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Abstract 
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Aim: The aim with this essay was to examine what people in general think about the two 

concepts popular literature (populärlitteratur in Swedish) and fine literature (finlitteratur in 

Swedish). The point is also to see if you can find a connection between people´s choice of 

literature and their background, in this case their education and income. 

Method: The method I’ve been using is a quantitative survey that resulted in 116 respondents. I 

also did a closer interview with two of the respondents that took part in the survey. 

Theory: In the theory chapter I’ve been following the two models that was created by Robert 

Escarpit and Hans Hertel, these are both available in supplement 1 and 2. 

Results: The results that I came up with from the survey and both interviews is that it does not 

necessarily mean that people that are high educated and with a good income read literature of 

high quality. The study has shown that the literature we chose to read absolutely can depend on 

other factors. Concerning the two concepts that I also have been studying it seems that the 

respondents obviously think different. But most of them seem to agree that fine literature is 

something that is associated with Strindberg, Dostojevskij and books that are written with a 

complex language. While most think that the popular literature is more easy-going and 

associated with Nora Roberts and the Swedish author Camilla Lackberg.  
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1. Inledning 

 

Det har länge talats om att det finns en kvalitetslitteratur och sedan ett slags litteratur som inte 

alls håller lika hög klass, men som läses av den stora massan. Dag Hedman nämner att man ända 

sedan slutet av upplysningstiden har gjort en tudelning av litteraturen i vad som anses ”högt” och 

vad som anses ”lågt”, vilket hänger kvar även idag i de mer välkända begreppen fin- och 

populärlitteratur.
1
 Dessa begrepp kommer att ha en central roll i denna uppsats i och med att de 

både figurerar i den undersökning jag genomfört och i mina frågeställningar. 

 Någon som sedan länge snappat upp den indelning som existerar inom 

litteraturvetenskapen är forskaren Robert Escarpit som skapat en modell som visar på att det 

skulle finnas två litterära kretslopp. Ett höglitterärt och bildat kretslopp som delar referensram 

med litteraturens skapare och förmedlare samt ett folkligt kretslopp som skapar egna folkliga 

textformer. Det är efter Escarpits teorier, som bland annat tas upp i hans bok Sociologie de la 

littérature, som jag främst kommer att arbeta utefter i min analys. 

Enligt min mening är det en ständigt pågående debatt huruvida det är viktigt att 

människan läser böcker eller inte. Parallellt med denna diskussion frågar man sig även om det är 

viktigt att det är kvalitetslitteratur man läser eller om det helt enkelt inte spelar någon roll. Detta 

går jag lite lätt in på under mina två intervjuer för att se vart respondenterna ställer sig i frågan.  

När Zlatans självbiografi kom ut i bokformat 2011 fick den enorma hyllningar och det 

sades att denna bok skulle komma att locka allt fler icke-läsare att öppna en bok. Bland annat så 

skrev DN att boken skulle ”locka pojkar att börja läsa”
2
 och på bibliotekuppsala.se nämner man 

även hur pass många läsare Jag är Zlatan Ibrahimović fått och detta främst bland de som ogärna 

läser.
3
 Bara ett år efter att boken kommit ut dök även en lättläst version upp och detta om något 

visar på att man vill locka fler till antalet och flera olika typer av läsare. På detta sätt blev en 

populärkulturell bok någonting viktigt och uppmärksammat på ett sätt som är sällsynt för den här 

typen av litteratur. 

I och med att det finns så pass många olika varianter av begreppet populärlitteratur vill 

jag förtydliga att jag för att slippa förvirring endast kommer att använda mig av detta ord i 

                                                
1
 Hedman, Dag, Brott, kärlek, äventyr – Texter om populärlitteratur Lund 1995, s.7. 

2
 Dagens nyheter, ”Zlatan får folk att rusa till biblioteket”, http://www.dn.se/kultur-noje/zlatan-far-folk-att-rusa-till-

biblioteket/ (2014-12-09) 
3
 Bibliotek Uppsala, Jag är Zlatan Ibrahimović, https://www.bibliotekuppsala.se/107301/sv/book-suggestions/jag-

ar-zlatan-ibrahimovic (2014-12-12) 

http://www.dn.se/kultur-noje/zlatan-far-folk-att-rusa-till-biblioteket/
http://www.dn.se/kultur-noje/zlatan-far-folk-att-rusa-till-biblioteket/
https://www.bibliotekuppsala.se/107301/sv/book-suggestions/jag-ar-zlatan-ibrahimovic
https://www.bibliotekuppsala.se/107301/sv/book-suggestions/jag-ar-zlatan-ibrahimovic
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uppsatsen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en enkätundersökning, samt två intervjuer, 

undersöka vilken syn människor har på begreppen fin- och populärlitteratur idag. Jag vill ta reda 

på om det går att utläsa ett mönster efter vad man associerar till de båda begreppen. Syftet är 

också att ta reda på vad människor läser och varför samt om svaren på dessa frågor kan kopplas 

samman med deras bakgrund. Med bakgrund kan man åsyfta flera olika omständigheter i en 

människas liv, vad jag dock valt att fokusera denna studie på är inkomst och utbildningsgrad och 

hur eller om detta påverkar människors val av litteratur. 

 Med den här typen av undersökning kan man givetvis inte tala om att all fakta som 

framkommer i resultatet går att applicera på all övrig befolkning som inte deltagit i 

undersökningen. Men med hjälp av ett urval så kommer man i alla fall en bra bit på väg för vad 

som kan tänkas anta gäller för hela den svenska populationen. I och med att urvalet i 

undersökningen var så pass ojämn i sin köns- och åldersfördelning går det givetvis inte att 

bestämma hur hela den svenska befolkningen tycker och tänker kring läsning, men man bör 

kunna utläsa någon typ av mönster för vissa utav grupperna. 

 

1.2 Frågeställningar 

● Finns det en koppling mellan en läsares bakgrund och dennes val av att läsa genrer som 

antingen tillhör fin- eller populärlitteratur? 

● Vad har människor för uppfattning av begreppen fin- och populärlitteratur? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning för att tätt därpå följas av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Under tidigare forskning nämner jag några av de böcker som jag haft hjälp av 

under arbetets gång. Sedan kommer en bakgrund som främst diskuterar de två begrepp som 

uppsatsen kretsar kring, fin- och populärlitteratur samt dess synonymer. Här presenteras även 

Escarpit och Hertels modeller som ligger till grund för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Sedan följer en metod där tillvägagångssätt och utformning av både enkät och intervjuer 

presenteras, här talas även kort om det webbaserade verktyg jag använt mig av under enkäten 



3 

 

samt bortfall som måste räknas med. Sedan följer den del som endast presenterar de resultat som 

enkät och intervjuer kommit fram till. I delen därpå analyseras dessa för att enklare kunna 

komma fram till eventuella slutsatser. Till sist kommer en diskussion där mina slutsatser och 

personliga reflektioner samlas, denna del rundas av med några korta förslag på eventuell 

framtida forskning. Uppsatsen avslutas med en källförteckning samt bilagor. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som bedrivits inom ämnet har fokuserat på populärlitteraturen och dess 

betydelse för litteraturhistorien i stort och dess anhängare. Dag Hedman inleder förordet till 

Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur (1995) genom en upplysning om att 

populärlitteraturen varit ett forskningsaktuellt ämne sedan 1965 då avdelningen för 

litteratursociologi grundades vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Han påpekar 

även att kurslitteraturen inom detta ämne är bristfällig och ser sitt eget verk som ett försök till att 

förbättra detta.
4
  

 En annan bok som diskuterar den så kallade "krisen" som pågår på det litterära fältet är 

Forslid och Ohlssons Hamlet eller Hamilton? Litteraturvetenskapens problem och möjligheter 

(2007). Författarna skriver i det första kapitlet att det är lätt att få intryck att den svenska 

litteraturvetenskapen befinner sig under en ständig kris när man pratar om dess status och 

utveckling.
5
 I inledningskapitlet ställer sig författarna frågande till vilken syn vi idag har på 

litteratur och vad vi menar med det. De ställer sig frågan om det är den traditionella höglitterära 

kanon som vi anser vara litteratur eller om denna diskussion om vad för slags texter vi läser 

redan är föråldrad.
6
  

 Anders Öhman har även skrivit en bok som heter Populärlitteratur. De populära 

genrernas estetik och historia (2002) där han inledningsvis för en diskussion om hög och låg 

litteratur för att sedan gå in på de genrer som populärlitteratur innefattar. 

 Icke att förglömma den forskning som bland andra Robert Escarpit och Hans Hertel ägnat 

sig åt inom ämnet. Deras forskning och kretslopp som skapats har för mig varit till stor hjälp i 

                                                
4
 Hedman 1995, s. 7. 

5
 Forslid, Torbjörn & Ohlsson, Anders, Hamlet eller Hamilton? Litteraturvetenskapens problem och möjligheter, 

Lund 2007, s. 12. 
6
 Ibid., s. 8. 
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mitt arbete och är vad jag anser mest korrekta. Jag kommer att återkomma till dessa senare i 

uppsatsen.  
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2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

 

Man brukar säga att det finns två olika typer av litteratur. Dels den ena som vi kallar finlitteratur 

och dels den som vi i folkmun kallar populärlitteratur (även kallat ful-, mass-, och 

kiosklitteratur). Vilken litteratur som är ”fin” respektive ”ful” och vad detta egentligen innebär är 

något som vi alla är oense om. Men man kan anta att man för att få kalla ett verk för finlitterärt 

så bör det hålla en hög klass vad gäller disposition och språk. Vad "hög klass" och ett bättre 

språk egentligen innebär kan väl ingen komma överens om alla gånger, men man bör kunna prata 

om vissa referensramar som många kan hålla med om. Exempel på sådana verk kan man hitta 

genom att se vad som är en del av den litterära kanon och vad som inte är.  

Populärlitteratur är istället något som inte håller samma typ av kvalitet och är ofta skriven 

med ett lättläst språk, ett språk som alla läskunniga bör kunna hantera och förstå. Det är den 

litteratur som den stora massan (därav masslitteratur) dras till och även sådan litteratur som finns 

lättillgänglig i nästan alla butiker och kiosker (därav kiosklitteratur) nu för tiden. Benämningen 

populärlitteratur är relevant att använda sig av då det avser vilken litteratur som är den mest lästa 

idag, vilket innebär att den också är under ständig förändring. Begreppet fullitteratur kommer sig 

helt enkelt av att det är motsatsordet till finlitteratur. 

Ulf Boëthius är inne på samma spår när han diskuterar vad populärlitteratur egentligen är 

och kommer fram till att man kan urskilja sju olika kriterier som forskare själv förhållit sig till 

när det handlar om att ge frågan ett konkret svar. Det första är att man utgår från den läsande 

publiken, det som läses är det som hamnar under kategorin. Det andra tar fasta på produktions- 

och distributionsförhållandena, med andra ord så får populär- och masslitteratur samma 

betydelse. Den tredje definitionen utgår från det förmodade syftet som boken har, vilket i detta 

fall skulle klassas som underhållningslitteratur. Den fjärde punkten menar att man skulle 

använda sig av ett visst sätt att läsa eller använda litteraturen. Begreppet får då en innebörd som 

läsaren skapar själv när denne läser på ett subjektivt sätt för att skaffa sig exempelvis en lättsam 

njutning. Under punkt fem tar han upp att populärlitteratur kan ses som den lättlästa litteraturen 

som inte ställer några vidare krav på läsaren. Det sjätte sättet definieras som normativt, att 

populärlitteratur påstås vara bristfällig både när man talar om det estetiska och moraliska. Då 

talar man istället om ”skräplitteratur” och ”smutslitteratur”. Det sista och sjunde menar Boëthius 
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handlar om en smaksociologisk aspekt där populärlitteratur har en stor läsekrets samtidigt som 

den anses moraliskt och estetiskt bristfällig.
7
 

När man diskuterar finlitteratur skulle man enklast kunna säga att allt som inte är 

populärlitteratur är finlitteratur, mer eller mindre. I Lennart Skaarets undersökning ”God” och 

”dålig” litteratur tar han upp frågan ”Vem bestämmer då vad som är ’god’ och ’dålig’ 

litteratur?”. I och med att han i denna undersökning studerar läsning i skolan bland både lärare 

och studenter så svarar han även utefter detta. Han säger att de vuxna människorna som arbetar 

inom skolväsendet, exempelvis läroplansförfattare och litteraturpedagoger, också är de som 

väljer ut vilken litteratur som ska anses vara ”god”. Han trycker på att detta förmodligen har att 

göra med deras liknande utbildningar som i sin tur givit dem liknande grund att stå på när det 

gäller dessa frågor.
8
  

Alltså skulle man i det stora hela kunna säga samma sak om all litteratur, att det är den 

utbildade eliten som bestämmer vad som anses som fin litteratur och tvärtom. Ett ganska tydligt 

exempel på detta är kanon. De verk som är en del av vår litteraturhistoria är de verk som forskare 

och proffesorer inom ämnet valt att ta med. Det är verk som rent estetiskt och moraliskt håller en 

högre klass än annan litteratur och förtjänar därför att bli ihågkomna och lästa av fler 

generationer (och som även har blivit lästa av tidigare generationer). 

 

2.1 Robert Escarpits kretslopp 

Robert Escarpit har skapat en modell inom litteraturvetenskapen som är uppbygd av olika 

kretslopp och dessa har jag tänkt applicera på delar av den undersökning som jag gjort. Modellen 

innehåller ett bildat, eller finlitterärt, kretslopp som består av människor som är villiga att visa 

sig kritiska till texter och man kan säga att dessa delar referensram med de människor som 

skapar och förmedlar litteraturen. Sedan finns där ett folkligt kretslopp som består av de 

människor som skapar vissa folkliga textformer själva. Dessa får sina litterära behov 

tillgodosedda utifrån av exempelvis spekulanter och förmyndare.
9
  

I boken Sociologie de la littérature talar han även om hur de mindre och specialiserade 

bokhandlarna tillhör det finlitterära kretsloppet medan kioskerna och de större bokhandlarna som 

                                                
7
 Hedman 1995, s. 17-19. 

8
 Skaaret, Lennart, ”God” och ”dålig” litteratur. Gymnasister och deras lärare om två berättelser, Stockholm 

1971, s. 9-10. 
9
 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Lund 1997, s. 207. 
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säljer stora mängder av samma böcker tillhör de folkliga kretsloppen. Se bilaga 1 för att få en 

bild av hur Escarpits modell är uppbyggd.  

 

2.2 Hans Hertels kretslopp 

Utifrån Escarpits modell skapade Hans Hertel sin egen modell bestående av fem olika litterära 

kretslopp som han döpt till det speciallitterära kretsloppet, det populärlitterära kretsloppet, det 

masslitterära kretsloppet, det intermediala kretsloppet och det orala kretsloppet. Vad som dock 

sticker ut i Hertels modell är den mediehiss han placerat mellan de olika kretsloppen med en 

tanke om att denna ska kunna förflytta verk från antingen det speciallitterära kretsloppet till det 

populärlitterära eller tvärtom. Han menar att modellen han skapat känns mer aktuell i och med 

den mediesituation som vi idag befinner oss i, med litteratur som existerar i olika former och 

kanaler, i jämförelse med hur marknaden såg ut på 70-talet när Escarpits modell först 

presenterades i hans egen avhandling på 50-talet.
10

 Som bilaga 2 finns Hertels modell 

återskapad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Ibid., s. 207-208. 
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3. Metod 

 

3.1 Enkätundersökning 

Jag har bestämt mig för att använda mig av en kvantitativ metod för att kunna få så rättmätiga 

svar som möjligt på mina frågeställningar. I och med att en av mina frågor undrar över 

människors läsvanor - om, vad och varför de läser - så kändes det rimligt att göra en 

undersökning om detta, vilket resulterade i en enkät som lades upp på internet och delades via 

den sociala mediekanalen Facebook. Anledningen till detta var för att undersökningen dels skulle 

nå ut till så många människor som möjligt där de i lugn och ro kunde svara på frågorna och dels 

för att medelåldern på Facebook är den högsta bland sociala medier vilket gav mig en bredare 

åldersskillnad än om jag använt mig av något annat nätverk.
11

  

Efter att jag lagt ut enkäten för första gången den 18 oktober märkte jag ganska snart att 

det var trögt att få in enkätsvar från två grupper - män och pensionärer. Så den 20 oktober gjorde 

jag en efterlysning på Facebook där jag uttryckligen bad män och pensionärer att svara på 

enkäten (eller om människor kunde be sina närstående som tillhörde dessa grupper). Efter denna 

påminnelse tillkom endast 5 män av de sammanlagda 18 som deltog. Pensionärerna ökade dock 

rejält från 2 deltagare till 11 stycken efter publiceringen av denna påminnelse. 

Enkätundersökningen har bestått av 15 stycken ganska korta och mestadels slutna frågor 

för att lättare kunna generalisera och dra slutsatser från deltagarnas svar. Ett par frågor har varit 

öppna helt enkelt för att min ena frågeställning krävt det. För att kunna få svar på hur människor 

ser på fin- samt populärlitteratur så var det nödvändigt att låta dem formulera sina svar själva. 

 Jag valde också att vid ett tillfälle be en bekant att sprida enkäten via mail till några utav 

dennes bekanta. Helt enkelt för att nå ut till fler deltagare inom kategorin pensionärer vilket 

dessvärre inte lyckades i så stor utsträckning via Facebook. 

 De fem första frågorna ställs med avsikt av att ta reda på vilken typ av person som svarar 

och vilken ungefärlig samhällsklass denne tillhör, alltså all grundläggande information. Dessa 

frågor var alla obligatoriska då övriga svar hade varit irrelevanta om dessa inte besvarats korrekt. 

Kön 

                                                
11

 Iis.se, Svenskarna och internet, http://www.iis.se/docs/sociala_medier_SOI2014.pdf (2014-11-05). 

http://www.iis.se/docs/sociala_medier_SOI2014.pdf
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Ålder 

Högst avslutad utbildning 

Huvudsaklig syssla 

Inkomst 

 

Sedan följer de frågor som har med själva ämnet att göra. Den första frågan väljer om deltagaren 

ska skickas vidare till nästkommande frågor som behandlar deras läsvanorna mer ingående. Eller 

så skickas deltagaren vidare till de fem sista frågorna som handlar om de två begrepp som min 

uppsats kretsar kring - finlitteratur och populärlitteratur. 

Brukar du läsa böcker? 

Ungefär hur många böcker läser du i månaden? 

Vilken/vilka genrer läser du helst? 

Vilken är den störst anledningen till att du läser? (Öppet svar tillgängligt) 

Vilket av dessa gör du oftast? (Köper böcker eller lånar på bibliotek) 

 

Samt de sista fem frågorna som alla deltagare svarade på, med undantag för de två “om ja”-

frågorna som inte var obligatoriska. 

Har du någonsin hört begreppet finlitteratur? 

Om ja, vad betyder begreppet för dig? Ge gärna ett exempel på en bok eller författare som du 

tycker hör ihop med begreppet. 

Har du någonsin hört begreppet ful-, populär-, kiosk- eller masslitteratur? 

Om ja, vad betyder begreppet för dig? Ge gärna ett exempel på en bok eller författare som du 

tycker hör ihop med begreppet. 
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Om du känner till begreppen ovan, tycker du att de är användbara i dagens samhälle? 

 

Anledningen till att jag valde att skriva fyra olika varianter av populärlitteratur under de sista 

frågorna var för att jag själv anser att de är mer eller mindre lika välkända. Jag tänkte att det 

kunde bli enklare för deltagarna att relatera till något av begreppen då det kan vara så att de 

används olika mycket inom olika kretsar. Jag hade gärna gjort samma sak med finlitteratur om 

det funnits tydliga alternativ, men det är snarare ett begrepp som talar för sig själv och som står 

utan någon direkt synonym.  

 

3.2 Intervjuer 

Jag har också valt att göra två stycken lite mer djupgående intervjuer. Jag valde att leta efter 

deltagare till intervjun via Facebook även denna gång och skrev i min efterlysning att det enda 

kravet var att man tidigare skulle ha deltagit i min enkätundersökning som ju spreds på samma 

sätt. Jag lät detta ligga tillgängligt i ett dygn och efter detta lottade jag fram två deltagare utav de 

sammanlagda nio som sagt att det var intresserade.  

 Då det inte fanns möjlighet för mig att göra båda intervjuerna personligt valde jag att 

göra dem privat via Facebook, för att utgångspunkten skulle vara densamma för båda. Sedan 

bestämde vi tillsammans en tidpunkt då vi båda skulle vara online och de skulle få frågorna 

skickade till sig en och en. Detta för att få så spontana och korrekta svar som möjligt. Personerna 

i fråga har fått nästan exakt likadana frågor ställda till sig, bortsett från några följdfrågor som 

ställts utifrån vad de svarat. Frågorna är både liknande de som ställdes under 

enkätundersökningen samt utgår till viss del från det resultat som enkätundersökningen visat där 

jag ber om personliga reflektioner kring detta. 

 De fyra första frågorna ställdes i syfte att ta reda på vilken typ av bakgrund och 

nuvarande tillstånd som personen i fråga har. 

Kön 

Ålder 

Högst avslutad utbildning 
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Huvudsaklig syssla (yrkestitel eller ämne för studier) 

 

Sedan ställdes de frågor som behandlade ämnet i sig för att ta reda på vad personen i fråga tycker 

om de olika begreppen och enkätresultaten, samt för att jämföras med den andra respondenten. 

Vid något tillfälle förekom även en följdfråga vilket känns oundvikligt vid en intervju. Dessa 

framkommer tydligt under resultatframställningen på sida 19. 

Vad brukar du läsa för typ av böcker och varför? 

Vad betyder fin- och populärlitteratur för dig? 

Tycker du att det är relevant att använda sig utav dessa begrepp idag? 

Om ja, varför och hur bör de i så fall användas i vårt samhälle? 

Jag har gjort en enkätundersökning där många av de medverkande tycks läsa mer 

populärlitteratur än finlitteratur. Varför tror du att det är så? 

Deckare är ju en genre som är en del av populärlitteraturen. Flera som medverkat i min enkät 

har svarat att de helst läser deckare, men har på senare fråga mer eller mindre kritiserat 

populärlitteratur. Varför tror du att det är så? 

Det verkar ständigt pågå en debatt om det är relevant vad man läser, bara man läser något. Vart 

ställer du dig i denna fråga? 

 

 

3.3 Verktyg 

Det finns en hel del hjälpmedel på internet om man vill genomföra en enkätstudie. Jag valde att 

använda mig av en hemsida som heter www.webbenkater.com där man gratis kan skapa ett konto 

och enkätundersökningar. 

 Enkäten låg automatiskt öppen i en månad, från den 18 oktober till och med den 19 

november. Dock så kom det endast in svar mellan den 18 oktober och 27 oktober. 

 Analysen utav enkäten har underlättats enormt genom att hemsidan skapar egna diagram 

för alla frågor som man har kunnat använda sig av och dessa finnes som bilaga 3. Man har även 
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kunnat filtrera svaren genom att till exempel se hur alla män har svarat eller hur de lågavlönade 

har svarat, vilket har underlättat för analysen. Sedan har man haft tillgång till varje respondent 

individuella svar. 

 

3.4 Kvantitativ studie 

Precis som Jan Trost påpekar att man bör göra så har jag utifrån mitt syfte med denna uppsats 

valt att använda mig av en kvantitativ analys. Han menar att människor alltför ofta har en vision 

om att en undersökning av något slag ska ske. I och med att metoden då är det första som 

bestäms så resulterar det i att syftet med det man gör hamnar i kläm.
12

 Det är därför viktigt att 

först göra klart med syftet av, i mitt fall, uppsatsen och sedan bestämma sig för hur man ska gå 

till väga för att nå ett resultat.  

En kvantitativ undersökning vill ta reda på frekvenser inom antingen en speciell grupp 

eller inom hela urvalet. Man vill kunna presentera ett ungefärligt mönster hos deltagarna utifrån 

de slutgiltiga siffror som kommer fram vid en analys av undersökningen. Trost kallar det "att 

man vill uppskatta befolkningsparametrar".
13

 Och det är precis det jag vill göra med denna 

undersökning. Jag vill påvisa att de resultat som jag kommer fram till i min studie kan gå att 

applicera på vårt lands hela population. Det är möjligt att en viss andel av urvalet och deltagarna 

också kan utgöra en lika stor andel av Sveriges befolkning. 

 

3.5 Bortfall 

Att diskutera bortfall vid undersökningar som denna ses som en självklarhet. Ju mer bortfallet 

växer ju mindre blir antalet svarande och i slutändan kan frågeundersökningen som 

insamlingsmetod komma att tappa i värde och förtroende.
14

 Trost talade lite om just bortfall 

under rubriken med samma namn i Enkätboken. Han talade bland annat om hur det under 50-

talet diskuterades att bortfall i denna bemärkelse hade olika mängd inflytande över 

undersökningen beroende på hur omfattande den var. Låg bortfallet på under fem procent av hela 

massan så kunde man bortse från detta, låg det på mellan fem och femton procent ansågs det vara 

viktigt att göra en analys av detta och om bortfallet bestod av mer än femton procent så skulle 

                                                
12

 Trost, Jan, Enkätboken, Lund 2001, s. 14. 
13

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Lund 1997, s. 15. 
14

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Visby 2012, s. 187. 
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man vara tvungen att slänga allt material. Denna inställning är dock inte lika hårdnackad idag 

sedan 1970-talet då man blivit mer medveten om att stora bortfall kan ske och att det inte alltid 

behöver innebära problem för undersökningens utgång, utan att det också kan komma att ge 

sanningsenliga svar.
15

 

 Det första och viktigaste bortfallet som måste nämnas är det faktum att hela 20 stycken 

av de deltagande vid enkäten har valt att inte slutföra den. Alltså är antalet “korrekta” deltagare 

116 och inte 136. Det är alltså endast de 116 slutförda enkäterna som kommer att studeras under 

resultat och analys. Vad som är intressant med detta skulle vara att studera just dessa 20 som valt 

att avbryta enkäten lite närmre för att leta reda på något typ av mönster, vilket jag också har 

gjort. Av dessa var 3 stycken män och en könlös som valde att sluta svara på enkäten på olika 

ställen av anledningar som man inte vet om. De övriga 16 var alltså kvinnor och hela 14 stycken 

av dessa har stannat på exakt samma fråga i enkäten. De har alla valt att inte svara på de fem 

sista frågorna vilka alla handlar om hur de själva ser på de två begreppen fin- och fullitteratur. 

Detta kan givetvis bero på ett flertal olika anledningar och är bara något man kan spekulera 

kring. Jag tror dock inte att det hela går att skylla på endast sammanträffanden, utan jag tror 

istället att flera av dem valt att stanna där på grund av bristande kunskap. Det känns som ett 

ganska vanligt fenomen för människan att man inte vill visa sig svag eller ointelligent oavsett om 

det är något man utsätts för i verkliga livet eller som här, helt anonymt. Om de hade valt att svara 

nej eller vet ej på frågorna är det möjligt att deras brist på kunskap inom detta område blir för 

påtagligt och därmed jobbigare att hantera, därför låter man bli helt och hållet. 

 Något som jag hade kunnat göra bättre vad gäller utformningen av enkäten och som 

också hade kunnat ge fler svar hade varit om det funnits en tydligare beskrivning att läsa innan. I 

och med att nästan alla svar bör kommit från att människor klickat sig vidare från Facebook så 

hade säkert en erinran om anonymitet gjort att folk vågat svara mer sanningsenligt på hela 

enkäten utan några problem. Det sammanlagda bortfallet hade förmodligen blivit mindre än 20 

stycken. Hade man även talat om i rubriken eller i meddelandet som fick ut på Facebook att man 

ville ha svar från alla, läsare som icke-läsare, så hade nog det också bidragit till fler deltagare. Ett 

par manliga personer talade nämligen om för mig personligen att de inte läser alls och därför 

kändes det som en onödig enkät för dem att göra. Detta hänger därmed inte alls ihop med de 

resultat jag fick in på icke-läsarna som endast var 13 stycken av alla 116 (11%), varav 9 kvinnor 

                                                
15

 Trost 2001, s. 118. 
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och 4 män. Ser man på en undersökning som SCB gjort så var det ca 10% av kvinnorna som var 

icke-läsare år 2002 varav ca 20% män.
16

 Det blir alltså något snedvridet i denna enkät eftersom 

antalet deltagande män var förhållandevis få och siffrorna kring icke-läsarna ses också som något 

lågt med tanke på Statistiska centralbyråns undersökning. 

 Nu hade jag en någorlunda bra spridning på åldrarna av de deltagande där de flesta var 

mellan 20-50 år gamla. Den mest underrepresenterade gruppen var pensionärerna (procent på 

antal pers över 65) vilket ju är förståeligt på grund av sättet jag valde att sprida den på. Kanske 

hade spridningen blivit vidare om jag till exempel stått på en offentlig plats och bett folk svara på 

den, dock så tror jag inte deltagandet hade varit lika stort och många hade nog stressat sig 

igenom svaren vilket hade kunnat bidra till mindre sanningsenliga svar. Ett tag var jag inne på att 

stå vid ett bibliotek och fråga människor, men insåg snabbt att detta hade bidragit till att endast få 

svar från redan aktiva läsare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16

 Statistiska centralbyrån, Läsa och bläddra, 

http://www.scb.se/statistik/OV/ov0014/_dokument/Lasa_och_bladdra.pdf (2014-11-13). 

http://www.scb.se/statistik/OV/ov0014/_dokument/Lasa_och_bladdra.pdf
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4. Resultat 

 

4.1 Resultatredovisning av enkätundersökning 

Under denna rubrik kommer resultatet från enkätundersökningen att redovisas från den första 

frågan till den sista. Inga personliga reflektioner eller analytiska utlåtanden kommer att yttras. 

Som även nämndes under rubriken bortfall har jag valt att endast ta med de enkäter som blivit 

slutförda i mitt resultat och i min analys då detta ger en tydligare bild av de som faktiskt 

medverkat från början till slut. För att se diagram på frågorna se bilaga 3. Alla frågor, förutom de 

tre med fria svar (det vill säga ålder samt egna reflektioner kring fin- och populärlitteratur), ska 

där finnas redovisade för enklare överskådning. 

 Den första frågan i enkäten frågade efter personens kön och utav de 116 deltagarna så var 

15,5% (18 st) män och 84,5% (98 st) kvinnor. Anledningen till varför det var så pass mycket fler 

kvinnor än män som deltog är oklar.  

 Nästa fråga ville veta personens ålder och här har jag valt att visa åldersfördelningen 

genom diagramet nedan. Majoriteten av deltagarna var mellan 21-25 år och stod för hela 31% av 

av alla insamlade svar. I övrigt var åldrarna mer eller mindre utspridda bortsett från en liten topp 

vid åldersspannet 46-50. Medelåldern på respondenterna var 38 vilket kan anses vara rimligt då 

åldrarna varierat från 19 upp till och med 80. 

 

 Vid fråga tre undrade jag vilken som var personens högst avslutade utbildning. Av de 

olika studienivåerna hade 6% (7 st) avslutat en utbildning vid grundskola, 53,4% (62 st) vid 
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gymnasieskola och 40,5% (47 st) vid högskola. Jag valde att göra detta till en definitionsfråga 

som respondenten själv fick ta ställning till. Om de själva anser att ordvalen "avslutad 

utbildning" avser ett helt program på högskola eller endast någon enstaka kurs. Därför kan de 

40,5% som svarat högskola på frågan ha väldigt olika erfarenhet av högskolestudier. Trots 

problematiken kring hur högskolestudier definieras så stämmer denna siffra på 40,5% 

någorlunda väl överens med en undersökning gjord av SCB. De presenterade 2014-01-01 siffror 

på hur stor del av vår svenskfödda befolkning mellan åldrarna 16-74 som slutfört en 

förgymnasial-, gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Där framkom att 33% slutfört en 

eftergymnasial utbildning, 14% med en utbildning kortare än 3 år samt 19% som slutfört en 

utbildning som varat 3 år eller längre. Denna undersökning går att hitta i sin helhet på scb.se och 

heter Utbildningsnivå för befolkningen efter inrikes/utrikes född, kön och åldersgrupp 2013.
17

  

 Fråga fyra villa ta reda på vad personen i fråga hade för huvudsaklig syssla och fick 

därmed fem olika svarsalternativ att välja mellan. 9,5% var pensionärer, 57,8% var arbetande, 

26,7% var studerande, 4,3% var arbetssökande och 1,7% valde alternativet som jag döpt till 

annat. 

 Fråga fem ställdes för att ta reda på vilken årlig inkomst respondenterna har för att i och 

med detta kunna koppla dem till en eventuell samhällsklass. Svaren som kom in var jämt 

fördelade mellan de fyra spann som man kunde välja mellan. 27,6% visade sig tjäna mellan 0-99 

999 kr, 21,6% tjänade mellan 100 000-199 999 kr, 24,1% tjänade mellan 200 000-299 999 kr och 

26,7% tjänade mer än 300 000 kr. 

 Efter dessa frågor som rörde respondentens grundläggande fakta kom de fram till de 

frågor som rör uppsatsens huvudsakliga ämne, nämligen läsvanor och kunskap om de två 

begreppen fin- samt populärlitteratur. Den första frågan inom ämnet undrade kort och koncist om 

respondenten brukar läsa böcker. Där svarade 88,8% (103 st) ja och 11,2% (13 st) svarade nej. 

Alla frågor fram till och med denna valdes att göras till obligatoriska då informationen som de 

samlar in var viktiga för det slutgiltiga resultatet och för att kunna svara på de frågeställningar 

jag ställt. Antalet respondenter som fortsätter från och med denna fråga var alltså 103 personer, 

vilka alla svarade på frågorna 7-9 som var frivilliga. 

                                                
17

 Statistiska centralbyrån, Utbildningsnivå för befolkningen efter inrikes/utrikes född, kön och åldersgrupp 2013, 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-

utbildning/Befolkningens-utbildning/ (2015-01-05). 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/9568/9575/36661/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/
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Om personen svarade ja på förra frågan skickades de i så fall vidare till fråga nummer sju som 

ville veta ungefär hur många böcker de läste på en månad. Utav de fyra alternativen valde 17,5% 

svaret som löd mindre än 1, 51,5% svarade 1-2, 22,3% svarade att de läser mellan 3-5 böcker i 

månaden och 8,7% svarade mer än 5. 

 Fråga åtta ställdes för att få ett mer specifikt svar på vad personen i fråga helst läser för 

typ av genre. Här fick de välja mellan sju olika alternativ och även en gräns på max tre alternativ 

per person vilket stod som information innan frågan. 26,2% (27 st) svarade facklitteratur, 47,6% 

(49 st) svarade deckare, 32% (33 st) svarade biografier/memoarer, 2,9% (3 st) svarade 

diktsamlingar, 67% (69 st) svarade romaner, 17,5% (18 st) svarade fantasy och 12,6% (13 st) 

svarade att de helst läser något helt annat. Syftet med denna fråga var att studera om man faktiskt 

kan dra någon slutsats mellan vad människor läser och vilken utbildning eller inkomst de har. 

 Nästa fråga ville veta vilken som är den största anledningen till att respondenten läser. 

Där svarade 51,5% att det främst är på grund av att bli underhållen, 30,1% svarar att det är på 

grund utav avslappning, 13,6% säger att det främst beror på lärdom antingen på grund av studier 

eller inte och 4,9% svarar att det är på grund av något annat. På denna fråga fick endast ett svar 

lämnas och de som valt att svara annat fick även chans till att utveckla svaret i ett tillagt fält, 

vilket också alla av de fem gjorde. Deras svar löd; "skriver själv artiklar och manus till böcker", 

"tro", "underhållning men pluggar tillfälligt", "insikter om min tid på jorden" samt på grund utav 

"intellektuell stimulans, kunskap".  

 Fråga nummer tio var också en utav de frivilliga frågorna, men som inte fick svar från 

alla 103 respondenter som gick vidare från fråga sex utan istället fick jämna 100 svar. Den 

ställdes med anledning av att ta redan på om personerna oftast brukar köpa böcker i butik eller 

låna på bibliotek. Orsaken till varför tre av dem inte valt att svara på frågan är oklar.  Här 

svarade i varje fall 81% att de oftast köper böcker i butik och 19% att de brukar låna på bibliotek. 

Syftet med frågan var att undersöka om det kan finnas ett samband mellan låginkomsttagare och 

biblioteksbesökare.  

 Om man tidigare svarade nej på frågan om man brukar läsa böcker eller ej så blev man 

automatiskt framflyttad till fråga elva. Den här frågan undrade kort och koncist om man 

någonsin hört talas om begreppet finlitteratur. Där fick jag till svar att 62,9% hade hört det förr 

medan 37,1% svarade nej. Denna fråga var obligatorisk då jag anser att det är en av 

huvudfrågorna som kommer att ligga till grund för diskussionen kring de två begreppen. 
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Sedan valde jag att ställa fråga tolv som en frivillig fråga där jag bad personen att utveckla vad 

begreppet betyder för just dem. Det tillades även att de till exempel kunde ange en författare eller 

ett verk som de anser hör ihop med begreppets innebörd. Här fick jag in 66 stycken svar av de 

116 som medverkade och dessa har jag gått igenom en och en för att studera vilka faktorer eller 

betydelser som nämns mest. Jag skapade därmed egna rubriker som visar vilka ord som nämnts 

och inom vilka ämnen de svarande hållit sig till för att på ett enklare tillvägagångssätt kunna 

framföra statistisk fakta på majoritetens svar. Rubrikerna jag valde att använda mig av var poesi, 

motsatsen är populärlitteratur, pristagare/nobelpris, klassiker, intellektuellt och hög kvalitet, svårt 

(baserat på språk och övrigt innehåll) samt läser inte. Det var 44 av de sammanlagda 66 

respondenterna som hamnade under någon eller några av dessa rubriker, vilket står för 66,6% av 

alla svar. 

 Av de 66 som valt att svara på frågeställningen har 6 personer sagt att de kopplar samman 

finlitteratur med poesi och diktsamlingar. 7 stycken har på ett eller annat sätt nämnt att motsatsen 

till finlitteratur är populärlitteratur. 14 stycken nämnde ordet nobelpris eller pristagare. 9 

personer nämnde någonstans i sitt svar ordet klassiker. 9 personer har på ett eller annat sätt 

skrivit att de uppfattar finlitteraturen som en intellektuell litteraturform som håller en hög 

kvalitet. 12 av respondenterna har skrivit att antingen de själva eller andra kan uppfatta 

finlitteraturen som svår, både i sitt språk och övrigt innehåll. Av de 66 svarande har 44 av dem 

svarat på så sätt att de hamnat under någon eller flera av dessa rubriker. Övriga 22 har antingen 

svarat som ett fåtal andra deltagare eller så har de endast svarat genom att ange en författare 

och/eller verk som de tycker sammanfaller under begreppet finlitteratur. Ett par av 

respondenterna valde att svara med humor där en av dem exempelvis angav Knasen som ett 

finlitterärt verk. Endast en person nämnde kanon i sitt svar. 

 Det var även en hel del författare som nämndes några enstaka gånger under svaren. Bland 

andra Kafka, Proust, Lagerlöf, Camus, Mo Yan och Joyce. De två författare som uppgavs flest 

gånger (antingen med namn eller verk) var Strindberg med hela 10 omnämnanden och 

Dostojevskij med 7 stycken.  

 Fråga tretton var återigen obligatorisk, av samma anledning som fråga elva, och ville ta 

reda på hur många som sedan tidigare var bekant med begreppet populär-, kiosk-, mass- eller 

fullitteratur. Där svarade 75% ja och 25% svarade nej.  
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Fråga fjorton var formulerad precis som fråga tolv men handlade istället om begreppen populär-, 

kiosk-, mass- och fullitteratur. Av de sammanlagda 116 deltagarna vid enkäten så har 81 av 

dessa valt att svara på denna fråga. Precis som vid fråga tolv så valde jag här att utgå från ett 

antal rubriker som stod för majoriteten av alla insamlade svar. Rubrikerna som jag valt att arbeta 

med här är deckare, Harlequin, chiclit, lättläst, pocket, riktar sig till massan/massproduktion, 

roman och kärlek/romans. 51 personer av totalt 81 respondenter har svarat med ord som placerat 

dem under någon/några av rubrikerna som presenterades ovan, vilket är 62,9%.  

 Antal svar som innehöll ordet deckare var 9 stycken och chick lit 5 stycken. 12 personer 

har nämnt Harlequin-böcker och 6 personer har nämnt ordet pocket. 14 stycken skrev att de 

upplever populärlitteratur som lättlästa texter. Ordet kärlek eller romans förekom vid hela 10 

olika tillfällen och roman 7 gånger. Till sist så svarade 14 personer att enligt dem så är 

populärlitteratur något som riktar sig till den stora massan och som vanligtvis blir 

massproducerat. Övriga 30 respondenter har bland annat skrivit att de kommer att tänka på 

noveller, både i och utanför veckotidningar, böcker man hittar i matbutiken, serietidningar eller 

att de ofta handlar om sjukhusmiljö. Ett par av dessa har även skrivit att de hört begreppet förr 

men att de är osäkra på exakt vad det betyder eller att de inte kommer på någon/något just då. 

 Här fick de också chansen att skriva eventuella författare eller särskilda verk de tänker på 

när de hör begreppet. Den författare som omnämndes mest med 14 gånger vad Camilla 

Läckberg. Längt därefter kom Nora Roberts på 5 gånger, Sigge Stark på 3 gånger och Liza 

Marklund på 3 gånger. Övriga som nämndes vid namn var Denise Rudberg, Sidney Sheldon och 

Barbara Cartland. 

 Under den sista och femtonde frågan ville jag veta om respondenten i fråga anser om det 

känns relevant att använda dessa begrepp i vårt samhälle. Frågan ställdes för att se svart på vitt 

vart just dessa deltagare ställer sig i frågan, som faktiskt är en utav de två som ligger till grund 

för denna uppsats. Jag valde även att göra denna fråga obligatorisk då den kändes viktig att få 

svar på. Här fick de välja mellan tre svarsalternativ; ja, nej eller vet ej, det sistnämnda helt enkelt 

för att inte tvinga någon till ett antingen positivt eller negativt svarsalternativ på grund av 

bristande kunskap eller liknande. Majoriteten svarade vet ej på frågan med 45 av rösterna, vilket 

betyder 38,8%. 36,2% (42 st) svarade ja och 25% (29 st) svarade nej. 
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4.2 Resultatredovisning av intervjuer 

Den första personen jag intervjuade var en kvinna i 22-års åldern. Hennes högst avslutade 

utbildning var på gymnasiet och studerar för närvarande till socionom på universitetsnivå.  

Först och främst ville jag veta vad hon helst läser för typ av böcker och varför: 

”Biografier. Det är intressant att läsa om personers egna erfarenheter och vad de varit med om.” 

Sedan ställde jag en fråga om vad de två begreppen fin- och populärlitteratur betyder för just 

henne: ”Aktuell litteratur som belyses i exempelvis media och är mycket omtalat.” Här blev jag 

osäker på om personen i fråga förstått att det var två olika begrepp, med olika betydelser, jag 

talade om så därför ställdes en följdfråga som inte var förutbestämd. Vilken tycker du är den 

största skillnaden mellan dessa två begrepp, varpå svaret blev: ”Det första jag tänker på när jag 

hör ordet finlitteratur är litteratur som inte är dramatisk. Den typen av litteratur är rogivande och 

välformulerat för de med stort ordförråd. Populärlitteratur är istället litteratur som sprider sig lätt, 

som Harry Potter och Flickan som lekte med elden.”  

Sedan fortsatte jag med att fråga om det är relevant att använda sig utav dessa begrepp 

idag. ”Det beror på om jag tolkat dem ’rätt’. Om det faktiskt är så att begreppen är djupare än så 

här kan det vara svårt att förstå innebörden av dem, och därmed kan det vara bra att göra en ny 

formulering av dem.” Varför och hur bör i så fall begreppen användas i vårt samhälle? 

”Förmodligen skulle man kunna använda andra begrepp för att förklara innebörden av den typ av 

litteratur man menar. Men dessa ringar in en viss typ av litteratur, vilket gör det lätt för bland 

annat bibliotekarier och bokhandlare att hjälpa sina kunder mot ’rätt’ riktning när kunder är i 

behov av hjälp. Sedan kan självklart delar av ett samhälle anse att man sätter in ’fel’ typ av 

böcker i detta fack, vilket kan göra att folk blir upprörda. Det kan handla om att boken är 

utmanande eller provocerande, vilket gör att delar av ett samhälle inte vill belysa denne bok, så 

att fler läser den.”  

Avslutningsvis ville jag ta reda på vad respondenten ansåg om vissa fakta som 

framkommit under enkäten. Först ville jag veta varför hon tror att det är vanligare att man läser 

populärlitteratur än finlitteratur, då detta var något som min undersökning visade. ”Jag tror det är 

just för att det är den typen av litteratur uppmärksammas i bland annat media.” Nästa fråga 

undrade varför hon trodde att flera av dem som läser deckare senare i enkäten mer eller mindre 

kritiserade populärlitteraturen. Varpå hon svarade: ”Jag tror det handlar om okunskap. Man vet 

helt enkelt inte att genren deckare faller in under populärlitteratur.” Sist så ville jag veta vart hon 
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ställer sig i frågan om huruvida det är viktigt vad man läser, eller om det viktiga är att man över 

huvudtaget läser. ”Jag tror att människan behöver läsa för att hålla hjärnan aktiv. Men beroende 

på yrke anser jag att man bör se över denna fråga om det ens är viktigt att läsa böcker privat. 

Sedan anser jag att valet av litteratur är av mindre betydelse. Den kan man anpassa själv efter 

intresse och svårighetsgrad.” 

 Nästa respondent var 47 år gammal och även hon en kvinna. Hon har grundskola som sin 

högst avslutad utbildning och arbetar som elevassistent.  

På första frågan om vad hon läser och varför svarade hon ”Oftast böcker som utspelar sig i 

Sverige, t.ex deckare och romaner. Därför att jag vill kunna identifiera mig med böckerna.” 

Sedan ställde jag frågan om vad fin- och populärlitteratur betyder för just henne. Hon svarade att 

hon inte riktigt vet vad begreppen betyder men att hon kunde identifiera författarna Liza 

Marklund, Camilla Läckberg, Åsa Larsson och Stig Larsson med populärlitteraturen. Nästa fråga 

ville ta reda på om hon tycker att dessa begrepp är användbara idag varpå jag fick till svar att nej, 

det tycker hon inte. Jag frågade även varför hon tror att det är vanligare att man läser 

populärlitteratur än finlitteratur och då fick jag ett kort och koncist svar ”På grund av reklam.”  

Näst sista frågan ville ta reda på varför hon tror att deckarläsarna mot slutet av enkäten 

kritiserar sig själva och den litteratur de läser. ”De kanske inte vet vad det innebär att kallas 

populärlitteratur.” Sista frågan handlade om huruvida det är viktigt vad man läser, bara man läser 

över huvudtaget och vart hon ställer sig i frågan, där fick jag till svar att ”Har alltid trott på att 

man bör läsa mycket för att det är positivt för alla individer. Det är utbildning. Barnen bygger på 

sina ordförråd om de läser samtidigt som deras fantasi får härja fritt.” 
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5. Analys och tolkning 

 

Under denna rubrik kommer jag att analysera relevanta frågor och svar från 

enkätundersökningen samt de två intervjuerna för att se om resultatet kan komma att bidra till att 

mina två frågeställningar blir besvarade. 

Som tidigare presenterat under resultatdelen visade undersökningen att de två populäraste 

genrerna hos respondenterna var deckare med 47% av rösterna och romaner med 67%. När just 

dessa respondenter granskades närmre kom jag fram till att majoriteten, hela 38% av 

deckarläsarna, hade en årsinkomst på mer än 300 000 kr. Den näst största gruppen tjänade 

mellan 200 000 - 299 999 kr med 30% av alla svar. På frågan om deras utbildning svarade 53% 

att de hade gymnasie som högst avslutad utbildning och 42% svarade högskola. Endast 4% 

svarade grundskola, men då är trots allt detta en minoritetsgrupp bland respondenterna, där 

endast 6% av hela urvalet har grundskola som högst avslutad utbildning. Därför kan det bli svårt 

att över huvudtaget räkna med denna grupp. Siffrorna förvånade mig just för att de inte stämde 

överens med de tankar jag hade kring genren. Deckare har sedan länge varit en genre som hållit 

väldigt låg klass stilmässigt och samhället i stort har varit med och målat upp den typiska 

deckarläsaren som en lågutbildad och lågavlönad person som nöjde sig med att läsa 

”skräplitteratur”, vilket är en kategori där många deckare idag hamnar. 

Jag har även insett nu att det kan bli problematiskt att över huvudtaget diskutera genren 

roman och de respondenter som helst läser denna genre. Romanen är ju en genre som hängt med 

väldigt länge och som bara blir bredare och bredare med tiden, idag kan du kalla flera olika typer 

av böcker för en roman, därför vet jag inte riktigt om man kan utläsa något hos romanläsarna 

som blir användbart till min studie. Då dessa antingen kan vara människor som slukar 

Strindbergs romaner mest eller några som föredrar kärleksromaner från Harlequin. Steget mellan 

dessa två typer av romaner, anser i alla fall jag själv, är väldigt stort. Enligt vad 

enkätundersökningen visat tänkte många på Strindberg när de tänkte på finlitteratur och många 

nämnde Harlequin när de skulle associera något till populärlitteratur. Där finns alltså den där 

skillnaden mellan ”högt” och ”lågt” som tidigare nämnts. 

 Jag hade väntat mig svar som tydligt skulle visa att människor med lägre lön och låg 

utbildning var de främsta anhängarna till populärlitteratur, främst på grund utav de förutfattade 

meningar som faktiskt finns i vårt samhälle kring detta ämne. Men frågan ovan visar snarare 
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tvärtom, framför allt när det handlar om inkomst, att dessa är människorna som helst väljer 

lättare litteratur att lägga sin tid på (om man utgår från de åsikter kring populärlitteratur som 

många hade). En egen teori jag har kring detta är att populärlitteraturen är en lättillgänglig 

litteraturform och tjänar man mer än den så kallade medelklassen antog jag att denne arbetar 

mycket och därmed har brist på tid för att leta annan litteratur än den som finns att köpa i 

Pressbyrån på väg till arbetet. Än mindre tid till att läsa mer komplicerade texter där hjärnan får 

arbeta mer för att få insikt och förståelse. Om man även ser till det låga antalet (3) som svarade 

att de helst läser diktsamlingar så kan detta tolkas som att en anledning till detta kan vara på 

grund av att medelåldern bland respondenterna var 38 år. En ålder där de flesta har en 100% 

sysselsättning och för lite tid över till läsning som kräver eftertanke, vilket jag anser att dikter 

gör. 

 Ytterligare en fråga som jag ansåg intressant i förhållande till mina frågeställningar är 

den som undrar om man oftast köper böcker i butik eller lånar på bibliotek. Som bekant så 

svarade 81% att de oftare köper sina böcker i butik och även här trodde jag att det skulle vara 

vanligare att en person med högre lön valde att köpa istället för att låna. Men bland köparna så 

var procentsatserna väldigt jämlika mellan 20-30% på alla fyra inkomstspann. Bland 

biblioteksbesökarna var det jämnt mellan de som tjänade mellan 0 - 99 999 och de som tjänar 

mer än 300 000 på 42% respektive 31%. Gällande utbildningsgrad hos alla som svarat på frågan 

så var det jämnt fördelat mellan gymnasie- och högskola. Det här visar alltså att inkomst och 

utbildning i detta fall inte alls haft någon direkt inverkan på dessa människor. Snarare kan det 

nog handla om huruvida de bor i närheten av ett bibliotek eller ej och om tiden finns för att ta sig 

dit. Idag finns ju böcker att köpa inom dagligvaruhandeln och det är en försäljning jag tror ökat 

de senaste åren, helt enkelt för att det är lättillgängligt för konsumenterna och att man besöker 

dessa butiker oftast flera gånger i veckan. 

 Escarpit talar om att begreppet litteratur har sitt ursprung i vad han kallar de ”bildades” 

kategori. Och dessa bildade utgjorde förr en sluten kast där alla var en del av samma 

samhällsklass samt tillhörde de liknande sociala och yrkesmässiga grupper. Idag kan man enligt 

Escarpit ”[...]definiera de bildade som personer, som har erhållit en tillräckligt hög intellektuell 

skolning och estetisk fostran för att kunna bilda sig en personlig litterär uppfattning, som har 

tillräckligt med fritid för att läsa och som fogar över resurser, som medger regelbundna 

bokinköp.” Utifrån Escarpits egna ord skulle jag säga att vem som helst kan anses vara bildad 
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och detta kan bero på flera olika faktorer som utbildning, socialt umgänge och fritidsläsning för 

att nämna några. Därför kan det förmodligen vara svårt att säga att människors bakgrund, i form 

av sin sociala position, påverkar ens läsning i så hög grad då det efter min undersökning verkar 

väldigt individuellt vad man läser och det går inte alla gånger att koppla detta till personens 

utbildningsgrad eller inkomst. Jag tror istället att intressen, socialt umgänge och uppfostran kring 

läsning är vad som kan spela stor roll för vad man läser senare under sitt liv. Nog för att även 

dessa faktorer spelar in när man diskuterar en människas bakgrund, men den typen av bakgrund 

som jag åsyftar i denna undersökning är främst utbildningsgrad och inkomst. Om positionen man 

har i samhället spelar in vid ens val av litteratur. Escarpit avslutar stycket med att säga ”Många 

bildade har ingen litterär åsikt och läser och köper aldrig böcker, men de skulle kunna göra 

det”.
18

 Intellekt och ”svårare” litteratur går alltså inte alla gånger hand i hand. 

 Om man istället skulle rikta blicken till min andra fråga om vilken uppfattning människor 

idag har kring begreppen fin- och populärlitteratur. Resultaten som framkom i dessa frågor var 

inte speciellt överaskande då många stämde överens med vad jag själv och många i min 

omgivning anser kring begreppen. Vad som dock överaskade var mängden med svar som 

samlades in i och med att följdfrågorna 12 och 14 var frivilliga att besvara. Som 

sammanfattningen under resultatet visade så var de flesta svaren överens med varandra både 

gällande författare som associerades till begreppen och andra kvaliteter.  

 I topp bland populärlitteraturen låg Camilla Läckberg och Nora Roberts som författare 

och respondenterna verkade överens att lättläst, Harlequin och deckare var egenskaper och 

genrer som hörde populärlitteraturen till. Bland det finlitterära var det istället Strindberg, 

Dostojevskij och Kafka som var populärast bland svaren. Medan nobelpris, klassiker och svårläst 

(eller högkvalitativt) var ord som användes för att beskriva finlitteratur. 

Den ena respondenten av de två intervjuade anser att det inte är relevant att använda sig 

utav dessa begrepp idag och den andra talar om en eventuell ny formulering för att öka 

förståelsen bland människor. Detta hade varit intressant att ta reda på mer med hjälp av en 

följdfråga i enkäten, för att på så sätt få veta om fler åsikter kring användandet av begreppen 

idag. 

 Vad som överraskade mig positivt var den respons som båda följdfrågorna om fin- och 

populärlitteratur fick. På följdfrågan om finlitteratur valde hela 56% att svara, alltså mer än 

                                                
18

 Escarpit, Robert, Sociologie de la littérature 1970, s. 88. 
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varannan person. Och på följdfrågan om populärlitteratur svarade 69%, betydligt flera än innan. 

Tack vare den någorlunda stora medverkan i frågan har jag fått en aning om hur och vad 

människor tänker kring ämnet, vilket varit till en fördel för min studie. Till exempel har jag 

enkelt kunnat se ett mönster kring vissa författare som verkar vara förknippat till antingen det 

ena eller det andra för flera människor. Anledningen till varför fler valt att svara på frågan som 

handlade om populärlitteratur tror jag har att göra med okunskap. Antingen vet man inte, eller så 

har man en aning om, vad finlitteratur betyder men man vågar inte skriva något för att man inte 

vill riskera att “ha fel”. I detta fall finns inget rätt och fel i och med att jag frågade efter 

respondentens egna tankar kring begreppet, trots det så tror jag att det är vanligt att man som 

människa inte vill sticka ut med sina åsikter alla gånger. 
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6. Diskussion och slutsats 

 

Jag gick in i denna uppgift i tron om att jag redan kunde ana hur människor skulle komma att 

svara på frågorna. Jag generaliserade på det allra självklaraste sättet och antog till exempel att 

majoriteten av deckarläsarna skulle vara lågavlönade och lågutbildade. Jag trodde även att jag 

skulle få mycket lägre respons på de öppna frågorna angående fin- och populärlitteratur och vad 

dessa betyder för respondenterna, men även där fick jag svar som var över förväntan både när 

man talar om kvantitet och kvalitet. Det var många som svarade på dem och svaren höll många 

gånger en god kvalitet. Uppgiften har därmed lärt mig en hel del om människor överlag, bland 

annat att man inte bör generalisera utifrån några enstaka faktorer. 

 För att besvara min första frågeställning angående huruvida man kan se ett mönster hos 

människors bakgrund och deras val av litteratur så påvisar min studie att det inte alls behöver 

vara på det viset, eller så är mönstret som vuxit fram ett helt annat än det jag föreställt mig. För 

att komma fram till ett konkretare svar tror jag att man antingen måste undersöka ett större urval 

av människor eller också koncentrera sig på mindre grupper att undersöka en åt gången för att få 

utförligare och friare svar. Till exempel att enkom fråga lågavlönade i ett fall och högutbildade i 

ett annat. Se bara på deckargenren som var störst hos människor som tjänar mer än 300 000 kr 

om året och det faktum att deckarläsarna också var dem som gav mest kritik till populärlitteratur 

i stort. ”Blaj”, ”larv”, ”ganska intetsägande utan någon poäng eller lärande”, och ”läser utan 

vidare reflektion eller analys” var några utav de syrliga kommentarerna som kom från 

deckarläsarna själva om deras favoriserade genre. 

 Jag vill heller inte påstå att det funnits någon markant skillnad mellan vad de 

gymnasieutbildade läser gentemot de högskoleutbildade, utan genrerna har varit väldigt 

utspridda däremellan.  

 Utifrån de frågor som jag diskuterat i analysen tycker jag mig inte kunna se något 

mönster för att en viss typ av människa läser en viss typ av litteratur. Det verkar, och jag tror, att 

om folk läser och vad de i så fall läser har att göra med mer än vad de har för inkomst eller 

utbildning. Vad som förmodligen spelar mest in i dessa frågor skulle jag tro är eget intresse och 

en viss intelligensnivå som kan krävas för en viss typ av litteratur. Och detta behöver inte ha, 

precis som Escarpit sa, något som helst att göra med hur hög utbildning man har. Intelligens är 

något som människor kan erhålla från flera olika håll. Utbildning och inkomst vill jag därför 
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påstå oftast inte alls har med en människas val av litteratur att göra, utan det är nog fler faktorer 

som måste tas i beaktande. 

 Min andra frågeställning som ville ta reda på vad människor har för uppfattning av fin- 

och populärlitteratur är helt klart enklare att svara på. Som tidigare presenterat så gick det bland 

svaren att utläsa ett ganska tydligt mönster för att de flesta respondenterna har liknande tankar 

och åsikter kring begreppen. Till större del än vad jag till en början trodde. Det gick att utläsa 

specifika författare, genrer och egenskaper som de flesta verkade komma överens om tillhörde 

antingen finlitteraturen eller populälitteraturen.  

Användningen kring dessa begrepp är en fråga som ständigt fyllt mitt huvud under 

arbetets gång. Frågor om det över huvudtaget är relevant att dela upp litteraturen på det här viset. 

Och kanske kan man nöja sig med att dessa begrepp används av människor som tycker att de 

faktiskt fyller en funktion i vårt samhälle. Bara för att begreppen existerar och har en viss 

betydelse så betyder inte det att alla måste finna ett syfte för dem. 

 

6.1 Framtida forskning 

Jag anser att min undersökning blev ganska omfattande i sin uppgift att ta reda på vad som läses 

mest och av vilka. Vad jag tycker vore intressant att forska vidare inom vore om man kunde 

snäva till undersökningen något. Antingen se mer ingående på vad högavlönade individer har för 

syn på läsning och böcker samt varför dem läser det de läser. Eller fokusera på biblioteks- och 

köpeaspekten inom ämnet och ta reda på mer om dessa människor som antingen lånar eller köper 

mer böcker och varför de gör detta. 

 I princip så skulle man kunna utgå från vilken utav mina enkätfrågor som helst, som 

fokuserar på läsning, och spinna vidare på för att nå mer precisa svar inom olika kategorier och 

typer av människor. 
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