar. Peace för ett resonemang kring kriminallitteraturen och de 
samhälleliga frågor den berör: 

Det förpliktigar faktiskt att skriva kriminallitteratur. Du kan inte bara skriva om brotten som 
sådana. Nej, du är skyldig att sätta in dem i en tid och ett politiskt sammanhang. Gör du inte 
det, exploaterar du bara genren för din egen personliga vinnings skull. Då blir du del av en 
hjärtlös underhållningsindustri som slår mynt av andras lidande, säger David.249 
 

Peace talar i detta sammanhang om författarens roll, men läsningsaspekten är im-
plicit närvarande i uttalandet. Ett motsatsförhållande, där politiskt förankrad litte-
ratur ställs mot ”en hjärtlös underhållningsindustri”, upprättas. Enligt Peace är den 
gode kriminalförfattaren ansvarstagande och politiskt medveten, medan motpolen 
representerar en ”exploaterande” och kallsinnigt beräknande författare. Han forts-
ätter: ”[d]et är ju precis det författaryrket handlar om för mig. Att ta reda på vad 
som har hänt för att kunna berätta det för andra. För att misstagen inte ska åter-
upprepas […]”250 Peace ger här uttryck för en rent didaktisk syn på läsandet. Han 
ser det som sin uppgift att, likt en reporter, samla in fakta och sedan sammanställa 
dessa till en enhetlig och moraliskt uppbygglig berättelse. Målet är att ”misstagen 
inte ska återupprepas”. Denna syn på läsning går långt utanför själva läsakten. 
Läsarna förväntas inhämta kunskaper och på det viset bli intellektuellt berikade. 
Detta i ett uttryckligt samhällsförbättrande syfte. En sämre typ av litteratur är, 
utifrån detta synsätt, begiven på profit, vilket i sammanhanget likställs med un-
derhållning. Litteraturen bör således ha ett högre syfte än att enbart underhålla 
sina läsare. 

     Jonas Hassen Khemiri har liknande tankar kring sitt författarskap. I en in-
tervju i Vi Läser nummer 5 2015 beskriver han tillkomsten av hans text ”Bästa 
Beatrice Ask”, som publicerades i Dagens Nyheter den 13 mars 2013 i samband 
med projektet Reva: 

Min dröm är att den bidrog till att uppdatera vår och andras nationella självbild. Att texten 
översatts till flera språk visar att många ställer sig frågan: Vilka är vi egentligen. I en globali-
serad värld med en rörelse bort från nationsgränser blir det här omförhandlandet av en nation-
ell identitet väldigt politiskt laddat.251 
 

”Bästa Beatrice Ask” är förvisso att betrakta som ett debattinlägg, och inte en 
skönlitterär text. Till formen ligger den dock närmare skönlitteraturen än en sed-
vanlig debattartikel. Viktigt att notera är även att Hassen Khemiris bidrag till de-
batten får sin mening på grund av hans roll som författare av skönlitteratur. Han 
utmärker sig på det viset gentemot de offentliga opinionsbildare som vanligtvis 
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kommer till tals i dessa sammanhang. Häri ligger också en förklaring till Hassen 
Khemiris syn på litteraturen som en politisk kraft med möjlighet att ”uppdatera 
vår och andras nationella självbild”. En förklaring till detta förhållningssätt står att 
finna i Bourdieus begrepp ”habitus”. ”Habitus” är att betrakta som de disposition-
er de sociala agenterna förkroppsligar i förhållande till varandra vad gäller smak, 
åsikter, konsumtionsmönster och liknande. Det är ”habitus” som avgör hur en 
social agent klassificerar och kategoriserar fenomen i sin omgivning, och på vilka 
grunder detta klassificeringsarbete görs. ”Habitus” bestäms av erfarenhet och so-
cialisationsprocesser, och det bestämmer i sin tur hur de sociala agenterna agerar 
och talar.252 Hassen Khemiri förkroppsligar följaktligen ett ”habitus” som skiljer 
sig både från dagstidningarnas politiska debattörer, och de politiker vars arbete 
berörs i dessa debatter. Utifrån detta ”habitus” kan han sedan, på den skönlitteräre 
författarens vis, ta sig an en dagsaktuell, politisk fråga och behandla den utifrån 
genremässiga principer som den vanliga debattartikeln saknar. Detta är också en 
förklaring till varför texten ”Bästa Beatrice Ask” är föremål för diskussion i en 
tidskrift som Vi Läser, där skönlitteraturen står i fokus. När Hassen Khemiri me-
nar att det gensvar texten fått, som i citatet betonas genom hänvisningen till de 
många översättningar den ligger till grund för, i någon mån är ett uttryck för den 
allmängiltiga frågan ”[v]ilka är vi egentligen” måste uttalandet ses i denna, skön-
litterära, kontext. Yttrandet understryker en syn på litteraturen som transformativ, 
i och med att den besitter förmågan att förändra människors föreställningsvärldar 
och förhållande till den politiska omvärlden. Här finns alltså de tankefigurer som 
Peace framförde närvarande. Bägge författarna ser litteraturen och läsningen som 
medel i ett samhällsförbättrande arbete. 

     En annan författare som har en tydligt formulerad politisk agenda med sitt 
skrivande är Johannes Anyuru. Genom litteraturen vill han uppmärksamma utsatta 
och marginaliserade grupper: 

Under hela sin litterära karriär har Johannes Anyuru givit anonyma kollektiv i det svenska 
samhället ansikten, röst och värdighet: invandrare, förortsungdomar … 

     - … och nu en svart flykting. Det är ytterst medvetet, för mig är allt skrivande politiskt. 
Du vet, det finns så många svaga grupper i samhället idag. Grupper som det spinns kokonger 
av tystnad omkring. Så länge de inte yttrar sig eller manifesterar sig på något vis, finns de lik-
som inte. Och då behöver inte resten av samhället bry sig om dem, säger Johannes.253 
 

Anyuru beskriver sitt politiska skrivande som ”ytterst medvetet”. För honom blir 
skrivandet en form av politiskt arbete: syftet är att ge upprättelse åt grupper som 
saknar möjligheter att göra sina röster hörda. När han säger att ”för mig är allt 
skrivande politiskt”, förmedlar han en bild av litteraturen som förändringsbenä-
gen. Genom att uppmärksamma tystade grupper kan litteraturen ge en samhällelig 
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arena åt deras röster. Liksom Peace och Hassen Khemeri tillskriver Anyuru litte-
raturen en samhällsförbättrande potential. 

     Det är inte bara författare som ger uttryck åt denna typ av åsikter. Styr-
björn Gustafsson, förläggare på bokförlaget Tranan, hyser likartade föreställning-
ar: 

Jag har nog världsförbättrandet i mig, säger Gustafsson. Jag tycker mig ha haft ett uppdrag att 
härda ut. Den verkligt goda skönlitteraturen talar om vad det innebär att vara människa. Att 
älska och leva och dö. Med vår utgivning har vi bidragit till att människors Afrika- och Kina-
bild kan nyanseras, där är litteraturen oslagbar. Och vi har nog varit lite av en plog för andra 
mindre förlag.254 
 

Gustafssons verksamhet bottnar, på samma sätt som för Anyuru, i en medveten 
målformulering där ”världsförbättrandet” är prioriterat. Han beskriver dessutom 
sin roll som förläggare i termer av att han ”haft ett uppdrag att härda ut”. Det är 
följaktligen ett högre syfte som styr arbetet i Gustafssons ögon. Men här samsas 
också synen på den världsförbättrande litteraturen med en bild som låter ana en 
mer individfokuserad läsart – där läsningen ”talar om vad det innebär att vara 
människa.” Läsningen av Tranans böcker kan alltså både lära ut vad det betyder 
”[a]tt älska och leva och dö” samtidigt som de ”bidragit till att människors Afrika- 
och Kinabild kan nyanseras”. Läsningen är, enligt Gustafssons förhållningsätt, 
nyttig ur fler än ett hänseende. 

     I en intervju med Ebba Witt-Brattström står åter den samhällsnyttiga synen 
på läsningen jämte den mer personligt inriktade, verktygstillägnande föreställ-
ningen. För Witt-Brattström tycks dessa två nyttoinriktade aspekter - den person-
liga och den opersonliga - på läsning komplettera, snarare än utesluta, varandra. 
Denna hållning kommer fram i följande citat om litteraturens ställning bland stu-
denterna på Finländska högskolor, en sfär inom vilken Witt-Brattström arbetar: 
”[h]är är litteraturen identitetspolitik i ordets mest positiva bemärkelse. Studenter-
na kommer från en skola där de får ett starkt språk. När de kommer hit är de näst-
an trötta på Runeberg och Topelius. Men de har en bas, det gör allt enklare.”255 
Litteraturen beskrivs som ”identitetspolitik”, och den samhällsorienterade delen 
av litteratursynen blir därmed blottlagd. Samtidigt framställs de finländska stu-
denternas litteraturkunskaper som en ”bas”, och detta ordval för tankarna till de 
tidigare diskussionerna om litteraturen som ”vapen”, eller något som gör läsaren 
”bättre rustad för livet”. Det handlar om en uppsättning egenskaper som kan för-
värvas; läsningen blir en process som betonar anskaffningen av dessa egenskaper. 
Bourdieu kallar en sådan process ”kapitalackumulation”. I dessa fall handlar det 
om en ansamling av kulturellt kapital, en form av beläsenhet som Witt-Brattström 
ställer sig positiv till. Enligt Bourdieu skapas den sociala världen av ett konstant 
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255 Lindh (2015), ”’Mitt liv kunde inte vara bättre’”, i Vi Läser, april/maj 2015, s 21. 



 53 

konstruktionsarbete som de sociala agenterna utövar både individuellt och kollek-
tivt, och där fördelningen av kapital har en central betydelse. Olika typer av kapi-
talarter används för att bestämma positioner i det sociala rummet. Det rör sig om 
”kapitalarter som också är vapen”.256 Den litterära ”bas” som Witt-Brattström talar 
om går att se som en form av kulturellt kapital. En sådan läsning av uttalandet 
begripliggör och konkretiserar vad det är som anskaffas i och med läsakten. 

     Witt-Brattströms bokrekommendationer är i hög grad inriktade på den po-
litiska synen på läsning. Sektionen har rubriken ”Ebba väljer: Böcker man inte 
klarar sig utan i en värld styrd av Mad Men.”257 Läsningens instrumentallitet be-
fästs genom formuleringen ”[b]öcker man inte klarar sig utan”. Det som här an-
tyds är att böckerna utgör en nödvändighet: de blir till oundgängliga hjälpmedel i 
vad som beskrivs som ”en värld styrd av Mad Men.” Witt-Brattström hänvisar här 
till TV-serien Mad Men, vars tematik och handling ofta berör frågor om patriar-
kala strukturer och ojämlikhet mellan könen. Enligt Witt-Brattström kan läsning-
en av de böcker som hon rekommenderar ses som ett slags motståndshandling i en 
värld där kvinnor missgynnas på grund av strukturella orättvisor. Läsningen blir i 
detta hänseende en politiskt laddad aktivitet.  

     Även den djupt personliga, självutvecklande delen av läsningen får ut-
rymme i intervjun med Witt-Brattström. Hon för en diskussion om vad läsningen 
haft för betydelse i hennes liv: 

Litteraturen är ett sätt att leva i världen, säger hon. Hon ber om ursäkt för den banala formule-
ringen, men det är så det är. Från dagisålderns Elsa Beskowläsning har hon hållit sig i närhet-
en av böcker. Tagit sig rätten att skriva om de genomgripande läsupplevelserna i sitt liv. Först 
Moa Martinsson, som handlade om att förstå sig själv, mormor och vår gemensamma histo-
ria.258  
 

När den personliga utvecklingen i samband med läsning kommer på tal blir det 
som sägs mer diffust och svårare att tyda. Witt-Brattström menar att formulering-
en ”[l]itteraturen är ett sätt att leva i världen” är ”banal”, men att det samtidigt är 
en korrekt återgivning av hennes förhållande till litteraturen. Hon vidareutvecklar 
genom att förklara hur hon sedan barndomen omgivit sig med böcker, och hur hon 
senare i livet har skrivit om de möten med litteraturen hon upplevt som betydelse-
fulla. Läsningen beskrivs som ett förståelsearbete, ett tillvägagångssätt som syftar 
till att skänka insikter om företeelser som ”sig själv, mormor och vår gemen-
samma historia.” Resonemanget påminner om Bergs syn på litteraturen som ett 
sätt att ”tillägna sig verktyg för att förstå omvärlden”, men också om hur Mantel 
läste ”för att få veta mer om det förflutna.” Läsning ses som en typ av personlig 
utveckling, men även som en ingång till historien. 
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     I samma nummer av tidskriften förekommer en intervju med Lotta Lund-
gren, där hon får utveckla sin livshistoria som läsare. Lundgrens ordval känne-
tecknas av starka, kraftfulla uttryck, och läsningen verkar i hennes framställning 
vara storartad och livsomvälvande.  

Hon säger att hon har många böcker som förändrat verkligheten för henne.  
     - Jag läste Bilbo när jag var sex, det var den första boken jag läste själv och själva in-

körsporten till mitt vildsinta läsande. Känslan var att läsandet gjorde en autonom. Vid tolv 
läste jag Rädd att flyga, en chockartad upplevelse som förändrade min syn på vuxna. I gym-
nasiet blev jag knockad av Ekelöfs dikter. På senare år har både Ett hjärtslitande verk av för-
bluffande genialitet och Jonathan Safran Foers Äta djur skakat om mig rejält. Det känns som 
om jag hade ett liv före och ett liv efter dem, om du förstår.259 
 

I denna utläggning används kärnfulla ord och meningar för att markera läsningens 
betydelse för Lundgren. Hon menar att böckerna har ”förändrat verkligheten för 
henne”; uttryck och ord som ”chockartad upplevelse”, ”knockad” och ”skakat om 
mig rejält” används för att poängtera den avgörande inverkan läsningen haft på 
hennes liv; och adjektivet ”vildsinta” används för att beteckna själva läsakten. De 
tidigare framkomna attityderna till läsning som bland andra Mantel och Witt-
Brattström har varit representanter för ikläds i intervjun med Lundgren en betyd-
ligt mer färgrik och iögonfallande dräkt. För Lundgren är läsning, på ett liknande 
sätt som för till exempel Witt-Brattström, ett slags utvecklingsprocess. Det är så-
ledes samma funktion som står i centrum; skillnaderna är att betrakta som gradva-
riationer. Witt-Brattström såg litteraturen som ”ett sätt att leva i världen”, medan 
den för Lundgren har ”förändrat verkligheten”. Lundgrens utsaga tar läsningens 
betydelse snäppet längre med hjälp av uttrycksfulla ord och fraser. När hon talar 
om att läsandet gjorde henne ”autonom” och att det ”förändrade [hennes] syn på 
vuxna” blir de tidigare undersökta aspekterna av läsning som betonar personlig 
utveckling återigen synliga. 

     Fanny Härgestam besöker i reportaget ”Välkommen till Jungle Books” ett 
flyktingläger i Calais i Frankrike. I lägret, som kallas ”Calais Jungle” har ett 
bibliotek upprättats. Reportaget består till stora delar av intervjuer med flyktingar, 
hjälparbetare och personer som på ett eller annat sätt arbetar med kulturfrågor. 
Diskussionerna rör litteraturens och läsningens roll i svåra och krisartade situat-
ioner. Många av de intervjuade lyfter fram läsningens starka symbolvärde, och 
den hjälp litteraturen kan skänka utsatta personer och grupper. Flyktingen Rahmat 
Allah uttrycker det sålunda: ”[f]ör mig är litteratur och konst ett sätt att lära känna 
världen, och andra länder.”260 Det är en inställning som liknar de tidigare analyse-
rade utsagorna: den personliga utvecklingen är framträdande, samtidigt som kun-
skaps- eller bildningsförvärvandet berörs. I en annan sektion av reportaget inter-
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vjuas Eyal Feder från The Garden Library i Tel Aviv. Biblioteket beskrivs som en 
institution med förmågan att sammanlänka människor med olika förutsättningar. 
”Det är ett kulturcenter och bibliotek som ligger i ett socialt utsatt kvarter där 
många flyktingar bor. Verksamheten vilar på en idé om litteratur dels som en 
grundläggande mänsklig rättighet, dels som ett sätt att bygga broar mellan olika 
grupper av människor.”261 Denna beskrivning följs av ett utlåtande av Feder: 
”[k]onst och litteratur är en nödvändig del av mänskligt liv, men ofta är det 
någonting som negligeras i kristider.”262 Den syn på litteratur som The Garden 
Library förmedlar utgår alltså både ifrån individfokuserade och samhällsnyttiga 
riktningar. Som ”en grundläggande mänsklig rättighet” och ”en nödvändig del av 
mänskligt liv” blir litteraturen till en källa till personlig utveckling, inte fjärran 
från Witt-Brattströms ”sätt att leva i världen”. Samtidigt är det ”ett sätt att bygga 
broar mellan olika grupper av människor.” Litteraturen fungerar med andra ord 
som ett medel för social integration, och får därmed ett politiskt syfte. För Feder 
och The Garden Library tycks dessa två funktioner gå hand i hand. 

     Feder för även in diskussionen på bibliotekets symboliska funktion. ”Ett 
bibliotek är i någon mån en symbol för ’finkultur’ och det är ett starkt budskap att 
ge samhällets mest marginaliserade grupper tillgång till en sådan plats, konstaterar 
Eyal Feder […]”263 Citatet berör biblioteket som fysisk och symbolisk plats och 
går att relatera till Bourdieus tankar om det sociala rummet. Detta beskriver Bour-
dieu som ett fält där det pågår en ”social differentiering”264 mellan grupper och 
hypotetiska klasser. Differentieringen tar sig bland annat uttryck genom tillgången 
till vissa symbolladdade platser och positioner. Betraktas Feders uttalande i detta 
sammanhang blir det möjligt att förstå hans tankar om biblioteket som en ”symbol 
för ’finkultur’”. De symboliska kopplingarna mellan biblioteket och litteratur, och 
mellan litteratur och bildning, kan utifrån Feders sätt att se på saken användas 
som redskap för att främja utsatta gruppers sociala integration. I de fall där de 
marginaliserade parterna ges tillgång till en plats vars symboliska laddning signa-
lerar bildning och ”finkultur” finns det, menar Feder, en potential till förändring. 

     Feders tankar kan även kopplas till UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. I 
denna text beskrivs folkbiblioteket som ”[a] gateway to knowledge”265 och in-
stitutionens betydelse för livslångt lärande, utbildning och tillägnandet av kultur 
och information understryks. Enligt manifestet ska detta kunskaps- och informat-
ionserhållande tillkomma alla människor, oavsett ålder, etnicitet, religion, sexuell 
läggning, nationalitet, språk eller social status. Folkbibliotekens utbud ska spegla 
detta förhållande, och således erbjuda material och medieformer anpassat efter 
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alla tänkbara grupper. Det poängteras vidare att folkbiblioteken ska vara fysiskt 
tillgängliga för alla samhällsmedlemmar.266 När Feder talar om litteratur som en 
grundläggande mänsklig rättighet anknyter han till den syn på folkbiblioteket som 
uttrycks i UNESCO:s manifest. 

     Johan von Schreeb från Läkare utan gränser väljer att fokusera på läsning-
en som ett sätt att bearbeta trauman och kritiska händelser. Den har också för-
mågan att ge svar på svåra, existentiella frågor. ”Om det är någonstans som man 
kan få stöd i de tankarna, så är det i litteraturen. För en flykting kan det också 
hjälpa att få läsa om människor som genom historien gått igenom liknande svå-
righeter och lyckats gå vidare.”267 Även von Schreeb betonar det stöd som läsning-
en kan ge. Genom litteraturen kan en människa som genomgått svårigheter få de 
verktyg som bearbetningsarbetet kräver. För von Schreeb uppfyller läsningen ett 
behov som endast står efter de kroppsliga kraven på näring och vila. ”Först måste 
de biologiska behoven stillas. Det är klart att människan inte är i akut behov av ett 
bibliotek. Men när ens situation blir allt mer hopplös, då kan man få hjälp av litte-
raturen med att svara på existentiella frågor”.268 Läsning är inte, enligt von Sch-
reebs synsätt, en livsuppehållande process, men det utgör en viktig del av den 
mänskliga tillvaron. ”[…] Men med kulturen blir människor individer. Att få läsa 
har med värdighet att göra” konstaterar von Schreeb.269 En sådan syn på läsning 
bottnar i de samhälleliga och politiska föreställningarna, men tar betydelsen av 
aktiviteten ett steg längre. von Schreebs läsningsbegrepp innefattar den mänskliga 
civilisationen i sin helhet. Detta blir tydligt när han säger att ”med kulturen blir 
människor individer”, det vill säga att läsningen innebär en form av allmänmänsk-
lighet. Påståendet kan jämföras med The Garden Librarys bild av läsningen som 
en ”grundläggande mänsklig rättighet”. Läsningen går alltså utanför och utöver 
dagspolitiska frågor om till exempel social integration, i och med att den står på 
en allmänmänsklig grund. Dessa utsagor uppvisar även vissa likheter med den 
eskapistiska läsningen i Begums framställning. Begum menar eskapistisk läsning 
har brukats som en överlevnadsstrategi av människor i krissituationer. Då von 
Schreeb konstaterar att läsning ”har med värdighet att göra” går det att dra paral-
leller till Begums exempel med judarna i Theresienstadts ghetto. Även dessa såg 
läsningen som en möjlighet att bibehålla mänsklig värdighet i svåra situationer 
och inför utsikten om en nära förestående död. 

     Förutom intervjuobjektens syn på läsning är det även möjligt att i Vi Lä-
sers artiklar och notiser utläsa vilka uppfattningar tidskriften och dess redaktion 
står för. I mångt och mycket verkar tidskriften dela intervjuobjektens syn på litte-
raturen som socialt viktig. När Yukiko Duke skriver om boken De förklädda 
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flickorna i Kabul, under sektionen ”Redaktionens favorit” är det möjligt att ringa 
in några av de tidigare analyserade åsikterna: 

Lyhört och fördomsfritt intervjuar Jenny Nordberg sina förklädda flickor och deras familjer. 
Och avslöjar en liten motståndsrörelse i det tysta mot det patriarkala systemet. Det här är en 
angelägen reportagebok som ställer den viktiga frågan: Kan man få demokrati i ett land där 
hälften av invånarna inte räknas?270 
 

Genom användandet av ord som ”angelägen” och ”viktiga” understryker artikel-
författaren den sociala nyttofunktion boken fyller. Hon lyfter även fram de poli-
tiska frågor som läsningen ger upphov till. Dessa frågor handlar om demokrati-
problem och motstånd mot patriarkala strukturer. Boken lyfts fram i egenskap av 
att vara en politiskt orienterad text. Det är sålunda problemformuleringar som går 
igen från Peaces, Hassen Khemiris, Anyurus och Gustafssons resonemang. Litte-
raturen, och läsningen därav, som politiskt angelägen är det väsentliga spåret i 
detta slags framställningar. Svetlana Aleksijevitjs författarskap lyfts fram på lik-
nande grunder när akademiledamoten Per Wästberg i artikeln ”Vi är besatta av 
god litteratur” skriver om anledningarna till varför hon tilldelades Nobelpriset i 
litteratur 2015. 

Hon är ett lyssnandets geni som tålmodigt förtätat tusentals röster vilkas ord här skrivs ned 
för första och enda gången. Som ingen annan borrar sig Svetlana in i ens hjärta och fångar det 
outsägliga som utan henne sannolikt aldrig skulle ha kommit i dagen. 

     Hon har sprängt muren mellan reportage och skönlitteratur. I Nobelsammanhang är hon 
utan medtävlare i sin art, ojämförlig i sin insats för historien, för sanningen, för mänsklighet-
en. 271 
 

Aleksijevitjs insats som författare består i hennes tillvaratagande av berättelser 
som annars gått förlorade. De politiska bidrag Wästberg menar att Aleksijevitj 
tillhandahåller är dock av en mer allmängiltig karaktär än de som presenterades i 
samband med De förklädda flickorna i Kabul. I diskussionen kring den boken 
nämndes förvisso tämligen vidlyftiga begrepp, såsom ett opreciserat användande 
av termen demokrati, men Wästbergs beskrivning av Aleksijevitj omfattar än mer 
universella värden. Enligt akademiledamoten är hon ”ojämförlig i sin insats för 
historien, för sanningen, för mänskligheten.” Wästbergs språkbruk påminner om 
von Schreebs tankar om litteratur och läsning. Det är det allmänmänskliga som är 
det avgörande draget för ett betydelsefullt författarskap. Aleksijevitj fyller enligt 
Wästberg denna funktion. Samtidigt vänder han sig emot denna syn på litteratu-
ren: 

Har vi med valet av Svetlana Aleksijevitj betonat Alfred Nobels önskan om dem som gjort 
mänskligheten den största nytta? Det kan se ut så – och det gäller även Aleksandr Solzjenit-
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syn, Nadine Gordimer, Doris Lessing, Orhan Pamuk. Men det förblir den konstnärliga ge-
staltningen som är avgörande. 272 
 

Enligt Wästberg kan funktionerna konstnärlig kvalitet och samhällsnytta över-
lappa varandra, men i slutändan är det alltid det förstnämnda som bestämmer vem 
priset går till. I den ovan citerade beskrivningen av Aleksijevitjs författarskap är 
det dock främst hennes insatser för mänskligheten som berörs. Wästberg väljer att 
belysa dessa aspekter snarare än de konstnärliga delarna av författarskapet. Be-
skrivningen av Aleksijevitj signalerar det nyttoinriktade perspektivets relevans. 

     I samma nummer av tidskriften blir Aleksijevitjs bok De sista vittnena 
ämne för en notis. Även här lyfts författaren fram på grund av den nyttofunktion 
hennes texter anses fylla. ”Svetlana Aleksijevitj borde vara obligatorisk läsning 
för alla som intresserar sig för sin omvärld”273 berättar tidskriften. Notisen fortsät-
ter med att konstatera att ”[d]et är gripande, fruktansvärt och, tyvärr, ständigt ak-
tuellt.”274 De politiska frågorna, signalerade av fokusen på omvärlden och bokens 
aktualitet, är mer framträdande i notisen än de var i Wästbergs artikel. Det är 
alltså tal om en mer opersonlig instrumentell läsning av Aleksijevitj text. Wäst-
bergs hyllning av Aleksijevitjs allmänmänskliga kvaliteter låter ana läsningens 
terapeutiska funktioner, om än i tämligen vittomfattande termer. När Wästberg 
skriver att Aleksijevitj ”borrar sig […] in i ens hjärta och fångar det outsägliga” är 
det den personliga instrumentella läsningen som tycks vara avgörande. 

     Vid vissa tillfällen väljer Vi Läsers skribenter att beröra frågan om läs-
ningens nytta ur ett annat perspektiv. Det handlar då om en problematisering av 
det nyttoinriktade synsättet, där själva nyttighetsbegreppet ifrågasätts. Jesper 
Högström ondgör sig i artikeln ”’Bra litteratur gör oss osäkra – inte tvärtom’” 
över vad han uppfattar vara samtidens moraliserande syn på läsning: 

Sjuttiotalet är tillbaka. Det görs sommarprogram med krav på att litteraturen ska fylla en poli-
tisk roll, dikter bedöms som bra eller dåliga efter hur de förhåller sig till Sverigedemokrater-
na. Seminarierna på Bokmässan i Göteborg i slutet på september handlar om hur ’berättelser-
nas kraft’ förhoppningsvis kan skapa ’en mer öppen och tolerant ungdomsgeneration’. Man 
funderar om ’fiktionen kan ge oss en bättre förståelse av vår samtid’. Man gläds över att fot-
bollsspelarna i Östersunds FK börjat skriva böcker eftersom det antas förbättra dessa unga 
mäns ’empatiska förmåga’ och eftersom ’läsning av skönlitteratur allt mer sällan ingår i den 
gängse mansrollen’. Litteraturen ska göra nytta igen. Litteraturen ska hjälpa oss att finna 
Sanningen.275 
 

Detta citat kontrasterar i alla väsentliga drag med de utsagor som förespråkar litte-
raturens välgörande egenskaper. Den inledande meningen gör gällande att en så-
dan litteratursyn är gammalmodig och förlegad. Denna ståndpunkt återkommer 
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sedan när artikelförfattaren skriver att ”[l]itteraturen ska göra nytta igen.” Skönlit-
teratur med politiska anspråk är otidsenlig, en rest från det förflutna som nu fått en 
renässans. Artikelförfattaren ironiserar även över tankegångar som rör ”berättel-
sernas kraft” och föreställningen att ”fiktionen kan ge oss en bättre förståelse av 
vår samtid”, med andra ord just den typ av resonemang som i andra fall kommer 
till uttryck i Vi Läser. Det ligger nära till hands att jämföra citatets sista mening 
med Wästbergs omdöme av Aleksijevitj, där han skriver att hon är ”ojämförlig i 
sin insats för historien, för sanningen, för mänskligheten.” Wästbergs idéer om 
litteraturens starka band till storheter som historien, sanningen och mänskligheten 
är vad Högström i denna artikel vänder sig mot. Istället vill han ge en bild av litte-
raturen som mystifierad och ogripbar: 

Det är mycket lovvärt alltsammans, och jag tror personligen att litteraturen mycket väl kan 
göra oss till mer toleranta människor, eftersom berättelser, till skillnad från ideologier, inte 
utesluter varandra. Men det är trots allt bara en möjlig historia. Det finns alltid andra. Det 
finns alltid något osäkerhetsskapande över litteraturen, något som upphäver alla syften man 
kan uppfinna för den, något som gör att en sann historia alltid visar sig behöva kompletteras 
av en annan; man behöver aldrig vara orolig för att litteraturen ska sudda ut livets gåtor och 
hemligheter, den skapar dem liksom av sig själv.276 
 

Enligt Högström motsätter sig litteraturen ”alla syften man kan uppfinna för den”, 
och det arbete som till exempel Peace, Hassen Khemiri och Anyuru anser att de 
utför när de skriver sina böcker underkänns på så vis. Utifrån denna synvinkel blir 
alla medvetet formulerade ändamål otillräckliga: litteraturen går inte att reducera 
till enbart ideologi. Trots att han ifrågasätter ett instrumentellt synsätt på litteratu-
ren, är det möjligt att se Högströms resonemang som ytterligare en, om än något 
annorlunda, instrumentellt präglad hållning. Han förkastar tankarna på litteraturen 
som en politisk och potentiellt förändrande kraft, samtidigt som han ser den som 
något som ”liksom av sig själv” skapar ”livets gåtor och hemligheter”. På grund 
av att litteraturen besitter en ”osäkerhetsskapande” förmåga kan den underlätta 
människors förståelse av världens komplexitet, i och med att den demonstrerar 
hur ”en sann historia alltid visar sig behöva kompletteras av en annan”. Den 
mystikomgärdade litteraturuppfattning som Högström förespråkar står i motsätt-
ning till den politiskt färgade läsningen av skönlitteraturen som en stor del av det 
litteratursociologiska fältet är upptagen av.277 Samtidigt handlar bägge synsätten 
om instrumentell läsning. Högström menar att skönlitteraturen skapar ”livets gåtor 
och hemligheter”, alltså ett slags existentiella hörnstenar i den mänskliga tillva-
ron. Dessas betydelse ligger i deras förmåga att skapa förståelse för verklighetens 
mångtydighet. Den politiska läsningen av skönlitteraturen, som litteratursociolo-
gin ägnar sig åt och som Vi Läser ofta ger uttryck för, betonar snarare samhälls-
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frågor och dagspolitiska problem. Det är således olika problemområden, och inte 
funktioner, som skiljer de båda synsätten åt. 

     Per Svensson vill även han nyansera den i Vi Läser rådande bilden av läs-
ningen som en nyttig verksamhet. I ”Perspektiv: Brunt bläck” tar han upp feno-
menet kvinnliga, nazistiska författare. Ingressen lyder: ”Handen på hjärtat. Visst 
tror du, i likhet med många läsande systrar och bröder, att skönlitteraturen gör oss 
en smula bättre? Men hur förhåller man sig till en författare som Annie Åkerhi-
elm? Per Svensson minns en kvinna som var beläst, bildad – och nazist.”278 I arti-
keln tar Svensson upp de skäl han anser ligger bakom många människors läsande. 
”Vi läser. Och vi gör det inte bara för att fördriva tiden eller för att fylla på förrå-
det av cupcake-recept.”279 Här tar Svensson fasta på den opersonliga instrumen-
tella läsningen och vad Furhammar kallar ”den opersonliga upplevelseläsning-
en”.280 Den senare företeelsen inbegriper sådan läsning som av läsaren upplevs 
som tidsfördriv. Svensson menar att många dessutom har ett annat, ofta outtalat 
syfte med läsningen:  

Även om vi inte säger det öppet så är de flesta av oss innerst inne övertygade om att böcker 
gör oss till bättre människor; klokare, mer vidsynta, mer toleranta, mer empatiska. Vi läser, 
kort sagt, i övertygelse om att vi samtidigt kör ett träningspass i mänsklighetens gemensamma 
godhetsgym.281 
 

Detta antagande om läsningens bakomliggande syften vill Svensson sedan sticka 
hål på. Den nazistiska författaren Annie Åkerhielm används som bevisföring när 
tesen om läsningens potentiellt farliga sidor ska styrkas. Svensson menar att synen 
på litteraturen som god och uppbygglig färgar av sig på synen på författaren. En-
ligt Svensson blir det svårt att betrakta författaren som annat än god: ”[k]an de 
vara nazister? Det bär emot att svara ja. Det skulle ju innebära att litteraturläs-
ningen inte alltid biter på våra sämsta sidor. Kanske kan den tvärtom rent av göra 
oss till sämre människor?”282 Artikeln återkommer inte till denna fråga, som läm-
nas obesvarad. Istället visar Svensson hur även belästa personer kan vara ”stora 
politiska idioter”, samtidigt som han söker en förklaring till hur de i artikeln aktu-
ella kvinnorna kunde lockas av nazismen. Problematiseringen av synen på läs-
ningens stimulerande effekter stannar således vid konstaterandet att även belästa 
personer kan ha tvivelaktigt moral. 

     Den nyttoinriktade diskursen som kommer till uttryck i Vi Läser tar fasta 
på olika aspekter av nyttan med läsning. Vanligast är synen på läsning som en 
personligt utvecklande, redskapstillägnande verksamhet – det personliga instru-
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mentella synsättet. Många gånger är det tidskriftens intervjuobjekt som står för 
utsagor av detta slag. Viktigt att notera i dessa sammanhang är de ledande frå-
gorna av typen ”vilken bok har förändrat ditt liv?”. Tidskriftens intervjuare utgår 
ofta från att läsningen är förankrad i ett personligt instrumentellt förhållningssätt. 
Samtidigt är den opersonliga instrumentella läsningen framträdande i många av 
tidskriftens artiklar. Det är då fråga om en politisk och samhällsorienterad syn på 
läsningen. Det handlar både om litteraturtips ämnade att ”hjälpa” läsaren att förstå 
och klara sig i omvärlden, såväl som av markeringar av ”viktiga” eller ”aktuella” 
böcker. Inte sällan är det intervjuade författare och andra litteraturverksamma, till 
exempel förläggare, som står för den opersonliga instrumentella hållningen. Vad 
som betonas är i dessa fall litteraturens förmåga att göra läsarna medvetna om 
olika samhällsproblem. Vid enstaka tillfällen problematiserar tidskriften det in-
strumentella synsättet. I en artikel mynnar kritiken av läsningens nyttofunktion ut 
i en annan typ av ändamålsinriktad läsning. En annan artikel vill nyansera den 
uppfattade synen på läsningen som moraliskt nyttig. Slutsatsen blir att läsning inte 
nödvändigtvis gör läsaren till en ”god” människa. Dessa problematiserande ansat-
ser tillhör dock undantagen bland Vi Läsers artiklar. Den nyttoinriktade synen på 
läsning är dominerande i tidskriftens utgivning. 

Njutningsdiskurs 
Vid somliga tillfällen förmedlar Vi Läser en bild av läsning som skiljer sig från de 
prestige- och nyttoorienterade synsätten. Det rör sig då om en uppfattning av läs-
ning som njutningsfull och behaglig. I de sammanhang där litteraturen lyfts fram 
på dessa grunder saknar ofta de instrumentella förhållandena betydelse. Detta 
njutningsfokuserade förhållningssätt överensstämmer med Furhammars definition 
av upplevelseläsningen. Som nämnts i teorikapitlet betonar den personliga upple-
velseläsningen samspelet mellan läsaren och texten. Det är de upplevelser som 
läsningen genererar som är viktiga, och läsningen får karaktären av personliga 
erfarenheter hos läsaren. Den opersonliga upplevelseläsningen kännetecknas av 
dess tidsfördrivskaraktär. Läsningens värde ligger också i själva berättelsen, sna-
rare än i de personliga upplevelser den ger upphov till. Upplevelseläsningen kopp-
las i Vi Läsers utsagor ofta ihop med njutning. Ibland är det en rent estetisk njut-
ning som åsyftas, andra gånger ges omgivande faktorer en övervägande betydelse. 
Det är då inte läsningen i sig som framställs som njutbar, utan de omständigheter 
som kringgärdar verksamheten. 

     När den estetiska njutningen kommer på tal sker det ofta i någorlunda all-
männa ordalag. Då Yukiko Duke i artikeln ”Det största av allt” ska presentera 
läsvärda kärleksromaner blir denna tendens märkbar: ”[e]n P O Enquist på gott 
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berättarhumör slår det mesta: Liknelseboken är en njutning att läsa” skriver hon.283 
Hjalmar Söderbergs bok Den allvarsamma leken tecknas med entusiastiska ex-
klamationer: ”[å]h, vilken underbar roman! Hjalmar Söderberg skildrar sitt kär-
lekspar med en sådan psykologisk skärpa och oöverträffad stilistisk elegans.”284  
Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga får en liknande beskrivning: ”[i] 
denna smärtsamt vackra prosadikt, som vibrerar av svartaste sorg och rödglödgad 
ilska, skriver Märta om sitt liv.”285 Dessa citat uppenbarar begrepp som tydligt 
stakar ut den estetiska njutningens område. ”Njutning”, ”stilistisk elegans” och 
”smärtsamt vackra” är exempel på ord och formuleringar som signalerar läsning-
ens behagfulla sidor. Duke närmar sig här den personliga upplevelseläsningens 
område. Utsagorna understryker de emotionella reaktioner läsningen frambringar 
hos henne. Utrop av typen ”[å]h, vilken underbar roman!” förmedlar en bild av 
läsningen som en aktivitet med förmågan att göra läsaren upprymd och hänförd. 
Samma språkbruk går igen när Duke i ett senare nummer tipsar om skönlitterära 
debutanter: 

Det är just det som gör de bästa debutanterna så roliga att läsa: de har ingen position att för-
svara och vågar därför vara friare. Numera är det de litterära nykomlingarna som jag mest ser 
fram emot att läsa varje boksäsong. Jag längtar efter att få möta nya röster, nya kynnen och 
nya erfarenheter. Och så här långt har 2014 varit ett ovanligt bra debutant-år, fyllt av starka 
berättelser och elegant stilistik.286 
 

Duke ”längtar efter” att få läsa de litterära debutanternas böcker, som bjuder på 
”starka berättelser och elegant stilistik.” Här förmedlas en bild av litteraturens 
lockande kraft, där innehållet har förmågan att förföra läsaren. Detta blir ännu 
tydligare när Duke senare i artikeln skriver om Maxim Grigorievs novellsamling 
Städer. ”Här finns ett filmiskt öga och en språklig elegans som gör läsningen till 
en sensuell njutning.”287 Återigen används ”elegans” för att understryka det litte-
rära språkets förtjänster. Läsningen beskrivs som ”en sensuell njutning”, och litte-
raturens tjusning blir än en gång synliggjord. Skildringen av novellsamlingen fort-
sätter: ”[i]bland blir man irriterad över att få så få ledtrådar, men ofta låter man sig 
förföras av ordens skönhet.”288 I meningens första sats berörs den opersonliga upp-
levelseläsningen. Duke upplever novellernas knapphändiga berättande som stö-
rande – i detta fall är det alltså själva berättelsen som står i fokus. Denna brist 
uppvägs dock av ”ordens skönhet”, som Duke uttryckligen ”förför[s]” av. Den 
personliga upplevelseläsningen besitter alltså försonande egenskaper. En text med 
en bristfällig berättelse kan kompenseras av ett vackert språk. Språket har också 
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förmågan att underlätta tillägnandet av litteratur med svår eller dyster tematik. I 
en annan artikel skriver Duke: ”[m]en Christine Falkenlands på samma gång fjä-
rilslätta, ordknappa och metaforrika språk bär upp den mörka tematiken och skap-
ar stor, njutbar läsning.”289 Även här markerar Duke stilistikens kompenserande 
effekter. I detta fall får det välformulerade språket artikelförfattaren att uppskatta 
en typ av litteratur som hon i andra fall hade upplevt som svårsmält. Dessa citat 
förmedlar en bild av litteraturen som en i första hand estetisk upplevelse som på-
verkar läsaren på ett känslomässigt plan: den personliga upplevelseläsningen är 
avgörande.  

     Ibland ställs en god intrig sida vid sida med ett vackert språk, och rangord-
ningen dem emellan blir inte lika tydlig som i ovanstående citat. ”Häromsistens 
läste jag om såväl De tre äpplena som Månstenen. Och slogs av hur bra berättel-
serna är: intrigerna är omsorgsfullt tvinnade, de psykologiska skildringarna skarpa 
och språket njutbart.”290 Vokabulären är bekant: ”psykologisk skärpa” och ”njut-
ning” återkommer här i former som är snarlika tidigare användningar av begrep-
pen. I denna utsaga får dock intrigerna samma uppskattning som i tidigare exem-
pel varit förbehållen form och språk. Den personliga och den opersonliga upple-
velseläsningen jämställs i detta citat. Läsningen kan alltså rymma båda dessa 
aspekter samtidigt. 

     Vanligast i Vi Läser är ändå en opreciserad hänvisning till läsningens njut-
ningsfulla beskaffenhet. När Duke redogör för pocketbokens uppkomst blir njut-
ningen i bred bemärkelse framträdande: ”1838 började förlaget Routledge & Sons 
i London att sälja billiga böcker, avsedda att njutas på tågfärder.”291 Förklaringen 
till pocketens popularitet tar också fasta på njutningens lockelse: ”[l]äsare gillar 
pocketen, förmodligen för att den signalerar kravlös lustläsning.”292 I och med 
valet av orden ”kravlös” och ”lustläsning” hänvisar Duke till den opersonliga upp-
levelseläsningen. ”Kravlös” kan i detta sammanhang ses som en frihet från de 
krav på tillägnande av kunskaper som den instrumentella läsningen är inriktad på. 
”Lustläsning” kan förstås som en orientering mot läsningen som ett berättelsecen-
trerat tidsfördriv. Senare i artikeln tipsar hon om Henry James bok När skruven 
dras åt: ”[i] den här lilla, mästerliga romanen är det påtagligt hur modern James 
är: det går en rak linje från honom till vår samtida skräcklitteratur. Men få av 
Henry James efterföljare håller samma litterära klass som den store amerikanen. 
Läs och njut.”293 Uppmaningen ”[l]äs och njut” får ses i relation till den föregå-
ende beskrivningen av boken som ”mästerlig”. Vari njutningen består preciseras 
inte på samma sätt som det gjordes när till exempel boken Städer omtalades. Det 

                                                
289 Duke (2014), ”Guds barn”, i Vi Läser, juni/juli 2014, s 21. 
290 Duke (2014), ”Döden i backspegeln”, i Vi Läser, juni/juli 2014, s 44. 
291 Duke (2013), ”Pocketen – luntan som går som tåget”, i Vi Läser, augusti/september 2013, s 52. 
292 Ibid. 
293 Ibid., s 53. 



 64 

är alltså fråga om ett mer generellt njutningsbegrepp där läsningen av ”mäster-
liga” böcker med hög ”litterär klass” anses bereda läsaren en njutningsfull upple-
velse. 

     Ovan anförda exempel illustrerar hur Vi Läser förmedlar bilder av läsning 
som är nära förknippade med den estetiska upplevelsen av litteraturen. Men som 
nämndes i detta avsnitts inledning förekommer även en uppfattning av läsningens 
välbehag som går utöver själva läsakten. Läsningen sätts då ett sammanhang där 
omgivande faktorer tillskrivs stor betydelse. I dessa fall blir begrepp som tidsför-
driv och avkoppling betydelsefulla, men dessa får sin mening först när de sätts i 
samband med omgivningens villkor. Villkoren kan vara till exempel miljö eller 
läsarens sinnesstämning. Therese Bohman skildrar en sådan bild i artikeln ”Oops, 
jag glömde tvätten …”, där hon presenterar ett antal målningar föreställande 
läsande personer: 

Innan jag visste något om konst och var för liten för att inse att det ens kunde vara ett intresse, 
älskade jag bilden av Marie Krøyer som läser bredvid en stor, praktfullt blommande rosen-
buske […]. Mina föräldrar hade en liten reproduktion av den i vardagsrummet, och även om 
jag inte kunde formulera det då, tyckte jag så mycket om känslan den förmedlade: en total 
behagfullhet. Själv läste jag mycket redan då, och jag började tänka på den vackra kvinnan i 
sin ljusa sommarklänning som ett slags ideal. Jag ville sitta där hon satt, jag ville vara för-
sjunken i en bok en varm sommardag, nästan omtöcknad av rosendoften. Slöt jag ögonen 
kunde jag nästan känna den …294 
 

Bohmans resonemang sätter läsningen i ett sammanhang där de omkringliggande 
omständigheterna placeras i främsta rummet. Det är inte läsningen av ett visst 
verk av utmärkande ”litterär klass” som bereder njutning – målningen Bohman 
hänvisar till förmedlar en känsla av ”total behagfullhet” genom att det läsande 
motivet placerats i en intagande miljö. Bohman berättar sedan hur bilden av den 
läsande Krøyer ”i sin ljusa sommarklänning” blev ”ett slags ideal” för henne. Det 
är fråga om en konstruerad läsare, en bild som får sin kraft genom de miljömäss-
iga attribut som den tecknas med. Värt att poängtera är även det faktum att denna 
romantiserade bild av läsningen kopplas samman med barndomen. Denna förete-
else går igen i flera av Vi Läsers utsagor. I en krönika skriver Nina Solomin om 
sin barndoms biblioteksbesök: ”[j]ag minns det som en gyllene tid. Efter skolan 
gick jag direkt till biblioteket och valde bland böckerna. Sedan släpade jag hem 
skatterna i välfyllda kassar, ivrig att få dyka in i alla dessa outforskade världar.”295 
Denna historia framträder med nostalgins skimmer, accentuerat genom Solomins 
användande av ordet ”gyllene”. Hon förklarar dessutom hur böckerna utövade en 
stark dragningskraft på henne då hon skriver hur hon var ”ivrig” att få ta del av 
deras innehåll. Samtidigt är det inte själva läsningen som står i fokus i utsagan. 
Det är botaniserandet bland bibliotekets böcker som utgör berättelsens kärna. 
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Läsningen förknippas även här med omgivande faktorer som skänker den en be-
hagfull kontext. 

     Barndomens speciella förhållande till läsning återkommer i en intervju 
med Donna Tartt, där hennes nyutkomna roman Steglitsan diskuteras. Både inter-
vjuare och intervjuobjekt kopplar samman läslust och barndom: 

När jag var barn fanns det en känsla som jag bara kunde få genom att läsa, av äventyr, av 
spänning inför livet. Ingen annan konstform kunde ge det. Det är det jag alltid vill få ut av en 
bok, säger hon när jag berättar att hennes roman slungade mig tillbaka till de lyckliga läsupp-
levelserna i slukaråldern.296 
 

Tartt menar att litteraturen har en unik förmåga att väcka känslor ”av äventyr, av 
spänning inför livet” som är nära förknippade med barndomen. Det är dessa käns-
lor hon genom sina romaner vill uppväcka i läsarna. Intervjuaren förklarar hur 
Tartts roman fick henne att återuppleva ”de lyckliga läsupplevelserna i slukarål-
dern.” Det tycks vara en form av bekymmersfri personlig upplevelseläsning som 
här åsyftas. Denna typ av läsning förekommer, enligt det resonemang som här 
förs, främst i barndomen. Vissa böcker har dock förmågan att återskapa denna 
känsla även hos vuxna läsare. När Tartt förklarar anledningen till varför hennes 
böcker ofta kretsar kring barn är det just denna aspekt hon tar fasta på: 

Skälet till att jag skriver om barn har nog varit att få minnas den där helt uppslukande känslan 
läsningen gav, där den riktiga världen försvinner. Det är den känslan jag vill ge läsaren. Barn 
är mottagliga för det där, men när vi blir äldre kan det vara svårare, man blir för upptagen av 
yttre omständigheter.297 
 

Den upplevelseläsning som denna utsaga förespråkar befinner sig på milslångt 
avstånd från den instrumentella läsningen. Där denna handlade om tillägnandet av 
antingen redskap för orientering i omvärlden, eller kunskaper om det omgivande 
samhället, är den litteratursyn Tartt förespråkar inriktad på ett utsuddande av den 
omgivande verkligheten. Målet är att få läsaren så pass involverad i läsningen att 
”den riktiga världen försvinner”. I citatets sista mening understryker Tartt barn-
domens speciella förhållande till denna typ av läsning. Nostalgin dyker upp även i 
denna artikel, här som ett medel för att återerövra barndomens upplevelseläsning. 

     I en krönika beskriver Jonas Eklöf läsningens omgivande faktorer på ett 
sätt som måhända avslöjar vilken publik Vi Läser vänder sig till. Krönikan hand-
lar om det problematiska i att välja rätt litteratur inför semestern. ”Du kan omöjli-
gen föreställa dig vilket läshumör du kommer att vara på när du ligger på en 
strand vid medelhavet eller sitter på ett café i någon storstad med en kopp es-
presso eller ett glas svalkande vitt.”298 I detta citat finns ett tydligt antagande: 

                                                
296 Kalmteg (2014), ”’Jag är ingen festprisse’”, i Vi Läser, april/maj 2014, s 60. 
297 Ibid. 
298 Eklöf (2011), ”Min kamp? Hur tänkte jag?”, i Vi Läser, augusti/september 2011, s 3. 
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Eklöf förutsätter att tidskriftens läsare har de ekonomiska förutsättningarna som 
krävs för en utlandssemester. De omkringliggande attribut som används för att 
beskriva scenen (”en kopp espresso eller ett glas svalkande vitt”) fungerar även de 
som markörer för en viss typ av livsstil, en livsstil vars upprätthållande fodrar 
åtminstone en smärre ackumulation av ekonomiskt kapital. Eklöfs utsaga kan ses 
som en form av ”social differentiering”: ett begrepp som berördes i kapitlet som 
behandlar prestigediskursen och som innebär en positionering av olika ”habitus” 
på det sociala fältet. Eklöf placerar sitt eget och sina förmodade läsares ”habitus” i 
relation till andra, outsagda ”habitus”. Som påpekats tidigare betonar Bourdieu 
verklighetens ”relationella” beskaffenhet. Dessa andra ”habitus” osynliggörs i 
utsagan. Eklöf positionerar sig och de presumtiva läsarna i en kontext där ett täm-
ligen högt symboliskt kapital (i detta fall representerat av läsningens kulturella 
kapital tillsammans med den kostsamma livsstilens ekonomiska kapital) utgör en 
självklarhet. Denna position på det sociala fältet existerar dock enbart i relation 
till andra positioner, positioner som i detta fall inte omnämns. Problemet med att 
välja passande litteratur till medelhavssemestern blir i krönikan allmängiltigt. Vi 
Läsers läsare antas dela de ekonomiska förutsättningar och de preferenser som 
Eklöf ger uttryck för. Det är i denna krönika även tydligt att ”läshumöret” är bero-
ende av yttre omständigheter. Medelhavsstranden eller storstadscaféet antas på-
verka läsarens sinnesstämning och val av litteratur. Problemet får ändå ses som 
tämligen marginellt i Eklöfs krönika: det är välbehaget av att njuta av en bok på 
en medelhavstrand eller ett café med ”ett glas svalkande vitt” som är huvudpo-
ängen i framställningen. 

     Pontus Dahlman, slutligen, berör både den personliga och den opersonliga 
upplevelseläsningen i en krönika som även den behandlar semesterläsningen. 
Krönikans titel lyder ”En riktig rebell”, och Dahlman argumenterar här för att 
läsningen kan ses som en upprorisk handling: "[v]ad är det mest revolutionära du 
kan göra, utan att ens behöva höja din röst? Läsa en riktigt fet roman, förstås.”299 
Dahlman menar att läsningen blir rebellisk i och med att den utgör ett motstånd 
mot det omgivande samhällets krav. Han fortsätter: 

Den där ensamma stunden blir en glänta som öppnar sig. En plats där inte bara bokens hand-
ling och stämningar breder ut sig. Utan också där du själv tar plats, i pauserna mellan raderna. 
För att kanske ompröva ditt sätt att leva, prioritera det som ger dig energi på sikt, framför de 
korta kickarna som alltid tycks ha sitt pris. Minnas något som gått förlorat.300 
 

I detta stycke, liksom i föreställningen att läsning kan vara ett uppror mot sam-
hällets krav, anas ett instrumentellt synsätt. Dahlman talar om läsning som ett sätt 
att ”ompröva ditt sätt att leva” eller ”[m]innas något som gått förlorat.” Dessa är 
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tankegångar som känns igen från föregående kapitel. Samtidigt för han fram bil-
den av läsningen som ett utrymme ”där du själv tar plats, i pauserna mellan rader-
na.” Denna formulering ligger nära Furhammars definition av den personliga upp-
levelseläsningen, som kännetecknas av den nära relationen mellan text och läsare. 
Men även den opersonliga upplevelseläsningen aktualiseras i krönikan: ”[e]ller, 
minst lika radikalt, fast inte lika dödsallvarligt: på kattens visa bara lojt låta dig 
roas av det du läser, njuta av att tiden som passerar glittrar förbi i din alldeles egen 
takt.”301 Läsning som tidsfördriv och underhållning, som ett sätt att ”njuta”, är vad 
Dahlman här förespråkar. Under sådana omständigheter sätts inte det lästa i direkt 
relation till läsarens liv och erfarenheter, utan figurerar utanför det läsande subjek-
tet. Enligt Dahlmans sätt att se på saken är det denna form av läsning som ytterst 
är förknippad med njutning. 

     Vi Läsers njutningsdiskurs kännetecknas av ett specifikt språkbruk där or-
det ”njutning” står i centrum. Denna njutning kan ha rent estetiska dimensioner: 
ett verks språkliga behandling beskrivs som ”elegant”, ”sensuell”, ”psykologisk 
skarp” och ”smärtsamt vacker”. Det är ofta den personliga upplevelseläsningen 
som åsyftas i dessa fall – de böcker som beskrivs i sådana ordalag lyfts fram på 
grund av deras förmåga att framkalla innerliga, personliga reaktioner hos tidskrif-
tens skribenter. Det förekommer också utsagor som är mer generella vad gäller 
njutningsbegreppet. Här ses ofta läsningen som någonting som per automatik 
skänker läsaren njutning, och vilken typ av upplevelseläsning det rör sig om 
framkommer inte. Vanligt är dessutom att den njutningsfulla läsningen är av-
hängig yttre omständigheter, framförallt miljö. När så är fallet ges någorlunda 
målande beskrivningar av de behagliga faktorer som kringgärdar läsningen. Ytter-
ligare en aspekt av den njutningsfulla läsningen rör nostalgi kring barndomen. 
Barndomen ses i Vi Läsers utsagor som en tid då läsningen utövar en speciell 
lockelse. Ett återvändande till barndomens upplevelseläsning framställs ofta som 
åtråvärt. 

     Njutningsdiskursen är i jämförelse med prestige- och nyttodiskurserna en 
aning åsidosatt. Den märks genomgående av under den undersökta perioden, men 
är samtidigt inte lika framträdande som de andra två diskurserna. Fairclough me-
nar att diskurser ”sätter ord på” verkligheten, och på det viset begripliggör den för 
människor. Det blir då intressant att undersöka hur olika diskurser skiljer sig åt i 
sina ansträngningar att ”formulera” världen.302 Bland annat detta kommer att be-
grundas i uppsatsens slutdiskussion. 
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Slutdiskussion 

Detta avslutande kapitel är ämnat att diskutera denna studies resultat i relation till 
tidigare forskning. Här blir det även aktuellt att utifrån den kritiska diskursana-
lysens principer undersöka de diskursiva och sociala praktiker som Vi Läser ingår 
i. Med de diskursiva praktikerna åsyftas de sammanhang som texter produceras, 
distribueras och konsumeras inom.303 Den diskursiva praktik som är av intresse i 
denna studie är de publicerade tidskrifternas sfär. Det innebär att undersökningen 
av Vi Läser kommer att granskas i förhållande till Ekelunds, Floods och Sundins 
studier om litteraturförmedlingen i Magazine Café, King of Sweden, Kamratpos-
ten respektive Biblioteksbladet. När Vi Läsers position i den diskursiva praktiken 
har ringats in, kommer den för denna uppsats relevanta sociala praktiken att beak-
tas. Enligt kritisk diskursanalys utgör de sociala praktikerna de vidare sociala 
sammanhang som diskurserna ingår i. De undersökta diskurserna sätts i relation 
till andra diskurser och övriga icke-diskursiva sammanhang.304 För denna uppsats 
vidkommande är folkbiblioteken den sociala praktik som är av betydelse. Genom 
att koppla samman Vi Läser med dessa diskursiva och sociala praktiker avser 
denna slutdiskussion även att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Den diskursiva praktiken 
Uppsatsens första frågeställning lyder: Vilka föreställningar och vilka uppfatt-
ningar kring läsning förmedlar tidskriften Vi Läser? I undersökningen har tre dis-
kurser identifierats. Den första av dessa, prestigediskursen, är huvudsakligen upp-
tagen av de litterära verkens mottagande hos kritiker och allmänhet. Nyttodiskur-
sen lägger vikt vid läsningens instrumentella funktioner. Slutligen identifierades 
njutningsdiskursen, som har läsningens estetiska och upplevelsebaserade aspekter 
som främsta intresseområde. Vid en jämförelse med andra publikationer, som 
ingår i samma diskursiva praktik som Vi Läser, uppenbaras stora skillnader.  

     I sin undersökning av Magazine Café utläser Ekelund en tendens att från 
skribenternas sida distansera sig från läsningen av skönlitteratur. Istället för att 
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tala om vad som bör läsas, handlar framställningarna påfallande ofta om vad en 
man inte bör läsa.  Läsning av romaner värderas lågt i denna publikation. Män 
förväntas intressera sig mer för biografier och andra typer av facklitteratur, och 
den skönlitterära läsningen nedprioriteras.305 På samma vis förhåller det sig med 
King of Sweden. Även i detta magasin antas män vara ointresserade av den skön-
litterära läsningen. De böcker som omtalas är i första hand coffetable-böcker.306 
Detta förhållande kontrasterar starkt mot den skönlitteraturdiskurs som Flood har 
identifierat i sin undersökning av Kamratposten. I denna tidning, med målgruppen 
barn och unga, antogs läsning vara synonymt med läsning av skönlitteratur.307 Lit-
teraturförmedling i magasin riktade till vuxna män antar således att skönlitteratur 
är ointressant för målgruppen, medan en barn och ungdomspublikation föresprå-
kar läsning av skönlitteratur i sådan hög grad att andra typer av litteratur och läs-
ning osynliggörs. Vi Läser befinner sig mittemellan dessa bägge poler. Huvudfo-
kus är här skönlitteraturen, och merparten av tidskriftens texter rör läsningen av 
denna. Samtidigt figurerar även artiklar som behandlar andra typer av litteratur. 
Bland annat förekommer tips om kok-, reportage- och trädgårdsböcker. Exempel 
som lyfts fram i denna undersökning är reportageböckerna De förklädda flickorna 
i Kabul och Jorden de ärvde. Det görs heller ingen tydlig åtskillnad mellan skön- 
och facklitteratur. De urskiljningsprinciper som ligger till grund för tidskriftens 
rekommendationer baseras därmed inte första hand på vilken typ av litteratur det 
rör sig om. Istället är det de diskurser som denna uppsats har uppmärksammat 
som bestämmer vilka böcker som förekommer i tidskriften. Att en bok är ”fram-
gångsrik, ”viktig” eller ”njutbar” är vad som motiverar utrymme på Vi Läsers 
sidor. 

     Floods och Ekelunds resultat skiljer sig även från litteraturförmedlingen i 
Vi Läser på andra plan. Den könsaspekt som Ekelund har uppmärksammat i sitt 
material är inte framträdande i tidskriften. Uppfattningen att läsning av skönlitte-
ratur är en kvinnlig syssla, som måste ”göras” manlig308 är främmande för Vi Lä-
ser. Läsning i förhållande till kön problematiseras överhuvudtaget inte. Den enda 
gången en fråga med någon form av anknytning till denna problematik förekom-
mer, är i artikeln om Ebba Witt-Brattström. Då handlar det dock om böcker som 
problematiserar ojämlikheten mellan könen, och inte en könskodning av läsakten i 
sig. Att ett våldsamt innehåll skulle utgöra en speciell lockelse är ytterligare en 
aspekt som skiljer Ekelunds material från Vi Läser. Detta förhållande kan troligt-
vis sammankopplas med det faktum att läsningen inte könskodas i denna publikat-
ion. Ekelund menar att de två främsta kriterier för en bra bok som hennes under-
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sökning har klarlagt var att författaren var man och att ”litteraturen uppbar masku-
lina ideal.”309 Även böjelsen för författare av ett visst kön saknas i Vi Läser. 

     Inte heller Floods diskurser är märkbara under läsningen av Vi Läser. Den 
enligt Flood tydligaste diskursen i Kamratposten, spänningsdiskursen310, är här i 
stort sett frånvarande. Spänning kan nämnas i samband med enskilda verk, särskilt 
vid de tillfällen då texterna berör deckare och kriminallitteratur, men det är sällan 
som det framställs som en särskilt utmärkande eller intressant kvalitet. Likaså 
förhåller det sig med originalitetsdiskursen. Viljan att tillskansa sig nya, unika 
upplevelser är inte ett uttalat mål i Vi Läsers texter. Den upplevelsebaserade läs-
ning som är central i denna tidskrift är mer inriktad på ett djupt och behagfullt 
försjunkande i en njutbar bok.  Ett sökande efter en ”ständig tillströmning av nya 
intryck och nya upplevelser”311 saknar därmed företräde i Vi Läser. Även hastig-
hetsdiskursen uteblir i tidskriften. Böcker beskrivs sällan som sega, och en förkär-
lek för medryckande inledningar kan inte skönjas. Flood konstaterar dessutom att 
bedömningen av ett litterärt verks språkliga kvaliteter är nära sammanbunden med 
hastighetsdiskursen i Kamratposten. Språket ska vara lättillgängligt och inte er-
bjuda läsaren för stort motstånd.312 Vi Läsers förhållningsätt kan beskrivas som det 
motsatta: när texterna behandlar böckernas språkliga kvaliteter används ord som 
”elegant”, ”sensuell” och ”ordens skönhet”, ett språkbruk som svårligen kan före-
nas med en uppskattning av hastigt genomlästa böcker. När den miljöbaserade 
njutningsläsningen kommer på tal blir denna tendens än tydligare. Då handlar det 
om ”att vara försjunken i en bok en varm sommardag, nästan omtöcknad av ro-
sendoften” eller att i den ”glänta som öppnar sig” i och med läsakten ”själv [ta] 
plats, i pauserna mellan raderna.” I dessa texter blir läsningen en aktivitet som tar 
tid, som ger möjlighet till eftertanke och som betonar avkoppling, inte jäkt. 

     En jämförelse av Vi Läser med Sundins studie om diskurserna i Biblio-
teksbladet avslöjar vissa intressanta fynd. De av Sundin identifierade diskurserna 
handlade framförallt om kvalitets- kontra populärlitteratur. Ett vanligt debatterat 
ämne var det efterfrågestyrda urvalet på folkbiblioteken. Skiljelinjen mellan högt 
och lågt gick här mellan den litteratur som bibliotekens användare ville läsa, och 
den litteratur som kritiker och författare ansåg vara läsvärd. Denna skiljelinje är 
inte märkbar i det material som Vi Läser tillhandahåller. Istället sker en samman-
smältning av kvalitets- respektive populärlitteraturen i och med prestigediskursen. 
I denna diskurs värderas kritikers omdömen och vinster av litterära priser jämn-
gott med försäljningsframgångar. Det görs ingen tydlig åtskillnad mellan kritiker-
utlåtande och höga försäljningssiffror. Samtidigt kan i vissa av tidskriftens artiklar 
en latent medvetenhet om kvalitetslitteraturens symboliska kapital anas. Praktiken 
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med att hänvisa till litterär tradition och berömda författare kan betraktas som ett 
uttryck för en sådan medvetenhet. Exempel på detta förhållande framkommer 
bland annat i intervjun med Åsa Larsson. Här används Kerstin Ekmans namn som 
en legitimerande markör i syfte att osynliggöra den konflikt mellan hög och låg 
litteratur som ofta uppkommer i samband med deckargenren. Ett annat exempel är 
när Vi Läser sätter Maria Montazami i ett motsatsförhållande till Mario Vargas 
Llosa. Även här är det möjligt att avläsa en insikt om den senares högre symbo-
liska kapital. Kvalitetsbegreppet är dock outtalat och implicit. Det existerar inte en 
tydlig diskurs för eller emot populärlitteraturens vara, och litteratur som säljer i 
stora upplagor anses vara läsvärd just på denna grund. De smakfostrande anspråk 
som framkommer i Sundins uppsats är således märkbart frånvarande i Vi Läser. 

     De föreställningar och bilder kring läsning som formuleras i Vi Läser 
sticker ut i den diskursiva praktik som här har undersökts. Av de berörda publikat-
ionerna är denna tidskrift den enda utan uttalad och avgränsad målgrupp. Med 
sloganen ”[f]ör dig som älskar böcker” siktar Vi Läser brett, och tidskriftens 
material kan inte anpassas efter en grupps preferenser. En sådan omfattande mål-
gruppsdefinition kan även medföra vissa problem. Bland annat osynliggörs många 
av de förhållningssätt till läsning och litteratur som inte ryms inom Vi Läsers 
pärmar. I tidskriftens framställning antas en ”bokälskare” dela den syn på läsning 
som tar fasta på framgång, nytta eller stillsam njutning. Att det inte nödvändigtvis 
förhåller sig på det sättet har de övriga publikationer som här undersökts påvisat. 
Det finns många förhållningssätt till litteratur: alltifrån ett förkastande av läsning 
av skönlitteratur och böcker skrivna av ett visst kön, till ett vurmande för den 
smala kvalitetslitteraturen. Den ovanstående diskussionen har demonstrerat hur Vi 
Läsers bilder av läsning uttrycker en av många ”verklighetsformuleringar” som 
ryms i den diskursiva praktiken. Rimligtvis innehåller denna diskursiva praktik 
även många förhållningssätt till läsning som inte fått utrymme här. Olika publikat-
ioner och litteraturförmedlande kanaler har olika syner på läsningen och dess 
värde. Poängen har här varit att genom ett utsnitt av den diskursiva praktiken 
åskådliggöra denna mångfald. 

Den sociala praktiken 
Uppsatsens andra frågeställning, Vilka aspekter av skönlitteraturen lyfts fram som 
intressanta och vilka utelämnas?, ska besvaras i förhållande till en vidare social 
praktik, folkbiblioteket. En sådan ansats har relevans för både den Biblioteks- och 
informationsvetenskapliga disciplinen, och för det litteratursociologiska fält som 
Svedjedal kallar ”litteratursamhället”.313 Genom att sätta Vi Läsers utsagor i relat-

                                                
313 Svedjedal, s 74. 



 72 

ion till de föreställningar som framkommer inom en folkbibliotekskontext kom-
mer en viktig aspekt av detta litteratursamhälle att belysas. 

     En första utgångspunkt för ett sådant studium kan med fördel vara Hede-
marks undersökning av de massmediala debatter om folkbiblioteket som florerat i 
Sverige sedan 1970-talet. Debatterna kan antas ha kommit många människor till 
del, och de diskurser som Hedemark identifierat har följaktligen haft ett tämligen 
stort inflytande. Genomgående under den undersökta perioden har den bokliga 
diskursen varit i fokus. Det har ständigt förekommit motbilder till denna diskurs: 
Hedemark nämner bland annat allaktivitetsdiskursen under 1970-talet, och en se-
nare informationsförmedlingsdiskurs. Den bokliga diskursen är dock giltig under 
samtliga av Hedemark undersökta debatter. Denna diskurs ser litteraturför-
medling, i form av tryckta böcker, samt folkbildning som folkbibliotekens huvud-
uppdrag.314 Detta förhållningssätt ligger till viss del i linje med de litteraturförmed-
lande texterna i Vi Läser. Som redan påvisats är tidskriftens främsta intresse för-
medlingen av skönlitteratur. Det symboliska kapital som läsningen av tryckt skön-
litteratur tillskrivs i den bokliga diskursen speglas i Vi Läsers texter. Tidskriftens 
skönlitterära fokus ”lånar” på så vis det symboliska kapital som läsning av skön-
litteratur har tilldelats, delvis genom den bokliga diskursen i massmedia. Samti-
digt anas en breddning av läsningen, en breddning som även innefattar andra typer 
av litteratur. Här går det att ana spår av det av Gilbert och Fister efterfrågade till-
varatagande av läsviljan hos de undersökta studenterna. Gilbert och Fister argu-
menterar för ett brett läsbegrepp som innefattar all typ av läsning, även sådan som 
förekommer i studie- och arbetssammanhang. Vi Läsers inkludering av exempel-
vis reportageböcker kan ses som ett steg i den riktningen. Läsning likställs således 
inte med läsning av skönlitteratur (även om denna typ av läsning dominerar i 
framställningarna). Vad gäller den aktuella frågeställningen, det vill säga vilka 
aspekter av skönlitteraturen som ses som intressanta, är det möjligt att avläsa stora 
likheter mellan Vi Läsers utsagor och den bokliga diskursen. Den folkbildning 
som den bokliga diskursen frågar efter kommer särskilt till uttryck i Vi Läsers 
nyttodiskurs. Förutom de politiska och demokratiska värden som här åberopades, 
skönjdes även ett förhållningssätt som ligger nära folkbildningstanken och en hu-
manistisk syn på läsningen. Det är utsagor av typen ”[d]en här romanen kan 
hjälpa dig att acceptera att verkligheten har många ansikten” och föreställningar 
som att läsning gör dig ”bättre rustad för livet” som är intressanta i detta samman-
hang. Sådana idéer ligger även nära de formuleringar som är frekventa i officiella 
dokument. Utredningen Läsandets kultur, propositionen Läsa för livet och rappor-
ten Med läsning som mål för samtliga resonemang som stämmer in i denna littera-
tursyn. I Läsandets kultur fästes också värde vid kännedom om det gemensamma 
kulturarvet. Även det är en tanke som knyter an till idén om folkbildning. Vi Lä-
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ser, den bokliga diskursen och officiella dokument och policyer är således eniga i 
frågan om skönlitteraturens betydelse för personlig utveckling, folkbildning och 
omvärldsförståelse. Den sista punkten framträdde även i Hell Carlssons intervjuer 
med folkbibliotekschefer. Dessa poängterade vid flera tillfällen läsningens och 
skönlitteraturens förmåga att vidga läsarens vyer, samt deras betydelse för männi-
skors förståelse för omvärlden och andra kulturer. Föreställningarna existerar 
därmed inte bara i debatten om folkbiblioteken. De är även förekommande inom 
folkbiblioteken. Det är givetvis omöjligt att utifrån Hell Carlssons kvalitativa stu-
die dra bestämda slutsatser om i vilken omfattning en sådan bild av skönlitteratu-
ren huseras av folkbiblioteksväsendet i stort. Det viktiga här är dock konstateran-
det att den förekommer inom denna kontext. 

     I nyttodiskursen i Vi Läser finns också tankar om skönlitteraturens egen-
skaper i relation till samhället och det politiska livet. I dessa fall betonas litteratu-
rens förmåga att uppmärksamma olika typer av samhällsproblem, skapa förståelse 
för politik och demokrati, och ge röst åt tystade folkgrupper. Dylika tankebanor är 
bekanta för en läsare av de nämnda officiella dokumenten. I Läsandets kultur be-
tonades särskilt litteraturens demokratiska funktion, som sågs som en förutsätt-
ning för svensk konkurrenskraft på en global marknad. En intressant parallell kan 
här göras till Kann-Christensens och Ballings läsning av de danska policydoku-
menten. Även i Danmark dras en direkt linje mellan befolkningens tillgång till 
skönlitteratur och landets konkurrenskraft.315 Detta är ett högst instrumentellt för-
hållningssätt, där läsningen av skönlitteraturen blir till en länk i en kedja med 
syfte att inbringa marknadsmässiga fördelar. De danska och svenska policydoku-
menten placerar läsningen i den större diskurs som Fairclough kallar ”new capital-
ism”.316 Som denna uppsats undersökning har visat knyter även Vi Läser an till 
denna diskurs via prestigediskursen. Det är också värt att påpeka att Läsandets 
kultur i vissa fall använder sig av ett kvalitetslitteraturbegrepp som betonar ”pre-
stigefulla” sammanhang och prisutmärkelser. Överensstämmelserna med Vi Läser 
är påtagliga. En viktig skillnad är det faktum att försäljningsframgångar inte ingår 
i det begrepp som brukas av Läsandets kultur. I Vi Läser syntes en sammanbland-
ning av prisutmärkelser, positiv kritik och försäljning. 

     Vidare lyfter Vi Läser fram aspekter av läsning och skönlitteratur som på-
minner om Begums tankar om den eskapistiska läsningen. I uppsatsens undersök-
ningsdel gjordes en jämförelse mellan utlåtanden i reportaget ”Välkommen till 
Jungle Books”, och Begums redogörelse för den eskapistiska läsningen som över-
levnadsstrategi. Det finns fler beröringspunkter. Den eskapistiska läsningens för-
måga att lindra känslor av uttråkning och tristess har vissa likheter med njutnings-
diskursen. När det i Vi Läser talas om litteraturens möjligheter att få läsaren att 
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koppla bort verkligheten och försvinna in i bokens värld, anas spår av denna för-
måga. Att njutningsläsningen ofta sammankopplas med barndomens lustläsning 
kan även det ses som en parallell till de egenskaper Begum har identifierat hos 
den eskapistiska läsningen. ”Slukarålderns” intensiva bokläsning bör rimligtvis 
vara kapabel till att fördriva tristess. Begums påstående att den eskapistiska läs-
ningen hjälper läsaren att koppla av och uppnå ett ”flow” är närvarande i många 
av Vi Läsers utsagor. Pontus Dahlmans krönika, som uppmärksammats i kapitlet 
om njutningsdiskursen, är ett tydligt exempel. Begum har dessutom uppmärk-
sammat den eskapistiska läsningens transformativa egenskaper. De utsagor i Vi 
Läser som framställer läsningen som en omvälvande och personligt berikande 
aktivitet anknyter till denna transformativa litteratursyn. I detta sammanhang är 
citatet av Lotta Lundgren särskilt talande.  Det uttalade målet med Begums artikel 
är att höja den eskapistiska läsningens status i folkbibliotekssammanhang.317 An-
norlunda uttryckt: den eskapistiska läsningen har av hävd innehaft ett lågt symbo-
liskt kapital, och Begums artikel ämnar, genom att koppla samman eskapismen 
med en rad positiva egenskaper, öka detta kapital. I Vi Läser återfinns flera av 
dessa positiva förhållningssätt till läsning, och aktivitetens symboliska kapital 
understryks härigenom. 

     I Vi Läser uppträder en bild av läsning och skönlitteratur som i stort över-
ensstämmer med den som förekommer i officiella dokument. Uppsatsens identifi-
erade diskurser tar i de flesta fall fasta på de aspekter av skönlitteraturen som re-
geringens utredningar och propositioner håller fram som betydelsefulla. Detta är 
inte fallet med de i denna uppsats betraktade publikationerna inom den diskursiva 
praktiken. Varken Ekelunds eller Floods studier har påvisat resultat som ligger 
nära de officiella dokumentens litteratursyn. I Sundins uppsats tangeras frågor om 
litteraturens innebörd i förhållande till demokrati och folkbildning, men då texter-
na i Biblioteksbladet har debattkaraktär är det inte möjligt att utläsa en klar håll-
ning i frågan. Vi Läser är däremot märkbart överens med den från regeringshåll 
proklamerade synen på skönlitteratur. 

     Avslutningsvis kan det vara av intresse att se närmare på Vi Läsers för-
medling av skönlitteratur, och hur den står i relation till folkbibliotekens uppdrag. 
Bibliotekslagen framhåller att ”[f]olkbiblioteken ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur.”318 I Läsa för livet utpekas folkbiblioteken som ”de enskilt 
viktigaste aktörerna i det läsfrämjande arbetet.”319 Samtidigt uppenbaras gång på 
gång brister i folkbibliotekens litteraturförmedlande arbete gentemot vuxna. ”Att 
stärka barns och ungas läsförmåga och läslust är av särskild vikt” står att läsa i 
Läsa för livet.320 Denna ståndpunkt återkommer i Med läsning som mål.321 Läsa för 
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livet tar även upp det faktum att det saknas forskning på området vuxnas läs-
ning.322 I sina intervjuer med folkbibliotekschefer upptäckte Hell Carlsson att 
dessa hade svårt att tala om litteraturförmedling utan att landa i målgruppen barn 
och unga.323 Barn och unga är således en högprioriterad målgrupp på folkbiblio-
teken. Bibliotekslagen fastslår dock att folkbiblioteken ska vara till för ”alla”. Det 
är utifrån föreliggande uppsats svårt att dra bestämda slutsatser om i vilken ut-
sträckning folkbibliotekens litteraturförmedling gentemot vuxna brister. Det är 
dock möjligt att, med hänvisning till ovanstående dokument och studier, skönja en 
nedprioritering av denna målgrupp. Med denna bild för ögonen blir det tydligt att 
Vi Läsers förmedling av skönlitteratur till vuxna fyller en funktion. Den indirekta 
litteraturförmedling tidskriften erbjuder fungerar som ett alternativ till ett folkbib-
lioteksväsen som inte prioriterar målgruppen. 

En folkbiblioteksverksamhet med ambitionen att förbättra litteraturför-
medlingen till vuxna kan med fördel betrakta de diskurser som Vi Läser uttrycker. 
I ett sådant sammanhang framstår njutningsdiskursen som den mest lämpliga att ta 
fasta på. Prestigediskursen är i viss mån etablerad i folkbibliotekssammanhang. 
Medialt uppmärksammade eller prisbelönta böcker undgår sällan bibliotekens 
inköpare, och det efterfrågestyrda utbudet som förekommer på allt fler folkbiblio-
tek garanterar att de stora försäljningssuccéerna får plats på hyllorna. Som redan 
konstaterats är den instrumentella hållningen till läsning utbredd. Den återkommer 
i officiella propositioner och policydokument, och den aktualiseras även vid olika 
försök att kringgå den. I Läsandets kultur blev detta förhållande uppenbart när det 
argumenterades för den humanistiska hållningen till läsning. Den humanistiska 
läsningen sattes här i motsatsförhållande till det instrumentella synsättet, och upp-
skattningen av skönlitteraturens estetiska värden betonades. Samtidigt kopplades 
den humanistiska läsningen till ett folkbildningsideal, där kunskap om kulturarvet 
värderades högt.324 Den uttalat icke-instrumentella hållningen gavs i själva verket 
ett annat, högst instrumentellt syfte. En sådan tendens anades även i undersök-
ningen av det empiriska materialet. I Jesper Högströms artikel, som citerades i 
avsnittet om nyttodiskursen, upprättades ett liknande motsatsförhållande mellan 
en politisk läsning av skönlitteraturen, och en syn på läsning som lade tonvikten 
på litteraturens förmåga att skapa mysterier och skänka perspektiv på världens 
mångtydighet. I bägge fallen handlade det dock om läsning i syfte att uppnå ett 
annat, högre mål. Att den instrumentella synen återkommer i olika läsfrämjande 
sammanhang kan möjligtvis förklaras med att den är tacksam att ta till för att mo-
tivera till läsning. Det är svårt att motivera en person som inte erhåller något nöje 
av att läsa med argument som tar fasta på läsningens underhållningsaspekter. Skäl 
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till läsning måste därför sökas utanför aktiviteten, med argument som betonar 
kunskapsinhämtande, samhällsnytta, personlig utveckling och liknande. Risken 
med ett sådant förhållningsätt är att det kan uppfattas som uppfostrande och mora-
liserande. Denna problematik är måhända inte påtaglig i lika hög grad när det gäl-
ler litteraturförmedling till barn. En vuxen kan däremot uppleva ett visst motstånd 
när sådana fostrande motiveringar kommer på tal. Med detta i åtanke ter sig njut-
ningsdiskursen som ett givande verktyg att använda i arbetet med litteraturför-
medling till vuxna. I Vi Läser överskuggas denna diskurs i viss mån av prestige- 
och nyttodiskurserna. På samma gång är den dock ständigt närvarande i tidskrif-
ten. Ett folkbibliotek som önskar förbättra sin litteraturförmedling gentemot 
vuxna (en önskan i enlighet med både bibliotekslagen och de kulturpolitiska må-
len) kan ta tillvara på de njutningsmässiga värden som Vi Läser har identifierat. 
Istället för att ständigt betona läsningens vikt för folkbildning och demokrati, kan 
ett större fokus läggas på läsning som en njutningsfull och upplevelsebaserad ak-
tivitet. Här kan både böckernas estetiska värden och den miljöbaserade njutningen 
användas för att locka vuxna läsare. Ett aktivt arbete med bibliotekslokalen kan 
vara intressant i ett sådant sammanhang. Ett njutningsfokuserat angreppssätt löper 
emellertid risken att det endast når fram till de redan invigda. Som tidigare kon-
staterats är också Vi Läsers främsta målgrupp personer som redan har ett stort 
läsintresse. De av folkbiblioteken så eftertraktade icke-användarna blir sannolikt 
inte mer läsbenägna av de här föreslagna åtgärderna. De kan främst användas för 
att stimulera och upprätthålla intresset för läsning och skönlitteratur hos aktiva 
läsare, och bör således kompletteras med metoder ämnade att nå ut till de som i 
vanliga fall inte söker sig till folkbiblioteken. 
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Sammanfattning  

Denna uppsats har ämnat undersöka litteraturförmedlingen gentemot vuxna i en 
etablerad skönlitteraturtidskrift. Utgångspunkten har varit den i olika undersök-
ningar konstaterade nedgången i befolkningens läs- och skrivförmågor. Valet att 
granska litteraturförmedlingen gentemot vuxna motiveras av den låga prioritering 
som undersökningar av denna grupp har inom forskningen. Det är framförallt barn 
och ungas läsvanor som undersöks i forskning och officiella utredningar, och 
denna grupp är även högprioriterad inom folkbiblioteksverksamheten.  

Uppsatsens syfte har varit att utreda vilka attityder till och bilder av läsning 
och skönlitteratur som förekommer i tidskriften Vi Läser, årgångarna 2011 – 
2015. Sammanlagt har 30 nummer av tidskriften legat till grund för undersök-
ningen. Uppsatsens frågeställningar har rört vilka föreställningar och uppfattning-
ar kring läsning som Vi Läser förmedlar, samt vilka aspekter av skönlitteratur som 
tidskriften framhåller som intressanta. Den övergripande teoretiska utgångpunkten 
har varit den brittiske lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Denna valdes utifrån dess förmåga att effektivt ringa in och ta fasta på de språk-
liga betydelser som är intressanta i en textfokuserad undersökning. Denna teori 
kompletterades med Pierre Bourdieus arbeten om social differentiering, som an-
vänts för att belysa de sociala aspekterna av Vi Läsers utsagor. Vidare har den 
teori om läsningens dimensioner som Sten Furhammar redogör för i rapporten 
Varför läser du? brukats. 

Det undersökta materialet har bearbetats i enlighet med de metodologiska an-
satser som den kritiska diskursanalysen föreskriver. En närläsning har tillämpats 
på samtliga texter i de utvalda numren av Vi Läser, varigenom tre framträdande 
diskurser har synliggjorts. Dessa har i uppsatsen benämnts som ”prestigediskur-
sen”, ”nyttodiskursen” och ”njutningsdiskursen”. Prestigediskursen åberopar för-
säljningsframgångar, litterära priser och förtjänstfull kritik som viktiga kriterier 
vid bedömningen av författarskap. Nyttodiskursen betonar olika instrumentella 
förhållningssätt till läsning. Den sista diskursen, njutningsdiskursen, förmedlar 
bilder av läsningen som tar fasta på de upplevelser och det välbehag aktiviteten 
skänker läsaren. 

I uppsatsens slutdiskussion har undersökningens fynd relaterats till de diskur-
siva och sociala praktiker Vi Läser ingår i, och tidskriftens förmedlade bilder av 
läsning och skönlitteratur har satts i förhållande till folkbibliotekens litteraturför-
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medlande praktik. Den diskursiva praktiken visade sig utmärkas av en mångfald 
förhållningssätt till läsning, och det konstaterades att diskurserna i Vi Läser endast 
utgjorde ett axplock av förmedlade bilder av aktiviteten. Vidare visade slutdis-
kussionen hur Vi Läser förmedlar förhållningssätt till läsning som i stora drag 
överensstämmer med de som förekommer i officiella dokument och utredningar. 
Samtidigt fastslogs att vuxna var en lågprioriterad målgrupp i dessa sammanhang. 
Vi Läsers litteraturförmedling ansågs fylla en viktig funktion ur detta perspektiv. 
Slutligen föreslogs att folkbiblioteken anammade Vi Läsers njutningsdiskurs i sitt 
litteraturförmedlande arbete gentemot vuxna. 
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