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Sammanfattning
Populärlitteratur har länge ansetts vara sämre än finlitteratur och därmed fått en lägre status.
Detta resulterade i att människor fick en negativ attityd gentemot denna litteratur, och tog
därför avstånd från den. Attityden gentemot populärlitteratur har dock förändrats på senare
tid. Människor ska ha blivit mer öppna för den ”fulare” litteraturen och tankarna kring att
populärlitteratur ska vara skadligt har försvunnit. Det råder dock delade meningar om hur
positiv attityden verkligen är. Att det skett en förändring är tydligt, men hur stor förändringen
är kan tyckas mindre tydligt. Ett exempel på detta är att Bob Dylan vann Nobelpriset, men det
möttes av mycket kritik. Denna studie ämnar därför att undersöka hur attityden gentemot
populärlitteratur verkligen är, med fokus på svenska medborgare som fyllde 18 senast år
2021. Undersökningen ämnar även att undersöka om attityden gentemot populärlitteratur
påverkas av individens kön och mängd läsning. Forskning visar nämligen att respektive kön
har olika läsvanor och att deras attityd ska variera kan därmed anses troligt. För att uppfylla
detta syfte görs en kvantitativ enkätstudie, som skickas ut genom ett bekvämlighetsurval. Ett
teoretiskt ramverk används även, i syfte att lägga en grund för undersökningen, samt
diskussionen kring resultatet. En central teori är Richard A. Petersons teori om omnivoritet.
Denna menar att attityden gentemot populärkultur (främst populärmusik) har förändrats sedan
andra världskriget, på så vis att människor från den högre kulturen har blivit mer öppna för
den lägre kulturen - de har blivit omnivora. Denna studie använder sig även av Pierre
Bourdieus begrepp kapital och fält. Detta i syfte att begreppen är centrala, på så vis att
undersökningen berör det litterära fältet. Begreppet kapital hör även ihop med den tidigare
forskningen som inluderas, som menar att vissa saker (exempelvis kritik, litterära priser och
litterärt värde) kan ses som bokens kapital, och att de därför påverkar hur människor ser på
boken.

Denna undersökning visar att attityden gentemot populärlitteratur är positiv. Den visar även
att kön inte tycks ha ett samband med attityden gentemot populärlitteratur, men att mängd
läsning - när variabeln står för sig själv - har ett svagt samband. Resultatet diskuteras senare i
relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. I diskussionen framgår det att
undersökningens resultat inte går att lita på till fullo. Detta eftersom undersökningens resurser
var begränsade, vilket medförde att urvalet hämmades och att frågan om representativitet och
reliabilitet därmed kan ifrågasättas. Resultatet kan dock ses som en bra början och inspiration
till vidare forskning, på så vis att den kan användas som en mall för vad som kan tänkas
påverka attityden gentemot populärlitteratur, samt som ett bevis för att attityden gentemot
populärlitteratur förmodligen har förändrats (dock går det inte att säga till vilken
utsträckning).

Nyckelord: populärlitteratur, finlitteratur, attityd, kön, mängd läsning, omnivoritet
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Abstract
Popular literature has for a long time been considered inferior to fine literature and thus
gained a lower status. As a result people got a negative attitude towards this literature, and
started to distance themselves from it. However, the attitudes towards popular literature have
changed in recent times. People are said to have become more open to the ”uglier” literature
and the idea that popular literature could be dangerous has disappeared. The opinions about
how positive the attitude has become are however divided. It is clear that there has been a
change, but how big the change is may seem less clear. An example of this is that Bob Dylan
won the Nobel Prize, but it was met with a lot of criticism. This study aims therefore to
investigate how the attitude towards popular literature really is, with focus on Swedish
citizens who turned 18 years old by 2021. This survey also aims to investigate whether
attitudes toward popular literature are influenced by the individual´s gender and the amount
of reading. Research shows that each gender has different reading habits and therefore it
might be likely that their attitudes vary. To fulfill this purpose, a quantitative survey study has
been made and sent out through a convenience sample. A theoretical framework has also
been used, in order to lay a foundation for the investigation, as well as the discussion of the
results. A central theory is Richard A. Peterson's theory of omnivority. This argues that
attitudes towards popular culture (mainly popular music) have changed since World War II, in
the sense that people from higher culture have become more open to the lower culture - they
have become omnivorous. This study also makes use of Pierre Bourdieu's concepts of capital
and field. These concepts are central in investigations concerning the literary field. The
concept of capital is also associated with the previous research that is included in this survey,
which suggests that certain things (such as criticism, literary prizes and literary value) can be
seen as the capital of the book, and that they therefore affect how people view the book.

This survey shows that the attitude towards popular literature is positive. It also shows that
gender does not seem to be related to attitudes towards popular literature, but that the amount
of reading - when the variable stands on its own - has a weak relationship. The results are
discussed later in relation to previous research and the theoretical framework. The discussion
shows that the results of the survey cannot be fully trusted due to the fact that the resources of
the study were limited, which meant that the sample was hampered and that the question of
representativeness and reliability can thus be questioned. However, the result can be seen as a
good start and an inspiration for further research, so far it can be used as a template for what
may affect the attitude towards popular literature, as well as evidence that the attitude
towards popular literature has probably changed (however, it is not possible to say to what
extent).

Keywords: popular literature, fine literature, attitude, gender, amount of reading, omnivority
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1. Inledning
I detta avsnitt följer en presentation av studiens bakgrund, syfte och frågeställningar, samt
själva dispositionen av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Det har länge funnits en grundläggande klyfta i den västerländska kulturen, där den ena sidan
har bestått av det som kan kallas ”högre” kultur och den andra en ”lägre” kultur (Boethius,
1990). Den ”lägre” kulturen kan förklaras som den icke-officiella kulturen, eller mer känt
som populärkultur. Denna är känd för att inte vinna priser, föraktas av smakdomare, inte
hamna på tidningarnas kultursidor eller användas i utbildningen. Melodifestivalen är ett
exempel på något som kan liknas vid lågkultur. Den ”högre” kulturen kan istället förklaras
som den mer seriösa och officiella kulturen, som ofta betraktas som vårt kulturarv. Denna får
även pengar av statens kulturråd, samt belöningar som exempelvis stipendier och Nobelpris
(Boethius, 1990). Opera, balett och klassisk litteratur är exempel på saker som klassas som
högkultur. Den ”högre” kulturen har, trots att den är en minoritet, länge haft en kulturell
position som ger den makt över den offentliga smaken (Boethius, 1990). Detta exempelvis
genom att individer som kan tyckas representera den ”högre” kulturen, genom tiden, har haft
högre status i samhället och därmed fått större inflytande och makt. För att särskilja sig från
individerna som kunde sägas ha lägre status skapade dessa därför en egen smak, som därefter
blivit åtråvärd för de med lägre status. Den ”högre” kulturen har alltså nedvärderat den
”lägre” kulturen och i en mängd debatter har den förstnämnda försökt markera skiljelinjen
mellan den ”lägre” kulturen. Denna särskiljning har exempelvis skett genom att folk från den
”högre” kulturen inte läser böcker som anses tillhöra den ”lägre” kulturen.

Populärlitteratur (böcker vars syfte är att underhålla och nå en bred publik) är en sak som
platsar in i den ”låga” kulturen, medan finlitteratur (böcker vars innehåll är formellt skrivet
och utmanar läsaren) tillhör den ”högre” kulturen. Detta har medfört en uppfattning om att
populärlitteratur är sämre än finlitteratur, och därmed en negativ attityd gentemot denna. I
debatterna har populärlitteratur exempelvis beskrivits som hednisk, oseriös, slöseri med tid
och omoralisk, medan finlitteratur har kopplats samman med förnuft och originalitet.
Individer från den ”höga” kulturen har därför distanserat sig från populärlitteratur och dragit
sig mot finlitteratur. Sedan andra världskriget har dock populärlitteraturen inte mött lika
mycket kritik och attityden gentemot denna tycks ha blivit mer positiv på senare tid.
(Boethius, 1990). Detta tros bero på ett flertal faktorer, där globaliseringen och den politiska
omväxlingen som uppstod efter andra världskriget är några exempel (Peterson & Kern,
1996). Dessa förändringar har även präglat den svenska attityden gentemot populärlitteratur.
Ett exempel på detta är hur den svenska akademien gav Bob Dylan Nobelpriset i litteratur år
2016, trots att många anser att hans texter tillhör populärlitteratur (Sundeby, 2017).

Idag är individer som tycker sig tillhöra den ”höga” kulturen mer öppna för
populärlitteraturen (Peterson & Kern, 1996), och att attityden gentemot denna litteratur har
förändrats är tydligt. Populärlitteraturen har exempelvis fått större plats på olika kanaler.
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SVT:s program Babel är ett exempel på detta, där allt från både klassiska böcker (t.ex.
Frankenstein av Mary Shelley) och böcker som anses vara populärlitteratur (t.ex. Da
Vinci-Koden av Dan Brown) diskuteras. Skiljelinjen mellan fin- och populärlitteratur är
därför inte lika tydlig som den en gång varit, vilket kan göra det svårt att få en uppfattning
om hur svenskar verkligen ser på populärlitteratur. Samtidigt som attityden verkar vara
positiv får denna litteratur fortfarande mycket kritik från olika håll. Ett sådant exempel är
Camilla Läckbergs böcker som vunnit stor popularitet, men samtidigt fått mycket kritik för
sitt enkla språk. Denna tvetydighet gör det därför både intressant och betydande att få en
överblick över hur svenskars attityd gentemot populärlitteratur verkligen ser ut. En sådan
kunskap kan hjälpa både den svenska bokmarknaden, författaren och läsaren att orientera sig
i det litterära fältet, på så vis att de förstår hur olika böcker kommer att bemötas av samhället.
Studier visar även att läsvanorna skiljer sig mellan kön. I Mediebarometern 2017 framgick
det exempelvis att kvinnor läser mer än män (Nordicom, 2017) och PISA-undersökningarna
menar att det finns en skillnad mellan könen när det handlar om läsning (SOU, 2012, s.
52-65). Denna skillnad tros bero på de strukturella och individuella förändringarna som berör
läslust, lästid och läsvana. Datoranvändningen har exempelvis ökat hos främst män i samband
med den tekniska utvecklingen - dessa spelar datorspel i stället för att läsa. SOU menar även
att det finns en avsaknad av manliga läsande förebilder, vilket medför att färre män läser. Att
läsvanorna påverkas av individens kön är därmed tydligt, och det kan därför vara centralt att
undersöka om det finns ett samband mellan kön och attityden gentemot populärlitteratur. Att
bidra med kunskap inom detta är viktigt på så vis att litteratur sedan länge har speglat
samhället (Lovaas, 2020). Att få kunskap om litteraturen som skrivs och blir läst kan därmed
bidra till en djupare förståelse för samhället och individerna som lever i det - kan en
attitydförändring säga något om vart samhället är på väg? Denna uppsats ämnar därför att
bidra med kunskap om hur de olika typer av litteratur uppfattas idag (hur attityden ser ut),
samt vilka faktorer som kan ha en påverkan på detta (i detta fall undersöks variablerna kön
och mängd läsning).

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska invånares förhållande till
populärlitteratur ser ut idag, och på så vis medföra kunskap om hur det litterära fältet har
förändrats. Undersökningen ämnar även att undersöka om det finns faktorer som kan påverka
attityden gentemot de olika litteraturerna.

Undersökningens syfte och mål konkretiseras med nedanstående frågeställning:
● Hur ser svenskars attityd till populärlitteratur ut?
● Hur påverkas attityden av kön respektive mängd läsning?

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i sju avsnitt, samt ett appendix, en referenslista och bilagor. Det första
avsnittet är inledningen och det sista diskussion. Efter detta avsnitt (inledningen) följer det
andra avsnittet, vars syfte är att definiera och förklara centrala begrepp för studien. I det
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tredje avsnittet presenteras den tidigare forskningen, vilket lägger en betydande grund för
studien. Den tidigare forskningen presenterar först en historisk överblick över hur attityden
gentemot populärlitteratur har sett ut. Därefter följer tidigare forskning som berör varför
människor läser populärlitteratur, hur litterärt värde förhandlas, den manliga och kvinnliga
läsaren, , samt vilka faktorer som kan påverka synen på boken. Det huvudsakliga syftet till att
denna tidigare forskning presenteras är att skapa en ökad förståelse för fenomenet som
undersöks, samt skapa en uppfattning om vilken kunskap som redan finns och vilken som
saknas. Det fjärde avsnittet berör uppsatsens teoretiska ramverk, vilket består av följande
teorier: ”Omnivore (Richard A. Peterson” och ”Kapital och fält (Pierre Bourdieu)”. Dessa
teorier ska fungera som en mall för studien och det den ämnar att undersöka. För att avsluta
avsnittet följer även en kort förklaring kring hur teorierna används i undersökningen. Avsnitt
fem förklarar den metod och det material som används i undersökningen. Här beskrivs bland
annat vilket urval och vilken population som denna studie är intresserad av, hur utvecklingen
av enkäten och operationaliseringen har skett, hur empirin kommer analyseras, samt en
diskussion om validitet och reliabilitet. Detta avsnitt avslutas därefter med en förklaring av de
etiska överväganden som har gjorts. Detta i syfte att ge en djupare förståelse för hur studien
har utförts, samt för resultatet. I avsnitt sex går det att finna resultatet av undersökningen,
samt analysen av denna. Därefter - i avsnitt sju - följer diskussionen av resultatet, vilket
kommer att ha sin grund i både den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som
presenteras i kapitel tre respektive fyra. Detta avsnitt inkluderar en sammanfattning av denna
undersöknings resultat och avslutas sedan med ett förslag på vidare forskning.
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2. Begreppsförklaring
Nedan följer en lista på olika begrepp som används i denna uppsats. Begreppen förklaras och
definieras i syfte att skapa en ökad förståelse för studiens resultat, analys och diskussion. Det
är dock viktigt att betona att begreppen kan ha olika definitioner beroende på situation och
sammanhang, samt person. Förklaringarna som följer nedan är endast några av de olika
definitioner som finns.

Begreppen litteratur, populärlitteratur och finlitteratur är centrala för denna undersökning på
så vis att de har en direkt koppling till syftet och frågeställningarna. För att kunna förstå
teorierna, forskningen och resultatet är en förståelse för vad dessa begrepp betyder centralt.
Värden är ett nödvändigt begrepp på så vis att denna har en koppling till attityder, vilket är
det som undersökning ämnar att studera. Vilka värden en individ (och samhället) har påverkar
nämligen dennes attityd. Litterärt värde är därmed centralt på så vis att bokens litterära värde
påverkar hur individer ser på boken (deras attityd). Attityd är ett viktigt begrepp i
undersökningen, på så vis att det är det huvudsakliga fenomenet som undersöks. För att få en
förståelse för vad det är som undersöks är det därför viktigt att veta vad begreppet innebär.
Eftersom det finns en mängd olika definitioner för vad en attityd är, har valet att använda
endast en definition gjorts. Den definition som valts är Floyd Henry Allports.

2.1 Litteratur
Det är svårt att förklara vad litteratur är. Vissa menar att det är all text, medan andra menar
att det är text som är skrivet på ett visst sätt. Ordet ”litteratur” kommer från latin litteratura,
vilket betyder: något skrivet, filologi, lärdom/vetenskap (NE). Vidare betyder det latinska
ordet littera bokstav. Litteratur kan därmed definieras som någonting skrivet.

2.1.1 Populärlitteratur
För att förstå vad populärlitteratur är behöver begreppet populär definieras i första hand. Det
finns många definitioner och ordet ”populär” kan innebära olika saker beroende på vem som
svarar. I sin bok ´Inventing Popular Culture´ (2003) beskriver John Storey ett flertal olika
definitioner av begreppet som används inom forskningen:

- Omtyckt av många
- Det som återstår efter att den ”fina” kulturen har definierats
- Massproducerad och formelaktig
- Kommer från folket och en autentisk folkkultur
- Protest mot kultureliten och makten (Storey, 2003, s. 5-13).

Populärlitteratur kan därmed definieras som skrifter som är avsedda till en stor publik och
som den stora massan gillar. Syftet med denna typ av litteratur är inte att vara formell utan att
underhålla, vilket är en skillnad från konstnärlig litteratur. Några exempel på vanliga genrer
inom populärlitteraturen är: romantik, skräck, Science Fiction, deckare, fantasy och Feel
Good (NE).
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2.1.2 Finlitteratur
Det är svårt att definiera finlitteratur, då smak och tycke är subjektivt och varierar beroende
på person. Ett kännetecken för finlitteratur är dock att den utmanar läsaren (Svensson, 2013).
Forskare menar att denna litteratur utlöser olika psykologiska processer hos läsaren. Dessa
processer har stor betydelse för möjligheten att identifiera sig med de känslor som skildras i
böckerna. Språket är oftast formellt. Några exempel på texter som kan klassas som
finlitteratur idag är: klassiker och Nobelpristagares böcker.

2.2 Värden
Det har gjorts en mängd olika försök att definiera begreppet värde. Sociologer och andra
teoretiker har haft en delad mening på hur fenomenet egentligen ska undersökas och vad det
egentligen betyder (Spates, 1983, s. 28-29). Adam Smith förklarade att värde kunde
bestämmas genom arbete, då denna anses vara den ultimata och verkliga standarden . H.C.
Carey definierade begreppet som ett mått på det motstånd som ska övervinnas för att erhålla
de varor eller saker som krävs för människans syfte. Thomas och Znaniecki beskrev värde
som allt med ett empiriskt innehåll som är tillgängligt för medlemmarna i en social grupp,
samt har en betydelse med avseende på vilken det är eller kan vara ett föremål för aktivitet. I
denna undersökning kommer dock Talcott Parsons definition av värde att användas. Parsons
menar att värden är kulturella idéer som berättar vad samhället anser vara rätt och fel (Spates,
1983, s. 29-30). Människor internaliserar värdena, som därefter influerar både deras tankar
och agerande. Värden är därför, enligt Parsons, en stor kontrollerande faktor i det sociala
livet.

2.2.1 Litterärt värde

Att bestämt definiera vad ett litterärt värde innebär är svårt och det har förts en mängd
debatter om hur denna ska bedömas (Forslid, 2015, s. 63-64). För att göra detta tydligare talas
det om två olika utgångspunkter vid bedömningen av det litterära värdet: värdeobjektivism
som menar att värdet är inneboende i boken och värderelativism som innebär att värdet
uppstår när läsaren kommer i kontakt med boken (Steiner, 2019, s. 257-259). Litterära
kritiker och teoretiker har även skapat olika förklaringsgrunder till vad som gör ett verk
värdefullt (Forslid, 2015, 65-55). De som tycks vara det mest centrala för att bedöma en boks
litterära värde är enligt dessa: imitation (bokens förmåga att representera verkligheten på ett
troget sätt), uttryck (bokens förmåga att uttrycka känslor) och form (boken ska följa ett visst
mönster, men samtidigt vara originellt).

2.3 Attityd
Begreppet attityd kan vara svårt att definiera. Enligt Allport (1937) måste en attityd dels vara
möjlig att uttryckas eller kommuniceras på ett eller annat sätt (dvs. vara verbal), och dels vara
riktad mot ett välkänt fenomen som i stort sett alla känner och kan relatera till, för att det ska
räknas som en attityd (Allport, 1937). Ytterligare ett ”krav” för att något ska räknas som en
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attityd är att individen i fråga bör vara beredd på att utföra en handling i samband med
attityden.

För att skapa en bredare förståelse för vad begreppet innebär går det att titta på dess
synonymer. Några exempel på synonymer till begreppet attityd är: inställning, hållning,
synsätt, förhållningssätt, kroppsställning och ståndpunkt (Oxford Learner's Dictionary). Med
dessa synonymer i åtanke går det att förklara en attityd som en individs åsikt till ett visst
fenomen - dvs. hur en individ förhåller sig till och känner för ett visst ämne.
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3. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet ”attityd gentemot populärkultur” att
presenteras, vilket främst grundar sig i ett litteratursociologiskt perspektiv. Syftet med den
forskning som inkluderas i denna undersökning är att skapa en grund för studien, samt ge en
förståelse för ämnet som undersöks och forskningen har därför avgränsats för att uppfylla
detta. I avsnittet följer en förklaring av varför människor läser populärlitteratur. Detta är en
viktig grunddel i studien, eftersom den skapar en förståelse för varför människor läser,
respektive inte läser populärlitteratur. Denna forskning är även användbar för att besvara
forskningsfrågan som berör kopplingen mellan mängden läsning och attityden gentemot
populärlitteratur. Genom att förstå varför människor läser populärlitteratur blir det möjligt att
få en uppfattning om hur mängden läsning kan påverka attityden gentemot populärlitteratur.

Avsnittet presenterar även hur det litterära värdet bedöms och diskuteras. Detta är centralt för
studien på så vis att den skapar en förståelse för hur bedömningen kring vad som är fin-och
populärlitteratur sker, samt förklarar svårigheten med detta. Med hjälp av denna förståelse
blir det möjligt att analysera hur attityden gentemot populärlitteratur ser ut idag, eftersom det
finns kunskap om vad finlitteratur respektive populärlitteratur är.

Senare i avsnittet presenteras forskning som berör den kvinnliga och manliga läsaren. Här
formuleras olika studier och teorier på hur läsning skiljer sig mellan de olika könen, samt vad
det eventuellt kan bero på. Anledningen till att denna forskning inkluderas i studien är att den
kan vara användbar vid besvarandet om huruvida kön påverkar attityden gentemot
populärlitteratur, samt hur synen på litteratur och läsning kan variera.

Sist i detta avsnitt presenteras forskning som berör vilka faktorer som kan påverka individers
syn/attityd på böcker. Detta är centralt för enkäten, samt för förståelsen för varför individer
väljer att läsa vissa typer av böcker. Med denna blir det möjligt att förstå vilka yttre faktorer
som kan påverka attityden gentemot vissa typer av böcker. I analysen kommer detta att sättas
emot Bourdieus begrepp kapital och fält (se 4.2), eftersom de olika faktorerna som påverkar
attityden gentemot populärlitteratur kan liknas vid kapital och sägas finnas i det litterära
fältet.

Avsnittet inleds dock med en historisk överblick över hur attityden gentemot populärlitteratur
har förändrats och utvecklats, i syfte att skapa en djupare förståelse för fenomenet: attityden
gentemot populärlitteratur, samt lägga en grund för hur attityden gentemot populärlitteratur
kan se ut idag.

3.1 Attityden gentemot populärlitteratur - en historisk översikt
Boethius skriver i sin bok ´Högt och lågt inom kulturen: moderniseringsprocessen och de
kulturella hierarkierna´ (1990) att klyftan mellan populärlitteratur och finlitteratur har
uppstått och utvecklats i tre faser: den primära, den sekundära och den tertiära (Boethius,
1990). Den primära fasen påbörjades under 1500-talet och inleddes i städerna, eftersom
kvinnoföraktet var mer intensivt där jämfört med på landsbygden. Under denna period
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beskrevs populärlitteratur med hjälp av feminina egenskaper (som exempelvis passiv och
känslosam), medan finlitteratur associerades med mer maskulina egenskaper (exempelvis
aktiv och distanserad). Boktryckarkonsten utvecklades även under 1500-talet, vilket
medförde en effektivisering av bokutgivningen och därmed en billigare marknad som
resulterade i att fler fick tillgång till litteraturen. De högre samhällsskikten började därför ta
avstånd från den folkliga kulturen och därmed även populärlitteraturen.

Den sekundära fasen startade vid sekelskiftet till 1800-talet. Kraven på förnuft, måttfullhet
och god smak hade efter klassicismen blivit högre och aristokraterna började därför använda
sin smak och sin kultur för att särskilja sig från de lägre samhällsklasserna. De vände sig
därmed till populärlitteratur och beskrev populärlitteratur som omåttlig, tygellös och smaklös.
Detta är något som även Anders Öhman tar upp i sin bok ´Populärlitteratur: De populära
genrernas estetik och historia´ (2002). Han menar att den negativa attityden gentemot
populärlitteratur blev som störst på 1850-talet, då det fanns en stark strävan att skapa en
uppdelning mellan högt och lågt - bra och dåligt (Öhman, 2002, s. 7). Han menar att
författare och kulturpersonligheter inte hade särskilt stora motsättningar gentemot
populärlitteratur innan dess och att det var först nu den negativa attityden gentemot
populärlitteratur verkligen kom fram.

Den tredje (tertiära) fasen som Boethius tar upp började på 1900-talet. Under denna tid fick
Nick-Carter böckerna sitt genombrott i Sverige, vilka härstammade från amerikanska ”dime
novels” och bestod av korta, rafflande berättelser (Boethius, 1990). Dessa hade färgstarka
omslagsbilder och kostade endast 10 - 25 öre styck, vilket attraherade de lägre klasserna.
Eftersom attityden gentemot populärlitteratur ännu var negativ ansågs Nick-Carter böckerna
som farliga - de gjorde ungdomar till förbrytare. Senare på 1900-talet skedde dock en
förändring. I och med att romaner och texter blev så billiga spreds det litterära fältet så pass
mycket att det nästan omfattade hela populationen, vilket gjorde det svårare att distansera sig
från den folkliga och ”lägre” kulturen. Poeter började exempelvis inkludera populära inslag i
sina verk (exempelvis inspiration från rockmusiken). Inger Edefeldt är ett exempel på en
prosaförfattare som blandade populärt och seriöst i sina prosor och producerade exempelvis
båda tecknade serier och romaner.

Hur attityden gentemot populärlitteratur har sett ut genom historien finns det mycket
information och kunskap om. Det är dock inte lika tydligt hur denna ser ut idag. Boethius
menar att de traditionella hierarkierna har börjat brytas ned under de senaste decennierna, i
samband med att populärkultur och finkultur har blandats (Boethius, 1990). Han förklarar att
den så tidiga tydliga skiljelinjen mellan ”hög” och ”låg” kultur är mer oklar och att det inte
finns en klar konsensus om var den går. Det finns dock fortfarande en tendens hos olika
grupper att avskilja sig genom smak, men den kulturella mångfalden som uppstått medför att
de olika hierarkierna istället existerar sida vid sida utan att någon är över-eller underordnad
den andra. Vad som är bra och dåligt är inte längre lika självklart och vi är inte lika bundna
till traditionella värderingar längre. Till skillnad från Boethius skriver Sofia Recksén i sin
uppsats ´Sandemose - inte Sandemo: En översikt av populärlitteraturen och folkbibliotekets
policy´ (1997) att den svenska debatten och attityden gentemot populärlitteratur har varit
tämligen ensidig de senaste decennierna, då denna har setts som kvalitetsmässigt sämre
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(Recksén, 1997). Synen på populärlitteraturens skadeverkningar på läsarna har dock
förändrats, eftersom dessa har påverkats av decenniernas olika kultursyner. Populärlitteratur
har gått från att vara farligt och till att vara ett uttryck för mental skönhet och ett medel till att
”fly från vardagen”. Det råder alltså delade meningar om hur attityden gentemot
populärlitteratur ser ut idag, vilket gör det nödvändigt med nya studier (likt denna) som kan
medföra en djupare förståelse för dagens attityd gentemot populärlitteratur.

3.2 Varför läser människor populärlitteratur?
I sin bok ´Inte en dag utan en bok´ nämner Gunnar Hansson (1988) att det viktigaste för en
läsare är själva läsakten, dvs. möjligheten att försvinna i en bok. Bokens egentliga handling är
därmed inte det viktigaste när det kommer till själva läsningen (Hansson, 1998, s. 24).
Vidare nämner Hansson fyra olika hypoteser som förklarar varför människor läser
populärlitteratur. Den första anledningen han tar upp är kompensation. Med detta menar
Hansson att läsaren söker sig till populärlitteratur som en kompensation för de besvikelser
och svek som vardagen och omgivningen medför. Populärlitteraturen ska då vara en
möjlighet för individen att hänge sig åt hens drömmar och känslor. Den andra hypotesen
handlar om passivisering. Händelserna och intrigerna i böckerna följer ett välkänt mönster
som är enkelt för läsaren att förstå. Det krävs inte särskilt mycket bearbetning, vilket kan vara
ett sätt att slappna av och fly från vardagsstressen. Manipulation är den tredje anledningen
Hansson tar upp. Med detta menar han att texterna inom populärlitteraturen är utformad på ett
sätt så att den styr läsaren och hindrar denne från att bilda en egen uppfattning av texten.
Detta kan läsaren uppfatta som befriande/avslappnande. Den sista hypotesen är läshastighet.
Populärlitteratur är ofta spännande, eller väcker andra typer av känslor hos läsaren. Detta
medför att läsaren enklare hänger sig till boken, eftersom hen vill veta vad som händer. Dessa
hypoteser kan förstärkas i en undersökning gjord av Louise M Rosenblatt. I denna studie
upptäckte Rosenblatt att collegestudenter ofta vände sig till att läsa romaner i syfte att uppnå
kompensation eller som en verklighetsflykt (Rosenblatt, 2002, s. 43).

Tidigare var läsning en aktivitet som syftade till att lära sig och förstå nya saker. Detta har
under 2000-talet förändrats. Idag har läsning blivit en handling som i allt högre grad styrs av
individens identitetsskapande (Steiner, 2019, s. 238). Enligt Juliet Gardiner var vi tidigare
tolkande läsare, men har nu blivit konsumerande läsare. Människor läser vissa typer av
böcker eftersom de upplever att dessa förstärker deras identitet (Gardiner, 2002, s. 161).
Förläggare och marknadsförfattare anpassar sitt skapande av verk till olika målgrupper som
har identifierbara konsumtionsmönster, där läsaren placeras in i en mall som återanvänds för
framtida verk. Det är därför, för denna undersökning, viktigt att ha kunskap om varför
människor läser populärlitteratur. Att anledningen till läsande ser annorlunda ut idag än vad
den har gjort tidigare, kan vara en förklaring till en eventuell förändring av attityden
gentemot populärlitteratur. Anledningen till att människor läser kan även ha en påverkan på
synen på olika litteraturer. En människa som läser för att lära sig något nytt kan exempelvis
ha en mer negativ attityd gentemot populärlitteratur, medan en individ som läser för nöjes
skull kan ha en mer positiv attityd.
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3.3 Att förhandla litterärt värde
Läsning är en aktivitet människor utför för att tillfredsställa olika privata behov (Steiner,
2019, s. 250-251) Det kan exempelvis vara en längtan efter en läsupplevelse, för att få
kunskap eller som en vardagsflykt. Läsning blir därmed en stor del av en människas identitet.
Vilka böcker som en individ anser vara rätt respektive fel att läsa beror därför på själva
individen i fråga, i vilka sammanhang hen rör sig i och de sociala koder som finns i
omgivningen. Huruvida en bok anses som ”rätt” har alltså en liten grund i dess egentliga
kvalitet. Detta eftersom de sociala koderna förändras. Därmed går det inte att objektivt
identifiera vad som är ”fin” och ”ful” litteratur. En boks värde beror på den historiska
samtiden och hur de litterära ideal ser ut just då (Steiner, 2019, s. 256). En bok som ansågs
som ”ful” litteratur tidigare kan exempelvis anses som ”fin” idag. Ett exempel på en sådan
bok är Mary Shelleys bok ´Frankenstein´. När denna kom ut sågs den som populärlitteratur
och mötte mycket motstånd, medan den idag anses som ett klassiskt litterärt verk. Detta
medför svårigheter när en boks litterära värde ska bestämmas.

Värdefrågor har fått en alltmer framskjuten position inom litteraturvetenskapen på senare tid
och det sker heta diskussioner om hur litteratur ska värderas (Forslid, 2015, s. 72). Begreppet
litterärt värde är dock inte särskilt entydigt och det råder därför delade meningar om hur
dess variation och konstans ska förklaras vid bedömningen (Forslid, 2015, s. 63-64). Det
finns dock en lång tradition som syftar på att ett konstverks ”sanna värde” går att hitta i de
inneboende kvaliteterna av estetik, konstnärlighet eller bredare kulturella värden som verket
kan ha (Forslid, 2015, s. 72). Litterärt värde har därför oftast diskuterats med hänvisning till
själva texten - dess inre kvaliteter, samt estetiska och allmänkulturella förtjänster. Några
exempel på sådana är: djup/yta, skrift/teknologi, intellekt/känsla, svårt/lätt och
manligt/kvinnligt (Forslid, 2015, s. 223). Populärlitteratur ska här vara de verk som anses
ytliga, teknologiska, fokusera på känsla, vara lätta och kvinnliga, medan finlitteratur anses
vara djup, använda skrift, fokusera på intellekt, vara svåra och manliga.

En texts stilistiska originalitet har länge betraktats som en synonym med litterärt värde
(Forslid m.fl., 2013, s. 122). Inom dagens litteraturkritik och litteraturvetenskap dominerar en
konstruktivistisk syn på litterärt värde, på en principiell och teoretisk nivå. Dessa är överens
om att värdet av en litterär text skiftar över tid och rum. I praktiken behandlas dock
litteraturen som att värdet finns i själva texten. Värdet betraktas som om det är en egenskap
oberoende betraktaren och situationen. Det är i och med utbildningssystemen,
litteraturkritiken och litteraturvetenskapen som det som i grunden är en kulturellt och
historiskt bestämd värdering, istället framstår som ett essentiellt värde. Enligt läsarorienterade
och fenomenologiskt inspirerade teorier har läsaren istället en stor del av värderingen av
litteraturen (Forslid, 2015, s. 71). Värdet ska här uppstå i mötet mellan läsaren och texten.
Det får därför att tala om två grundläggande utgångspunkter för bedömning av litterärt värde:
värdeobjektivism och värderelativism (Steiner, 2019, s. 257-259). Värdeobjektivism innebär
att verket har ett inneboende värde och att denna identifieras av kritikerna. Att värdera texter
kräver kunskap, utbildning och erfarenhet, men själva värdet ska alltid finnas i själva verket.
William Shakespeares och Selma Lagerlöfs verk anses därmed ha högt värde.
Värderelativism är motsatsen till värdeobjektivism. Denna menar att ett verks värde aldrig är
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inneboende, utan att det tillskrivs i efterhand och är därmed beroende av vem det är som
värderar verket. Barbara Herstein Smith (1988) är ett exempel på en litteraturkritiker som har
en värderelativistisk utgångspunkt. Litterärt värde är, enligt henne, inget fast och evigt, utan
befinner sig i en konstant förhandling (Forslid m.fl., 2013, s. 122). Värdet kan därför inte
vara i själva litteraturen, utan förändras dynamiskt genom en rad förhandlingar i ett
ekonomiskt system där värdet på boken bestäms av det litterära fältets aktörer genom deras
värdeskapande handlingar. Smith beskriver att en ”double discourse of value” har styrt
litteraturens värden enda sedan bokmarknadens framväxt. Bokens värde interagerar med de
individuella ekonomierna. Detta innebär att läsarens olika behov ska tillfredsställas genom
det litterära verket. Behoven kan beröra den estetiska njutningen, existentiella upplevelsen,
kunskapen, prestigen eller den sociala gemenskapen som läsning kan innebära

De olika förklaringarna på litterärt värde har medfört att det inom forskningen gjorts ett
flertal försök att dekonstruera eller bryta ned begreppet, i syfte att underlätta diskussionen om
det (Forslid m.fl., 2013, s. 123). Begreppet handlar om estetik, hur verket är gjort, samt vad
det förmedlar rent existentiellt och kunskapsmässigt. Olika teoretiker utgår från olika
värdekategorier när de ska förklara begreppet. Throsby använder exempelvis: estetiskt värde,
spirituellt värde, historiskt värde och symboliskt värde. Anders Palm menar att begreppet
istället kan förklaras med: poeticitet, emotionalitet, interrogantivitet, performativitet och
historicitet. Det gemensamma för alla diskussioner är att litteraturens ekonomiska värde inte
inkluderas. Diskussionerna sker även oftast på en teoretisk och abstrakt nivå, vilket kan göra
det svårt att sätta fasta på vad begreppet egentligen innebär. Ur en västerländsk kontext går
det att urskilja tre förklaringsgrunder till vad som gör ett verk värdefullt (Forslid, 2015, s.
65-66). Dessa är: imitation, uttryck och form. Imitation handlar om verkets förmåga att på ett
troget sätt representera verkligheten. Uttryck berör verkets förmåga att just uttrycka känslor.
Form berör det enskilda verkets form - det ska följa ett mönster samtidigt som det ska vara
originellt.

Det har gjorts en mängd studier med syftet att undersöka hur attityder och värderingar hör
ihop. Resultatet är att värderingar styr människors attityder gentemot andra människor, objekt
eller idéer (Hanel, m.fl. 2021). Om en värdering prioriterar en viss idé ökar människors
tendens att få en positiv attityd gentemot denna. Detta fungerar även åt det motsatta hållet.
Om en värdering är negativ gentemot något ökar tendensen för att människor utvecklar en
negativ attityd gentemot denna. Ett verks litterära värde påverkar därmed attityden gentemot
texten. Om en bok har ett högt litterärt värde ökar tendensen till att människor får en positiv
attityd gentemot den, medan ett lågt litterärt värde resulterar i det motsatta.

3.4 Den kvinnliga och manliga läsaren
Läsning ser i grunden likadan ut oavsett kön. Det finns dock forskning som visar att nedlagd
tid på läsning, nedlagda pengar på böcker, närvaro i litterära arrangemang och vilken typ av
böcker som blir lästa varierar beroende på just kön (Steiner, 2019, s. 232).
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3.4.1 Könets påverkan på synen av litteraturen
Könet påverkar inte endast mängden läsning, utan påverkar även synen på själva läsningen.
Huruvida det är en kvinna eller en man som läser har historiskt medfört olika uppfattningar
om vad som är bra eller dålig litteratur, originellt eller ytligt (Steiner, 2019, s. 232-233).
Litteraturvetenskap med genusinriktning har konstaterat att kvinnlig läsning oftast uppfattas
som mindre värd. Detta visar att läsning är ett socialt fenomen där värderingen görs av de
båda könen. En kvinna kan exempelvis nedvärdera den litteratur hon läser och män kan avstå
från att läsa böcker där huvudkaraktären är en kvinna. Det har länge funnits nedvärderande
åsikter om kvinnlig läsning. Ett exempel är Sigfrid Siwertz som beskriver skillnaden på
kvinnlig och manlig läsning i sin artikel ´Att läsa i bok´ (1957). Han menar att den främsta
orsaken till att kvinnor läser romaner är deras mjukare mottaglighet som finns i deras väsen
(Siwerz, 1957, s. 11). Manlig läsning beskriver Siwertz istället som värdefull (Siwertz, 1957,
s. 13). Under 1900-talet skedde en uppdelning där genren bedömdes beroende på hur många
manliga läsare den hade - ju fler män som läste den, desto bättre var den (Steiner, 2019, s.
236). Deckare blev därmed bättre än romantik, science fiction bättre än chick lit, modernism
bättre än realism och så vidare. Även om detta skedde på 1900-talet är det viktigt att tänka på
att de patriarkala mönster som tidigare funnits ännu genomsyrar vårt samhälle och därmed
även synen på litteratur och vad som anses som ”fin” respektive ”ful” litteratur.

Tidigare studier visar könet även ska påverka hur många genrer som individen i fråga tycker
om (Purhonen m.fl., 2010, s. 280). Kvinnor ska gilla fler än män, vilket medför att de
exponeras för fler verk. Att kvinnor läser fler genrer än män kan förklaras genom att de har
en positiv attityd gentemot populärlitteratur och är därmed inte lika begränsade i val av verk.
Det finns dock forskning som menar tvärtom - att kvinnor är mer aktiva i högkulturella event
än män (Angèle, 2012, s. 433). Christin Angèle förklarar exempelvis i sin studie att det finns
en skillnaden mellan könen och deras deltagande högkulturen ligger på 0,27 enheter (27%).

3.4.2 Könets påverkan på mängden läsning
Janice Radway utförde en studie där hon intervjuade en grupp bestående av vanemässiga
romantikläsande kvinnor (Svedjedal, 1997, s. 324-325). Syftet med undersökningen var att
söka en förklaring på varför kvinnor läser mer, främst romantik, än män. Enligt Radway
medför det patriarkala samhället vi lever i att kvinnor får ett ökat behov att fly från vardagen.
De känner en konstant stress över att uppfylla de roller som att vara en kvinna innebär och
har en överhängande känsla av att inte räcka till. Läsningen blir här likt en flykt. Dagens
kvinnor använder deras läsning som ett sätt att fly från de påfrestningar och spänningar som
deras moderskap och rollen som hustru medför. Med hjälp av boken och de fantasivärldar
som finns i dem upplever kvinnor att de kan sätta en barriär mellan sig själva och deras
ansvar och på så vis uppnå en självständighetsförklaring. Detta eftersom de får en stund
endast för sig själva. Med hjälp av boken hävdar kvinnan att hon har rätt att vara intresserad
av sig själv och att hon är lika förtjänt av en avkopplande stund som vem som helst
(Svedjedal, 1997, s. 336).

I 2017 upplaga av Mediebarometern visades statistik på människor och deras läsning
(Nordicom, 2017). Hur länge människor läser, antalet böcker människor läser och vilka

16



sorters böcker som blir lästa är några exempel på information som inkluderades. I denna
statistik framgår det att kvinnor läser mer än män. PISA-undersökningarna menar också att
det finns en skillnad mellan könen när det handlar om läsning (SOU, 2012, s. 52-65). Det har
gjorts försök till att hitta förklaringar på denna skillnad. En förklaring som formulerats är de
strukturell och individuella förändringar som berör läslust, lästid och läsvana. Den utvecklade
tekniken har medfört en ökad datoranvändning för främst män. Dessa spelar exempelvis
datorspel i stället för att läsa. Vissa menar även att det finns en avsaknad av manliga läsande
förebilder, vilket medför att färre män läser.

I och med att studier visar att kvinnor läser mer än män är det möjligt att anse att dessa även
har en mer positiv attityd gentemot populärlitteratur. Detta eftersom kvinnlig läsning länge
har ansetts som sämre än manlig läsning (se 3.4.1 ovan). Att läsa mycket kan, på grund av
detta, därför kopplas samman till att konsumtionen av böcker som tycks tillhöra
populärlitteraturen är hög - främst om individen i fråga är en kvinna.

3.5 Vad påverkar synen på boken?
Det finns en mängd teorier om olika faktorer som kan påverka en individs uppfattning och
attityd gentemot en bok. Vilken bok en individ läser är alltså inte endast ett enskilt val, utan
andra aktörer som exempelvis litteraturkritiker, förläggare, bloggare, lärare och institutioner
som Svenska Akademien påverkar vad människor läser, samt hur de läser (Ohlsson, 2017, s.
130). Nedan följer några exempel på olika faktorer som påverkar synen på litteraturen, samt
vilka böcker som blir lästa.

3.5.1 Kritiken mot boken
Inom litteraturkritik inkluderas recensioner i dagspressen, olika tidskrifter och i media
(Steiner, 2019, s. 260-261). De litteraturvetenskapliga studierna kan också räknas som en typ
av litteraturkritik. När en bok kritiseras värderas den. Kritikerna bedömer alltså bokens värde
genom olika diskussioner. Detta medför att litteraturkritiken berör makt och selektion.
Litteraturkritikerna påverkar vilka böcker som når ut till folket och därmed vilka författare
och verk som kommer tillhöra det litterära etablissemanget. Vilken litteratur som blir läst,
vilka verk som anses ha hög status och vilka författare som blir upphöjda påverkas alltså av
litteraturkritikerna. I många sammanhang kan litteraturkritiker därför kallas för grindvakter.

3.5.2 Litterära priser
Litterära priser har inte endast en ekonomisk fördel för verket i fråga (Steiner, 2019, s.
79-80). . Huruvida boken har ett pris eller inte påverkar även den prestige författaren och
verket får. Om en bok får ett pris ökar dess värde och därmed även dess prestige. Om l en bok
har flera priser ökar dess prestige ytterligare. Anledningen till detta är att de litterära priserna,
för många, signalerar hur bra verket i fråga är. Om en bok har vunnit ett pris måste den ju
vara bra, ellerhur?

Under det senaste århundradet har det skett en utveckling där priser har fått allt större
betydelse (Mättä, 2010, s. 232). Det har uppstått det som kan kallas en priskultur. Litterära
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priser är inte längre endast en markör, utan fungerar även som etiskt normbildande, samt kan
vara ett sätt att vara kulturpolitisk eller marknadsföra litteratur.

James F. English gör en liknelse mellan litterära priser och Bourdieus begrepp kapital (se
4.2). Han förklarar att ett litterärt pris berör tre former av kapital: ekonomiskt, kulturellt och
journalistiskt, eller som han även kallar dem: pengar, prestige och publicitet (Mättä, 2010, s.
236). Att en bok får priser medför därmed att den i sig, likväl författaren, får mer kapital och
värderas därefter högt i det litterära fältet. Till skillnad från Bourdieus teori menar dock
English att ett prisbelönat verk kan sträcka sig utanför fältet, då det kan bli en storsäljare
(Mättä, 2010, s. 237).
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4. Teori
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. De valda teorierna
används i undersökningens analys på så vis att de ska skapa en förståelse för fenomenet, samt
resultatet. Teoriernas syfte är att skapa en bild av varför resultatet ser ut som det gör.

En undersökning som presenteras är Richard A. Petersons studie om omnivoritet.
Anledningen till att denna valdes är att den grundar sig i en studie som berör det kulturella
fältet, vilket även denna studie gör. Undersökningen studerade dock musik, vilket är en
skillnad från denna studie som studerar litteratur. Petersons studie anses dock fortfarande som
användbar då den berör hur en förändring mellan finkultur och populärkultur har uppstått,
samt möjliga orsaker till varför attityden till populärkultur kan förändras. Enligt Petersons
teori har attityden till populärlitteratur blivit mer positiv (människor har blivit omnivora),
vilket det i denna studie ska undersökas om så verkligen är fallet i Sverige. Denna teori
kommer att användas vid tolkningen av de statistiska resultaten, på så vis att den kan ge en
eventuell förklaring på varför attityden gentemot populärlitteratur ser ut som den gör.

Den andra teorin som presenteras är Pierre Bourdieus begrepp: kapital och fält. Denna teori
inkluderas i studien då den kan medföra en ökad förståelse för hur värderingen av litteratur
sker i just det litterära fältet. Teorin kan även användas för att medföra en förklaring på varför
vissa faktorer (som exempelvis litterära priser) kan bidra till att ett litterärt verk anses som
finlitteratur, medan andra beskrivs som populärlitteratur. Begreppet fält kommer användas för
att förklara hur värdering av böcker sker och begreppet kapital kommer att användas för att
skapa en djupare förståelse för de faktorer som ger ett visst verk mer värde - alltså bokens
kapital.

Sist i detta avsnitt följer en presentation och förklaring kring hur de valda teorierna används i
denna undersökning. Med ”användas” innebär hur dessa lade grund till enkäten, samt hur
resultaten analyseras och diskuteras.

4.1 Omnivore (Richard A. Peterson)
Omnivore-teorin utvecklades av Richard A. Peterson (1992) och kan ses som en
generaliserande förklaring till varför finkulturen försvinner. Teorin grundar sig i en nationell
undersökning som gjordes 1982, som därefter replikerades 1992. Båda undersökningarna
gick ut på att respondenterna fick en lista på olika musikgenrer som följer det estetiska
spektrumet. Respondenterna fick välja vilka genrer de gillade, samt utse den de tyckte om
mest. De musikgenrer som ansågs vara highbrow (finkultur) var opera och klassisk musik,
medan de som ansågs vara lowbrow (populärkultur) var pop, rock, gospel, country och blues.
Resultatet för deras undersökningar var att fler individer valde genrer som klassas som
lowbrow år 1992 än 1982.

Enligt teorin ska det ha skett ett skifte där highbrow snobs (hög-status personer - snobbar -
som inte beblandar sig med populärkultur) har blivit omnivora (Peterson & Kern, 1996). I
biologiska sammanhang kan begreppet omnivor förklaras som en organism som är både
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köttätare och växtätare, dvs. allätare. I detta sammanhang innebär omnivor att både finkultur
och populärkultur uppskattas. Teorin menar alltså att fler individer blir mer öppna till att
uppskatta all form av kultur och konst och att hög-status personer är mer accepterande
gentemot populärkulturen. Peterson betonar dock att teorin om omnivoritet är en empirisk
generalisering och att den därmed inte kan ge en full förklaring till varför skiftet från
highbrow snobs till omnivor har skett. Han diskuterar dock fem möjliga anledningar till
varför detta skifte har skett och varför finkulturen ”försvinner”. Dessa förklaringar är:
strukturella förändringar, förändringar i värdena, förändringar inom konstfältet, politisk
omväxling i generation och status-gruppers politik.

4.1.1 Strukturella förändringar
Med strukturella förändringar menar Peterson att det har blivit svårare att exkludera olika
kulturer på senare tid (Peterson & Kern, 1996). Den förbättrade välfärden, bredare
utbildningen och den ökande spridningen av konst har bidragit till detta. Vidare förklarar
Peterson att den ökande migrationen och klass mobiliteten har medfört att personer med olika
”smak” (som Peterson kallar individers preferenser inom kultur) blandas och att det därmed
blir svårare att exkludera annan kultur. Utvecklingen av massmedier har även haft sin
påverkan, på så vis att kulturerna sprids och fler exponeras för de olika ”smaker” som finns.

4.1.2 Förändringar i värdena
Peterson menar att de förändrade värdena gentemot genus, etnicitet, religion m.m. medför en
ökad omnivoritet (Peterson & Kern, 1996). Han menar att denna förändring rationaliserar
övergången från finkultur till omnivoritet. Peterson förklarar att andra världskriget var ett
stort startskott för detta skifte. I och med nazismen och rasismen som skedde under denna
period, blev dessa stämplade som något negativt. Individer började därmed inkludera andra
kulturer och bli mer öppna. Detta skifte kan, enligt Peterson, ses som en historisk trend mot
en ökad tolerans för andra värden och kulturer.

4.1.3 Förändringar inom konstfältet
Tidigare hade individer inom den ”fina” konsten starka åsikter kring vad som ansågs som fint
och hur konst skulle uttryckas (Peterson & Kern, 1996). De stod enade i sina åsikter och såg
andra uttrycksformer som vulgära, vilket skapade en god miljö för att finkulturen skulle
kunna blomstra. När marknaden utvecklades förändrades dock detta. Under den senare
halvan av 1900-talet blev det tydligt att konsten inte bedöms av konsten i sig, utan de
recensioner som skrivs om den. Därmed blev det viktigare att öppna upp för nya sätt att
uttrycka sig och fler exotiska metoder började användas.

4.1.4 Politisk omväxling i generationerna
Under 1900-talet fanns det en förväntan att ungdomar skulle gilla popmusik och popkultur,
men att de skulle gå över till mer seriösa kulturer ju äldre de blev (Peterson & Kern, 1996). I
början av 1950-talet började dock vita individer att omfamna afroamerikansk dansmusik,
samt rock ´n´ roll. På 1960-talet förändrades synen på denna kultur och att tycka om den
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typen av musik sågs inte längre som en fas, utan ett alternativ till en elitkultur. Under andra
världskriget exponerades inte ungdomen för den fina konsten i samma utsträckning som
innan, vilket också bidrog till förändringen.

4.1.5 Status-gruppers politik
Vanligtvis har det varit de dominerande status grupperna som, utefter sina egna intressen, har
definierat populärkultur och därmed stämplat det som ”ofint” och något som bör undvikas
(Peterson & Kern, 1996). Detta var användbart i det homogena samhället, då det blev ett
medel för att visa dominans. Globaliseringen har dock försvårat detta. I stället för att visa
dominans handlar det om att visa respekt för andra kulturer och deras sätt att uttrycka sig.

4.2 Kapital och fält (Pierre Bourdieu)
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog född 1930. Han gjorde en mängd studier på samhället
och skrev ett flertal böcker om sina undersökningar och de teorier han kommit fram till. Hans
teorier berör smak, klass, utbildning, kultur m.m. och de har haft stor betydelse i den
allmänna sociologiska teorin.

Bourdieu teoretiserar samhället som ett socialt rum som består av olika sociala fält
(Appelrouth & Edles, 2016, s. 672-673). Begreppet fält är väldigt centralt i Bourdieus teorier
och kan förklaras som en autonom arena där olika aktörer och institutioner mobiliserar sina
kapital i sina försök att samla på sig makt i fältet de befinner sig i. Samhället består av en
mängd olika fält och inom varje fält spelar medlemmarna olika spel. Detta eftersom varje fält
har olika regler som bestäms av individerna i det, med förutsättning att fältet är autonomt.
Detta medför även att varje fält har olika konflikter. Det litterära fältet kan exempelvis
diskutera vilken litteratur som anses fin, medan det konstnärliga fältet har en konflikt om
vilken konst som ska vara acceptabel.

Ett viktigt begrepp som hänger ihop med fält är det Bourdieu kallar kapital (Appelrouth &
Edles, 2016, s. 671-672). Kapital kan definieras som objektifierat status, vilket värderas i de
sociala fälten. Bourdieu talar om tre olika kapital: sociala (kontakter, nätverk och social
kompetens), ekonomiska (pengar och andra ekonomiska resurser) och kulturella (kunskap om
finkultur, kunna föra sig, språk m.m.). Vilka kapital som är viktiga varierar och bestäms i
varje fält. De olika fälten värderar kapitalen och ger därefter vissa erkännande och andra inte.
Detta medför att en individ med hög status och mycket kapital i ett fält inte har det i ett annat.

4.3 Användning av teori i undersökningen
Både Richard A. Petersons omnivore-teori och Pierre Bourdieus begrepp kapital och fält har
en central del i denna undersökning. Omnivore-teorin används delvis för att få en förståelse
för att attityder kan förändras. Att det tidigare skett en attitydförändring inom det kulturella
fältet, gör det möjligt att förutsätta att den kan ske igen. Därmed läggs en grund för att denna
studie, som berör attityder gentemot populärlitteratur, är relevant och att dess resultat kan visa
på en attitydförändring. I sin studie skapade Peterson en skala för att analysera attityderna.
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Skalan gör det enkelt att förstå hur attityden kan gå från negativ till positiv, på så vis att
resultatet blir möjligt att förklara med siffror. I och med att denna undersökning använder
Petersons teori gjordes valet att efterlikna detta och använda en skala vid mätningen av
attityden. Skalan går i detta fall mellan 1-4, där attityden blir mer negativ ju lägre på skalan
det är. De olika förklaringarna som Peterson ger på varför attityden har förändrats är även
viktiga att förstå, eftersom de kan förklara varför en eventuell attitydförändring har skett även
i denna undersökning. Hans förklaringar, även om de främst berör Amerika, är saker som
även är relevanta i Sverige (de har en extern validitet). Detta eftersom de har en koppling till
andra världskriget, vilket var är en händelse som påverkat större delen av världen, oavsett om
de likt Sverige inte aktivt var med i konflikterna.

Bourdieus begrepp kapital och fält har stor betydelse i både utformningen av enkäten och
förståelsen för resultatet och fenomenet. Som den tidigare forskningen förklarar (se 3.3 och
3.5.2) finns det olika faktorer som påverkar synen, och därmed attityden, gentemot
populärlitteratur. Bokens bedömda litterära värde, litterära priser och kritik är exempel på
sådana. Dessa kan, vilket James F. English gör, liknas med Bourdieus kapital (Mättä, 2010, s.
236). Detta på så vis att det litterära värdet, litterära priser och kritik blir som bokens kapital -
ju högre litterärt värde, ju fler priser och ju bättre kritik, desto högre kapital. Detta medför att
bedömningen om en bok är bra eller dålig baseras på vilket kapital den har. Vid utformningen
av enkäten fanns detta i åtanke. I enkäten formulerades det nämligen frågor som berör olika
faktorer som kan påverka synen på boken, samt kan liknas vid kapital. Dessa var vikten av
litterära priser och bra kritik (se fråga 5 och 6 i bilagor 10.1). Begreppet fält används, i denna
undersökning, på så vis att det litterära fältet är de som först och främst bedömer en boks
litterära värde, och därmed även har en stor makt över vilka böcker som anses vara ”fin” och
”ful” litteratur. Det är även i det litterära fältet som det bestäms vilka kapital som är viktiga -
vilka faktorer som ska ha störst påverkan på människors syn på böcker. För att förstå
resultatet i denna undersökning är det därför viktigt att ha kunskap om att det litterära fältet
har en stor påverkan på vilken attityd människor har till olika böcker.

Som tidigare nämnts (se 3.3) är diskussionen om hur det litterära värdet bedöms bred.
Begreppen Kapital och fält är därmed viktiga, på så vis att de skapar en mall för vilka böcker
som blir stämplade som fin- respektive populärlitteratur. Enkäten utformades därmed med en
grund i att individerna, oavsett deras utgångspunkt i hur litterärt värde bedöms, påverkas av
liknande faktorer (skapade av samma människor - fält) och att deras attityder därmed blir
mätbara och jämförbara. Ett exempel på detta är påstående-frågorna. Dessa inkluderar
påståenden och fördomar som har funnits gentemot populärlitteratur och finlitteratur genom
historien (se 3.1). Det litterära fältet har alltså skapat olika uttryck som de anser stämmer
överens med populärlitteratur och som resten av samhället därmed internaliserar. Påståendena
i enkäten ska alltså spegla dessa uttryck och på så vis samla in data och göra det möjligt att
mäta hur attityden gentemot populärlitteratur ser ut idag. Uttrycken som påståendena baseras
på formulerades även innan andra världskriget och därmed även före de förklaringar som
Peterson har i sin omnivore-teori. Detta gör det möjligt att analysera om dagens attityd
gentemot populärlitteratur är mer positiv än vad den, enligt den tidigare forskningen, var
innan andra världskriget.
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5. Metod och material
I detta avsnitt följer en redogörelse för vilka metoder som lagt grund för datainsamlingen.
Avsnittet inleds med en förklaring av själva metoden, samt varför den valdes och därefter hur
urvalet och avgränsningen skett. Sedan följer en beskrivning av vilket urval och vilken
population som studien har. Avsnittet fortsätter med en förklaring av hur själva utvecklingen
av enkäten gått till, där det inkluderas hur hantering och förebyggandet av bortfall genomförts
och till sist hur tankarna kring enkätfrågorna varit. Därefter följer en beskrivning av hur
operationaliseringen för undersökningen ser ut, samt vilka beroende och oberoende variabler
som inkluderas. Nästa del i avsnittet handlar om hur analysen av empirin (data) går till, för att
sedan diskutera undersökningens validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas sedan med en
presentation av de etiska övervägandena.

5.1 Val av metod
För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla dessa används en kvantitativ metod,
eftersom denna lämpar sig väl för att analysera data med bred information och ett högt antal
observationer (Bryman, 2016, s. 286-290). Denna studie ämnar mäta människors attityd till
ett visst fenomen (populärlitteratur) och därmed krävs det ett högt antal observationer för att
resultatet ska bli någorlunda tillförlitligt. Därmed är en kvantitativ metod mest relevant.

För att utföra denna kvantitativ metod görs en enkätundersökning. Detta i och med att
undersökningsmetoden lämpar sig väl för kvantitativa frågeställningar, men även för att den
möjliggör en insamling av bred information (Bryman, 2016, s. 286-290). Att det finns
möjlighet att använda teknologi är ytterligare en fördel, då undersökningen blir lättillgänglig
och på så vis öppnar upp möjligheter för en stor datainsamling. Denna metod har dock sina
nackdelar, som är viktiga att ha i åtanke. Med en enkät blir svaren begränsade.
Respondenterna kan dels inte utveckla och/eller förklara sina svar, samt inte heller ställa
frågor till forskaren, vilket blir möjligt i exempelvis en intervju. Enkätundersökningar kan
även drabbas av bortfall, vilket medför att generaliseringen blir sämre då urvalet inte blir
representativt, samt att validiteten sjunker. Dessa nackdelar anses dock inte tillräckligt stora
för att en annan metod skulle väljas.

5.2 Population och urval
Populationen för denna undersökning är svenska medborgare som fyllde 18 (blev myndiga)
år 2021. Att studien har just denna avgränsning beror på att undersökningen ämnar undersöka
en attityd i en population. För att resultatet ska bli representativt för den valda populationen
krävs därför flera individer med olika bakgrunder. Det är även viktigt att könsfördelningen är
jämn. Detta i och med att den svenska befolkningen, den 31 december 2021, bestod av ca
49,6% kvinnor och 50,4% män (SCB, 2022). Könsfördelningen i Sverige är därmed jämn,
och för att undersökningen ska vara användbar krävs det därför en liknande könsfördelning i
studiens population. I denna undersökning kommer observationsenheterna (de som besvarat
enkäten) att betraktas som populationen.
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Denna undersökning ämnar, vilket nämns ovan, att undersöka en populations attityd gentemot
ett fenomen. För att undersökningens resultat ska bli så representerbart och generaliserbart
som möjligt är det därför viktigt att enkäten kommer ut till så många människor som möjligt.
Med detta i åtanke vore det därför bäst att använda ett obundet slumpmässigt urval. Vid ett
obundet slumpmässigt urval är det lika stor sannolikhet för varje observationsenhet i
populationen att bli vald. Detta är en fördel på så vis att urvalet inte blir begränsad till en viss
grupp, utan inkluderar ett mångfald av olika individer. De observarionsenheter som blir valda
kan därefter anses representera hela populationen och det resultat som framkommer i
analysen kan därför generaliseras till den valda populationen.

I denna undersökning är det dock inte möjligt att använda ett obundet slumpmässigt urval,
eftersom det inte finns tillräckligt med resurser. Därför kommer ett bekvämlighetsurval att
användas, där enkäten skickas ut till tillgängliga platser som exempelvis Facebook,
arbetsplatser och gymnasieskolor. Detta är en nackdel för studiens representativitet, validitet
och reliabilitet på så vis att det inte finns någon information om vilka som har svarat på
enkäten, eftersom respondenterna förblir anonyma. Det går därmed inte att garantera att de
observationsenheter som deltar i undersökningen ingår i den valda populationen - de kanske
är under 18 år, eller har inget svenskt medborgarskap. Det blir därför omöjligt att vara säker
på att datan är representativ för populationen. Att säkerställa att undersökningen verkligen
besvarar frågeställningen blir också svårt. För att minimera dessa nackdelar skickas enkäten
därför ut till en mängd olika grupper med olika åldrar, yrken och bakgrunder (olika skolor,
olika arbetsplatser och i flera Facebookgrupper). På så vis blir urvalet så brett som möjligt.
Ytterligare en nackdel med detta urval är även att det blir omöjligt att veta hur stort det
externa bortfallet är, eftersom det inte går att se hur många som tagit del av enkäten. Detta är
dock inte ett särskilt stort problem, så länge bortfallet inte är systematiskt. Det viktiga i denna
studie är att det inte sker något internt (partiellt) bortfall. Vad som har gjorts för att förebygga
just detta beskrivs under avsnittet som handlar om utvecklingen av enkäten (5.3).

5.3 Utveckling av enkät
För att skapa enkäten användes REDCap, vilket är ett datainsamlingsverktyg för kliniska
forskningsstudier. Enkäten består av 15 frågor och tar ca tre minuter att genomföra.

Att använda en enkätundersökning i sin studie kan innebära en svårighet, på grund av risken
för bortfall (Bryman, 2016, s. 290-292). För att förebygga eventuella interna bortfall, samt att
enkäten skulle vara så genomförbar som möjligt, gjordes därför olika åtgärder vid
utformningen av enkäten. Det inkluderades exempelvis inga svåra begrepp och enkäten
gjordes inte särskilt lång, eftersom detta kan öka risken för att respondenter hoppar över
frågor. Andra faktorer som inkluderats är: layouten, svarsalternativen och tydliga
instruktioner, vilket förklaras utförligare nedan. Under 5.3.2 i detta avsnitt följer även en
förklaring för hur enkätfrågorna har skapats, i syfte att minska risken för bortfall. Bortfall går
dock tyvärr inte att undvika helt. Det är därför viktigt att vara medveten om att risken för det
finns, samt ett ett stort bortfall kan medföra att representativiteten och resultatet kan
ifrågasättas.
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Enligt Bryman (2016) bör layouten för en enkät se så proffsig ut som möjligt, då det ökar
svarsprocenten. Att ha små marginaler, typsnittsstorlek och radavstånd ska bidra till att
enkäten upplevs ”tät” och därför öka risken för en låg svarsfrekvens (Bryman, 2016, s. 292).
Därmed gjordes enkäten till denna undersökning på ett sätt som fick den att upplevas ”luftig”.

Ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke vid utformningen av en enkät är hur
svarsalternativen ska ordnas - ska de vara vertikala eller horisontella? (Bryman, 2016, s. 293).
I denna enkät gjordes valet att ha vertikala svarsalternativ. Detta eftersom en horisontell
uppställning kan öka risken för att respondenten kryssar i fel ruta. En vertikal uppställning
gör det alltså lättare att åtskilja de olika svarsalternativen från varandra.

Vid utvecklingen av enkäten är det även viktigt att skriva tydliga instruktioner om hur
respondenterna ska svara, exempelvis sätta kryss, ringa in eller stryka under (Bryman, 2016,
s. 295). Det är även viktigt att meddela huruvida det är möjligt att välja fler alternativ eller
endast ett på en specifik fråga. Hur respondenterna skulle svara (med kryss eller ringa in) är
inte särskilt relevant för just denna undersökning, eftersom den berörde en webbenkät där det
endast går att trycka i sina svar. Att vara tydlig med hur många alternativ som går att kryssa i
på varje fråga var dock viktigt och inkluderades i enkätfrågorna.

5.3.2 Enkätfrågor
Vid utformningen av enkäten gjordes beslutet att använda slutna frågor, detta eftersom det på
så vis blir lättare att bearbeta svaren när det är många respondenter (Bryman, 2016, s.
316-319). Svarens jämförelsebarhet ökar även vid användning av slutna frågor, vilket var
önskvärt för denna undersökning då den ämnar att undersöka hur attityden gentemot
populärlitteratur varier. Slutna frågor minskar även risken för bortfall. Detta eftersom det är
enklare att förstå innebörden av en sluten fråga än av en öppen fråga. Nackdelen med slutna
frågor är dock dels att respondenterna kan svara mer spontant (det krävs inte lika mycket
reflektion som vid en öppen fråga), och dels att det kan vara svårt att få de presenterade
svarsalternativen att vara ömsesidigt uteslutande. Slutna frågor kan även irritera
respondenterna, på så vis att du upplever att deras svar/alternativ inte finns. Att det finns fler
fördelar än nackdelar med slutna frågor är tydligt, vilket var en bidragande faktor till att just
denna typ av frågor användes. Ytterligare en anledning var att den ansågs passa bäst för just
denna studie, eftersom det intressanta inte är individernas reflektioner.

De olika typer av frågor som enkäten inkluderade var:
● Personliga faktafrågor (frågor där respondenterna får ge personlig information)
● Attitydfrågor (frågor där respondenterna får berätta om sina attityder)
● Frågor som rör åsikter (Bryman, 2016, s. 320).

Enkätens inledande frågor formulerades även i syfte att väcka ett intresse för studien hos
respondenterna. Respondenterna skulle, med hjälp av dessa, få en känsla för hur studien
kommer att se ut, samt känna ett intresse för att bidra till den. Detta minskar risken för interna
bortfall, på så vis att respondenterna väljer att svara på alla frågor.
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5.4 Operationalisering
Undersökningen ämnar undersöka svenskars attityd gentemot populärlitteratur, samt om
attityden varierar beroende på lagligt kön och mängden läsning. För att detta ska bli möjligt
att mäta empiriskt behöver dessa frågor operationaliseras i enkätfrågorna. Enkäten har
därmed konstruerats i syfte att samla in data som kan användas för att besvara dessa.
Attityden gentemot populärlitteratur mäts genom ett flertal attitydfrågor där respondenterna
får kryssa i hur väl ett påstående stämmer överens med deras syn på populärlitteratur. De
valda påståendena har en grund i teorin och den tidigare forskningen som inkluderas i
undersökningen (se 4.3). Detta genom att de formulerades efter de uttryck som genom
historien har skapats av det litterära fältet och därefter använts i samhället för att nedvärdera
populärlitteratur. Enkätfrågorna är på en ordinalskala, där svarsalternativen går från ”stämmer
helt” till ”stämmer inte alls”. Påståendena i enkäten är formulerade på ett sådant sätt att
”stämmer helt” innebär en negativ attityd gentemot populärlitteratur och vise versa.
Respondenternas svar kan därefter bedömas som positiva respektive negativa, beroende på
vilket alternativ de väljer. Med hjälp av detta blir det möjligt att indirekt få en inblick i hur
attityden ser ur. Det går dock inte att få en direkt uppfattning om hur attityden ser ut, vilket
kan ses som en nackdel eftersom det därmed krävs en analys som kan medföra en lägre
objektivitet. Påståendena i enkäten är dock formulerade på ett sådant sätt att det blir enkelt att
förstå vilken attityd som respondenten har - ex. ”Populärlitteratur gör människor dummare”.
Kön operationaliseras på så vis att respondenterna i slutet av enkäten får fylla i sitt legala
kön.

Mängden läsning operationaliseras genom en fråga där respondenterna får fylla i hur många
timmar de läser i veckan. Alternativen är uppdelade i 4 kategorier, där varje kategori har ett
intervall på 5 timmar. På detta sätt går det att få en bild av hur mycket respektive respondent
läser i veckan, men att veta exakt hur mycket de läser blir inte möjligt. Detta ses dock inte
som något problem för studien, eftersom den inte ämnar att undersöka exakt hur mycket
individer läser, utan har snarare som mål att få en uppfattning av mängden läsning. Fördelen
med att ha intervaller (tidsspann) i varje alternativ är att det underlättar för respondenterna.
Respondenterna vet förmodligen inte exakt hur många timmar de läser i veckan, och att ha ett
tidsspann gör att de kan uppskatta sin lästid. Detta kan dock påverka studiens kvalitet,
eftersom en uppskattning kan vara missvisande och medföra en risk för felaktighet. Då denna
studie ämnar att undersöka mängden läsnings påverkan på attityden gentemot
populärlitteratur kan detta vara en nackdel, på så vis att resultatet kan bli missvisande.
Tidsspannen i svarsalternativen har därför skapats på ett sådant sätt att respondenterna inte
behöver räkna ihop hur mycket de läser i veckan - detta genom att inte ha för små intervaller.
På detta sätt minskar risken för att en respondent väljer fel svarsalternativ och på så vis
påverka studiens resultat.

5.4.1 Oberoende variabel
De oberoende variablerna i denna undersökning är ”lästimmar” och ”lagligt kön”. Variabeln
”lästimmar” berör hur mycket respondenterna läser och kodas: 1 = 0-5, 2 = 6-10, 3 = 11-15, 4
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= 16+. Variabeln ”lagligt kön” syftar till könen kvinna och man. Kvinna kommer kodas som
”1”, medan man kommer att kodas som ”2”.

5.4.2 Beroende variabel
Undersökningens beroende variabel är ”attityd gentemot populärlitteratur”. Begreppet attityd
definieras i denna undersökning utifrån Allports förklaring, som menar att attityder endast
kan användas på de saker som är möjliga att uttryckas (dvs. verbala), samt är riktade mot ett
välkänt fenomen (Allport, 1937). Individen i fråga bör även vara beredd att utföra en viss
handling i samband med dennes attityd. Populärlitteratur är ett välkänt fenomen och det är
därför möjligt att undersöka individers attityd gentemot denna.

Variabeln mäts genom ett flertal påståenden där svarsalternativen kodas på följande sätt: 1 =
instämmer helt, 2 = instämmer ganska bra, 3 = instämmer inte särskilt bra och 4 = instämmer
inte alls. De påståenden som respondenterna får besvara är följande: ”Populärlitteratur gör
människor dummare”, ”Populärlitteratur är omoraliskt”, ”Populärlitteratur är slöseri med tid”,
”Finlitteratur är bättre än populärlitteratur” och ”Populärlitteratur är den litteratur som
människor bör läsa”. Dessa påståenden kommer att slås ihop till en index som syftar till att
vara en sammanfattning på attityden gentemot populärlitteratur. Huruvida attityden är positiv
eller negativ förstås genom vilket svarsalternativ som respondenterna valt. Ju mer påståendet
stämmer, desto mer negativ attityd har respondenterna.

5.5 Analys av empiri
Attityden gentemot populärlitteratur kommer att analyseras med hjälp av en univariat och
multivariat analysmetod och presenteras i form av ett stapeldiagram. Detta eftersom
frågeställningen undersöks genom attitydfrågor som är på en ordinalskala (Djurfeldt, 2018, s.
45-49). Attitydfrågorna kommer att slås ihop i ett index som därefter kommer att användas i
analysen. Skalan på indexet kommer att gå från 1-4, där attityden gentemot populärlitteratur
blir mer positiv ju längre ifrån 1 den kommer. Att skalan ser ut som den gör beror på att den
bygger på medelvärdet av de svar som respondenterna gjorde i enkäten. Detta eftersom det
därmed blir enklare att analysera datan, samt beskriva resultatet. Skalan avläses på så vis att
1-2,5 innebär en negativ attityd av populärlitteratur, medan 2,6-4 innebär en positiv attityd.
Indexet kring ”attityd gentemot populärlitteratur” kommer även att användas likt en kvotskala
i enkla linjära regressionsanalys där en analys kring ett samband mellan attityden gentemot
populärlitteratur och kön respektive mängd läsning görs. (Djurfeldt, 2018, s. 157-160).
Därefter kommer båda variablerna att analysera i en multipel regressionsanalys. Det sista
steget i analysen kommer att vara att sätta in en interaktionsterm mellan kön och mängd
läsning i samma multipel regression. Analysen kommer därmed ske efter fyra följande
formler:

Modell 1: Yi = α + β1X1i + ei

Modell 2: Yi = α + β1X1i + ei

Modell 3: Yi = α + β1X1i + β2X2i + ei
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Modell 4: Yi = α + β1X1i + β2X2i + β3X1i*X2i + ei

Y är i dessa fall attityden gentemot populärlitteratur och ”i” symboliserar antalet individer. X
i modell 1 utgörs av kön, medan det i modell 2 är mängd läsning. Modell 3 innehåller två X,
där X1 är kön och X2 mängd läsning. I modell 4 är X1 kön, X2 är mängd läsning och den
sista variabeln en interaktionsterm mellan kön och mängd läsning.

5.6 Validitet och reliabilitet
Nedan följer en beskrivning av hur undersökningen förhåller sig till validitet och reliabilitet.

5.6.1 Validitet
Validitet innebär hur relevant undersökningen är sett till begrepp och teori (Djurfeldt, 2003, s.
108). Med detta avser hur väl undersökningens syfte och frågeställningar blir besvarade. Det
går att kort beskriva validitet med hur giltig undersökningen och resultatet är. För att denna
undersökning ska bli så valid som möjligt har begreppen operationaliserats, samt definierats i
själva texten. Teorierna som används är noga utvalda utefter hur relevanta de är för
undersökningens syfte och frågeställningar. Innan enkäten skickades ut utfördes en
pilotstudie där ett par studenter på Uppsala universitet fick besvara frågorna. Dessa fick
därefter kommentera enkäten, vilket medförde att otydligheter och tvetydigheter blev synliga.
Enkäten reviderades sedan utefter kommentarerna. Detta medför en hög validitet på så vis att
risken för internt bortfall minskar (eftersom enkäten blir bättre utformad), och dels för att
frågorna och begreppen formuleras på ett sådant sätt att respondenterna förstår vad de svarar
på. Urvalsmetoden i denna undersökning kan dock, vilket nämnts tidigare (se. 5.2) påverka
validiteten negativt. Detta på så vis att det inte går att säkerställa att observationsenheterna
tillhör den valda populationen eller att urvalet är representativt. Det går därför inte att vara
säker på att undersökningen verkligen besvarar forskningsfrågan - vilket medför en låg
validitet.

Vid en fundering om den externa validiteten kan denna undersökning inkluderas. Studien
ämnar att undersöka svenskars attityder till populärlitteratur, men kan också användas för att
undersöka populationer i andra länder. Populärlitteratur är ett fenomen som inte endast finns i
Sverige, utan även förekommer på platser utanför den svenska gränsen. Denna undersökning
har därmed en extern validitet gällande att den går att replikera i andra länder.

5.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär undersökningens och resultatets tillförlitlighet och besvarar frågan om hur
undersökningen har gjorts (hur vi mäter) (Djurfeldt, 2003, s. 108). Replikerbarhet är
ytterligare en del i reliabilitet. Detta avser hur väl undersökningen kan göras om och få
samma resultat. Otydligt formulerade frågor eller tvetydiga svarsalternativ är faktorer som
kan påverka reliabiliteten negativt. Pilotstudien som genomfördes medför även en högre
reliabilitet, på så vis att det med större säkerhet går att säga att respondenterna förstod
frågorna. Därmed går det att förutsätta att de svar som samlats in är korrekta, och därmed att
insamlingsmetoden har varit tillförlitlig. Reliabiliteten kan dock, likt validiteten, påverkas
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negativt av urvalsmetoden i denna undersökning (se 5.2). Detta genom att själva mätningen
(utförandet av undersökningen) inte är särskilt tillförlitlig. Detta av samma orsak som nämns
ovan - det finns ingen information om vilka som har svarat och det går därför inte att
säkerställa att observationsenheterna tillhör den valda populationen eller att urvalet är
representativt.

5.7 Etiska överväganden
Denna undersökning följer vetenskapsrådets fyra etiska principer, för att på så vis säkerställa
att studien har god forskningssed. Syftet med principerna är att de ska vägleda forskaren i
dennes arbete och hantering av de praktiska, etiska och intellektuella problemen som
forskningen kan innebära (Vetenskapsrådet, 2017, s. 4). Dessa principer är:

- Tillförlitlighet (forskningens kvalitet ska säkerställas och tillförlitligheten ska
avspeglas i metod, analys, utnyttjande av resurser och design)

- Ärlighet (forskningen ska utvecklas, genomföras, granskas och rapporteras på ett
öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt)

- Respekt (undersökningen ska visa respekt för kollegor, forskningsdeltagare,
samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö)

- Ansvar (undersökningen ska ta ansvar för den forskning den medför, samt vilka
konsekvenser den resulterar i - från idé till publicering).

Med enkäten följer ett informationsbrev där forskningsdeltagarna informeras om att
deltagandet är frivillig, samt att de förblir anonyma. Informationsbrevet förklarar även vad
undersökningen går ut på, dess syfte, samt vad och hur informationen som samlas in kommer
att användas till. Detta visar respekt för forskningsdeltagarna, men även ärlighet då
undersökningen är ärlig med vad den berör och hur informationen kommer att användas.

I ett etiskt syfte har valet att använda legalt kön gjorts. Detta anses inte, till skillnad från
könsidentifikation, som en känslig/personlig uppgift och är därmed inte lika problematisk i
det etiska dilemmat. Valet att avgränsa populationen till 18-åringar har också en etisk grund,
på så vis att människor över 18 år är myndiga och räknas som vuxna i Sverige. Dessa kan
därmed själva bestämma över sitt deltagande i studien.

Den data som samlas in genom enkäten sparas som en fil och är endast tillgänglig på en enda
dator, vilken är låst med hjälp av en kod. Datorn som används ägs av samma forskare som
utfört studien och det är även endast denna som kan koden för att logga in på datorn. Detta i
syfte att se till att datan inte sprids. Undersökningen hanterar även inte någon personlig
information och har därmed ingen känslig data. Det är dock ändå viktigt att se till att
informationen inte sprids, eftersom det berör grupper av människor.
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6. Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom databearbetningen och
analysen. För att skapa en större förståelse för själva undersökningen och all insamlad data
inleds avsnittet med en deskriptiv statistik, som inkluderar en bortfallsanalys och en
presentation av de variabler som inkluderas i studien, samt den genomsnittliga attityden för
de olika grupperna i undersökningen. Det andra avsnittet består av en beskrivning av
resultaten i förhållande till de två forskningsfrågorna: ”Hur ser svenskars attityd till
populärlitteratur ut?” och ”Hur påverkas attityden av kön respektive mängd läsning?”. I slutet
av avsnittet presenteras ytterligare resultat som uppkommit under analysen, men som inte har
direkta kopplingar till forskningsfrågorna. Valet att inlkludera dessa eplorativa resultat
gjordes eftersom dessa medför en djupare förståelse för fenomenet och undersökningen, samt
är centrala för diskussionen i avsnittet efter detta (se avsnitt 7).

6.1 Deskriptiv statistik
I tabell 1 nedan följer en presentation av bortfallet i undersökningens huvudsakliga variabel
(indexet) och de huvudsakliga kontrollvariablerna (kön och mängd läsning).

Tabell 1 - svarsfrekvens och bortfall av index, kön och mängd läsning

Variabel Svarsfrekvens Bortfall

Attityd gentemot
populärlitteratur (index)*

133 7

Kön 138 4

Mängd läsning 141 1

Totalt 142

*För att se en utförligare presentation av indexets svarsfrekvens och bortfall se tabell 7 i
appendix

Det totala antalet respondenter som deltog i undersökningen är 142. Av dessa var det 133
stycken som besvarade alla påståenden i indexet, 138 som besvarade vilket kön de har och
141 som svarade på hur mycket de läser. I och med att indexet har den lägsta
svarsfrekvensen, samt är den variabel som används i alla analyser, reduceras bortfallet utefter
svarsfrekvensen på denna. Detta innebär att det urval som analyserna har baserats på är de
133 respondenter som har besvarat alla påståenden i enkäten.

Bortfallet i denna undersökning är 9, vilket är 6,3%. Detta är ett litet bortfall, vilket därmed
inte anses ha någon större betydelse för undersökningens och resultatets validitet.
Könsfördelningen i bortfallet är även relativt jämnt - 5 män, 3 kvinnor och 1 som inte angett
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sitt kön. Detta medför att argumentet kring att bortfallet är systematiskt kan uteslutas.
Därmed går det även att antyda att de respondenter som inte inkluderas i urvalet för analysen
stämmer överens med resterande respondenter - och därmed även resultatet.

Nedan (tabell 2) följer en presentation av de variabler som inkluderas i denna undersökning
för analys och diskussion.

Tabell 2 - undersökningens variabler: medelvärde och standardavvikelse

Variabel Medelvärde Standardavvikelse

Attityd gentemot
populärlitteratur (index)

3.2 0.74

Kön 1.4 0.49

Mängd läsning 1.8 0.97

Vikt av kritik 2.18 1.19

Vikt av litterärt pris 1.43 0.82

Anledning till läsning 2.05 0.95

Observationer 133 133

I tabellen nedan (tabell 3) följer en presentation av medelvärdet på de olika gruppernas
attityder gentemot populärlitteratur. Grupperna som det talas om är: man, kvinna och de olika
intervallerna för mängd läsning (0-5, 6-10, 11-15 och 16+).
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Tabell 3 - genomsnittlig attityd gentemot populärlitteratur för undersökningens olika
grupper (kvinna, man, 0-5 timmar läsning, 6-10 timmar läsning, 11-15 timmar läsning och
16+ timmar läsning)

Grupp Attityd gentemot populärlitteratur

Kvinna 3,25

Man 3,11

0-5 timmar läsning* 3,09

6-10 timmar läsning* 3,15

11-15 timmar läsning* 3,32

16+ timmar läsning* 3,4

Observationer 133

* timmar läsning i veckan

I tabell 3 går det att se att den grupp med den mest negativa attityden gentemot
populärlitteratur är individer som läser 0-5 timmar i veckan, medan den med den mest
positiva attityden är individer som läser 16+ timmar i veckan.

6.2 Svenskars attityd gentemot populärlitteratur
Den första - och huvudsakliga - forskningsfrågan i studien är: ”Hur ser svenskars attityd till
populärlitteratur ut?”. För att besvara denna formulerades fem frågor i enkäten, där
respondenterna fick besvara hur väl ett påstående om populär- eller finlitteratur stämde
överens med deras syn på litteratur. Dessa påståenden var: ”Populärlitteratur gör människor
dummare”, ”Populärlitteratur är omoraliskt”, ”Populärlitteratur är slöseri med tid”,
”Finlitteratur är bättre än populärlitteratur” och ”Populärlitteratur är den litteratur som
människor bör läsa”. För att se en utförligare presentation av dessa påståenden och hur
respondenterna svarade på dem, se tabell 7 i appendix. Vid själva analysen av all data
skapades det ett index av dessa påståenden, vars syfte var att fungera som en sammanfattning
av hur attityden ser ut. Indexets skala går mellan 1-4, där ett steg högre upp på skalan innebär
en mer positiv attityd gentemot populärlitteratur. Skalan avläses på ett sådant sätt att 1,0-2,4
innebär en negativ attityd och 2,5-4,0 en positiv attityd.
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Figur 1 - stapeldiagram av frekvensen i index (attityd gentemot populärlitteratur)

Indexet och resultat grundar sig på 133 respondenter
Negativ attityd vid < 2,4
Positiv attityd vid > 2,5

I figur 1 ovan (stapeldiagrammet) går det att se hur attityden gentemot populärlitteratur ser ut
bland urvalet i denna undersökning. Staplarna blir högre ju längre ifrån 0 de kommer. De
högsta staplarna befinner sig även i intervallet som räknas som positiv attityd (2,5-4,0), vilket
innebär att attityden gentemot populärlitteratur är mer positiv än negativ bland individerna i
undersökningens urval.

6.3 Kön och mängd läsning
Undersökningens andra forskningsfråga är formulerad: ”Hur påverkas attityden av kön
respektive mängd läsning?”. Denna operationaliserades i två olika enkätfrågor - den
inledande och den avslutande. Dessa frågor var: ”Inom ramen för de senaste tre åren: hur
många timmar i veckan läser du på fritiden?” och ”Vad är ditt lagliga kön?”. Mängd läsning
syftar på timmar, där respondenterna fick välja mellan olika intervaller: 0-5, 6-10, 11-15 och
16+. Det legala könet syftar till kvinna och man. Med hjälp av dessa frågor blev det alltså
möjligt att samla in data som därefter kunde användas vid analysen och bevarandet av
forskningsfrågan. Analysen av all insamlad data skedde först genom enkla linjära
regressionsanalyser, där indexet (attityd gentemot populärlitteratur) analyserades i
förhållande till de oberoende variablerna - ”kön” och ”mängd läsning”. Därefter gjordes en
multipel regressionsanalys med samma variabler och därefter tillsammans med en
interaktionsterm (kön + mängd läsning). Syftet med detta var att undersöka om det finns ett
samband mellan attityden gentemot populärlitteratur och kön respektive mängd läsning, samt
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vad som händer när dessa variabler samspelar. Resultatet som analysen medförde presenteras
i tabellen nedan (tabell 4).

Tabell 4 - kön och mängd läsnings påverkan på attityden gentemot populärlitteratur
(regressionsanalyser)

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Kön -.138 (.132) - -.081 (.135) -.090 (.304)

Mängd läsning - .128 (.064)** .113 (.067) .107 (.211)

Kön + mängd
läsning

- - - .005 (.166)

R2 .091a .171a .173a .173a

N 133 133 133 133

* Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå
** Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå
a Beroende variabel: attityden gentemot populärlitteratur

I tabell 4 presenteras de olika variablernas betakoefficienter och SE B (standard error), samt
huruvida sambandet mellan respektive variabel och attityden gentemot populärlitteratur är
signifikant. Nedan följer en beskrivning av resultatet i respektive modell.

I modell 1 presenteras resultatet för den linjära regressionsanalysen som gjordes med kön
som oberoende variabel. Denna visar att sambandet mellan kön och attityden gentemot
populärlitteratur inte är signifikant - det finns alltså inget samband. Om det hade funnits ett
signifikant samband skulle det ges i uttryck i att män har en mer negativ attityd gentemot
populärlitteratur. Detta eftersom betakoefficienten (B) är -0,138, vilket innebär att om X ökar
med en enhet blir attityden mer negativ med -0,138. Vid analysen kodades kvinna som ”1”
och man som ”2”, vilket innebär att en ökning på X är att gå från en kvinna till man. Vid en
jämförelse med skalan på indexet visar denna betakoefficient att individen (attityden)
förflyttar sig närmare 0 när X ökar. Eftersom varje stapel på indexet skiljer sig mellan 0,2, är
förändringen för en enhetsökning av X inte tillräckligt stor för att individens attityd ska
hamna på en stapel lägre på skalan. Om kön hade varit signifikant, hade förändringen därmed
varit liten. Denna attitydskillnad mellan könen går att se i tabell 3 (se 6.1), där den
genomsnittliga attityden hos män är 3,11 och hos kvinnor 3,25.

I modell 2 presenteras det resultat som uppstod vid den linjära regressionsanalysen med
mängd läsning som den oberoende variabeln. Denna visar att sambandet är signifikant på en
0,05 nivå, vilket medför att nollhypotesen kan förkastas och att det därmed är möjligt att tala
om ett samband mellan mängd läsning och attityden gentemot populärlitteratur. Vidare är
betakoefficienten (B) 0.128, vilket innebär att en enhetsökning av X (mängden läsning)
medför en mer positiv attityd gentemot populärlitteratur med 0,128. Precis som med
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variabeln kön är denna förändring för liten för att det ska ske en förflyttning mellan staplar.
Mängd läsning mättes dock i olika intervaller, där respondenterna kunde välja fyra alternativ
(0-5, 6-10, 11-15 och 16+). Om en individ går från att läsa 0-5 timmar i veckan till att läsa
16+ timmar i veckan blir denna förändring större (0,384), vilket resulterar i att det sker en
förflyttning mellan staplarna. Denna skillnad bekräftas i tabell 3 (se 6.1), där det är möjligt att
se den genomsnittliga attityden för respektive grupp (intervall av timmar läsning i veckan).
En slutsats av detta är alltså att om mängden läsning skiljer sig mycket kan
attitydförändringen förändras tillräckligt mycket för att attityden ska bli ett steg mer negativ
på skalan.

I modell 3 presenteras resultatet av en linjär multipel regressionsanalys där både kön och
mängd läsning analyseras som oberoende variabler. Denna visar att varken kön eller mängd
läsning har ett signifikant samband med attityden gentemot populärlitteratur. Alltså, i en
multipel regressionsanalys, där båda variablerna analyseras tillsammans, har ingen någon
påverkan på attityden. Resultatet för den sista regressionsanalysen går att se i modell 4 (se
tabell 3). Denna visar att när kön, mängd läsning och interaktionstermen (kön + mängd
läsning) tros ha en gemensam påverkan på attityden gentemot populärlitteratur, finns det
inget signifikant samband.

Modell 4 skiljer sig från de tidigare modellerna på så vis att resultaten har en annan grund.
”Kön” visar resultatet när det är givet att individen läser 0-5 timmar i veckan. ”Mängd
läsning” visar mängd läsning givet att individen är en kvinna. Interaktionstermen (kön +
mängd läsning) visar hur könsskillnader i mängd läsning påverkar attityden. Även i denna
modell är ingen av resultaten signifikanta, vilket innebär att det inte finns något statistiskt
samband mellan de oberoende variablerna och attityden gentemot populärlitteratur.
Sammanfattningsvis visar modell 1 att det inte finns ett samband mellan kön och attityden
gentemot populärlitteratur, och modell 2 menar att mängd läsning har en påverkan på
attityden gentemot populärlitteratur. Både modell 3 och 4 visar dock att det inte finns ett
signifikant samband när båda variablerna analyseras tillsammans.

6.4 Explorativa resultat

I denna del av avsnittet presenteras de analyser och resultat som inte är direkt kopplade till
undersökningens två formulerade forskningsfrågor. Dessa är dock användbara vid en djupare
förståelse för undersökningen, samt för den diskussion som följer nedan (se avsnitt 7).
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Tabell 5 - sambandet mellan mängd läsning och kön

Variabel B SE B β t p

Kön -.497 .164 -.266 -3.021 .003*

N 133

R .251a

** Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå
* Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå
a Beroende variabel: mängd läsning

I tabell 5 presenteras sambandet mella mängden läsning och kön, enligt undersökningens
urval. Resultatet visar att sambandet är signifikant på en 0,01 nivå, vilket medför att
nollhypotesen kan förkastas. Signifikansnivån är även 0,003 och kan därmed anses visa på ett
starkt samband. Risken för att felaktigt förkasta nollhypotesen är därmed låg.
Betakoefficienten (B) visar även att sambandet ger sig i uttryck på så vis att om kön ökar med
en enhet (det går från kvinna till man), minskar mängden läsning med -0,497. Detta innebär
alltså att kvinnorna i undersökningens urval läser mer än vad männen gör. Vid en vidare
granskning av tabell 4 går det att se att R är 0,251, vilket innebär att 25% av mängden läsning
kan förklaras av kön.

Tabell 6 - sambandet mellan attityden gentemot populärlitteratur och vikten av ett litterärt
pris

Variabel B SE B β t p

Vikt av litterärt
pris

-.238 .076 -.266 -3.155 .002*

N 133

R .266a

** Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå
* Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå
a Beroende variabel: attityden gentemot populärlitteratur

I tabell 6 går det att se resultatet för en linjär regressionsanalys där vikten av litterärt pris är
den oberoende variabeln och attityden gentemot populärlitteratur den beroende variabeln.
Denna visar ett starkt samband mellan de två variablerna, eftersom signifikansnivån är 0,002.
Detta innebär att åsikten kring vikten avt litterära priser har en stark påverkan på attityden
gentemot populärlitteratur, i undersökningens urvalsgrupp. Sambandet är i den riktning att ju
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viktigare individen anser att litterära priser är, desto mer negativ blir synen gentemot
populärlitteratur (detta med -0,238). R visar även att vikten av litterära priser kan förklara
attityden gentemot populärlitteratur med ca 24%.
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7. Diskussion
I detta avsnitt följer en diskussion kring de resultat som denna undersökning medförde. Först
diskuteras resultatet kring svenskars attityd gentemot populärlitteratur, i förhållande till den
valda tidigare forskningen och de valda teorierna. Därefter diskuteras resultaten kring
sambandet mellan attityden gentemot populärlitteratur och kön respektive mängd läsning, i
förhållande till den valda tidigare forskningen och de valda teorierna. Avsnittet avslutas med
en diskussion och ett förslag till vidare forskning. För att underlätta förståelsen för
diskussionen och argumenten inleds dock detta avsnitt med en sammanfattning av resultatet.

7.1 Sammanfattning av resultat
Undersökningens syfte är att undersöka hur förhållandet mellan populärlitteratur och Sveriges
invånare ser ut, samt ifall dessa kan variera beroende på grupp. För att konkretisera detta
formulerades två frågeställningar: ”Hur ser svenskars attityd till populärlitteratur ut?” och
”Hur påverkas attityden av kön respektive mängd läsning?”. Dessa frågor blev sedan
besvarade genom att data som samlades in genom en kvantitativ enkätstudie blev analyserad.

Resultatet visade att urvalet har en positiv attityd gentemot populärlitteratur. Det visade även
att sambandet mellan mängd läsning och attityden är signifikant med 0,05 nivå, samt att ju
mer individen i fråga läser, desto mer positiv attityd gentemot populärlitteratur har denne
(detta eftersom betakoefficienten är 0.128) - i den enkla regressionanalysen. I de multipla
regressionsanalyserna (när kön och mängd läsning tros ha en gemensam påverkan) har dock
mängd läsning inget signifikant samband med attityden gentemot populärlitteratur. Kön ska,
enligt resultatet, inte ha något samband i varken den enkla regressionsanalysen eller i de
multipla regressionsanalyserna. Sambandet som den enkla regressionen visar mellan mängd
läsning och attityden gentemot populärlitteratur har därför troligtvis bakomliggande faktorer.

7.2 Svenskars attityd gentemot populärlitteratur
Resultatet för den första forskningsfrågan: ”Hur ser svenskars attityd till populärlitteratur ut?”
visade att attityden gentemot populärlitteratur är positiv bland svenskar. Detta stämmer
överens med Boethius förklaring av den historiska utvecklingen av attityden, men motstrider
Sofia Reckséns beskrivning. Boethius menar att det efter andra världskriget har skett en
förändring där attityden gentemot populärlitteratur har blivit mer positiv (Boethius, 1990).
Sofia Recksén menar istället att attityden har varit tämligen ensidig de senaste decennierna,
där attityden gentemot populärlitteratur har varit och är negativ (Recksén, 1997). Recksén
menar dock att synen på populärlitteraturens skadeverkningar på läsarna har förändrats. Hon
menar att det idag kan förklaras som ett uttryck för mental skönhet och ett medel till att ”fly
från vardagen”. Detta stämmer överens med undersökningens resultat. De två första
påståendena i enkäten - ”Populärlitteratur gör människor dummare” och ”Populärlitteratur är
omoraliskt” - berörde hur skadligt respondenterna tycker att populärlitteratur är. Vid analysen
av dessa påståenden blev det tydligt att dessa inte stämmer överens med vad respondenterna

38



tycker. Reckséns utvecklingsbeskrivning kan alltså användas för att stärka resultatet i
undersökningen, genom hur skadligt populärlitteratur är, men inte för hur attityden ser ut.

Även om resultatet visar att respondenternas attityd gentemot populärlitteratur är positiv,
finns det data som visar att den även är negativ - dock inte lika omfattande. I och med att
undersökningen använde sig av ett bekvämlighetsurval skulle det därför vara möjligt att
ifrågasätta huruvida resultatet verkligen visar svenskars attityd gentemot populärlitteratur.
Som det tidigare har förklarats (se 5.2) kan valet av urvalsmetod ha påverkat validiteten och
reliabiliteten för undersökningen. Det var även endast 142 individer som besvarade enkäten,
vilket går att använda som argument för att ifrågasätta representativiteten av den svenska
befolkningen i undersökningen. Att det finns respondenter som har svarat utefter en negativ
attityd gentemot populärlitteratur kan därför göra det möjligt att fundera över hur resultatet
hade sett ut om exempelvis ett slumpmässigt urval hade använts eller om antalet respondenter
hade varit fler - hade attityden kanske varit mer negativ? Detta är något som det inte går att
hitta en förklaring på med den data som använts i denna undersökning. Resultatet visar dock
att attityden är till största del positiv, vilket gör det möjligt att dra en slutsats om att det
speglar populationens attityd. För att säkerställa detta, samt bevisa detta tydligare,
rekommenderas det dock att göra en liknande undersökning fast med fler resurser tillgängliga
(exempelvis pengar och tid). Resultatet kan även anses som förståeligt vid en jämförelse med
Petersons omnivore-teori. Teorin menar att finkulturen (highbrows som han kallar dem) har
blivit mer öppna till populärkulturen (lowbrow) (Peterson & Kern, 1996). Att det finns data
som tyder på en negativ attityd gentemot populärkultur kan därför förklaras med hjälp av att
det, enligt omnivore-teorin, inte finns en helt positiv attityd gentemot populärlitteratur, men
att den har blivit vanligare än den negativa attityden.

Ytterligare en aspekt som är värd att diskutera i denna undersökning är hur respondenterna
ser på populär- och finlitteratur. Som både Forslid och Steiner förklarar är frågan om en boks
litterära värde komplex och att förhandla detta är inte enkelt. Detta dels eftersom det råder
delade meningar om vad det består av (Forslid, 2015, s. 63-64) och dels för att de sociala
koderna som bedömer litteraturen förändras (Steiner, 2019, s. 250-251). Dessa synpunkter
medför att undersökningens resultat kan ifrågasättas. I och med att det är svårt att bedöma
vad som är finlitteratur respektive populärlitteratur kan det råda delade åsikter kring
uppdelningen av dessa. Respondenterna som deltog i undersökningen kan därför ha olika
uppfattningar om vilka böcker som är populärlitteratur och vilka som är finlitteratur. Detta
kan påverka resultatet på så vis att attityden egentligen inte är som den verkar - den kan vara
mer positiv eller mer negativ. Enkätfrågorna formulerades dock på så vis att det inte förekom
några specifika exempel på böcker, utan frågorna mätte respondenternas underliggande
tankar kring populärlitteratur i allmänhet. För att undvika problemet med hur det litterära
värdet bedöms inkluderades det även en förklaring om hur populärlitteratur definieras i denna
undersökning, i enkäten. Ytterligare ett problem med det litterära värdet som både Forslid
och Steiner nämner är debatten om huruvida det litterära värdet skapas när läsaren exponeras
för texten, eller om det finns inneboende i texten. Det sistnämnda kallas värdeobjektivism och
det förstnämnda värderelativism (Steiner, 2019, s. 257-256). Detta kan ha påverkat
undersökningens resultat på så vis att respondenterna kan ha haft olika utgångspunkter när de
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besvarade frågorna. En respondent som tillhör värdeobjektivismen kan exempelvis ha svarat
utefter vad hen har hört om böckerna, medan en värderelativist kan ha svarat utefter vad hen
själv anser om böckerna. Resultatet kan därför bli missvisande på så vis att attityden blir en
blandning av hur respondenterna ser på populärlitteratur och på hur det litterära fältet
(kritiker, författare, förlag m.m.) ser på populärlitteratur. Det går dock att argumentera för att
det litterära fältet i Sverige också tillhör undersökningens population, på så vis att det består
av vuxna svenskar. Kritik och litterära priser är ytterligare aspekter som många har i åtanke
när de bedömer en bok. Steiner förklarar exempelvis att böcker som fått bra kritik ofta anses
som kvalitetsmässigt bättre (Steiner, 2019, s. 260-261), samt att litterära priser medför ett
ökat värde (Steiner, 2019, s. 79-80). Dessa saker kan därmed liknas med Bourdieus begrepp
kapital och litterära fält (Appelrouth & Edles, 2016, s. 671-673). Kritik och litterära priser
kan ses som kapital som används och är betydelsefulla i det litterära fältet. Dessa saker blir
därmed som markörer för ett verks litterära värde - en bok som vunnit något litterärt pris och
har fått bra kritik anses ha högre litterärt värde än en bok utan något pris och som fått dålig
kritik. Respondenternas åsikt om vilka böcker som är populärlitteratur respektive finlitteratur
påverkas därmed av bokens kritik och huruvida den vunnit litterära priser, och inte endast av
deras egna uppfattningar. Det går därmed att argumentera för att, oavsett vilken utgångspunkt
respondenterna har (värderelativism eller värdeobjektivism) är deras syn på vad som är
populärlitteratur respektive finlitteratur tämligen lika. Resultatet kan därför argumenteras för
att ha en hög validitet ändå.

Petersons teori bygger på en studie han gjorde 1982 (replikerades 1992) som undersökte
musikkulturen i Amerika. Resultatet baseras alltså på ett annat land och ett annat fenomen än
vad denna undersökning ämnar att studera. Detta kan skapa frågor kring ifall teorin verkligen
kan användas för att stärka resultatet i denna studie. Är Sverige verkligen så likt USA och går
det att använda teorin till undersökningar om andra kontexter? Jag anser att Petersons
Omnivore-teori är relevant för studien. Detta eftersom den dels rör sig inom samma område -
kultur - och dels för att hans undersökning kan ha extern validitet som medför att något som
stämmer för en kontext även kan stämma överens med en annan. Populär-och finlitteratur är
något som finns i både USA och Sverige - likväl musik. Det är därför mycket troligt att teorin
är aktuell i båda länder. Det kan även vara extra intressant att använda denna teori just för att
den grundar sig i ett annat land, i och med att det blir möjligt att jämföra resultaten mellan
länderna. Ytterligare en aspekt med teorin som kan vara värd att fundera kring är tidpunkten
för studien som lade grunden för teorin. Peterson utförde sin studie 1982 och replikerade den
därefter år 1992, innan han formulerade sin teori. Detta medför att det finns ett ganska långt
tidsspann mellan Petersons studie och denna studie (30 år). Nackdelen med det är att mycket
kan ha förändrats under perioden mellan studierna, vilket kan minska relevansen för
omnivore-teorin - något som stämde år 1992 behöver inte stämma år 2022. Båda studier berör
dock kultur och människors attityd, vilket är något som inte förändras lika snabbt som ett
knapptryck. Förändringar av dessa sker genom en längre process. Att människors attityd
gentemot populärkultur idag är helt annorlunda än vad den var 1992 är därför inte särskilt
troligt. Omnivore-teorin kan sammanfattningsvis anses som relevant och nödvändig i denna
studie.
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7.3 Kön och mängd läsning
Enligt resultatet i denna undersökning finns det inget samband mellan kön och attityden
gentemot populärlitteratur. Detta motstrider den tidigare forskningen som menar att läsning
skiljer sig mellan könen (Purhonen m.fl., 2010, s. 280)., samt att könet spelar en avgörande
roll för hur individen i fråga uppfattar boken (Steiner, 2019, s. 232-233). Genusinriktad
litteraturvetenskap har exempelvis konstaterat att kvinnlig läsning uppfattas som mindre värd,
samt att män ofta avstår från att läsa böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Resultatet
motstrider även den forskning som menar att kvinnor har ett större deltagande i högkulturen
än män (Angèle, 2012, s. 433). Att resultatet i denna undersökning visar att det inte finns
något samband mellan kön och attityden gentemot populärlitteratur, trots att tidigare
forskning förklarar att det gör det, kan medföra funderingar. Kan resultatet vara felaktigt?
Något som skulle kunna förklara resultatet är könsfördelningen i undersökningen. Av de som
deltog i studien var 58.5% kvinnor och 41.5% män. Det skiljer alltså 17 procentenheter
mellan dessa, vilket kan anses som ganska högt. Att dra en slutsats om sambandet mellan kön
och attityden gentemot populärlitteratur kan därför tyckas ha en låg validitet. Detta eftersom
det blir svårt att säga huruvida det finns ett reellt samband när majoriteten av de som svarade
är kvinnor. Om könsfördelningen hade haft en mer jämn nivå hade det möjligtvis sett
annorlunda ut - ett samband hade kanske kommit fram. Enligt SCB bestod den svenska
befolkningen av ca 49,6% kvinnor och 50,4% män den 31 december 2021 (SCB, 2022). Detta
är en betydligt jämnare fördelning än vad undersökningen hade. Resultatet kan därmed bli
ifrågasatt kring hur väl det speglar verkligheten. På grund av den valda urvalsmetoden är det
även inte möjligt att veta hur många som har tagit del av enkäten, men inte svarat (dvs. hur
stort det externa bortfallet är). Detta gör det därför omöjligt att få någon information om hur
många män respektive kvinnor som valde att inte svara på enkäten, samt vad orsaken till det
är. Därmed går det inte att veta om det externa bortfallet och skillnaden i fördelningen mellan
könen är systematiskt eller inte. Om det är systematiskt går det att ifrågasätta resultatet, men
om det inte är det kan resultatet fortfarande anses aktuellt.

Forskning ska ha visat att nedlagd tid på läsning, nedlagda pengar på böcker, närvaro i
litterära arrangemang och vilka typ av böcker som läser varierar beroende på just kön
(Steiner, 2019, s. 232). Detta är något som dels Svedjedal också tar upp när han diskuterar
hur kvinnor använder läsning för att fly från vardagen (Svedjedal, 1997, 336), och dels
Mediebarometerns statistik som visar att kvinnor läser mer än män (Nordicom, 2017). Detta
är något som kan bekräftas i undersökningen. Vid en granskning av tabell 5 (se under ”6.4
explorativa analyser”) blir det tydligt att kvinnor läser mer än män, vilket stämmer överens
med den tidigare forskningen. I och med att detta resultat stämmer överens med forskningen
uppstår det funderingar angående resultatet kring sambandet mellan kön och attityden
gentemot populärlitteratur. Varför stämmer resultatet kring sambandet mellan kön och mängd
läsning med tidigare forskning, men inte resultatet kring sambandet mellan kön och attityden
gentemot populärlitteratur? Kan det vara så att sambandet mellan kön och attityden gentemot
populärlitteratur har förändrats sedan den tidigare forskningen gjordes? Detta är dock något
som jag inte tror stämmer. Den tidigare forskningen som nämner kön och läsning är relativ ny
och att sambandet skulle ha förändrats så pass mycket på så kort tid anser jag inte särskilt
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sannolikt. Jag tror snarare att resultatet ser ut som det gör på grund av den ojämna
könsfördelningen, och eftersom majoriteten av respondenterna var kvinnor är det även
förståeligt att resultatet visar att dessa läser mer än män.

Enligt resultatet ska det finnas ett samband mellan mängd läsning och attityden gentemot
populärlitteratur, där attityden blir mer positiv ju mer individen läser. Att det finns ett
samband behöver dock inte betyda att det rör sig om ett orsakssamband - korrelation är inte
kausalitet. Detta innebär alltså att det statistiskt finns ett samband (korrelation) mellan
attityden gentemot populärlitteratur och mängd läsning, men att dessa kanske inte har en
kausalitet (påverkar varandra i verkligheten) (SBU, 2020). Det är därför viktigt att fundera
över innebörden av det statistiska sambandet. För att det statistiska sambandet ska kunna
sägas vara ett orsakssamband är det först och främst viktigt att kolla hur starkt sambandet är
(SBU, 2020). I detta fall är signifikansnivån 0,049, vilket kan sägas visa på ett svagt
samband. Ytterligare aspekter som är centrala vid bedömningen om huruvida det går att tala
om ett orsakssamband är tidsordningen på variablerna, samt att alla andra orsaker är uteslutna
(SBU, 2020). I detta fall är det svårt att veta om alla andra orsaker är uteslutna, eftersom det
inte fanns tillräckligt med resurser vid genomförandet av undersökningen. För att säkerställa
att alla faktorer som kan påverka resultatet är identifierade behöver studien vara större, samt
ha en grund i någon forma av förstudie där andra variabler och orsaker kan analyseras för att
därefter inkluderas i den huvudsakliga undersökningen. Sambandet som resultatet visar finns
mellan mängden läsning och attityden gentemot populärlitteratur kan därmed inte sägas vara
ett orsakssamband utan att det finns en risk för att det är felaktigt. Det statistiska sambandet
är svagt och det går inte att med säkerhet säga att alla andra orsaker är uteslutna.

Ytterligare en sak som gör det möjligt att ifrågasätta resultatet kring sambandet mellan
mängd läsning och attityden gentemot populärlitteratur är de multipla regressionsanalyserna
(se tabell 4). Dessa visade att mängd läsning inte har något samband när kön också inkluderas
i analysen, vilket tyder på att det kan handla om ett skensamband. I och med att sambandet
som diskuterades tidigare i detta stycke är så pass svagt, blir det därför riskabelt att tala om
ett orsakssamband i detta fall. De multipla regressionsanalyserna visar att det kan finnas
andra variabler som påverkar attityden, och att endast använda mängd läsning som en
variabel i analysen kan därför anses medföra ett icke valid resultat. Frågan är dock om det går
att anta att kön och mängd läsning har en gemensam påverkan på attityden gentemot
populärlitteratur. Detta är något som tabell 5 (se under ”6.4 explorativa analyser”) kan visa.
Denna presenterar, som tidigare nämnts, ett signifikant samband mellan kön och mängd
läsning. Dessa har alltså en relation till varandra, och att de gemensamt ska påverka attityden
gentemot populärlitteratur kan därför anses vara troligt. Med allt detta i åtanke blir det svaga
sambandet som den enkla linjära regressionsanalysen mellan mängd läsning och attityden
gentemot populärlitteratur visar, ganska irrelevant. Det är möjligt att det finns ett samband
mellan dessa variabler, men det är något som denna undersökning inte kan ge ett svar med
hög validitet på.

En sak som kan ha påverkat resultatet, och därför är värd att diskutera, är enkäten - eller mer
specifikt, frågorna som inkluderas i indexet. Dessa formulerades likt påståenden som
respondenterna skulle kryssa i hur väl de stämmer överens med deras åsikt (ex.
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Populärlitteratur är omoraliskt, se bilaga 10.1). Anledningen till att påståendena inkluderades
i enkäten var att de skulle möjliggöra en mätning av respondenternas attityder utan att
respondenterna direkt skulle besvara vad de tycker om populärlitteratur. Detta eftersom
människors beteenden och sagda attityder inte alltid stämmer överens - någon kan säga att de
tycker en sak, men deras beteende säger något helt annat. Även om grundtanken med
påståendena var god, kan de ha medfört en negativ påverkan på resultatet. Påståendena kan
nämligen anses vara ledande, vilket kan resultera i att respondenterna svarar mer homogent
(de tar samma alternativ). Datan som samlas in blir därmed missvisande, i och med att den
inte visar vad respondenterna egentligen tycker om populärlitteratur. Att resultatet inte visar
något samband mellan attityden gentemot populärlitteratur och exempelvis kön kan därför
bero på detta - båda könen svarar tämligen lika, i och med att frågan är ledande. För att
undvika detta problem hade det därför varit bättre att omformulera påståendena, samt
alternativen. Ett exempel på hur det skulle kunna göras går att se nedan:

Anser du att populärlitteratur är bättre eller sämre än finlitteratur?

Bättre
Lite bättre
Lite sämre
Sämre

Genom att formulera påståendena likt ovanstående exempel får respondenterna själva fundera
vad de anser om fenomenet, i stället för att de ska uppskatta hur väl ett visst påstående
stämmer överens med deras uppfattning. På detta sätt leds de inte till ett visst svar, vilket
medför att resultatet som framkommer av den data som samlas in blir mer valid - eftersom
respondenterna inte svarar per automatik.

7.4 Förslag till vidare forskning
Denna studie ämnade att undersöka hur den svenska attityden gentemot populärlitteratur ser
ut idag, samt hur denna kan variera beroende på kön respektive mängd läsning. Datan som
användes för att uppfylla detta syfte samlades in genom en kvantitativ enkätstudie. Denna
data analyserades därefter, vilket medförde ett resultat som besvarar forskningsfrågorna: ”Hur
ser svenskars attityd till populärlitteratur ut?” och ”Hur påverkas attityden av kön respektive
mängd läsning?”. Resultatet visar att dagens svenskar har en positiv attityd gentemot
populärlitteratur, samt att det finns ett svagt samband mellan mängd läsning och attityden. Ett
samband mellan kön och attityden gentemot populärlitteratur ska dock, enligt resultatet, inte
förekomma. Sambandet som visades mellan mängd läsning och attityden gentemot
populärlitteratur är dock icke tillförlitligt, i och med att det var svagt, samt att de multipla
regressionsanalyserna visade på att det inte fanns ett samband när kön inkluderades.

På grund av brist på resurser genomfördes undersökningen med ett bekvämlighetsurval,
vilket medförde begränsningar och svårigheter som gör det svårt att anse att resultatet kan
representera och förklara populationen. Det hade därför varit nödvändigt med en replikation
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av denna undersökning, där ett mer passande urval används (exempelvis ett obundet
slumpmässigt urval), som kan medföra ett mer tillförlitligt resultat.

Även om denna studie genomfördes i Sverige och berör svenskars attityd gentemot
populärlitteratur, kan den vara användbar i andra kontexter. Ett exempel är andra länder,
eftersom populärlitteratur är något som finns överallt i världen. Precis som Petersons studie
och teori om omnivoritet kan även denna undersökning vara intressant att använda för att
undersöka andra kontexter och fenomen inom det kulturella fältet. Det är inte endast litteratur
som är uppdelad i två olika ”kvalitetskategorier”. Musik, konst, mode och mycket annat
debatteras också inom det kulturella fältet. Denna undersökning kan därför medföra en
uppfattning om hur attityden gentemot andra kontexter inom det kulturella fältet ser ut -
exempelvis hur attityden gentemot ”ful” musik är.

På grund av att denna undersökning hade brist på resurser var möjligheterna för att undersöka
ett mångfald av variabler som kunde påverka attityden gentemot populärlitteratur begränsade.
Det skulle därför vara berikande med vidare undersökningar där andra variablers och
faktorers samband med attityden gentemot populärlitteratur undersöks, för att på så vis skapa
en fördjupad kunskap kring attityden gentemot populärlitteratur. I enkäten samlades det
exempelvis in data som visar att det finns andra variabler som också påverkar attityden
gentemot populärlitteratur. Ett exempel på en sådan variabel är ”vikt av ett litterärt pris” (se
tabell 6 i ”6.4 Explorativa analyser”). Tabellen visar resultatet för en linjär regressionsanalys.
Enligt resultatet har åsikten kring vikten att litterära priser och attityden gentemot
populärlitteratur ett starkt samband, eftersom signifikansnivån är på en 0,01 nivå. Med denna
information går det att dra en slutsats om att det ännu finns mycket kvar att upptäcka kring
människors attityd gentemot populärlitteratur och vad som påverkar denna.

Sammanfattningsvis är några förslag på vidare forskning dels att undersöka hur attityden
gentemot andra kontexter inom det kulturella fältet ser ut, där denna studie kan fungera som
en inspiration. Ytterligare ett förslag är att replikera denna undersökning, fast med fler och
bättre resurser, i syfte att skapa ett mer trovärdigt resultat. Det vore även intressant att
undersöka vilka andra aspekter som kan påverka attityden gentemot populärlitteratur,
eftersom denna undersökning har visat att det verkar finnas en mängd olika saker som tycks
ha ett samband med attityden gentemot populärlitteratur.
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9. Appendix
Tabell 7 - respondenternas svar på påståendena

Variabel Populärlitterat
ur gör
människor
dummar

Populärlitterat
ur är
omoraliskt

Populärlitterat
ur är slöseri
med tid

Finlitteratur är
bättre än
populärlitterat
ur

Finlitteratur är
den litteratur
människor bör
läsa

Stämmer helt 6 (4.4%) 4 (2.9%) 6 (4.4%) 12 (8.9%) 7 (5.2%)

Stämmer
ganska bra 21 (15.3%) 18 (13.2%) 13 (9.6%) 30 (22.2%) 33 (24.4%)

Stämmer inte
särskilt bra 37 (27%) 32 (23.5%) 44 (32.6%) 46 (34.1%) 55 (40.7%)

Stämmer inte
alls

73 (53.3%) 82 (60.3%) 72 (53.3%) 47 (34.8%) 40 (29.6%)

N 137 (96.5%) 136 (95.8%) 135 (95.1%) 135 (95.1%) 135 (95.1%)

Bortfall 5 (3.5%) 6 (4.2%) 7 (4.9%) 7 (4.9%) 7 (4.9%)

Total 142 (100%) 142 (100%) 142 (100%) 142 (100%) 142 (100%)

Kommentar: Resultaten visar svarsfrekvensen för respektive påstående
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Tabell 8 - tabell av index (attityd gentemot populärlitteratur)

Valid Frekvens Procent

1.0 2 1.5

1.2 2 1.5

1.6 1 .8

1.4 - -

1.8 1 .8

2.0 5 3.8

2.2 5 3.8

2.4 6 4.5

2.6 12 9.0

2.8 11 7.5

3.0 12 9.0

3.2 6 4.5

3.4 12 9.0

3.6 20 15.0

3.8 7 5.3

4.0 32 24.1

Total (svarade) 133 93.7

Missing 9 6.3

Total 142 100.0
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10. Bilagor
Nedan följer en bilaga av den enkät som skickades ut vid genomförandet av denna studie.
Genom enkäten samlades det in data som därefter användes vid analysen och bevarandet av
undersökningens forskningsfrågor, samt uppfyllandet av syftet.

10.1 Enkäten (Svenskars attityd gentemot populärlitteratur)

Hej!

Jag heter Linnea Wahlquist och är student på Uppsala Universitet. I nuläget läser jag
Sociologi C och är i full gång med att skriva min C-uppsats. Undersökningen ämnar att
undersöka hur attityden gentemot populärlitteratur ser ut idag. Den färdiga rapporten kommer
att skickas in till skolan, där samtliga deltagare i kursen och lärare kommer kunna läsa
studien vid intresse. Detta är en uppgift som berörs t.o.m. 15 januari 2023 och efter det
kommer datan att raderas.

Populärlitteratur har länge setts som sämre än finlitteratur. Det har sedan 1500-talet funnits en
skiljelinje mellan dessa där människor från de finare kulturerna har distanserat sig från
populärlitteraturen. Sedan andra världskriget har dock denna skiljelinje försvunnit och
attityden till populärlitteratur ska ha förändrats. Hur attityden verkligen ser ut idag är dock
inte särskilt tydligt och det är denna kunskapslucka som jag syftar att fylla med min
undersökning.

Du förblir anonym och enskilda individer kommer inte att kunna identifieras. Jag garanterar
att informationen som samlas in via denna enkät endast kommer att användas i syfte till
undersökningen. I undersökningen presenteras all data på gruppnivå. Deltagande i
undersökningen är frivillig, men jag hoppas att ni finner ett intresse i att besvara mina frågor.

Läs igenom frågorna noga och markera de svar som stämmer bäst överens med för dig.
Huruvida det är möjligt att kryssa i ett eller flera svarsalternativ står vid varje fråga. Vid varje
fråga ska du svara med de senaste tre åren i åtanke. Läsning i denna enkät syftar inte till
jobbrelaterade situationer, utan endast till läsning som sker på fritiden.

Om det uppstår några ytterligare frågor om enkäten eller min undersökning kan ni kontakta
mig via mejl: linnea.wahlquist@gmail.com eller min handledare Emma von Essen:
emma.von.essen@soc.uu.se

Övrig information om hur Uppsala universitet hanterar personuppgifter och dina rättigheter
utifrån dataskyddsförordningen, finns på https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy/. Har du
frågor eller klagomål kan du vända dig till Datainspektionen eller kontakta Uppsala
universitets dataskyddsombud, via dataskyddsombud@uu.se.

Jag skulle verkligen uppskatta om du tog dig tiden och fyllde i denna enkät!

Tack för ditt deltagande!

Vänliga hälsningar, Linnea Wahlquist :)
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1) Inom ramen för de senaste tre åren: hur
många timmar i veckan läser du på
fritiden?
(Kryssa endast i en)

0-5
6-10
11-15
16+

2) Inom ramen för de senaste tre åren: vad
är den främsta anledningen till att du
läser, på fritiden?
(Kryssa endast i en)

För att lära mig nya saker
För att underhållas
För att fly från vardagen
För att utmana mina tankar
För att kompensera för det
som sker i min vardag

3) Vilket kön har huvudpersonen oftast i de
böcker du läser?
(Kryssa endast i en)

Kvinna
Man

4) Vilka krav ställer du på böckerna du
läser?
(Kryssa i så många alternativ du känner
passar in)

Den ska vara spännande
Den ska vara
underhållande
Den ska vara lärorik
Den ska vara originell
Den ska beröra existentiella
frågor
Den ska ha bra gestaltning
Den ska hjälpa mig att fly
från vardagen
Den ska vara stilistiskt
snygg

5) Hur viktigt/oviktigt är det för dig att
boken du läser ha fått bra kritik?
(Kryssa endast i en)

Inte alls viktigt/helt oviktigt
Lite viktigt
Ganska viktigt
Viktigt
Mycket viktigt
Extremt viktigt
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6) Hur viktigt/oviktigt är det att boken du
läser har vunnit minst ett litterärt pris?
(Kryssa endast i en)

Inte alls viktigt/helt oviktigt
Lite viktigt
Ganska viktigt
Viktigt
Mycket viktigt
Extremt viktigt

7) Vad tycker du stämmer överens med din
syn på populärlitteratur?
(Kryssa endast i en)

Blir underhållen
Blir avkopplad
Kan identifiera mig
Kan drömma mig bort
Blir lätt trött på boken
Det är onödigt
Förstår inte meningen med

det
Det gör människor
dummare

8) Hur väl stämmer/stämmer inte
påståendet för dig?: Populärlitteratur gör
människor dummare.
(Kryssa endast i en)

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

9) Hur väl stämmer/stämmer inte
påståendet för dig?: Populärlitteratur är
omoraliskt.
(Kryssa endast i en)

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

10) Hur väl stämmer/stämmer inte
påståendet för dig?: Populärlitteratur är
slöseri med tid.
(Kryssa endast i en)

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls
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11) Hur väl stämmer/stämmer inte
påståendet för dig?: Finlitteratur är bättre
än populärlitteratur.
(Kryssa endast i en)

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

12) Hur väl stämmer/stämmer inte
påståendet för dig?: Finlitteratur är den
litteratur som människor bör läsa.
(Kryssa endast i en)

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

13) Vad är ditt lagliga kön? Kvinna
Man

52


