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Abstract:                      The purpose of this master’s thesis is to investigate the 
                                           reading habits of six men who do not read fiction. The reason 
                                           for my interest is the fact that men statistically read less 
                                           fiction than women, and that there are few existing studies of  
                                           this subject. 

The study investigates why these men do not read fiction, 
their attitudes towards literature, their reading habits, their 
leisure-time interests and if they experience fiction from 
other activities. Furthermore the study includes a discussion 
of whether or not there might be a connection between the 
men’s reading habits and their identity as men, as well as a 
discussion of all of the above in relation to their social 
background.  
The study is built on qualitative interviews among six men.  
The theories used to analyse the results have emanated from 
the research of Elaine Millard, showing that boys view 
reading as an activity for women, as well as from Sten 
Furhammar’s model for reading preferences.  
The result shows that the men often read for utilitarian 
purposes. They read to acquire knowledge, which they think 
fiction cannot provide. Some of them stress the lack of habit 
to read fiction. Some indicate that fiction is for women. The 
importance for some of the men that reading should be 
useful, might be attributable to their male identity. One of the 
respondents differs from the others since he previously used 
to read a great deal of fiction, but stopped a few years ago. 
This study shows a considerable relationship between 
parental encouragement to read and/or social background and 
the men’s reading habits as adults.  
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1 Inledning 
 
Larmrapporter kommer då och då om den minskande läsningen och ofta lyfts det fram 
att det i synnerhet är män som inte läser (se t.ex. Wallström, 2007, Svensk 
biblioteksförening, 2007). Man kan av beskrivningarna lätt se framför sig ett stort antal 
män som aldrig öppnar en bok eller en tidning, trots att det främst är skönlitteratur som 
avses i rapporterna. I ett samtal med en vän om uppsatsens ämne, då jag frågade om hon 
kände någon man som inte läser skönlitteratur, svarade hon att ”så obildade vänner har 
jag inte”. Jag tror att fördomar som dessa är vanliga bland personer som själva läser 
mycket skönlitteratur, och en tanke med den här uppsatsen kan sägas vara att ge en röst 
åt några personer som inte läser skönlitteratur och på så sätt eventuellt också dementera 
fördomarna.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Larmrapporterna bygger på statistiska undersökningar som visar att män läser i mindre 
utsträckning än tidigare och mindre än kvinnor, samt att de läser betydligt mindre 
skönlitteratur än kvinnor. De mätningar av skönlitteraturläsning som gjorts under 2000-
talet visar t.ex., med små variationer, att runt 40 procent av alla kvinnor läser 
skönlitteratur varje vecka men endast 20 procent av alla män (www.scb.se). I 
Nordicom-Sveriges mediebarometer för år 2005 är det 30 procent av männen och 48 
procent av kvinnorna som läser skönlitteratur en genomsnittlig vecka. I LO:s 
undersökning Läsande av böcker, klass och kön, uppgav 47 procent av de manliga 
medlemmarna år 2003 att de inte hade läst en bok de senaste tolv månaderna (Goding & 
Nelander, 2006). Det är färre män än kvinnor som läser skönlitteratur inom alla 
samhällsklasser och alla åldersgrupper, bland såväl hög- som lågutbildade (Carlsson 
red., 2004, s.120).  
 
Det faktum att skönlitteraturläsning intresserar färre män än kvinnor är ett område som 
jag fördjupar mig i i denna uppsats. Statistiska undersökningar baserar ofta sina resultat 
på frågan om man har läst skönlitteratur under det senaste året. Men hur ser det 
egentligen ut för ett antal män som skulle svara nej på den frågan? Vilka individer 
gömmer sig bakom statistiken? Vad läser de och varför läser de inte skönlitteratur? Det 
är vad jag undersöker i denna uppsats, genom att intervjua ett antal män som uppger att 
de inte läser skönlitteratur. Genom kvalitativa intervjuer undersöks deras läshistoria, 
läsvanor och inställning till skönlitteratur. Undersökningen är ett försök att nå förståelse 
för vad läsning kan betyda för den som inte ägnar sig åt skönlitteraturläsning.  
 
Det är självklart så att många män faktiskt läser skönlitteratur, samt att statistiken ser 
olika ut om man tittar på olika samhällsgrupper; arbetarmän t.ex., läser mindre än 
akademikermän, men faktum kvarstår ändå att det överlag är betydligt färre män än 
kvinnor som läser skönlitteratur. Och de män som läser skönlitteratur läser i mindre 
utsträckning än kvinnorna (Carlsson,  red., 2004). Om man tittar på facklitteratur, 
däremot, läser nästan lika många män som kvinnor (ibid.). Det finns med andra ord en 
tydlig könsskillnad inom detta område, som inte försvinner när man väger in andra 
sociala faktorer (Tepper, s.256). Jag menar därför att det är relevant att undersöka 
skönlitteraturläsningen i ett genusperspektiv. Det vill säga att försöka få en förståelse 
för varför skönlitteratur inte tilltalar eller intresserar vissa män. 
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Historiskt brukar kvinnors skönlitteraturläsning spåras till 17- och 1800-talen, då medel- 
och överklassfamiljer gjorde tydliga uppdelningar mellan hemmets sfär och den publika 
sfären. I och med industrialismen tilldelades kvinnor och män olika områden; männen 
skötte affärerna och politiken och kvinnorna hem och familj. Detta mönster följdes även 
när det gällde fritidssysselsättningar. Männen deltog i jakt och sporter, kvinnorna 
spelade piano, handarbetade eller läste i hemmet (Gedin, 1997, Tepper, 2000). 
 
Det finns tidigare forskning som syftar till att ta reda på vad och hur män läser och 
varför. Mycket har även skrivits om barn och ungdomar, särskilt pojkar, som inte läser 
(skönlitteratur) (se t.ex. Gran & Ribacke, 2006, Molloy 2007).  Jag har hittills bara sett 
en studie, en kvantitativ, som fokuserar på skillnaderna i läsvanor mellan vuxna män 
och kvinnor och som syftar till att ta reda på varför män läser mindre (Tepper, 2000), 
men inte någon som undersöker ickeläsande mäns attityder och förhållande till läsning. 
Grunden till läsandet läggs naturligtvis i barndomen. Därför använder jag mig av en del 
studier och teorier om pojkars läsvanor och tendens till bristande intresse för 
skönlitteraturläsning. Jag tror att man måste undersöka varför en del män inte läser 
skönlitteratur och vad som kännetecknar gruppen, om något gör det, för att eventuellt 
senare kunna diskutera om man bör, och i så fall hur man kan, bryta mönstret.  
 
Frågan är relevant för biblioteks- och informationsvetenskapen eftersom en stor del av 
de utlån som görs på folkbiblioteken utgörs av skönlitteratur. Biblioteken har en viktig 
roll i förmedlandet och tillgängliggörandet av litteratur och har som mål att nå ut till alla 
grupper i samhället. Därför är det av intresse för biblioteks- och 
informationsvetenskapen att en grupp som inte utnyttjar en så stor del av 
folkbibliotekets verksamhet som skönlitteraturen utgör, studeras närmare. 
 
Undersökningen är dessutom relevant för biblioteks- och informationsvetenskapen av 
den anledningen att den kan räknas till det litteratursociologiska området, som är en 
gren av biblioteks- och informationsvetenskapen. Litteratursociologin är 
tvärvetenskaplig till sin karaktär och hämtar ofta modeller och inspiration från andra 
vetenskaper. Litteratursociologins forskningsområden är enligt Svedjedal (1997) i 
korthet att analysera produktionen, distributionen och konsumtionen av litteratur, och 
forskningen strävar efter att ”[...] systematiskt analysera relationerna mellan 
skönlitteratur och samhälle” (s.72). Denna strävan kan delas upp i tre underområden, 
varav ett benämns Litteratursamhället (de övriga kallas Samhället i litteraturen och 
Litteraturen i samhället). I denna uppsats, med sitt fokus på män som inte läser 
skönlitteratur, studeras en gren av Litteratursamhället, d.v.s. litteraturens roll och 
betydelse i samhället. 
 
Jag kommer att göra en kvalitativ undersökning där ett antal män som inte läser 
skönlitteratur intervjuas om sin inställning och sitt förhållande till skönlitteraturen och 
läsning. I och med att undersökningen är kvalitativ, är jag inte ute efter att hitta en 
statistiskt verifierbar ”sanning”. Jag vill ge en bild av hur det ser ut för ett antal män.   
Undersökningen har ett klart genusperspektiv i och med att dess utgångspunkt är att det 
finns skillnader i läsbeteende mellan män och kvinnor och jag därmed enbart intervjuar 
män som inte läser skönlitteratur. Kanske kan man i och med detta kalla min 
undersökning för mansforskning (se Tidigare forskning) ur ett litteratursociologiskt 
perspektiv. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram ett antal män som skulle hamna i kategorin ”män 
som aldrig läser skönlitteratur” enligt statistiken och beskriva och analysera deras 
bakgrund, förhållande till skönlitteratur- och annan läsning, skäl till att inte läsa 
skönlitteratur, samt sätta deras svar i relation till existerande teori och tidigare 
forskning. 
 
Huvudfrågan är:  
• Vilka skäl uppges av ett antal män till att inte läsa skönlitteratur och hur ser deras 

förhållande och inställning till skönlitteraturen och till läsning i allmänhet ut? 
 
Dessutom ställer jag följande underfrågor:  
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan informanterna när det gäller läsvanor, 

social bakgrund och fritidsintressen?  
• Vilka läsartyper är de och vad får de ut av läsningen?  
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan informanterna när det gäller deras skäl  

till att inte läsa skönlitteratur och till varför de läser det de läser?  
• På vilka andra sätt inhämtar de eventuellt litterära upplevelser, till exempel genom 

film, teater eller datorspel?  
• Vad, om något, i informanternas svar skulle kunna tyda på att deras läspreferenser 

på något sätt hänger ihop med deras manliga identitet?  
 
Frågeställningarna kommer att besvaras genom kvalitativa intervjuer med sex olika 
män, under vilka jag ställer frågor om deras nuvarande läsning, läshistoria och 
barndomsläsning, deras sociala bakgrund, fritidsintressen och medie- och 
kulturkonsumtion. Intervjusvaren kommer sedan att sammanställas och analyseras 
genom att sättas i relation till teori och tidigare forskning. 
 

1.3 Avgränsningar  
 
I undersökningen intervjuas sex vuxna män boende i Sverige som samtliga uppger att de 
inte läser skönlitteratur. Det finns inga ytterligare avgränsningar beträffande bakgrund, 
geografisk hemvist i Sverige, utbildning och dylikt.  
 
Urvalskriteriet är vuxna män som skulle svara nej på frågan om de har läst skönlitteratur 
under det senaste året. Det är således en läsarundersökning som genom kvalitativa 
intervjuer fokuserar på denna bestämda urvalsgrupp. Det är med andra ord enbart 
informanter som uppfyller urvalskriterierna som intervjuas om sin egen läsning. 
Läsarundersökningen behandlar informanternas nuvarande läsvanor gällande 
facklitteratur, deras barndomsläsning samt deras förhållande till skönlitteratur. I urvalet 
tar jag inte hänsyn till social bakgrund och utbildning eftersom jag vill gå in i 
intervjuerna med så lite förutfattade meningar som möjligt. Jag vill porträttera några 
”ickeläsande” män, och då måste också det enda urvalskriteriet vara att informanten är 
en man som inte läser skönlitteratur. För att på så sätt ge några individer bakom 
statistiken ett ansikte. 
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Det finns närmast oändligt många aspekter att beakta vid analysen. Jag begränsar mig 
till dem som tas upp i den teori och forskning som jag använder. Övriga aspekter får 
framtida magisteruppsatsskribenter belysa. 
 

1.4 Begrepp 
 
Skönlitteratur – Med skönlitteratur menas i den här uppsatsen alla typer av skriven 
                          löpande text i fiktiv form, d.v.s. romaner, deckare, noveller, men även 
                          poesi och dramer. Informanternas egna uppfattningar av vad  
                          skönlitteratur är behöver inte nödvändigtvis stämma överens med denna 
                          definition. 
 
Facklitteratur -  Facklitteratur står för all annan skriven text som är faktabaserad, d.v.s. 
                          tidningar (även på Internet), specialtidskrifter, faktaböcker och  
                          biografier. 
 
Ickeläsande – För att inte ständigt behöva upprepa den något tunga frasen ”som inte 
                       läser skönlitteratur”, används ordet ”ickeläsare” i de fall texten flyter på  
                       bättre i och med detta. Ordet betyder med andra ord enbart att personen i  
                       fråga avstår från skönlitteraturläsning, och därmed inte nödvändigtvis all  
                       läsning. 
 
Skolläsning – När jag använder formuleringen skolläsning eller läsning i skolan syftar  
                       jag på den läsning av skönlitteratur (se ovan) som äger rum i skolan eller  
                       som hemuppgift i anslutning till skolan. 
 
Genus -            Genus (eng. gender) brukar förklaras som socialt konstruerat kön. Till 
                       skillnad från det biologiska könet, som man föds till, är genus något       
                       kulturellt skapat. Man menar att det finns stereotyper för hur män och  
                       kvinnor bör vara, och att individers beteende till största del bestäms av  
                       dessa föreställningar som finns i samhället om vad som är maskulint  
                       respektive feminint (Millard, 1997, s.19). Man brukar tala om att ’göra 
                       genus’. Genus är inte något man är, utan något man gör, och genus görs 
                       på olika sätt inom olika kulturer och olika epoker (Cherland, 1994, s.11).  
                       Man gör genus, omedvetet eller medvetet, hela tiden i allt man gör; sättet 
                       att gå, vilka kläder och vilken frisyr man har, hur man talar, i val av  
                       utbildning och yrke o.s.v.  
 
 

1.5 Litteratursökning 
 
Till att börja med sökte jag i Högskolan i Borås digitaliska arkiv, BADA, och i Libris 
Uppsök efter magisteruppsatser i ämnet män och läsning. Jag använde mig därefter av 
relevanta uppsatsers litteraturlista för att söka mig vidare. 
 
Jag sökte även i databaserna ERIC och LISA, och använde då sökord som gender och 
reading. Jag har också sökt böcker i Libris och använt mig av mitt lokala folkbibliotek, 
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främst för att söka användbara böcker om mansforskning, genusfrågor samt 
metodiklitteratur. 
 
Litteraturen jag använder mig av har jag mestadels fått kännedom om genom att verken 
refererats i de böcker eller uppsatser som berör ämnet män/pojkar och 
skönlitteraturläsning, som jag har läst. Sådant jag fann intressant följde jag upp genom 
att låna eller köpa boken eller söka upp artikeln i Samsök. Några böcker fanns inte 
tillgängliga i Sverige. Dessa köpte jag via Amazon.com. 
 
Reading matters: what the research reveals about reading, libraries, and community 
(2006), som jag fick tag på när jag sökte litteratur om läsning och läsvanor i BHS 
bibliotekskatalog, är en relativt nyutkommen forskningsöversikt som gav mig många 
litteraturtips.  
 
Jag har läst några studier inom området, d.v.s. kvalitativa studier av olika grupper av 
läsare (Cherland, 1994, Smith & Wilhelm, 2002, Solsken, 1993), för att få inspiration  
och tips till min undersökning och till uppsatsens upplägg och metodologiska vinkling. 
Dessa studier fokuserar på läsning och läsutveckling (flickors respektive tonårspojkars 
läsning, samt barns läsutveckling) och är till ämnet mer eller mindre relevanta för mitt 
uppsatsämne. Samtliga har ett genusperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

2 Tidigare forskning  
 
I detta kapitel ges först en kort bakgrund till mansforskningen (eng: Men’s Studies). 
Uppsatsen berör forskningsfältet genom sitt fokus på manliga informanter och deras 
förhållande till läsning. En generell målsättning inom mansforskningen är enligt Bo 
Nilssons (1999) definition att ”[...] beskriva och analysera hur manligt genus tar sig 
uttryck i dagligt liv.” (s.15), vilket jag anser att uppsatsen lever upp till i och med att jag 
undersöker männens dagliga läsning, deras läshistoria, samt analyserar resultatet ur ett 
genusperspektiv. 
 
I avsnitt 2.2 går jag igenom tidigare forskning om mäns läsvanor, först tre 
magisteruppsatser, därefter ett svenskt forskningsprojekt och sedan ett par amerikanska 
studier som jag använder i analysen. Jag går även igenom forskning som explicit berör 
frågan om varför män läser mindre än kvinnor. 
 

2.1 Mansforskning  
 
Mansforskningen utvecklades snabbt under 1980-talet, främst i USA och England, i 
nära anslutning till 1970-talets feministiska forskning. Mansforskningen stödjer därför 
ofta feminismens jämlikhetskamp. Syftet med forskningen är i första hand att 
problematisera vad manlighet är. Man vill bland annat undersöka hur mansidealen ser 
ut, hur de har förändrats under historiens lopp, relationer mellan könen, homosexualitet, 
fadersideal, relationen till sin kropp, etc. (Johansson, 1998, s.7-8). Det finns två olika 
traditioner inom mansforskningen; essentialism och konstruktivism. Den essentialistiskt 
orienterade forskningen har som syfte att ta reda på vad som kännetecknar det manliga, 
vilka drag som är typiskt för manligheten. Här kan Järn Hans av Robert Bly nämnas. 
Konstruktivismen ser manligheten som något socialt skapat och ställer frågor som Hur 
skapas viss typ av manlig identitet?, eller Hur ser relationen mellan olika typer av 
maskuliniteter ut? R.W. Connells Maskuliniteter är ett känt verk inom denna tradition. 
Inom konstruktivismen vill man med andra ord undersöka vilka processer som leder 
fram till en viss typ av manlig identitet till skillnad från essentialismen som vill 
fastställa ett antal manliga drag (ibid., s.11-12). 
 
I Sverige verkar mansforskningen ha haft ett uppsving under 1990-talet då ett flertal 
vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker gavs ut. Förutom någon 
populärvetenskaplig bok (t.ex. Gens, 2007), har i alla fall inte jag stött på några nyare 
verk. 
 
Den s.k. nya mansforskningen, alltså den från 1990-talet, fokuserar på manlighetens 
betydelse för män, det vill säga ”[…] vilken roll föreställningar om manlighet konkret 
har haft för mäns identiteter, relationer och handlingar i olika perioder” (Ekenstam, 
1998, s.19). 
 
Sociologen Thomas Johansson skriver att mansforskningen ofta har som utgångspunkt 
att män skulle ha mycket att vinna på att ändra sina olika livsstilar. Han hävdar vidare 
att en studie måste ”[...] problematisera vår syn på manlighet och få oss att upptäcka nya 
infallsvinklar” för att kunna räknas till mansforskningen (s.15). I vilken mån min 
undersökning lever upp till ovanstående kriterier får läsaren avgöra. Men i och med att 
undersökningen handlar om män och deras vardagliga handlingar inom kontexten 
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läsning, med visst fokus på manlig identitet, borde den rimligtvis åtminstone till viss del 
kunna räknas som mansforskning. 
 

2.2 Forskning om mäns läsvanor 
 
Jag har i min litteratursökning inför uppsatsen funnit mycket forskning om barn och 
ungdomar, och främst om pojkars läsintresse eller bristande läsintresse, men inte så 
mycket om vuxna män. Det finns emellertid två magisteruppsatser från Högskolan i 
Borås som syftar till att undersöka männens läsvanor. Den ena är Kulturen och 
kapitalet: hur, vad och varför ett antal män läser av Jenny Hjalmarsson och Anna 
Landin, från 2001. I uppsatsen presenteras en studie där ett antal män tillhörande två 
olika yrkesgrupper har intervjuats om sina läsvanor. I den ena gruppen finns 
högskolelärare i tekniska ämnen och i den andra chefer inom näringslivet. Man har 
fokuserat på männens fritidsläsning. Männen talar främst om skönlitteraturläsning, 
vilket kan bero på att de kanske uppfattar att termen fritidsläsning främst gäller 
skönlitteratur, eller att de som var villiga att ställa upp på en intervju var just personer 
som tycker om att läsa och tala om skönlitteratur (s.67). Undersökningsresultatet visar 
att respondenterna helst väljer böcker inom den så kallade underhållningsgenren, d.v.s. 
deckare, fantasy eller thrillers och att man läser främst för att koppla av eller varva ned 
(s. 57-58). När de läser facklitteratur är det i syfte att lära sig något användbart. 
Skönlitteraturen ska ha spännande handling och bör helst inte behandla känslor och 
relationer (s.55). Respondenterna väljer nästan uteslutande manliga författare och vill att 
huvudpersonen ska vara en man eftersom det då är lättare att identifiera sig med denne 
(s.67). Uppsatsförfattarna uppfattar att högskolelärarna är mer medvetna om vad som 
anses ”fint”. De läser också mer klassiker och välansedd nutida prosa än männen i 
näringslivet (s.66). De tycker sig också se att männen verkar vara rädda att framstå som 
flummiga och för känslosamma, och att det kanske är därför som de ofta framställer sin 
läsning som logisk och rationell och läsutbytet som opersonligt (s.62).  
 
Den andra uppsatsen heter ”Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer”: 
en undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av 
vägkrogsbibliotek av Annica Andersson och Annika Hjertström, från 2006. Man har 
intervjuat ett antal yrkesförare och undersökningen syftar till att ta reda på hur de så 
kallade vägkrogsbiblioteken fungerar och hur de har påverkat användarnas läsvanor. 
Det är alltså ljudböcker som tillhandahålles på vägkrogsbiblioteken, vilket är en 
intressant aspekt i sammanhanget. Författarna påpekar också att det stora intresset för 
ljudböcker bland yrkesförarna bryter mot uppfattningen att lågutbildade män är 
ointresserade av läsning (s.2). Man kan diskutera om ljudbokslyssnande verkligen kan 
jämställas med bokläsning, men att det ger någon form av litterär upplevelse råder det 
väl ingen tvekan om. Intressant är också att bland de informanter som i princip aldrig 
läser pappersböcker lånas åtta till nio ljudböcker i månaden (s.54). I och med att 
yrkesgruppen domineras av män, är samtliga informanter män utom en. Underlag till 
studien har samlats in genom telefonintervjuer. Även i denna undersökning verkar 
männen föredra manliga författare (s.55). De framhåller också avkopplingen som ett 
viktigt skäl till att läsa, men även att det ger allmänbildning (s.44). Informanterna 
föredrar deckare, kriminalromaner, historiska skildringar och facklitteratur och väljer 
bort ”romantiska saker” som exempelvis kärleksnoveller (s.53). På frågan varför man 
ska läsa, svarar samtliga informanter utom två, att man ska läsa för allmänbildningen 
och kunskapens skull. Detta tolkar författarna som att det inte riktigt anses okej att läsa 
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för att få avkoppling och underhållning (s.54). Kanske har även frågans formulering 
eller sättet den ställdes på påverkat svaret. Men nyttoaspekten verkar återkomma i flera 
studier när män talar om sin läsning. Flera studier om barns läspreferenser har även de 
visat att pojkar ofta läser för nyttans skull (t.ex. tv-programmen eller annan tryckt 
information om eller i deras omgivning), medan flickor läser för nöjes skull. Fler pojkar 
än flickor väljer också bort skönlitteratur (Millard, 1997, s.12-13).  
 
Berg et al. (1998) har i en magisteruppsats gjort en kvantitativ undersökning av 
idrottsutövares läs- och biblioteksvanor. Deras hypotes var att idrottsutövare generellt, 
och i synnerhet lagsportutövare, inte läser mycket litteratur. Hypotesen testades genom 
en enkät med slutna och öppna frågor som besvarades av 111 personer. Resultatet 
visade att 59% av de svarande aldrig eller ytterst sällan läser en bok, men att majoriteten 
ändå är positivt inställd till litteratur. Författarna tror att de som inte läser helt enkelt 
inte har tid, samt att idrottsmiljön kanske inte är direkt läsfrämjande (s.145). Kvinnorna 
i undersökningen läste mer skönlitteratur och männen i sin tur läste mer facklitteratur. 
Den typiska ickeläsaren i undersökningen var en man, lagidrottare på hög nivå, 20-25 
år, med gymnasieutbildning (s.147). 
 
I Varför läser du?(1996) presenterar Sten Furhammar resultatet av en stor 
läsarundersökning som genomförts inom ramen för SKRIN-projektet (Projektet 
Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) som är ett samnordiskt 
forskningsprojekt. Läsarundersökningens syfte var att undersöka individers förhållande 
till text och läsning i ett livsperspektiv. Man har intervjuat medlemmar i olika familjer i 
Västsverige; barn, föräldrar och mor- och farföräldrar, totalt 83 personer, varav hälften 
är bosatta på landsbygden och hälften i göteborgsområdet. Med utgångspunkt i 
undersökningsmaterialet har Furhammar utarbetat en teoretisk modell innehållande fyra 
kategorier av läsutbyte: Personlig upplevelseläsning, Opersonlig upplevelseläsning, 
Personlig instrumentell läsning och Opersonlig instrumentell läsning. De fyra 
kategorierna innehåller alltså två dimensioner: personlig vs opersonlig och 
upplevelseläsning vs instrumentell läsning. Furhammar delar in respondenterna i de 
olika kategorierna utifrån vad de säger sig få ut av läsningen samt vilka skäl till läsning 
som de anger (s.134). Jag kommer att använda mig av modellen i analysen av 
intervjumaterialet och förklarar därför kategorierna i teoridelen. 
 
I min läsning av Varför läser du? har jag sökt efter iakttagelser som rör mäns läsvanor 
och -preferenser. Furhammar konstaterar att flest män är faktainriktade i sin läsning, 
medan flest kvinnor är fiktionsinriktade (s.78). Bland de, både män och kvinnor, som 
har lågt läsintresse, anges att fysiska aktiviteter, att göra något med händerna, prioriteras 
(s.74). Det finns en tendens att männen ägnar mer tid åt dagstidningsläsning än 
kvinnorna, som i sin tur läser mer veckotidningar (s.31 och 36). Bland dem som 
föredrar att läsa facklitteratur framför skönlitteratur, finns flera informanter som också 
läser för upplevelsens skull; att gripas tag, få förståelse för sitt eget och andras själsliv, 
eller att njuta av estetiska aspekter i språket lyfts av dessa personer fram som viktigt. Att 
hålla sig à jour med vad som händer och att fortbilda sig är ett annat viktigt skäl till att 
läsa facktext. Inte minst för att kunna hänga med i samtal med andra människor. 
Läsningen har på så sätt en tydlig social funktion (s.102-107).  
 
Nicholas Zill och Marianne Winglee (1990) har försökt kartlägga i vilken utsträckning 
USA:s invånare läser skönlitteratur genom att analysera resultatet av flera statistiska 
undersökningar. De undersöker ett flertal faktorer, såsom kön, utbildning och social 
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bakgrund, tv-tittande, etnicitet, och konstaterar att den typiska skönlitteraturläsaren i 
USA är en medelålders vit förortskvinna. Undersökningen är relativt gammal, 
statistiken inhämtades före Internets genombrott, men siffrorna beträffande sociala 
faktorer är intressanta för min undersökning och jag bedömer dem som relevanta även i 
dag.  
 
Meredith Rogers Cherland (1994) har undersökt vad skönlitteraturläsning betyder för 
sju 11-12-åriga flickor i en kanadensisk småstad. Flickorna läser minst tio romaner i 
månaden, och Cherland har följt dem under ett år genom att låta dem skriva 
läsdagböcker, genom observationer samt genom intervjuer med flickorna, deras 
föräldrar och lärare. Intervjuerna med föräldrarna ger information som är relevant för 
min undersökning. Det visar sig nämligen att flickornas mödrar läser mycket 
skönlitteratur, men att ingen av fäderna läser. De betonar alla att läsning som tidsfördriv 
inte är något för dem. När de läser är det för nyttans skull. Ofta var fäderna noga med att 
förklara att de inte läste skönlitteratur, även om det sedan visade sig att vissa hade läst 
Stephen King och noveller i Reader’s Digest (s.85-86). Enligt fäderna läste inte heller 
deras söner skönlitteratur. Cherland konstaterar att ”They ’did gender’ by appearing to 
conform to one of the tacit rules of the culture at large: men do not read fiction” (s.86). 
Cherland skriver vidare att intervjuerna med föräldrarna tydligt visade att läsning inte 
sågs som en lämplig fritidssysselsättning för män, eftersom fäderna så tydligt underströk 
att de inte läste skönlitteratur, föräldrarna förnekade att sönerna läste, och sönerna i sin 
tur förnekade att deras fäder läste skönlitteratur. Det verkar med andra ord som att det 
för männen i Cherlands undersökning är en form av status- eller genusmarkör att inte 
läsa skönlitteratur. Det är en aktivitet som männen tar avstånd från för att den uppfattas 
som kvinnlig. Flickorna, men inte pojkarna, uppmuntrades att läsa av föräldrarna. 
Eftersom pojkar och flickor sågs som varandras motsatser, ansåg man, enligt Cherland, 
att det låg i deras natur att intressera sig för olika saker (s.89). 
 
Steven J. Tepper (2000) konstaterar i sin artikel Fiction reading in America: explaining 
the gender gap att det finns få studier som försöker förklara skillnaden mellan män och 
kvinnor vad gäller skönlitteraturläsning. Ingen har, enligt Tepper, tidigare genom 
kvantitativa metoder undersökt det eventuella sambandet mellan könsrollsstereotyper 
och läsning (s.256). Han har därför undersökt tre möjliga orsaker till vad han kallar ”the 
gender gap”. Genom att analysera svaren från två omfattande amerikanska statistiska 
undersökningar vill författaren kontrollera tre uppställda hypoteser: att skillnaden beror 
på könsrollsstereotyper och socialisering under barndomen, att den beror på skillnader i 
läsförmåga, eller att män har mindre tid att läsa än kvinnor.  
 
Första hypotesen grundar sig på forskning som visar att flickor uppmuntras att läsa i 
större utsträckning än pojkar (Tepper refererar här till Cherlands studie). Enligt hypotes 
ett är det alltså uppmuntran att läsa under barndomen som starkt påverkar om man som 
vuxen läser skönlitteratur. Om föräldrar i samma utsträckning skulle uppmuntra pojkar 
som flickor att läsa skönlitteratur, skulle ”gapet” minska. 
 
Andra hypotesen grundar sig i att flickor generellt sett lär sig tala tidigare än pojkar och 
har större ordförråd. Flickor skulle helt enkelt läsa mer för att de läser bättre och därmed 
fortsätta att läsa bättre upp i åldrarna, även när pojkarna har kommit i kapp kognitivt, av 
den anledningen att de är mer vana läsare och läser mer än pojkar (s.259). 
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Tredje hypotesen går ut på att kvinnor oftare förvärvsarbetar deltid, eller inte alls, och 
därmed skulle ha mer tid till att läsa (s.260).  
 
Tepper jämför olika svarsvariabler i de statistiska undersökningarna för att se om 
hypoteserna stämmer. Resultatet visar på ett starkt stöd för första hypotesen men inte för 
de övriga två. Gapet mellan män och kvinnor kan med andra ord till viss del förklaras 
av att könen socialiseras olika in i läsningen. Fler kvinnor än män uppmuntrades att läsa 
som barn, och om man bara tittar på dem som uppmuntrades, såväl män som kvinnor, 
minskar gapet. 
 
Hypotes två kan inte bekräftas eftersom skillnaden i läsvanor finns kvar även bland män 
och kvinnor som i tester visat samma läsförmåga. Tepper konstaterar att männen verkar 
använda sin läsförmåga på ett annat sätt än kvinnorna. Medan kvinnorna läser mer 
skönlitteratur, läser männen oftare fackböcker och tidningar (s.269). 
 
Tredje hypotesen stämmer inte heller eftersom även heltidsarbetande kvinnor läser mer 
än män. Statistik från Sverige och SCB över kvinnor och mäns tidsanvändning visar 
också att hypotesen inte kan stämma. Där framgår att alla arbetar ungefär lika mycket, 
kvinnor dock mer under helgerna. Skillnaden är att kvinnor utför mer obetalt arbete än 
männen (På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet 2006, 2006, s.40). 
Tepper konstaterar avslutningsvis att skillnader kvarstod efter kontroll av samtliga tre 
hypoteser, så alltså även vid kontrollen av socialiseringshypotesen. Det innebär att 
könsskillnader i skönlitteraturläsning även måste bero på andra, ej av Tepper undersökta 
faktorer. Han efterlyser därför fler studier av mäns och kvinnors fritidssysselsättningar, 
studier över marknadsföringen av skönlitteratur; d.v.s. om den främst riktar sig till 
kvinnor, samt om ”gapet” skulle försvinna om man räknade bort kvinnors läsning av så 
kallade romantikböcker (s.272-273). 
 
Reading matters: what the research reveals about reading, libraries and community 
(2006), av Ross et al. är en mycket användbar forskningsöversikt om s.k. nöjesläsning. 
Boken går igenom tidigare forskning om hur läsningen ser ut för olika åldersgrupper; 
barn, tonåringar, vuxna, och relaterar denna till vad biblioteken kan göra för att främja 
läsandet. Mycket av litteraturen jag använder har jag hittat genom denna bok. Den 
innehåller ett avsnitt om ”the boy problem”. Författarna konstaterar att det tidigare var 
flickorna som sågs som problemet i både forskning och populärlitteratur om 
könsskillnader i skolresultat. Nu ligger fokus istället på att pojkarna halkar efter, 
speciellt i läsning och skrivning, som allmänt anses vara viktiga kunskaper för att lyckas 
i skola och arbetsliv (s.87).  
 
Ross et al. går igenom de tre vanligaste förklaringarna till ”the boy problem” (s. 90-92). 
Den första kallar de the essentialist approach, som går ut på att pojkar skulle vara 
annorlunda till naturen och att det alltså är genetiska faktorer som ligger bakom 
skillnader i läspreferenser.  
 
Den andra är att läsningen har feminiserats, att pojkar får lära sig att tro att läsning är för 
flickor/kvinnor, bland annat eftersom lärarna oftast är kvinnor och det oftast är 
mödrarna som läser högt för barnen. 
 
Den tredje förklaringen är att pojkarna ogillar läsningen i skolan. Skolläsningen har man 
ingen användning för på direkten och den lägger tyngden på kunskaper som inte 
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värdesätts utanför skolan. Ross et al. refererar till en studie (Smith & Wilhelms, 2002) 
som visar att när pojkarna väljer lektyr hemma har den ofta ett tydligt och direkt syfte 
samt en problemlösningsfunktion. Enligt studiens författare är det inte det kvinnliga 
som pojkarna är emot, utan själva ’skolkaraktären’ på läsningen.  
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3 Teori  
 
Som teoretisk bas för undersökningen används främst Millards teorier om varför många 
pojkar väljer bort läsningen. Avsnitt 3.1 Teorier om män och läsning förklarar Millards 
teori och nämner även andra forskares tankar som berör ämnet och som jag använder i 
analysen. Millards teorier och annan tidigare forskning kommer att användas som 
bakgrund och bas vid utarbetandet av intervjuguiden samt vid analysen av 
undersökningsmaterialet. Jag kommer även att till viss del använda mig av Furhammars 
teoretiska modell för läsutbyte i min analys av intervjuerna. Därför förklaras 
Furhammars modell för läsutbyte i avsnitt 3.2. Jag kommer att försöka dela in 
informanterna i Furhammars kategorier samt jämföra min informantgrupp med typiska 
drag hos SKRIN-projektets informanter. Jag väljer att använda mig av den dels för att 
den lämpar sig bra för mitt material och ämne, dels för att Varför läser du? är ett 
återkommande och ofta använt verk i andra liknande svenska magisteruppsatser. Jag 
tycker att det är intressant att testa Furhammars modell för läsutbyte och se hur den kan 
appliceras på mitt material.  
 

3.1 Teorier om män och läsning 
 
Elaine Millard (1997) är pedagog och forskare i läs- och skrivkunnighet. Hon diskuterar 
genusfrågor och möjliga orsaker till att läsning inte prioriteras bland pojkar och 
tonårskillar. Min uppsats behandlar mäns läsvanor, men grunden läggs ju självklart i 
barndomen, och jag finner Millards resonemang om genusskapande och manlig identitet 
i förhållande till läsning som mycket användbara. Millard fokuserar i sin forskning på 
hur man kan få pojkar att intressera sig för läsning och hon ger några möjliga 
förklaringar till varför läsintresset minskar bland pojkar och varför läsning ofta ses som 
en typiskt kvinnlig sysselsättning. Hennes idéer bekräftas för övrigt av Teppers studie. 
Hon ställer sig bakom det sociologiska perspektivet, som ser skillnader i beteende och 
intressen mellan könen som något kulturellt skapat, och att de i och med detta kan 
förklaras i hur vårt samhälle är uppbyggt, vilka könsroller vi har skapat, hur vi 
uppfostrar våra barn, o.s.v. Millard menar att pojkar uppfattar läsning, och speciellt då 
skönlitteraturläsning, som en kvinnlig aktivitet, och därför, särskilt när de kommer upp i 
tonåren, väljer att ta avstånd från den. Många forskare verkar vara överens om att 
manlighet till största del bestäms av vad den inte är, d.v.s. att vara man är att inte vara 
kvinna (t.ex. Hirdman 2001, Basow 1992). Så genom att inte göra som kvinnorna, d.v.s. 
läsa, skapar pojkarna sin manliga identitet. 
 
Vad är det då som gör att läsning ses som en typiskt kvinnlig sysselsättning? Millard 
anger följande skäl:  
 
När man läser måste man sitta lugnt och stilla, vilket i sig uppfattas som kvinnligt 
(s.21). 
 
I skolan läser man mycket, vilket vanligtvis krävs för att lyckas i skolan. Inom vissa 
grupper anses det vara en kvinnlig egenskap att vara duktig i skolan (s.25). Även Paul 
Willis (1983) studie av arbetarklasspojkar i England på 1970-talet, visade att de såg 
förmågan att nå skolframgångar som en feminiserande egenskap. Inom denna grupp 
associerades kroppsarbete ”[...] med manlighetens sociala överlägsenhet och det 
intellektuella arbetet med kvinnlighetens sociala underlägsenhet” (s 255). 
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Millard konstaterar vidare att de flesta lärare är kvinnor, och i synnerhet de lärare som 
lär ut läs- och skrivkunskaper på lågstadienivå. Därför menar Millard att läsning 
uppfattas som något som mest angår kvinnor (s.28). Jag vill tillägga att personalen som 
barn möts av på biblioteket också ofta utgörs av kvinnor. 
 
Millard hävdar också att den litteratur som läses gemensamt i skolklasser är sådan som 
främst tilltalar flickor, exempelvis litteratur om känslor och relationer (s.43). Författaren 
Mattias Göransson ger uttryck för liknande tankegångar i en artikel i Göteborgs-Posten 
(2007, s.92). Han menar att ungdomsböcker vanligtvis har ett övertydligt budskap och 
att sportböcker bara behandlar sporten på ytan. I själva verket handlar de om exempelvis 
mobbning, integration eller kärlek. Romanerna är också alltför logiska, vilket 
Göransson menar inte stämmer överens med hur tonåringar upplever sin egen tillvaro, 
där saker på något sätt bara sker. Göransson tror att ”[...] ovanan att skriva ungdomar på 
näsan [...]” bidrar till att avskräcka pojkar från bokläsning. Varför inte flickor skulle 
reagera på samma sätt har jag svårt att få klart för mig av hans argument om att flickor 
mognar snabbare, är mer koncentrerade och bättre på att ta emot instruktioner. På vilket 
sätt gör detta att man lättare tar till sig böcker med övertydliga budkap? Det kan mycket 
väl vara så att Göransson har rätt när det gäller sport-/pojkböcker. Men jag tror då 
snarare att det kan vara så att de böcker flickor väljer att läsa är annorlunda. Jag har 
aldrig läst någon sportbok, men jag kan tänka mig att de ofta har skrivits med det 
bakomliggande syftet att få pojkar att läsa mer, samt gärna om känslor på köpet. Då 
kanske det lätt blir fel. 
 
Även Thomas Newkirk (2002) kritiserar skolläsningen. Han skriver i sin bok 
Misreading masculinity – boys, literacy, and popular culture om pojkars läsning och 
skrivande. Han ställer sig kritisk till skolvärldens sätt att koncentrera sig på så kallad 
kvalitetslitteratur och skolans sätt att se ner på, eller utesluta, populärkulturen ur 
undervisningen. Newkirk menar att pojkarna, särskilt de från arbetarklassen, på så sätt 
utestängs från läsning och skrivning, eftersom de ofta är väl bevandrade i och 
intresserade av populärkulturen, som värderas lågt i skolan. Pojkarna lär sig på detta sätt 
att läsning inte är något för dem och att den litteratur de ägnar sig åt, som exempelvis 
tecknade serier, actionfilm och musik, inte anses höra dit. Författaren anser att man bör 
lyfta in populärkulturen i skolan för att ta tillvara på pojkarnas intressen och uppmuntra 
dem och på så sätt hjälpa dem att gå vidare och utveckla sin läsning. 
 
Som viktigaste orsak till att många pojkar ser läsning som en kvinnoaktivitet anger 
Millard läsvanorna i hemmet. Det är främst mammorna som lär ut läsning i hemmet och 
det är de kvinnliga familjemedlemmarna, mödrar, systrar, som läser mest. I de fall där 
pappan läser mest, gör han det av något särskilt skäl, inte bara för avkoppling eller nöjes 
skull (s.83). Detta stämmer väl överens med vad andra ovan refererade studier har visat. 
I Andersson och Hjertströms uppsats uppger de flesta informanter att de inte läste 
särskilt mycket som barn, men de som läste hade också föräldrar som läste, och oftast är 
det moderns läsning man minns (s.39-40).  
 
I Hjalmarsson och Landins undersökning uppger informanterna att det oftast var 
mammorna eller andra kvinnor, t.ex. förskolepersonal, som läste högt för dem som barn, 
så gott som aldrig papporna (s.56). Furhammar konstaterar också att alla informanter 
som har fått höra sagor och haft hem där det har funnits böcker och ett bokintresse, har 
fortsatt att läsa böcker som vuxna (s.287). Han nämner inte om det var mammorna, 
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papporna eller båda som läste, men resultatet visar ändå tydligt att hemmets läsvanor 
påverkar barnets egna framtida läsvanor, vilket förefaller ganska självklart.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att teorin går ut på att en del män väljer bort 
skönlitteratur för att de kopplar ihop skönlitteraturläsning med kvinnlighet. 
Skönlitteraturläsning passar inte in i stereotypen för manlighet. Dessa män har inte haft 
läsande manliga förebilder och har inte uppmuntrats att läsa skönlitteratur som barn. 
Läsningen i föräldrahemmet har varit inexisterande eller mycket sparsam. De uppfattar 
medvetet eller omedvetet läsningen som en kvinnlig aktivitet, och i skapandet av sin 
manliga identitet väljer de bort sådant som kan uppfattas som kvinnligt. Det är viktigt 
för den manliga identiteten att vara aktiv, handla, vara pragmatisk, och det idealet är 
svårt att förena med skönlitteraturläsning. Man skapar inte något direkt synligt och 
konkret när man läser en roman.  
 
Jag kommer att använda ovanstående teorier som bas, men genom intervjuerna ta fasta 
på vad männen själva säger om varför de har valt bort skönlitteratur, och analysera 
deras svar om attityder till läsning och läsminnen från barndomen. Tyder eller tyder inte 
deras svar på att ovanstående tankar stämmer? Om informanterna uppger att de har 
typiskt ”manliga” intressen, att de inte uppmuntrades att läsa som barn och att de inte 
hade några manliga läsarförebilder, t.ex., kan det tyda på att hypotesen stämmer i deras 
fall.  
 

3.2 Furhammars kategorier för läsutbyte 
 
Som nämnts under Tidigare forskning har Furhammar utarbetat en modell för individers 
läsutbyte. Furhammar har i analysen av SKRIN-projektets intervjumaterial klassificerat 
varje informants svar med hjälp av två olika dimensioner, beroende på vad de får ut av 
sin läsning: Personlig vs Opersonlig hållning till det som läses och Upplevelseläsning vs 
Instrumentell läsning. Dessa båda dimensioner kan kombineras så att fyra olika 
kategorier bildas:  
 
Personlig upplevelseläsning 
Opersonlig upplevelseläsning 
Personlig instrumentell läsning 
Opersonlig instrumentell läsning 
 
Kategorin personlig upplevelseläsning innebär att man identifierar sig med personerna i 
texten och känner igen sig. Läsningen är emotionell och subjektiv. Tolkningen av texten 
sker i relation till de egna erfarenheterna och läsaren tar också till sig texten som en 
erfarenhet i sig. Läsaren reflekterar över sin läsning, drar in sig själv i texten, och 
uppfattar ofta själv läsupplevelsen som ett resultat av ett samspel mellan läsare och text. 
Syftet med läsningen är främst upplevelsen den ger (s.140-141).  
 
Opersonlig upplevelseläsning innebär att man läser för förströelsens och 
underhållningens skull, och att man inte blir känslomässigt eller personligt engagerad i 
texten. Man ser inte läsningen som ett samspel mellan läsare och text, utan upplevelsen 
av det lästa beror helt på textens eget innehåll. Det är händelserna i en berättelse som 
avgör om den anses läsvärd, och läsaren är mer fokuserad på hur berättelsen ska sluta än 
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på upplevelsen under läsandets gång. Vanligtvis menar läsaren själv att läsningen är ett 
tidsfördriv (s.137-140).  
 
Personlig instrumentell läsning är terapeutisk: man läser för att lösa problem eller frågor 
i sin egen vardag. Man använder med andra ord det lästa till egna, personliga frågor. Det 
kan handla om att man tack vare det lästa analyserar, och kanske t.o.m. förändrar, sin 
egen situation eller att man i läsningen finner tröst och distansering till egna problem. 
Det kan också vara att läsningen ger ökad självkänsla tack vare den kunskap den ger, 
eller att läsaren får konkreta lösningar på personliga problem. För att läsningen ska 
räknas till denna kategori måste läsaren själv vara medveten om denna terapeutiska 
funktion (s.143-144). 
 
Opersonlig instrumentell läsning är rationell, objektiv, icke-situationell och icke-
reflexiv. Det innebär att man läser i syfte att nå kunskap eller insikt. Kunskapen är 
objektiv och därmed inte beroende av den egna situationen. Den insikt läsningen ger, 
berör områden som kan abstraheras från det personliga planet. Läsningen påverkar med 
andra ord inte läsarens självinsikt. Personer som kan sägas tillhöra denna kategori 
menar ofta att de läser för att nå eller få kunskap, vetande, orientering eller information 
(s.142-143). 
 
Furhammar betonar att de fyra kategorierna inte innebär en indelning i vilken typ av text 
man läser, d.v.s. en deckarläsare skulle kunna hamna i vilken som helst av kategorierna. 
Han påpekar att instrumentell läsning ofta förknippas med faktaläsning, men menar att 
även skönlitteratur kan läsas i ett instrumentellt syfte och att faktatext kan läsas som ren 
underhållning (s.142). I Furhammars egen analys föll det sig ändå så att nio av de tio i 
den renodlade gruppen opersonlig instrumentell läsning ses som faktaorienterade när det 
gäller läsval, och det är nyttoaspekten som betonas (s.253-256).  
 
Med hjälp av Furhammars modell kommer jag att försöka ge svar på varför 
informanterna i min undersökning läser och vad de får ut av läsningen. Millards teori, 
samt annan tidigare forskning, används som jämförande bas när frågan om varför 
informanterna inte läser besvaras i analysen. Furhammars teori erbjuder ett redskap med 
vars hjälp jag kan få svar på varför och hur informanterna faktiskt läser, d.v.s. vilka 
läsartyper de är. Genom övrig teori får jag däremot hjälp att analysera informanternas 
skäl till att inte läsa skönlitteratur. Jag anser att dessa båda teoretiska angreppssätt 
behövs för att ge en heltäckande bild av informanternas läsvanor och syn på läsning och 
skönlitteratur. 
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4 Metod  
 
Metoden för den här undersökningen är kvalitativa intervjuer. Kännetecknande för 
kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang är att de är halvstrukturerade, vilket 
innebär att de varken är helt spontana samtal eller detaljstyrda av ett frågeformulär som 
måste följas på samma sätt vid varje intervju. Kvalitativa intervjuer har vanligtvis en 
intervjuguide som stöd, där teman för intervjun och förslag till frågor har formulerats 
(Kvale, 1997, s.32). Guidens funktion är att hjälpa intervjuaren att vid intervjutillfället 
täcka in viktiga teman och frågor som är nödvändiga för analysen av intervjuerna. Man 
anpassar emellertid guidens ordningsföljd, frågor och formuleringar till varje enskild 
intervjusituation. 
 
Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun om att intervjun som 
forskningsmetod länge har kritiserats för att inte leva upp till kriterierna för vetenskaplig 
forskning (s.60). Som skäl anges positivismens starka ställning inom 
samhällsvetenskaperna. Enligt en positivistisk syn bör forskningen vara så befriad från 
forskarens inflytande som möjligt, den bör följa specifika metodregler som gäller 
oavsett undersökning, och en undersökning ska kunna upprepas med samma resultat av 
andra forskare (s.62). Om dessa regler följs får forskaren fram sanningen. Att det 
överhuvudtaget finns en objektiv sanning har emellertid ifrågasatts, i synnerhet genom 
postmodernismen, som jag tycker bättre går att förena med kvalitativa 
intervjuundersökningar. Det postmoderna tänkandet ser verkligheten som en social 
konstruktion. ”Sanningar” och kunskap ser olika ut för olika individer, vid olika 
situationer och sammanhang. Det finns enligt denna syn ingen objektiv kunskap utan 
den skapas i relationen mellan personen och världen. I intervjusammanhang innebär det 
att intervjuaren och informanten tillsammans skapar den kunskap som ska undersökas 
och analyseras (s.45-47). Forskaren är ingen oberoende observatör, utan påverkar 
ofrånkomligen resultatet. Därmed inte sagt att kvalitativa intervjuundersökningars 
trovärdighet och giltighet inte kan kontrolleras. Genom att vara tydlig med sin 
forskningsståndpunkt, väl beskriva undersökningens utarbetande och  genomförande, 
samt dess analysmetoder, ges läsaren möjlighet att ta ställning till undersökningens 
reliabilitet, generaliserbarhet och validitet. Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till 
detta i denna uppsats.   
 
Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod eftersom jag tror att den metoden lämpar 
sig bäst för att få svar på mina frågeställningar. Alternativ till intervjun skulle kunna 
vara en skriftlig enkät med öppna frågor. Men jag tror inte att jag skulle få in många 
svar på det sättet, och svaren skulle också riskera att bli mindre utförliga. Man kan inte 
heller ställa följdfrågor eller be informanten utveckla sitt svar direkt. Däremot skulle 
informanten ha mer tid att fundera över frågorna. Samtidigt ger intervjun kanske fler 
spontana svar på de lite svårare frågorna, vilket jag finner värdefullt för min 
undersökning. Eftersom det är informanternas egna upplevelser och attityder som ska 
undersökas, lämpar sig intervjun bäst för att nå bäst resultat inom ramen för en 
magisteruppsats, även om det självklart finns brister också med intervjumetoden. När 
jag frågar informanterna om barndomen, är det t.ex. egentligen bara deras minnen jag 
får del av. Det går inte att säkert få veta hur det verkligen var. Samtidigt är just 
minnena; hur informanterna upplevde eller minns, alternativt inte minns, 
barndomsläsningen, intressanta för undersökningen, i och med att det är informanternas 
känslor och inställning till läsning i dag, som jag vill undersöka.  
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Eftersom jag intervjuar sex personer om deras personliga inställning och förhållande till 
skönlitteratur, kan man inte tolka resultatet som representativt för hela den ickeläsande 
manliga populationen. Syftet med studien är inte heller att finna generella ”sanningar”, 
utan att tvärtom lyfta fram enskilda individer. Kvale konstaterar att det postmoderna 
förhållningssättet fokuserar på den heterogena kunskapen och dess kontext. 
Generaliserbarhet är inte längre målet med samhällsvetenskapen enligt postmodernistisk 
syn (s.261).  
 

4.1 Intervjuguiden 
 
Inför utarbetandet av intervjuguiden (se bilaga 2) har jag hämtat inspiration från 
intervjuguidebilagan till magisteruppsatsen Kulturen och kapitalet (2001) och de 
intervjufrågor från Ross studie om nöjesläsning som presenteras i Reading matters 
(2006, s.57). Guiden följer i stort de teman som jag sedan kommer att använda som 
grund vid analysen. Temana och frågorna i guiden bygger i sin tur på den teori som 
finns om mäns läsning. Under intervjuerna frågar jag exempelvis om föräldrarna, 
mamman eller pappan, läste högt för informanten under dennes barndom, eftersom t.ex. 
Millard i sin teori menar att det påverkar läsvanor och inställningen till läsning. 
Ytterligare ett exempel är att jag, vilket förefaller självklart, frågar om fritidsintressen, 
tv-tittande och kulturvanor. Anledningen är att det finns studier som visar att personer 
som läser mycket skönlitteratur är mer aktiva än ickeläsare när det gäller andra 
aktiviteter (Zill & Winglee,1990). Jag har med andra ord försökt täcka in teori och 
tidigare forskning i så stor utsträckning som möjligt i intervjuguiden, vilket Kvale lyfter 
fram som viktigt, eftersom risken annars finns att det saknas information som vid 
analysen krävs för den teoretiska tolkningen (s.93). Vissa frågor har jag i förväg 
planerat att ställa ordagrant så som de har formulerats i guiden, samt vid ett passande 
tillfälle och på ett blygsamt sätt, t.ex. frågan om varför informanten inte läser 
skönlitteratur, eftersom jag bedömt det som särskilt viktigt att inte framstå som 
dömande och värderande vid just dessa frågor. Guiden modifierades något efter första 
intervjun och några frågor tillkom efter hand.  
 

4.2 Urval 
 
Urvalskriteriet för undersökningen är att det ska vara vuxna män som skulle svara nej på 
frågan om de har läst skönlitteratur under det senaste året, eftersom de statistiska 
undersökningarna vanligtvis har den frågan. Jag har helst velat hitta informanter som 
gärna läser facklitteratur och/eller tidningar och tidskrifter, och anser att jag har lyckats 
bra med det; åtminstone hälften uppger att de läser mycket. Mitt intresse ligger ju i att 
intervjua män som har valt bort just skönlitteraturen och inte all läsning generellt.  
Jag har hittat samtliga informanter i min bekantskapskrets, eller bland bekantas bekanta. 
Två är vänner till mig. Det faktum att informanterna känner mig sedan tidigare, 
alternativt är vän/bekant eller släkt med en person som känner mig, påverkar troligtvis i 
viss mån forskningen. För en del människor är det lättare att öppna sig under en 
intervjusituation om intervjuaren är någon man känner eller känner till, för andra är det 
tvärtom svårare. Ämnet för intervjun påverkar naturligtvis också. Under intervjuerna tar 
jag självklart fasta på hur pass väl jag känner informanten sedan tidigare och det 
påverkar ofrånkomligen mitt sätt att intervjua. Jag kan inte se att jag överlag har fått ut 
mer alternativt mindre information från de informanter jag känner eller är bekant med, 
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men jag kan konstatera att de två intervjuer där jag känner informanten hör till de mest 
innehållsrika. I den här undersökningen har det med andra ord inte varit någon nackdel 
att känna informanten. 
 
Repstad (1999) menar att informanternas homogenitet/heterogenitet avgör hur många 
man behöver intervjua. Är de väldigt olika inbördes behövs fler intervjuer än om de är 
relativt homogena som grupp (s.70). Jag bedömer att mina informanter, med ett 
undantag, är relativt homogena när det gäller social bakgrund, intressen och dylikt. 
Hälften är män i 60-årsåldern och hälften män i 30-årsåldern, vilket ger möjlighet att 
iaktta eventuella generationsskillnader. Samtidigt är samtliga naturligtvis individer, och 
jag bedömer att sex informanter är idealiskt för att, inom ramen för en magisteruppsats, 
kunna göra personliga porträtt, men samtidigt i vissa fall se mönster och tendenser. 
 
Det skulle självklart vara intressant att koncentrera sig på någon viss grupp av män, t.ex. 
arbetarmän som ju dominerar bland ickeläsarna i statistiken, eller akademikermän som 
väljer bort skönlitteraturläsningen, men det skulle vara mycket svårt och tidskrävande 
att hitta informanter då. Dessutom vill jag studera just manliga ickeläsare, för att se om 
de har något gemensamt oavsett social bakgrund, eftersom ju män generellt faktiskt 
läser mindre än kvinnor. Jag tycker att man kan studera män som grupp på samma sätt 
som man alltid har lyft ut kvinnor och studerat kvinnor som homogen grupp och 
avvikande. Men jag kommer naturligtvis att ta hänsyn till och diskutera aspekter som 
social bakgrund, utbildning o.s.v., när jag analyserar intervjumaterialet.  
 
Jag tycker mig finna stöd för mina tankegångar i Hirdmans (2001) resonemang om 
underordningens logik. Hon menar att det hör till att skapa hopklumpningar av och 
stereotyper för olika underordnade grupper (t.ex. kön, klass, etnicitet). Den manliga 
överordningen, det manliga privilegiet, består däremot i att slippa ifrån etiketter, att ha 
rätten att vara en egen individ (s.47). Att klumpa ihop männen som en grupp innebär 
därför enligt Hirdman att bryta ett tabu (s.48). Som exempel kan nämnas att nyckelordet 
kvinnor ger sex träffar i BADA, medan nyckelordet män inte ens finns. I Libris Uppsök 
ger nyckelordet män 58 träffar och kvinnor 280 träffar. Detta menar jag visar på att 
generaliseringar är vanligare när det handlar om kvinnor. Det visar också på att mannen 
som grupp eller ”fenomen” inte har studerats i lika stor utsträckning, vilket har att göra 
med att män traditionellt inte har särskiljts som studerbara eftersom de så att säga utgör 
normen. Denna uppsats fokus på just mäns läsning utgör ett litet bidrag till en jämnare 
könsfördelning inom genusforskningen.  
 

4.3 Genomförande 
 
Jag har intervjuat sex olika män, och i det här avsnittet redogör jag för hur intervjuerna 
genomfördes. 
 
Inledningsvis utförde jag en provintervju med en närstående för att testa 
inspelningsutrustningen, öva intervjuteknik och testa upplägget. Under denna intervju 
kom jag på ett par viktiga frågor att lägga till, och fick även användbara synpunkter på 
innehållet. Min testperson tyckte att jag skulle lägga större fokus på informanternas 
uppväxt och skolgång, vilket jag under intervjuerna försökte ta fasta på.  
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De tre första intervjuerna genomfördes vid möten med informanterna var för sig. En i 
informantens hem, en på ett museum och en på ett café. Övriga tre intervjuer skedde på 
telefon. Anledningen var att en informant enbart ville ställa upp på en telefonintervju. 
När jag märkte att det fungerade bra att intervjua på telefon, gjordes efterföljande 
intervju också via telefon, vilket passade bra med tanke på att informanten hade svårt att 
förflytta sig på grund av ett handikapp. P.g.a. långt geografiskt avstånd utfördes så även 
den sista intervjun på telefon. Jag har spelat in och transkriberat samtliga intervjuer 
utom två. Inspelningen av den första telefonintervjun misslyckades p.g.a. tekniska 
problem. Jag märkte detta direkt efter intervjun och kunde då genast skriva ned allt jag 
kom ihåg och göra ett sammandrag av mina anteckningar. På så sätt upplevde jag 
intervjun som fullt användbar. Nästföljande telefonintervju skedde utan inspelning, men 
med mycket utförliga anteckningar, eftersom jag då trodde att tekniken inte tillät 
inspelning av telefonsamtal. Den sista telefonintervjun gick emellertid att spela in. 
 
Jag skrev ned en kortfattad presentation av mig och uppsatsens ämne (se bilaga 1), som 
jag lät informanterna ta del av, antingen skriftligt eller muntligt, före intervjun.  
De informanter som ville fick möjlighet att läsa igenom intervjuutskrift eller 
sammandrag och lämna synpunkter, vilket Ryen (2004) lyfter fram som viktigt för 
kvalitativa undersökningars trovärdighet. Tre av informanterna visade intresse för det. 
Jag inledde varje intervju med att tacka för att de ställer upp, garantera informanternas 
anonymitet, fråga om de medger inspelning av intervjun, samt presentera mig själv och 
uppsatsen något. I slutet av intervjun fick informanterna möjlighet att lägga till eller 
rätta till vad som sagts, vilket Repstad (1999) nämner som viktigt. Jag frågade också om 
jag vid behov kunde återkomma med ytterligare frågor vid senare tillfälle, vilket jag 
också gjorde med tre av informanterna. Varje intervju tog mellan 30 och 90 minuter, i 
de flesta fall runt 45 minuter. 
 

4.4 Analysmetoder 
 
Data analyserades inledningsvis genom noggranna och upprepade genomläsningar av 
intervjuutskrifter och sammandrag, då jag antecknade intressanta och viktiga 
iakttagelser. Därefter försökte jag dela in materialet i kategorier. När jag hade satt upp 
ett antal kategorier, eller teman, att behandla vid analysen, fortsatte jag att läsa igenom 
intervjumaterialet för att gå igenom data kategori för kategori. 
 
Jag har även satt upp en matris (se figur 1 samt bilaga 3) där data från intervjumaterialet 
har förts in. På så sätt har jag kunnat få en överblick av informanternas svar och kunnat 
jämföra dem sinsemellan, vilket har varit till mycket stor hjälp vid analysarbetet. 
Matrisen har ibland gett nya infallsvinklar och uppslag. Jag har i och med detta använt 
mig av en analysmetod som Anne Ryen (2004) presenterar i sin bok Kvalitativ intervju 
– från vetenskapsteori till fältstudier. Som vägledning och inspiration i analysarbetet 
har jag använt mig av Ryens bok, samt Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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 yrke utb. familj intressen läser – 
frekv. 

Läser – vad? Läser – varför? 

David (1) 
33 

tjänsteman transport 
studerar 

gymn. + 2 år 
påbyggnad 

sambo 
1 barn 

hinner ej mkt varje 
dag 

DN, gratistidn. +  
tidn. på nätet 

veta vad som 
händer, förstå 
världen 
tidsfördriv 

Björn (2) 
60 

elektriker folkskola  
1 år yrkesskola 

ensamst. 
1 vuxet 
barn 

idrott, 
historia, 
museet, 
resor, 
motorcyklar 

dagstidn. 
varje dag 

tidningen 
faktaböcker om 
historia 

läsa på inför 
föredrag, 
avkoppling, 
kunskap 

Anders (3) 
32 

student högskola 
universitet 

ensamst. idrott, 
fotboll, 
springer, 
promenerar 
 

nästan varje 
dag 

tidningar 
skönlitt. förut 

veta vad folk 
pratar om, vad 
som händer 

 

Figur 1.  Del av matris. Originalmatrisen innehåller 24 kolumner. För fullständig matris, 
se bilaga 3. 
 
De kategorier och underkategorier jag använder vid resultatredovisningen och analysen 
är som följer:  
 
Kategori 1. Informanternas läsutbyte  

      - Typiska drag hos Furhammars informanter jämfört med mina informanter 
Kategori 2. Informanternas inställning till skönlitteratur och läsning  

        -  Kan en koppling till manlig identitet uttolkas? 
            - Varför, enligt informanterna, läser kvinnor mer? 
            - Läsningens betydelse 
            - Nyttoaspekten 
            - Social aspekt 
Kategori 3. Informanternas bakgrund 
           -  Fritidsläsning under barndomen 
           -  Föräldrainflytande 
           -  Skolan och lärare 
           -  Social bakgrund och utbildning 
Kategori 4. Informanternas fritidsintressen  
              - Idrottsintresset 
         - Film och tv 
 
Kategorierna sammanfaller med intervjumallens tematiska indelning och med de 
punkter som tas upp av tidigare forskare (se teoridelen).  
 
I kategori ett, om informanternas läsutbyte, använder jag mig av Furhammars modell för 
läsutbyte, och jag jämför även SKRIN-projektets resultat när det gäller typiska drag hos 
informanterna med mitt undersökningsresultat.  
 
I kategori två, om informanternas inställning till skönlitteratur och läsning, återges 
informanternas skäl till att inte läsa skönlitteratur. Jag gör här ett försök att analysera 
deras inställning till läsning och skönlitteratur, samt försöker se om det finns något 
samband mellan deras ointresse för skönlitteratur och deras manliga identitet.        
 
I kategori tre redogörs för och analyseras informanternas bakgrund, deras skolgång och 
utbildning, och svaren sätts i relation till teori och tidigare forskning. 
 
I kategori fyra analyseras informanternas intressen och medievanor. 
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5 Resultat och analys  
 
Resultatredovisningen inleds med en kort presentation av informanterna för att ge 
läsaren en överblick och grund att stå på inför analysen. Informanternas namn är 
fingerade. Därefter följer en resultatredovisning och en analys enligt de kategorier och 
den ordning som anges ovan under Analysmetoder. 
 

5.1 Presentation av informanterna 
 
David 
David är 33 år och bor i Stockholmsområdet med sambo och ett barn. Han kommer 
ursprungligen från ett annat land och flyttade till Sverige i vuxen ålder. David har 
gymnasieutbildning samt en eftergymnasial påbyggnadsutbildning. Han arbetar som 
tjänsteman på ett transportföretag och studerar samtidigt på en kvalificerad 
yrkesutbildning. Davids pappa var apotekare och mamman saknar utbildning. David har 
i nuläget inte så mycket tid till fritidsintressen, men åker då och då på små utflykter med 
familjen. 
 
David läser mycket varje dag. Han läser bara dagstidningar, både pappersversionen och 
på Internet, samt kurslitteratur. Han menar att han saknar tid att läsa skönlitteratur, och 
läser främst i syfte att förstå världen och veta vad som händer. Han vill lära sig något av 
läsningen och vill inte läsa påhittade saker. 
 
Björn 
Björn är 60 år, ensamstående, och har ett vuxet barn. Han bor i Stockholmsområdet. 
Han har gått folkskola samt yrkesskola, och arbetar som elektriker. Hans pappa var till 
största delen industriarbetare, mamman var sömmerska. Björn är mycket 
idrottsintresserad och fysiskt aktiv. Han reser mycket. Han är också mycket 
historieintresserad och har byggt upp ett museum på egen hand.  
 
Björn läser dagstidningen varje dag, samt ungefär en fackbok i månaden. Han läser för 
att få kunskap om det som intresserar honom. Ibland guidar han och håller föredrag, och 
då läser han på om ämnet. 
  
Enligt Björn själv är han för orolig för att läsa skönlitteratur, och har heller inte fått in 
den vanan från början i och med att han var upptagen med andra aktiviteter som barn. 
 
Anders 
Anders är 32 år och ensamstående, boende i Stockholm. Han är studerande och har 
fleråriga universitetsstudier bakom sig. Hans föräldrar var båda ekonomer. Anders är 
idrottsintresserad; han springer och promenerar samt intresserar sig för bland annat 
fotboll. 
 
Anders har tidigare läst väldigt mycket skönlitteratur, men har sedan ca två år tillbaka 
valt att inte läsa några böcker. Han kände att han ville leva i nuet och inte grubbla så 
mycket. Därför undviker han också film. Idag läser Anders dagstidningar nästan varje 
dag. Det gör han för att han vill veta vad som pågår och vad andra pratar om. Han läser 
också diskussionsforum om idrott på Internet. 
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Johan 
Johan är 37 år, gift och har tre barn. Han bor i Stockholmsområdet och arbetar som 
fastighetsskötare. Han gick el-teleteknisk linje på gymnasiet. Mamman arbetar som 
barnskötare och pappan är egen företagare. Hans stora intresse är fiske. På helgerna 
ägnas mycket tid till barnens idrottsutövning.  
 
I arbetet läser Johan dagligen tekniska manualer och avancerade rapporter om olika 
maskiner. Utanför arbetet läser han dagstidningar flera gånger i veckan, 
pappersversionen och på Internet, samt fiskeböcker och andra fackböcker. Johan vill 
lära sig något av det han läser och menar att han inte gör det av skönlitteratur. Han 
saknar också den ro och det intresse som krävs för att hålla på med en bok länge. 
 
Lennart 
Lennart är 63 år, boende i Stockholmsområdet och sambo/särbo. Han har tre vuxna 
barn. Han är pensionär och har tidigare arbetat som försäljningschef. Han har 
gymnasieutbildning. Mamman var först servitris, sedan hemmafru, pappan var förman 
på ett smältverk. 
 
Lennart är mycket musikintresserad samt idrottsintresserad. Han läser flera 
dagstidningar varje dag och i genomsnitt ca en bok varannan vecka. Drivkraften är att 
läsa om en intressant story, lära sig historia samt få kunskap i allmänhet. Lennart är inte 
intresserad av skönlitteratur eftersom det är påhittat. Han vill läsa om verkliga 
händelser. Han menar att han kanske skulle ha läst skönlitteratur om han hade haft en 
annan bakgrund. Som barn ägnade han sig mest åt sport. 
 
Olof 
Olof är 58 år och bor på landsbygden i en mindre västsvensk kommun med sin sambo 
och ett barn. Han har också två vuxna barn. Han har gått sjuårig folkskola och arbetar 
som truckförare. Föräldrarna var skilda och Olof växte upp med sin pappa, som 
arbetade på fabrik. På fritiden leker han med sonen och pysslar med huset. Han lyssnar 
också mycket på musik. För att få utlopp för sitt intresse för gamla bilar, läser Olof 
biltidningar flera gånger i månaden. Han läser också lokaltidningen, som utkommer 
varje dag. Olof läser för att veta vad som händer och för att lära sig om bilar. Han läser 
inte skönlitteratur för att det helt enkelt inte har blivit av, för att han inte har intresse för 
det. Han tyckte inte heller att det var roligt när han gick i skolan. Däremot tycker han 
om att skriva och ägnar sig ofta åt det. 
 

5.2 Kategori 1. Informanternas läsutbyte  
 
Jag kommer här att använda mig av Sten Furhammars (1996) modell för olika lästyper, 
där han delar in informanterna från SKRIN-projektet i fyra olika kategorier, beroende 
på vad de får ut av sin läsning. Som jag nämnde i teoridelen, dominerades kategorin 
opersonlig instrumentell läsning av facktextläsande män. Jag ska här försöka 
kategorisera mina informanters läsutbyte enligt samma modell. Jag vill påpeka att det är 
svårt att kategorisera informanternas läsning på detta sätt, eftersom olika aspekter av 
läsutbytet gör att olika kategorier kommer i fråga för en och samma person, vilket 
nedanstående diskussion kommer att visa. 
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Det står trots det tydligt klart att kategorin opersonlig instrumentell läsning är den 
dominerande även i min undersökning, om man enbart ser till informanternas läsutbyte 
idag. Samtliga informanter kan placeras i denna kategori. David och Johan skulle räknas 
som typiska exempel enligt Furhammars analys. David läser endast tidningar och 
kurslitteratur, och syftet med läsningen är att förstå och hänga med, samt för att lära sig. 
Han har inget personligt förhållande till det han läser och det påverkar inte hans 
självinsikt. Även om han använder kunskaperna i sitt dagliga liv kan de lyftas ur sitt 
sammanhang och fungera som objektiv kunskap (Furhammar, s.142-143). Detsamma 
gäller för Johan som läser tekniska manualer, tidningar och fackböcker om främst fiske. 
Han betonar starkt att han vill lära sig något av det han läser, vilket är typiskt för 
opersonlig instrumentell läsning (ibid.). Han liknar emellertid läsningen av fiskeböcker 
vid skönlitteraturläsning när han säger att fiskeböckerna han läser gör att han fantiserar 
om hur det är att fiska på olika platser, exempelvis. Han använder i detta fall läsningen 
som verklighetsflykt. Men det huvudsakliga utbytet är ändå den kunskap läsningen ger 
som han sedan använder i praktiken.  
 
David anger också att han läser för tidsfördrivets skull, vilket skulle kunna placera 
honom i kategorin Opersonlig upplevelseläsning (ibid., s.137). Emellertid ägnar han sig 
aldrig åt denna läsning på sin fritid, utan enbart på arbetet (vars karaktär tillåter detta) 
eller när han väntar på tåget eller dylikt. Läsning som tidsfördriv är inte något han väljer 
när det finns alternativa sysselsättningar.  
 
Såväl Björns som Olofs läsning kan ses som en kombination av kategorin opersonlig 
upplevelseläsning och opersonlig instrumentell läsning. Björn läser fackböcker för att 
lära sig inför föredrag och guidningar, vilket ger läsningen en klart instrumentell 
karaktär, men han läser också sådant han är intresserad av som rent tidsfördriv. Men han 
betonar ändå kunskapsaspekten av läsandet. På frågan vad han använder det han läser 
till, svarar han: ”Stoppar in i hårddisken. Jag försöker lagra det. Kunskap, det är ju inte 
tungt att bära på.”  
 
Olofs dagstidningsläsande är opersonligt och instrumentellt; han vill veta vad som 
händer. När han vill koppla av läser han biltidningar, eftersom bilar är ett stort intresse. 
Han lär sig också mycket när han läser dessa tidningar. Olof läser med andra ord både 
för att fördriva tiden och för att lära sig. 
 
Lennart läser dagstidningar för att få kunskap, och av samma anledning kan han läsa 
hela uppslagsverk, historiska böcker och gamla tidskrifter. Läsningen, eller 
historieintresset, har till synes ingen koppling till Lennarts personliga liv. Han läser 
även mycket biografier, och ett viktigt skäl till att han läser är att han vill läsa en 
intressant story, som han säger, vilket får mig att föra honom även till kategorin 
opersonlig upplevelseläsning. Denna kategori kännetecknas bland annat av att det är 
textens egenskaper, och inte samspelet mellan läsare och text, som ger läsupplevelsen, 
samt att händelserna i berättelsen anses viktiga för berättelsens värde (ibid., s.140). 
 
Anders, som tidigare har läst mycket skönlitteratur, placerar jag idag i kategorierna 
opersonlig instrumentell läsning och opersonlig upplevelseläsning. Han läser 
dagstidningar för att hänga med och veta vad som händer, samt Internetfora om sport, 
som han läser för upplevelsens skull, utan något direkt personligt engagemang. Även 
om Furhammar betonar att texternas innehåll eller genre inte behöver ha något samband 
med läskategorierna, kan jag inte låta bli att jämföra Anders nuvarande läsning med 
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hans tidigare skönlitterära läsning. Anders menar att det var personligheterna i en bok 
som det var mest intressant att läsa om, samt att ”[...] det var intressant att få en inblick i 
hur andra människor i andra miljöer och så vidare, hur de levde och tänkte och sådär.” 
Även Anders skönlitteraturläsning kan därmed sägas vara opersonlig och instrumentell. 
Furhammar skriver att skönlitteratur också kan ge opersonligt instrumentellt utbyte, om 
man läser i syfte att lära sig något om andra levnadsförhållanden eller för att man är 
intresserad av att veta något om en viss företeelse. Furhammar påpekar också att 
skönlitteratur ofta ger psykologiska kunskaper; man lär sig något om andra människor 
(ibid., s.142). Med tanke på att Anders dessutom har studerat psykologi, känns hans 
skönlitteraturläsning ännu mer instrumentell. Men det faktum att han slutat med 
läsningen för att den fick honom att grubbla för mycket, betyder att han även måste ha 
tagit till sig och läst texterna på ett mer personligt plan, vilket gör att läsningen även 
hörde till kategorin Personlig upplevelseläsning. 
 
Även några av de andra informanterna har läsupplevelser sedan tidigare, som kan 
placeras i en annan kategori. David nämner en roman som har gjort starkt intryck på 
honom, som enligt honom är den bästa. På frågan varför svarar han: ”Det är historien 
som är så fin.”, och så återger han kortfattat berättelsen. Det verkar således vara 
romanens innehåll som betonas i läsupplevelsen, vilket skulle innebära att Davids 
läsutbyte av den här romanen var opersonlig upplevelseläsning.  
 
Johan minns speciellt en roman från skoltiden som han uppskattade, för att den var 
spännande. Han tycker i allmänhet att böckerna de fick läsa i skolan var bra och av bra 
kvalitet. Det är svårt att säga vilken kategori dessa läsupplevelser kan tänkas tillhöra, 
men utifrån den information jag har, skulle jag placera dem i kategorin opersonlig 
upplevelseläsning. Johan verkar exempelvis inte ha sett läsningen som ett samspel 
mellan läsare och text, som bland annat är typiskt för personlig upplevelseläsning. Det 
är istället textens egenskaper som betonas. 
 
Det visar sig alltså att informanternas läsutbyte i de flesta fall inte kan placeras i en enda 
kategori. Jag är därför benägen att hålla med Rasmussen (2001) som i sin 
magisteruppsats om lässmak har kommit fram till att Furhammars modell ”[...] inte går 
att applicera på individer [...]”, eftersom, som han skriver, ”[...] respondenterna rör sig 
raskt över kategorigränserna.” (s.64). Men jag tycker ändå att modellen fungerar 
vägledande och ger en överblickbar bild av olika läsartyper. Detta är också syftet enligt 
Furhammar. Han är väl medveten om att flera olika kategorier kan förekomma vid en 
individs läsning av en och samma text, och att samma person kan höra till flera olika 
kategorier beroende på hur och i vilket syfte personen läser just för stunden. 
Informanterna i Varför läser du? grupperas in i de olika kategorierna med utgångspunkt 
i vilken kategori som ses som dominerande, och detta görs för att ”[...] se om man kan 
urskilja drag hos läsarna som är knutna till bestämda former för utbyte.” (s.146), vilket 
jag anser är av intresse även för min undersökning. 
 
Även om det är svårt att dela in informanterna i min undersökning i de olika 
kategorierna, står det ändå klart att opersonlig instrumentell läsning dominerar. Alla kan 
i mer eller mindre stor utsträckning placeras inom denna kategori, och den är den 
dominerande för i stort sett samtliga. Samtidigt är det kanske så att alla människor som 
läser dagstidningar, vilket väl är de flesta, får ett opersonligt instrumentellt utbyte av 
tidningsläsningen. De flesta läser tidningen för att veta vad som händer, d.v.s. få 
kunskap om omvärlden, även om vissa kanske också läser även tidningen på ett mer 



 28 

upplevelsebetonat och personligt plan. Vad jag menar är att alla som läser tidningen kan 
föras till kategorin opersonlig instrumentell läsning, och om man då i princip bara läser 
dagstidningar, som är fallet med flera av informanterna, är det inte så konstigt att den 
kategorin då dominerar i gruppen. Även om textgenre och läsutbyteskategori inte ska 
kopplas ihop, måste det ändå vara så att en person som prioriterar kunskapsutbytet i 
större utsträckning enbart väljer facktexter jämfört med en person som lever sig in i 
texten och låter den påverka det personliga själslivet. 
 
Jag upplevde det också som svårare att överföra informanternas övriga läsning, 
läsningen utöver dagstidningar, till kategorier. Det är svårt att avgöra om det exempelvis 
är dimensionen instrumentell eller upplevelse som dominerar. När Olof läser 
biltidningar, t.ex., är det både för att få kunskap, för att tillfredsställa ett intresse och för 
att fördriva tiden.  
 
Samtliga informanters läsning är däremot klart opersonlig. Läsningen verkar inte leda 
till medveten självreflektion, ge personliga erfarenheter eller ha någon terapeutisk 
funktion, utom möjligtvis för Johan, som ibland fantiserar om fiskeresor, och Anders, 
som nämner att han grubblade för mycket. Om detta beror på att informanterna inte ville 
öppna sig för mig, att de inte har velat tala om huruvida läsningen påverkar dem på ett 
mer personligt plan, är svårt för mig att säkert ta ställning till. Men jag tror inte att det är 
så. Det mesta tyder på att informanterna ser läsningen som ett rent verktyg, ett 
instrument, och att texterna enligt deras uppfattning står för sig själva och inte 
samspelar med läsaren. Undantaget är återigen Anders tidigare skönlitteraturläsning, 
som trots att den framställs av honom själv som mest opersonlig, utan tvekan måste ha 
innehållit självreflektion och ett samspel, med tanke på de grubblerier den orsakade. 
 

5.2.1 Typiska drag hos Furhammars informanter jämfört med mina informanter 
 
Furhammar placerar tio av sina informanter i kategorin ”ren” opersonlig instrumentell 
läsning och 16 i en grupp han benämner Sammansatta exempel. I denna grupp 
förekommer också andra utbytesformer än den opersonligt instrumentella, även om det 
är den som dominerar. 
 
Om jag försöker mig på en liknande indelning av informanterna i min undersökning, 
skulle David och Johan bedömas ha ett ”rent” opersonligt instrumentellt utbyte av sin 
läsning, medan de övrigas läsning är mer sammansatt. I Furhammars analys är det mest 
opersonlig samt personlig upplevelseläsning som förekommer vid sidan av den 
opersonliga instrumentella. I min studie förekommer nästan enbart opersonlig 
upplevelseläsning som sekundärt alternativ till den dominerande kategorin. 
 
Sex av tio i Furhammars ”rena” opersonliga instrumentella grupp, och åtta av 16 i den 
sammansatta, är män. Det finns således en manlig dominans, men det är inte alls särskilt 
stor. Det finns också en övervikt av äldre i gruppen. Nio i den ”rena” gruppen är 
faktaorienterade i sin läsning, medan inte någon är fiktionsorienterad. I den 
sammansatta gruppen är hälften – sex män och två kvinnor – faktaläsare. Därför väljer 
jag att jämföra mitt material med främst den rena opersonliga instrumentella gruppen. 
Jag tar även hänsyn till Furhammars sammansatta grupp, vars kännetecken för övrigt är 
relativt lika dem i den rena gruppen. 
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De typiska dragen i Furhammars opersonliga instrumentella utbytesgrupp är de 
följande:  
 
Bortsett från kortare yrkesutbildningar har endast en högre utbildning än folk- eller 
grundskola. Samtliga utom två bor på landsbygden. Alla män utom en har självständiga 
eller överordnade arbetsuppgifter med ansvarsposition. Under skoltiden läste samtliga 
lite eller mycket lite böcker på fritiden. Lässtimulansen i hemmet beskrivs som nästintill 
obefintlig. Alla män i gruppen lägger störst vikt vid dagstidningen, och endast två av 
dem läser traditionella veckotidningar (d.v.s. Ica-kuriren, Land, Hänt i veckan, o.dyl.). 
Tidningen läses av samtliga för att man vill ha en viss orientering i vad som händer. 
Vad gäller tv-tittande ser männen helst faktaorienterade program och kvinnorna hellre 
underhållningsprogram. Läsningen ses övervägande ur ett nyttoperspektiv, vilket 
Furhammar förklarar med att barndomshemmets inställning till läsning präglades av 
nyttosynen, samt att gruppen domineras av män med ett huvudansvar för familjens 
försörjning. De menar, enligt Furhammar, att om man ska ta sig tid till läsning måste 
den vara nyttig (s.256). 
 
I min undersökning har David gymnasieutbildning och tvåårig påbyggnad, samt en 
pågående yrkesutbildning. Björn har en ettårig yrkesutbildning, Olof folkskola, Lennart 
gymnasieutbildning, Johan gymnasial yrkesutbildning och Anders är högutbildad. 
 
Det finns bara en i mitt urval som bor på landsbygden. 
 
När det gäller ansvarsposition på arbetet, kan jag inte uttala mig säkert om Olof, men 
utgår jag från den information jag har fått, har han inte överordnade eller utpräglat 
självständiga arbetsuppgifter. Det har inte heller David. Johan är fastighetsskötare, 
vilket jag föreställer mig är ett relativt självständigt arbete. Björn är anställd som 
elektriker, och han beskriver själv sitt arbete som självständigt och varierande. Anders 
är studerande, vilket väl måste ses som självständigt arbete. Lennart var försäljningschef 
och är därmed den som stämmer bäst överens med Furhammars grupp. 
 
Med undantag för Anders, som läste otroligt mycket, läste informanterna endast lite 
eller mycket lite böcker på sin fritid under skoltiden. Det kunde hända att David lånade 
någon bok som läraren tipsade om, men det var ytterst sällan. Johan läste under en kort 
period Fem-böckerna, eftersom de var populära i klassen, samt faktaböcker på fritiden. 
Lennart nämner Wahlströms ungdomsböcker, men mest läste han serietidningar och 
sporttidningar, samt en del om Hitler och Stalin. Björn och Olof läste inte alls. 
 
Även för mina informanter var lässtimulansen i flera fall nästintill obefintlig. Det gäller 
för Olof och Björn, vars föräldrar inte läste något utöver dagstidningen och inte heller 
läste högt för dem, som de kan minnas, och för David, som visserligen hade en pappa 
som läste väldigt mycket tidskrifter, men ingen som högläste. Lennarts föräldrar läste 
romaner ibland och pappan läste serietidningar för honom. Johan fick lässtimulans i viss 
mån; han uppmuntrades att lära sig läsa och föräldrarna läste högt. Anders fick mycket 
lässtimulans; föräldrarna uppmuntrade till läsning och de läste båda mycket. Mamman 
läste för honom. Så är han också den av informanterna som har haft ett intresse för, och 
läst mycket skönlitteratur. 
 
Samtliga informanter lägger störst vikt vid dagstidningen, och ingen läser traditionella 
veckotidningar, utom Lennart som ibland lånar sambons tidningar. 
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Björn, David och Anders ser relativt lite på tv. Björn har ingen tv och ser bara sporten 
hos sin far. David ser mest på nyheter och ytterst sällan andra faktaorienterade program, 
och Anders använder tv:n för att somna på kvällarna, genom att se olika serier. Olof 
”kan vara utan tv:n”, men ser nyheter och en del underhållningsprogram, film och 
barnprogram med familjen. Johan ser mest samhällsprogram samt spelfilmer ibland. 
Lennart ser mycket på tv, helst samhällsprogram, debatter och dokumentärer.  
 
Bland de som ser film, väljer Olof actionfilm och/eller verklighetsbaserade filmer. 
Björn tycker om relativt lättsamma, relationsbaserade filmer med miljöer och människor 
som man kan känna igen. Det händer att han går på bio men det är sällan. Johan gillar 
actionfilm och tecknat. 
 
Lennart är inte intresserad av film, han tycker det är jobbigt att följa med i en långfilm. 
Anders såg mycket film tidigare, men har slutat med det av samma anledning som han 
har slutat läsa skönlitteratur. David har slutat se på film för att han varken har tid eller 
ork till det. 
 

5.3 Kategori 2. Informanternas inställning till skönlitteratur och 
läsning 
 
Man kan se att tre av informanterna ger uttryck för att mer eller mindre aktivt ha valt 
bort skönlitteraturen, medan resterande tre i huvudsak menar att det helt enkelt inte har 
blivit så att de läser skönlitteratur. Anders är den som med störst medvetenhet har valt 
bort skönlitteraturen. Han vill, som nämnts tidigare, inte grubbla så mycket, utan leva 
sitt eget liv i nuet. Han tröttnade på skönlitteraturens inverkan på hans liv, skulle man 
kunna säga. Så här uttrycker han sig:  
 
      [...] det har ju ändå lite den funktionen att man sätter sig in i någon annans verklighet och   
      liknande, och det har ju självklart positiva effekter också men jag kom till en punkt där  
      jag inte längre ville göra det. Inte nu, men det kan ju hända att jag kommer att läsa 
      skönlitteratur i framtiden, det vet jag inte, men just för tillfället så gör jag det helt enkelt  
      inte för att jag inte ville, ja, jag vill inte grubbla för mycket. Jag har lite av en sån här 
      grubblande personlighet, då är det lätt att fastna i det. 
 
Johan menar att han saknar tålamod, vilket även Björn nämner, men anger som främsta 
skäl till att inte läsa skönlitteratur att han inte lär sig något av det. För honom är 
skönlitteratur ”kärringböcker” och han säger sig vara totalt ointresserad av att läsa det. 
Johan har tydligt tagit ställning mot skönlitteraturläsande för egen del. Ingenting skulle 
få honom att läsa det. ”Det skulle aldrig falla mig in”, säger han. Hans inställning är 
närmast fientlig, även om han inte har några åsikter om andras läsande. Det kan vara 
intressant att nämna i sammanhanget att hans halvsyster är litteraturvetare. Johans fru 
lyssnar ofta på ljudböcker, främst deckare, och då händer det ibland att också han 
lyssnar. Men Johan anser inte att ljudbokslyssnande kan räknas som läsning, han räknar 
inte heller deckare till skönlitteraturgenren, och han betonar att han aldrig har lyssnat 
färdigt på någon ljudbok.  
 
David menar att han inte har tid till att läsa skönlitteratur samt att han inte vill läsa 
påhittade historier, det tycker han är slöseri med tid. Skulle han få mer tid att läsa skulle 
han välja verklighetsförankrade böcker, som t.ex. biografier.  
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Skälet till att Björn inte läser skönlitteratur är att han saknar den ro som krävs, samt att 
han inte fick in den vanan under barndomen. ”[...] man har inte lärt sig att leva med det, 
utan jag har bara fladdrat runt och tävlat med motorcykel och ja, då har man ju inte tid 
till sånt där.”  
 
Olof menar han också att skälet till att han inte läser är för att det inte har blivit av. Han 
saknade intresse för det under uppväxten, och kan ångra det idag. Han kan tänka sig att 
läsa skönlitteratur om han skulle fastna för något intressant ämne. Hittills har det inte 
skett. 
 
Lennart är den som tydligast uttrycker det som Newkirk (2002) skriver om när han talar 
om ”the literacy outsider” (s.48); han har aldrig fått lära sig att läsa skönlitteratur. Som 
svar på frågan om något skulle få honom att läsa skönlitteratur, säger han ”en annan 
bakgrund”, samt om någon berättade för honom vad som är bra med skönlitteratur, för 
det har aldrig någon gjort. Han menar att han aldrig har kommit i kontakt med 
skönlitteratur, bortsett från i skolan då han påtvingades den. Han är också ointresserad 
av skönlitteratur av den anledningen att det är fiktiva berättelser. Däremot är Lennart en 
flitig läsare av biografier, som enligt min uppfattning ofta kan sägas vara skönlitterära 
till karaktären. Jag får intrycket att det är viktigt för Lennart att poängtera att han inte 
läser skönlitteratur. 
 
Det är alltså de yngre informanterna, de i trettioårsåldern, som tydligast betonar ett 
aktivt val, och de i sextioårsåldern som ser större samband med barndomen och de 
vanor som grundlades under uppväxtåren. 
 
Jag frågade informanterna vad de associerar till eller tänker på när jag säger 
skönlitteratur, och fick bland annat följande svar: ”Gamla böcker” (David), ”Tjocka, 
ointressanta böcker” (Björn), ”Pocketböcker på ICA” (Johan), ”Ointressant” (Lennart), 
”Vanliga böcker” (Olof). Anders menar att begreppet är väldigt brett, och kan innefatta 
såväl lätt som svår litteratur. 
 

5.3.1 Kan en koppling till manlig identitet uttolkas? 
 
Ingen av informanterna säger rakt ut att ”jag läser inte skönlitteratur eftersom jag är 
man”, men jag kan ibland ana hos några av informanterna att det finns en koppling 
mellan deras manliga identitet och deras läsning. Det är främst Johan och Lennart som 
öppnar för sådana tolkningar. Johan upplever att skönlitteraturen främst vänder sig till 
kvinnor och det verkar som att han vill ta avstånd från skönlitteratur. Det faktum att han 
kallar det för kärringböcker markerar skönlitteraturens låga status och att han vill 
signalera att det inte är något för honom. Även Lennart svarar lite skämtsamt att 
skönlitteraturen vänder sig till hans flickvän. 
 
Som nämnts läser Lennart mycket biografier, och det är viktigt för honom att det är en 
”bra story”. Samtidigt vill han betona att han inte läser skönlitteratur. Det verkar vara 
viktigt för honom att inte räknas till en skönlitteraturläsare. Cherland (1994) nämner att 
fäderna i hennes undersökning på liknande sätt var noga med att göra klart att de inte 
läste skönlitteratur, men samtidigt visade tecken på att de faktiskt hade läst såväl 
Stephen King som Readers’ Digest (som innehåller noveller). Cherland menar att 
männen på så sätt ’gjorde genus’; de ville leva upp till den oskrivna regeln att män inte 
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läser skönlitteratur (s.85-86). Av samma skäl tror jag att Johan förnekar att ljudböcker 
är skönlitteraturläsning, och kanske är det därför som David säger att han tror att hans 
pappa inte läste ”skönlitteraturböcker” utan enbart tidskrifter, trots att han ofta läste just 
Readers’ Digest. Det kan också i och för sig vara så att David inte känner till innehållet i 
Readers’ Digest. Det är ju faktiskt inte heller någon bok, så det stämmer kanske att han 
inte läste skönlitteraturböcker. 
 
Jag vill också hävda att den relativa lättheten att hitta informanter till undersökningen 
tyder på en koppling till den manliga identiteten. Det verkar vara mer accepterat bland 
män att inte läsa skönlitteratur än bland kvinnor. Jag är övertygad om att det skulle ha 
varit mycket svårare att få tag på informanter om jag istället hade velat intervjua 
ickeläsande kvinnor. Inte bara för att de är färre, utan också för att de troligtvis är 
mindre benägna att erkänna att de inte läser. Kanske kan det t.o.m. vara så att de 
statistiska undersökningarna påverkas av dessa skillnader. Jag skulle tro att det inte är 
helt ovanligt att kvinnor överdriver sitt skönlitteraturläsande när de tillfrågas om det, 
medan männen kanske snarare förnekar läsning som faktiskt har ägt rum. Zill och 
Winglee (1990) nämner att statistiska undersökningsresultat kan påverkas av att 
deltagarna känner att de ”borde” läsa, och därmed felaktigt uppger att de har det, samt 
att det finns personer som inte minns sin läsning eftersom den inte är viktig för dem, 
och därmed underrapporterar (s.5). Jag tror, som sagt, att kvinnor kan vara 
överrepresenterade i den förra gruppen och män i den senare.  
 

5.3.2 Varför, enligt informanterna, läser kvinnor mer? 
 
Jag frågade samtliga informanter vad de tror det beror på att fler kvinnor än män läser 
skönlitteratur. De flesta hade inte funderat över frågan tidigare, så deras svar blev 
relativt spontana och därmed kanske inte så noggrant genomtänkta. Samtliga utom Olof 
försökte sig i alla fall på att ge ett svar. Syftet med frågan var att få just spontana svar 
för att genom dessa avläsa en aspekt av informanternas inställning till skönlitteratur och 
genus. 
 
David svarade att kvinnor överlag är mer kulturintresserade. De är duktiga på litteratur 
och fler kvinnor är lärare och arbetar på bibliotek. ”Det sägs att kvinnorna är duktiga på 
litteratur, medan killar, det är bara kanske gissningar, killar är duktiga på siffror, på 
matte.” 
 
Björn säger att det ”[…] kanske är den enda spänning de får i tillvaron att läsa en bok.” 
Han menar att män oftare än kvinnor ägnar sig åt olika spänningsfyllda aktiviteter, som 
att t.ex. köra bilen och båten: ”[…] de kör allting sånt där och ja, jag tror att gubbarna 
får sin spänning på sitt, på annat sätt, och fruntimmer kan krypa upp i soffan och läsa 
och få sin spänning där.” Björns uttalande kan verka rått, men finner stöd i bland annat 
Radways forskning. Hon kom i sin studie av kvinnors läsande av så kallad 
romantiklitteratur fram till att läsningen delvis kompenserade kvinnorna för deras brist 
på makt och kontroll över sina egna liv (Solsken, 1993, s.9). 
 
Anders menar att kvinnor har en tendens att vara mer grubblande medan män tenderar 
att vara mer handlingsmänniskor. 
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Johan anser, som nämnts ovan, att skönlitteraturen främst vänder sig till kvinnor. Han 
konstaterar att det mest är kvinnor som är intresserade av litteratur, men kan inte säga 
varför. Frågan om vilken målgrupp som marknadsföringen av skönlitteratur vänder sig 
till har diskuterats i tidigare magisteruppsatser (Hjalmarsson & Landin, 2001). 
Marknadsförare försöker självklart vända sig till den grupp som förväntas konsumera 
mest av en vara. Därför är troligtvis reklam för skönlitteratur oftast inriktad mot 
kvinnor. Jag fördjupar mig inte i den frågan här, men möjligen påverkar 
marknadsföringen i vilken utsträckning männen känner sig tilltalade av litteraturen eller 
ej.   
     
Lennart menar att kvinnor läser mer för att de är mer romantiska, vilket säger en del om 
hans bild av skönlitteraturens innehåll, och konstaterar att samma fråga skulle kunna 
ställas om flera andra områden. Han ger som exempel att kvinnor också oftare går på 
teater, medan fler män spelar fotboll. Lennart tror att de som läser skönlitteratur tillhör 
ett mellanskikt i samhället och tror exempelvis inte att en grovarbetare läser 
skönlitteratur. 
 

5.3.3 Läsningens betydelse 
 
David uppger att han läser för att veta vad som händer just nu, samt för att förstå 
världen. Läsningen är också ett tidsfördriv; han läser främst när han inte har möjlighet 
att ägna sig åt något annat, som när han åker tåg och dylikt. Läsningen har inte så stor 
betydelse för honom: ”Jag läser precis som jag äter, som jag går till jobbet. Alltså, det är 
ingen större grej.” 
     
För Björn är det viktigt att läsa dagstidningen, medan böcker inte är så viktigt. Han 
behöver ibland läsa på inför föredrag, samt läser för att få avkoppling.  
     
Tidigare erbjöd läsningen ett sätt för Anders att förstå sig på andra samt att det var en 
form av verklighetsflykt. Hans nuvarande läsning fyller inte denna funktion. Idag läser 
han för att veta vad som händer.  
     
För Olof är läsningen ett sätt att ägna sig åt sin hobby och ett sätt att veta vad som 
händer. Den ger även avkoppling. 
     
Den enda som uppger att läsningen spelar en stor roll i hans liv är Lennart, som också är 
den som läser allra mest. Han läser mycket varje dag, bland annat Dagens Nyheter, 
Aftonbladet och alla tre gratistidningarna i vilka han läser nästan allt. Det händer ibland 
att han sträckläser böcker. Lennart vill främst nå kunskap och läsa en bra story. 
 
När jag frågar Johan vad han tror man kan få ut av att läsa skönlitteratur svarar han att 
det är fantasin, att kunna fantisera sig bort. Han menar samtidigt att man kan fantisera 
sig bort genom all typ av läsning och att han ofta drömmer sig bort och funderar över 
det han lär sig när han läser om flugfiske. Newkirk (2002) skriver att man ofta delar in 
texter i två olika klasser, en estetisk och en funktionell. Den förstnämna innefattar 
naturligtvis skönlitteraturen och den tillfredsställer bl.a. vårt behov av berättelser, 
medan den sistnämnda, d.v.s. facktexter, ger oss användbar information och kunskap. 
Newkirk menar att detta synsätt är alldeles för förenklat. Precis som Johan menar han 
att även ren faktakunskap uppmuntrar fantasin, d.v.s. en önskan att försöka föreställa sig 
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det man läser om (s.71). Newkirks inställning kan troligtvis uppfattas som ganska 
provocerande. Bland andra Ross et al. (2006, s.7) hävdar att människan har ett stort 
behov av berättelser och inte enbart fakta. Vad Newkirk vill säga är att skolan inte bör 
nedvärdera unga pojkars fritidsläsning, som ofta är faktabaserad, utan istället utnyttja 
den och integrera den i undervisningen genom att ta fasta på den fantasi som 
faktaläsningen faktiskt framkallar. 
 

5.3.4 Nyttoaspekten 
 
Samtliga informanter uppger att de läser för att lära sig och i vissa fall används 
kunskapen rent konkret i praktiska handlingar. Johan t.ex. läser tekniska manualer i sitt 
arbete, David läser texter relaterade till sin yrkesutbildning och Björn läser på inför 
föredrag. Även när kunskapen inte används rent konkret, anges kunskapen vara ett av 
huvudskälen till läsningen. Det är med andra ord nyttoaspekten som dominerar vad 
gäller informanternas skäl till att läsa. Även andra studier har visat att män tenderar att 
föredra att läsa sådant som de kan ha direkt och konkret nytta av. När de unga männen i 
Smith och Wilhelms studie läste på fritiden, valde de lektyr som hade ett tydligt syfte 
och som skulle komma till användning omedelbart, ofta för att lösa något problem. 
Även Molloys (2007) manliga högstadieelever ville helst läsa sådant som de kunde ha 
nytta av i framtiden. 
 
Cherland (1994) skriver att en allmän uppfattning i Oak town var att män enbart läser 
för nyttans skull. Denna uppfattning förde föräldrarna över på sina barn (s.84). Männen 
var mycket noga med att förklara att de hade någon form av nytta av läsningen, vilket är 
ett drag jag också kan se hos flera av mina informanter. Johan är den som starkast 
betonar att han läser för att lära sig, exempelvis i arbetet, men även de övriga värderar 
kunskapsaspekten högt. Till och med Anders lyfter fram kunskapsaspekten som främsta 
skäl till att han läste skönlitteratur, även om han också säger att läsningen var en form 
av verklighetsflykt. Men ordet verklighetsflykt, som han använder själv, har en negativ 
klang, man flyr från verkligheten, som är det sanna, och Anders sätt att berätta om den 
ter sig närmast som ett erkännande, som att han känner och menar att detta inte är helt 
tillåtet : ”[...] jag var intresserad av att förstå mig på andra människor och så där men, 
men självk, men också en form av verklighetsflykt”. Ross et al. menar att det sedan 
länge finns en allmän inställning att läsning som sker i ensamhet och för nöjes skull är 
improduktiv och att den är en sorts flykt från det riktiga livet (s.13). Att det med andra 
ord ses som negativt att nöjesläsa. 
 
Sociologen Viktor Seidler (1994, 1997) har i ett antal verk analyserat den manliga 
rationalitetsdiskursen. Han hävdar att alla män oavsett klassbakgrund känner ett behov 
av att ha kontroll över sina liv och att det är viktigt för män att övertyga sig själva om 
att de har kontroll, även om de inte har det. Annars hotas deras manliga identitet (1994). 
Enligt Seidler finns ett manlighetsideal att vara rationell och objektiv. Detta ideal leder 
till att män avfärdar och tränger undan känslor som inte passar in (ibid.). Seidler (1997, 
s.11) menar t.ex. att män lär sig att avfärda känslor som en källa till kunskap och på så 
sätt ofta även distanserar sig själva från sitt eget känsloliv. Jag säger inte att mina 
informanter distanserar sig från sina känslor, det har jag ingen uppfattning om, men 
genom att välja bort skönlitteraturen som kunskapskälla, undviker de, medvetet eller 
omedvetet, också egna känsloreaktioner på det lästa. Det är enligt min uppfattning 
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mycket svårare att distansera sig känslomässigt från en skönlitterär text än från en 
faktatext, även om sådana naturligtvis också ibland kan ha ett känslosamt innehåll.  
     
Jag tycker att Seidler generaliserar mycket och lägger fram påståenden utan att vare sig 
diskutera dem eller belägga dem med källor. Men hans tankar om manligheten är ändå 
intressanta och jag finner dem relevanta för denna uppsats. Min och andra studier visar 
på att det kan ligga något i Seidlers tankar. Exempelvis iakttar ju även Hjalmarsson och 
Landin (2001) i sin undersökning att männen verkar vara rädda att framstå som 
flummiga och för känslosamma. Författarna tror att det kanske är därför som de ofta 
framställer sin läsning som logisk och rationell och läsutbytet som opersonligt (s.62). 
Andersson och Hjertströms (2006) uppsats visar också på att det inte verkar vara riktigt 
accepterat bland männen att läsa för att få avkoppling och underhållning. På frågan 
varför man ska läsa, svarar samtliga av deras informanter utom två, att man ska läsa för 
allmänbildningen och kunskapens skull, även om det kanske inte alltid är därför de 
själva läser. 
     
Johansson (2000, s.49), som är manforskare, nämner att många studier visar hur män 
förespråkar rationella argument och strävar efter att argumentera på ett logiskt sätt, 
samtidigt som deras handlingar visar att andra principer styr. Det finns flera exempel på 
detta hos mina informanter: David som har som krav att det han läser ska vara sant och 
som samtidigt lyfter fram ett påhittat skönlitterärt verk som hans främsta läsupplevelse, 
Johan som aldrig skulle läsa skönlitteratur men som då och då lyssnar på hustruns 
ljudböcker, Lennart som också kräver att det lästa ska ha hänt i verkligheten men som 
ändå helst vill läsa en bra story, Anders som lyfter fram att han läste skönlitteratur för 
att lära sig om andra människor men som slutat läsa för att han grubblade för mycket.  
Björn och Olof är egentligen de som inte betonar det rationella i läsningen, de 
framhäver att de läser av intresse och som avkoppling.  
 

5.3.5 Social aspekt 
 
Samtliga informanter läser någon form av dagstidning, och det gör de för att veta vad 
som händer. David och Anders ger även uttryck för att tidningsläsandet fyller en social 
funktion; de menar båda att de läser för att veta vad andra pratar om. Olof läser 
familjeannonser för att veta vad som händer i lokalsamhället, vilket måste sägas fylla en 
social funktion. Björn läser på inför guidningar och föredrag på hans museum. Även 
den läsningen fyller en social funktion eftersom han gör det för att kunna förmedla 
kunskap till andra som är intresserade av samma ämne. 
     
Johan lyfter fram på ett ganska tidigt stadium i intervjun att han inte känner något behov 
av att läsa alla de här böckerna som det talas om. Han gör med andra ord klart att han 
väljer att stå utanför just det här sociala sammanhanget. 
     
Furhammar (1996) skriver att SKRIN-projektets faktainriktade informanter läser 
dagstidningar och annat för att kunna hänga med i sociala sammanhang. Det kan vara 
för att föra samtal med andra eller för att kunna fungera i kontakten med andra 
människor som studieledare (s.106-107). Han konstaterar vidare att de fiktionsinriktade 
läsarna inte alls framhåller den sociala funktionen på samma sätt, när det gäller deras 
fiktionsläsning. Den sociala funktionen verkar vara starkt kopplad till fakta- och kanske 
främst tidningsläsande (s.110). Detta förefaller naturligt med tanke på att de flesta 
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samtal oftare kräver att man är orienterad i vad som händer i samhället, än vad de 
senaste romanerna innehåller.  
     
Eleverna i Smith och Wilhelms (2002) studie använder fritidsläsningen i stor 
utsträckning som ett medel till social kontakt med vännerna. Man visar varandra 
intressanta artiklar i tidskrifter, man går igenom sportresultat tillsammans eller man 
diskuterar artiklar man läst inför ett gemensamt biobesök. Läsningens funktion är att 
kunna visa att man hänger med och att kunna samtala om gemensamma intressen. 
 

5.4 Kategori 3. Informanternas bakgrund    

5.4.1 Fritidsläsning under barndomen 
 
David uppger att han inte läste på fritiden. Han hade fullt upp med den läsning som 
ingick i skolarbetet. Det hände emellertid två-tre gånger att han lånade någon bok på 
biblioteket som läraren hade tipsat om: ”Och det visade sig att det var väldigt bra 
böcker.”  
     
Björn läste inte heller utanför skolan: ”Det var inte så mycket innesittandes,” säger han, 
och han har inga minnen av att han läste. 
     
Anders läste väldigt mycket, särskilt i den så kallade slukaråldern i mellanstadiet, ”då 
läste jag allt jag kom över”, och han läste bara skönlitteratur. I tonåren fortsatte han att 
läsa lite då och då, men i gymnasiet började han lyssna mycket på musik, vilket tog tid 
från läsandet. 
     
Johan läste en del skönlitteratur före puberteten. Han nämner Femböckerna som han 
läste för att de var populära i klassen. När han själv fick välja läste han helst faktaböcker 
som exempelvis Så funkar det-serien. Senare gick han över till att läsa om teknik och el. 
     
Lennart började med att läsa serietidningar, sedan gick han över till att samla på 
sporttidningar. Han nämner också Wahlströms ungdomsböcker. I tonåren läste han fakta 
om historia. Lennart säger också att musikintresset växte i tonåren och gjorde att 
läsandet minskade. Men det förde även med sig att han började läsa Orkesterjournalen. 
     
Olof uppger att han mest var ute och lekte som barn. När han blev äldre var det mest 
mopeder som gällde. 
 
I SKRIN-projektet (Furhammar, 1996) framgick att den grupp av informanter som i 
vuxen ålder valt en faktainriktad läsning tenderar att beskriva barndomsläsningen som 
relativt oviktig, medan den grupp som läser skönlitteratur framställer barndomens 
läsning som viktig (s.132). Detta verkar stämma in på mina informanter: i mitt 
undersökningsmaterial är det endast Anders, som ju är den enda som har läst mycket 
skönlitteratur även som vuxen,  som talar om sin barndomsläsning som mycket viktig. 
 
Millard (1997) skriver om att pojkar ofta överger läsningen i tonåren (s.96). Det kan 
man se även bland mina informanter. Såväl storläsare som Anders och de som inte läste 
mycket, som Johan, uppger att läsandet minskade i tonåren. Björn och Olof nämner att 
de började läsa ungefär som de gör nu när de var i 20-årsåldern. 
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5.4.2 Föräldrainflytande 
 
Ett flertal undersökningar har visat att personer som uppmuntrats att läsa som barn med 
större sannolikhet ägnar sig åt skönlitteraturläsning som vuxna än personer som inte 
uppmuntrats till läsning (Zill & Winglee, Tepper). Troligtvis är det föräldrarnas 
uppmuntran eller brist på uppmuntran som påverkar barnen mest. Ross et al. (2006) 
poängterar vikten av att det finns en vuxen som hjälper barnet att betrakta böcker som 
en kunskapskälla användbar även för många situationer i det verkliga livet (s.5). Där är 
föräldrarna viktiga för att hjälpa till att visa att läsning kan vara användbar även utanför 
skolan. De menar även att det inte bara räcker med lässtimulans i skolan; hemmet är 
minst lika viktigt (ibid., s.4). En av Teppers (2000) hypoteser är att gapet mellan män 
och kvinnor vad gäller skönlitteraturläsning skulle minska om pojkar och flickor 
uppmuntrades till läsning i samma utsträckning, vilket bl.a. Zill och Winglees (1990) 
studie visar ofta inte är fallet (s. 54). Det finns visst stöd för Teppers hypotes i mitt 
undersökningsmaterial. De som hör till dem som läser minst är de som inte kan uppge 
att föräldrarna på något sätt uppmuntrade till läsning. Ingen läste högt för vare sig Björn 
eller Olof när de var barn. Det var inte heller någon som läste för David, men han lyfter 
fram att han tog intryck av sin pappas läsning:  
 
       Han har aldrig sagt till mig att det är bra att läsa eller att det är dåligt att läsa eller du  
       ska läsa eller sånt. Han har aldrig sagt nånting om det utan det blev bara så. Jag tror  
       att det beror på att jag såg honom läsa, och så tänkte jag att det kanske är kul eller bra  
       att läsa. 
 
David läser alltså mycket facktext, precis som sin far, men som vi vet, ingen 
skönlitteratur.  
     
Johan säger att han uppmuntrades att lära sig läsa. Mestadels mamman, men även ibland 
pappan, läste högt för honom. Trots detta är han ingen storläsare, och definitivt inte av 
skönlitteratur.  
     
Lennart uppger att pappan läste serietidningar högt för honom. Sedan, när han var stor 
nog, läste han dem själv.  
     
Anders är den enda som uppger att han fick mycket uppmuntran till läsning av sina 
föräldrar. Det var viktigt för hans föräldrar att man läste. Mamman, men inte pappan, 
läste högt för honom. Så är han också den som läste mycket skönlitteratur som barn och 
även fortsatte med det i vuxen ålder. Även om läsuppmuntran hemifrån ofta leder till 
läsintresse hos barn, vilket Anders visar exempel på, behöver det naturligtvis inte alltid 
vara så. Anders yngre bror var totalt ointresserad av läsning och läser fortfarande väldigt 
lite. Johan uppmuntrades till läsning men valde ändå att inte läsa skönlitteratur.  
     
Bortsett från Anders, som fick mycket lässtimulans hemifrån, och Johan, som fick viss 
lässtimulans, visar de övriga informanterna exempel på personer som fått relativt liten 
eller ingen lässtimulans alls av sina föräldrar. Min tolkning är att det finns ett tydligt 
samband mellan informanternas läsvanor och den läsuppmuntran de fått från 
föräldrahemmet. 
 
Johansson (2000) konstaterar att yrkeslivet fortfarande är tydligt uppdelat mellan en 
manlig och en kvinnlig sfär, och att de yrken som män ofta väljer och som betraktas 
som manliga inte kräver så mycket kommunikativ kompetens. De yrken som många 
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kvinnor väljer kräver däremot ett nyanserat språk och förmåga till empati. Han tillägger 
att dessa kompetenser även krävs i familjen och i privatlivet (s.132). Eftersom samhället 
har denna indelning mellan manliga och kvinnliga områden, är det rationellt att 
uppfostra barnen så att de passar in i systemet. Kanske är det därför som föräldrarna i 
Cherlands (1994) studie uppmuntrar flickorna, men inte pojkarna, till att läsa 
skönlitteratur. När det gäller mina informanter är det inte omöjligt att sådana aspekter 
ligger bakom några av föräldrarnas brist i läsuppmuntran. Dock finns inte några 
konkreta uttalanden i intervjumaterialet som tyder på detta. Istället framhävs att 
föräldrarna varken uppmuntrade eller avrådde från läsning. Två av informanterna, Olof 
och Björn, hade dessutom bröder som läste mycket. Jag vet däremot inte hur brödernas 
läsning mottogs i familjerna. Björn nämner emellertid att det skämtades så här om 
broderns läsning: ”Vi sa alltid: Vad tänker du göra? Läsa. Vad vill du göra? Läsa. Vad 
har du gjort? Läst.” Brodern läste sedan vidare till civilingenjör. Björn nämner för 
övrigt också att föräldrarna inte skulle ha ställt sig negativa till om han hade läst 
mycket. 
     
Jag tror snarare att det är så att man i informanternas familjer, Anders, David och 
möjligtvis Johan undantagna, överhuvudtaget inte tänkte så mycket på vad barnen skulle 
ägna sig åt för aktiviteter. Samtliga säger att de fick göra vad de ville. Johan uppger att 
han uppmuntrades till de aktiviteter (olika sporter, musik) som han själv valde. Anders 
uppmuntrades till att läsa och idrotta och Davids pappa ville att han skulle spela tennis 
och något musikinstrument. Troligtvis är det en generationsfråga, och naturligtvis en 
klassfråga, om föräldrarna engagerar sig i barnens fritidsaktiviteter. 
 
Men som vi har sett ovan i Davids fall, kan ju föräldrarna även uppmuntra till läsning 
indirekt, genom att vara läsande förebilder. Föräldrarnas egen läsning är nog så viktig 
för barnens framtida läsvanor. Enligt Millards (1997) undersökning är det de kvinnliga 
familjemedlemmarna som läser mest. I de fall där pappan är den som läser mest, gör 
han det inte som avkoppling eller för nöjes skull, utan för något särskilt ändamål (s.83). 
Som nämnts i teoridelen, menar Millard att pojkar saknar manliga läsande förebilder, 
och därför lär sig att se läsning som en kvinnlig aktivitet. Vi ska titta på hur det ser ut 
för mina informanter. 
     
Som nämnts läste Davids pappa mycket tidskrifter. Hans mamma läste inte särskilt 
mycket, bara tidningar ibland: ”Min mamma är ganska slö alltså. Hon tar inte tid, hon 
har inte ork för att läsa någonting djupt.” 
     
Björns föräldrar läste båda tidningar. Mamman läste inga böcker som han minns, det 
hade hon inte tid med: ”Ja, mamma är ju alltså mor till sex barn, så det vart inte mycket 
läsande där, tror jag.” Pappan saknade också tid till läsning, men har på senare år börjat 
läsa deckare. Björn har inget minne av att föräldrarna satt och läste när han var barn. 
     
Anders föräldrar läste båda mycket: ”[...] de har alltid haft någon bok på gång som de 
läser. Pappa har läst väldigt mycket faktalitteratur, mamma har läst bara skönlitteratur.” 
Anders uppskattar att nittio procent av pappans läsning var, eller är, facklitteratur. 
     
Johan uppger att hans mamma läser mycket, mest deckare, och att hans pappa läser 
faktaböcker, aldrig skönlitteratur. 
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Lennart tror att båda föräldrarna läste en del romaner. Han har fått ärva skönlitteratur 
från dem som han själv aldrig har läst. Han minns att de var med i en bokklubb och han 
tror att båda läste månadens bok. De var emellertid inte några storläsare. 
     
Olofs pappa läste tidningar, men inga böcker: ”Tidningar läste min pappa det vet jag. 
Som jag kommer ihåg i alla fall.” Eftersom han växte upp med bara pappan, vet han inte 
hur mammans läsvanor såg ut. De kan ju hur som helst inte ha påverkat honom. 
     
Man kan alltså konstatera att den enda pappa som läste skönlitteratur var Lennarts 
pappa. Det är endast Anders, Lennart och Johans föräldrar som överhuvudtaget läste 
böcker när informanterna var barn. Anders pappa läste mycket, men så gott som bara 
facklitteratur. Johans pappa läste också bara fakta. Björn, David och Olofs föräldrar 
läste bara tidningar eller tidskrifter. I Davids fall läste pappan mycket mer än mamman. 
För de övriga, Olof undantagen, verkar båda föräldrarna ha läst ungefär lika mycket. 
Bortsett från Lennart, som tror att hans pappa läste romaner, är det ingen som har en 
skönlitteraturläsande manlig förebild i sina fäder. Detta tror jag är en huvudorsak till att 
informanterna inte läser skönlitteratur. Anders är återigen ett undantag. Han läste ju 
tidigare skönlitteratur och poängterar att han nu inte bara har valt bort skönlitteratur, 
utan att han inte läser böcker överhuvudtaget. 
 

5.4.3 Skolan och lärare 
 
Av de sex informanterna är det två som beskriver läsningen i skolan i relativt negativa 
ordalag, en är snarast neutral och resterande tre har positiva upplevelser av 
skolläsningen. Olof säger att han inte tyckte om läsningen i skolan: ”När jag gick i 
skolan tyckte jag inte att det var roligt heller.” Han har ganska vaga minnen av den. 
Eftersom han inte gick i skolan så länge, menar han att det inte var någon direkt 
litteratur i undervisningen. Däremot minns han att han var bra på att skriva uppsatser, 
och han har fortsatt med skrivandet även som vuxen. 
     
Lennart menar i sin tur att läsningen i skolan var ganska tråkig, och att han därför har 
glömt det mesta. Han säger t.o.m. att han har förträngt det. En bok, Mälarpirater, minns 
han att de läste i skolan. Den tyckte han var bra eftersom den handlade om killar i hans 
egen ålder. Lennart lyfter dock fram att han hade bra betyg i svenska. 
     
Björn framhåller att hans bästa betyg var i historia, geografi och gymnastik, och 
konstaterar att han åtminstone måste ha läst på i de två förstnämna ämnena. Det som var 
roligt motiverade naturligt nog till läsning. Han minns att läraren högläste ur Nils 
Holgersson. Björn säger inget direkt negativt om skolläsningen, men ger intrycket att 
han inte uppskattade den så mycket. När jag frågar om han minns hur han kände inför 
läsningen av klassiker och annan skönlitteratur i svenskan, svarar han: ”Nä. Jag 
lyckades aldrig lära mig psalmverserna i alla fall [skratt]”. 
     
David, Anders och Johan är alla positiva till skolläsningen. David menar att de fick läsa 
bra böcker i skolan, klassiska mästerverk. ”De var, tycker jag, de bästa.” David lyssnade 
mycket på lärarna och tog intryck när någon av dem sa att det är bra att läsa, att man 
exempelvis bör läsa tidningar och inte bara titta på tv. 
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Johan tycker också att de fick läsa bra böcker av bra kvalitet i skolan. Ändå har han inte 
läst en skönlitterär bok sedan han gick ut skolan. 
     
Anders beskriver hur det uppmuntrades mycket till läsning i hans skola. I de lägre 
klasserna fick de läsa mer fritt och i gymnasiet blev det mer klassiker. Skönlitteratur var 
en naturlig del av skolan. ”Jag tyckte nog att det var ganska trevligt, eller bra. Jag tyckte 
ju om att läsa [...]”. 
 
Flera forskare hävdar, som nämnts, att pojkar och män tar avstånd från läsningen för att 
de uppfattar den som en kvinnlig sysselsättning (Millard, Ross et al., Cherland, 
Newkirk). Ett skäl till det, som Millard (1997) lyfter fram, är att läraryrket har 
feminiserats. Närapå samtliga lärare i de lägre klasserna, där läsning och skrivning lärs 
ut, är kvinnor. Även högre upp i utbildningssystemet är de flesta lärare i litteratur 
kvinnor. Detta kan enligt Millard leda till att läsning och skrivning ses som feminina 
aktiviteter (28). 
 
Bland informanterna i den här undersökningen är Johan den enda som bara har haft 
kvinnliga svensklärare. Björn, Lennart och Anders hade kvinnliga lärare i småskolan, 
sedan var det i Björns och Anders fall en manlig lärare. Lennart, David och Olof hade 
både kvinnliga och manliga lärare.  
     
Det är slående att  Johan, som ju också är den som tydligast framställer 
skönlitteraturläsning som en kvinnlig aktivitet, enbart har haft kvinnliga svensklärare. 
Det är emellertid omöjligt att dra några slutsatser från uppgifterna om lärarnas kön. Man 
kan bara spekulera i om informanternas läsvanor skulle ha sett annorlunda ut om deras 
första lärare hade varit manliga. Ingen av informanterna ger heller själv uttryck för 
några sådana tankar. 
 
Smith och Wilhelm (2002) menar att det inte är feminiseringen av läsningen som 
avskräcker pojkarna, utan att de tar avstånd från skolläsningen eftersom den är så 
separerad från konkreta och direkta användningsområden. Läsningen i skolan fokuserar 
på kunskaper som inte är användbara eller högt värderade i pojkarnas liv utanför skolan. 
Vi kan ju se att Lennart läste ganska mycket tidningar och fakta på fritiden, och 
samtidigt beskriver skolläsningen som tråkig. Johan beskriver som sagt skolläsningen 
som positiv, men han verkar inte ha sett att den kan fylla någon funktion utanför skolan, 
med tanke på att han inte har läst skönlitteratur sedan skoltiden. 
 

5.4.4 Social bakgrund och utbildning  
 
En iakttagelse jag gjorde under ett tidigt stadium av analysen var att några av 
informanterna verkade ge uttryck för att de hade gjort ett mer aktivt eller medvetet val 
att inte läsa skönlitteratur medan andra snarare förklarade det med att det bara blivit så 
p.g.a. uppväxtförhållanden och vanor. Jag tänkte att det kunde finnas ett samband 
mellan informanternas utbildningsnivå och graden av medvetet val att inte läsa. Jag fann 
emellertid senare att tydligt samband med informanternas ålder, och troligtvis är det så 
att båda faktorerna spelar in. De yngre, som samtliga betonar ett aktivt val, är överlag 
mer välutbildade än de äldre. Undantaget är Lennart som precis som de yngre, David 
och Johan, har gymnasieutbildning och kanske är den som tydligast betonar att det är 
hans bakgrund och uppväxt som har gjort att han inte läser skönlitteratur. Kanske har de 
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äldre fått mer perspektiv på sina liv och ser därmed större samband mellan olika 
livsfaser.  
     
När det gäller läsfrekvens ser jag däremot ingen generationsskillnad. Lennart tillhör de 
äldre och läser mest, Anders och Olof tillhör olika generationer och läser minst, t.ex. 
 
Enligt Zill & Winglee (1990) läser de som är äldre mindre, men inte för att de är äldre 
utan just för att de har lägre utbildning (s.43). I Sverige visar statistik från år 2005 att 
skönlitteraturläsningen inte är mindre frekvent bland de äldre. 40 procent av 15-24-
åringarna, 39 procent av 25-44-åringarna, 44 procent av 45-64 åringarna och 40 procent 
av 65-79-åringarna läste skönlitteratur en genomsnittlig vecka år 2005. Skillnaden är 
med andra ord inte så stor mellan olika åldersgrupper. Däremot är det som vi vet stor 
skillnad mellan män och kvinnor (30 respektive 48 procent) och inte helt oväntat stor 
skillnad mellan låg-, mellan- och högutbildade (31, 38 och 51 procent) (Carlsson, red., 
2006). Zill & Winglees studie av amerikanska förhållanden visade i sin tur att 
informanter med collegeutbildade föräldrar hade betydligt större sannolikhet att bli 
skönlitteraturläsare än de vars föräldrar enbart hade grundskole- eller 
folkskoleutbildning (s.52).  
     
Att utbildningsnivå spelar in kan man även ana i min undersökning. Anders som har 
högutbildade föräldrar och är högutbildad själv, har tidigare läst mycket skönlitteratur. 
Dock hör han till dem som läser minst idag.  
     
David uppger att han läser mycket, men egentligen samma sorts lektyr hela tiden: ”Mitt 
lektyrområde är väldigt riktat, det är begränsat, alltså, inte brett. Jag vill säga att jag 
läser samma sorts grejer hela tiden.” Davids pappa var apotekare, vilket kräver någon 
form av högre utbildning (David kan inte uppge vad pappan har för utbildning). 
Mamman saknar utbildning. Själv har han gymnasieutbildning samt två års påbyggnad. 
Dessutom studerar han för närvarande på en kvalificerad yrkesutbildning. David saknar 
alltså högskoleutbildning men är ändå relativt välutbildad. 
     
Lennart har gymnasieutbildning. Hans mamma hade ingen utbildning utöver folkskola 
och pappan hade gått några kurser för att bli förman. Lennart läser väldigt mycket, men 
har, som han säger själv, aldrig kommit i kontakt med skönlitteratur. 
     
Johan har läst en tvåårig yrkesutbildning på gymnasiet. Föräldrarnas 
utbildningsbakgrund diskuterades inte under intervjun, men hans mamma är barnskötare 
och pappan egenföretagare inom åkeribranschen, så de har troligtvis inte 
högskoleutbildning. 
     
Björn har folkskola och en ettårig yrkesutbildning. Mamman var sömmerska och 
pappan snickare i grunden, men arbetade länge som fabriksarbetare och även som 
egenföretagare.  
     
Man kan konstatera att bara en av informanterna har högskoleutbildning samt 
högutbildade föräldrar och att han också är den enda som faktiskt har varit en aktiv 
skönlitteraturläsare, även om han för närvarande inte läser. Olof hör till dem som enligt 
intervjumaterialet läser allra minst och han har egentligen aldrig läst skönlitteratur. Så är 
han också den som har kortast utbildning av informanterna. Trots att jag bara har 
intervjuat sex personer och det inte går att generalisera från materialet, kan man ändå i 
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det här fallet se mönster som stödjer tidigare forskning och teorier om att klassbakgrund 
och utbildningsnivå spelar in när det gäller skönlitteraturläsning. Emellertid visar Zill 
och Winglees studie också att föräldrauppmuntran till läsning hade större inverkan på 
huruvida informanterna läste skönlitteratur som vuxna än vad informanternas 
utbildningsnivå hade: ”The relationship between parental encouragement to read and 
adult literature reading was quite strong, stronger even than the relationship between the 
repondent’s education level and literature reading” (s.54). Som konstaterats tidigare, 
kan detta också iakttas i materialet: Anders fick mycket lässtimulans av föräldrarna och 
har också läst mycket skönlitteratur. I många fall är troligtvis dessa båda faktorer tätt 
sammanlinkade. Om föräldrarna är högutbildade är sannolikheten större att barnen 
uppmuntras till läsning och därmed fortsätter att läsa skönlitteratur som vuxna. Som alla 
vet är sannolikheten också större att barn till högutbildade föräldrar själva går vidare till 
högre studier.  
     
Kopplingen mellan klass och skönlitteraturläsning verkar vara större bland män än 
bland kvinnor. Man kan se att även kvinnor med arbetarbakgrund läser mindre 
skönlitteratur men mönstret är inte lika tydligt som bland män. I Bokläsning i den 
digitala tidsåldern (Carlsson, red., 2004) står att läsa att män i arbetarklassen läser minst 
böcker och att kvinnor i akademiker-/högre tjänstemannafamiljer läser mest. En 
intressant iakttagelse är dessutom att arbetarklasskvinnor läser nästan lika mycket 
böcker som akademikermän (se tabell 1) (s.109). 
 
 

                            Läst någon bok  
Aldrig Sporadiskt Ofta Antal svar 

Kvinnor /arbetare 
Män/arbetare 
Kvinnor/akademiker 
Män/akademiker 

    15 
    32 
     2 
     5 

      43 
      45 
      30 
      47 

    42 
    23 
    68 
    48 

     757 
     703 
     252 
     241 

 
Tabell 1. Bokläsning fördelat på kön och klass 2003 (procent) 
 
Tabellen har hämtats från Bokläsning i den digitala tidsåldern (s.144). Med Sporadiskt 
menas läsning mellan någon gång per år och en gång i månaden. Ofta innebär minst en 
gång i veckan. 
 
Connell (2003) skriver om vad han kallar ”protestmaskulinitet” som enligt honom är 
vanlig i skolor i arbetarområden. Den innebär att pojkar tar till sig ett beteendemönster, 
innefattande exempelvis konflikter med lärare och störningar i inlärningen, som leder 
till sämre betyg och banar väg för en viss typ av yrken (s.108). Detta s.k. mönster av 
maskulinitet har med andra ord stor inverkan på pojkarnas framtid. I denna 
”protestmaskulinitet” ingår naturligtvis inte att läsa skönlitteratur. Läraren vill ju att 
man läser. Ovan beskrivna beteendemönster brukar vara ovanligare bland flickor, vilket 
kanske påverkar det faktum att arbetarkvinnor läser mer än arbetarmän. Det ingår 
kanske mer i arbetarklasspojkars än bland –flickors kultur att motsätta sig skolans 
normer, vilket också Willis har visat i sin studie. Jag tror dock mer på ett samband 
mellan klassbakgrund, utbildningsnivå och i vilken mån män tar till sig 
rationalitetsdiskursen. Jag menar att arbetarklassmän kanske känner ett större behov av 
att leva upp till de manlighetsideal som säger att allt man gör ska vara rationellt och 



 43 

nyttigt, inklusive läsningen. Akademikermän har ju också kanske i större utsträckning 
tagit till sig budskapet att även nöjesläsning kan vara nyttig. 
 

5.5 Kategori 4. Informanternas fritidsintressen 
 
David uppger att han inte har tid över till fritidsintressen eftersom han både arbetar, 
studerar och har småbarn, men han åker ibland på utflykter med familjen. Han kopplar 
av genom att ligga på soffan eller sova, men betonar att det inte ofta finns tid till det. 
 
Björn är idrottsintresserad. Han springer mycket och reser ofta utomlands för att delta i 
maratonlopp eller skidtävlingar. Tidigare har han tävlat med motorcykel. Ett annat stort 
intresse är industrihistoria. Genom att köpa upp gamla industriprodukter har han byggt 
upp ett museum. När Björn vill koppla av tar han någon bok som ligger framme, lägger 
sig på soffan och somnar. 
     
Anders är intresserad av idrott, speciellt fotboll. Han springer och promenerar. För 
Anders är promenaderna hans avkoppling. Tidigare har han också varit mycket 
musikintresserad och gick som yngre på konserter, vilket han har kommit ifrån nu. 
     
Johans fritidsintressen är fiske samt att lyssna på musik. Han lyssnar på allt ”från Iron 
Maiden till Bach”. En stor del av fritiden ägnas också åt barnens idrottsutövande. När 
han vill koppla av fiskar han eller ligger på soffan framför tv:n. 
     
Lennart har tidigare varit mycket aktiv inom olika idrotter, och efter en knäskada har 
han fortsatt att följa idrotten via tv och tidningar. Han är historieintresserad och lyssnar 
mycket på musik. Lennart kopplar av genom att se på tv eller prata med flickvännen. 
Tidigare brukade han ta långa promenader. 
     
Olofs stora intresse är gamla bilar. Eftersom han p.g.a. platsbrist inte kan syssla med 
bilar rent konkret, nöjer han sig med att läsa om gamla bilar i olika biltidningar. Han 
uppger också att han lyssnar mycket på musik samt att han skriver en del. Han 
brevväxlar t.ex. med släktingar och har varje morgon i tio års tid skrivit relativt långa 
kärlekslappar till sin sambo. När Olof vill koppla av lyssnar han på musik och läser 
biltidningar. 
 
Det är bara David som uppger att han har för ont om tid för att överhuvudtaget ägna sig 
åt fritidsintressen. Johan säger att mycket tid går åt till barnens intressen och att han 
skulle vilja åka på fiskeresor oftare, men de övriga ger snarare intrycket att de har 
relativt gott om tid till att ägna sig åt sina intressen. Det är också enbart David som 
uppger att han kanske skulle läsa mer om han hade mer tid till det. Han skulle då dock 
inte läsa skönlitteratur, utan möjligtvis biografier. Så Teppers (2000) hypotes om att 
män läser mindre skönlitteratur för att de har mindre tid till läsning eftersom de skulle 
arbeta mer än kvinnor finner inte stöd i min undersökning, vilket det ju inte heller 
gjorde i Teppers. Endast David anger tidsbrist som möjlig delorsak till att inte läsa 
skönlitteratur. 
 
Zill och Winglees (1990) undersökning av litteraturläsare i USA visar på ett samband 
mellan skönlitteraturläsning och andra fritidsaktiviteter. Författarna menar att det inte är 
läsningen som leder till andra aktiviteter eller vice versa, utan att det verkar vara en 
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allmän nyfikenhet eller energi som leder till att vissa personer gör mycket av allt och 
andra inte. Om man ägnar sig åt andra kulturella aktiviteter såsom teaterbesök är 
sannolikheten också större att man dessutom läser skönlitteratur (s.16). Informanterna i 
min undersökning uppger samtliga att de aldrig eller så gott som aldrig går på teater. 
Både Lennart och Anders uppger att de tidigare ofta gick på konserter. Det har de 
emellertid slutat med. Björn besöker ofta olika museer för att få inspiration till sitt eget 
museum. Det händer också att han går på bio. Informanternas kulturkonsumtion är med 
andra ord relativt sparsam om man bortser från flera av informanternas stora 
musikintresse.  
     
Lennart uppger att han har en musiksamling på cirka 650 skivor. Hans stora 
musikintresse har också lett till att han har läst många biografier om kända musiker. 
Johan lyssnar också som nämnts mycket på musik och så även Olof. Om det finns något 
allmänt behov av skönlitterära upplevelser hos människor, kanske det är i musiken som 
mina informanter får behovet tillfredsställt? Newkirk (2002) konstaterar att lyssnandet 
till musiktexter bland ungdomar är ett sätt att uppleva skönlitteratur som ofta negligeras 
i skolan, och även i samhället i stort, skulle jag vilja tillägga. Nu vet inte jag i vilken 
utsträckning informanterna fördjupar sig i sångtexterna, men populärmusik, vilket de 
lyssnar på, kännetecknas ju av en helhet som består av både text och musik. Om man 
förstår språket i sångtexterna så tar man säkerligen till sig dem i någon mån när man 
lyssnar på musiken. 
 
Ofta är det idrottsintresset som tar upp informanternas tid, vilket jag kommer att skriva 
om i nästa avsnitt. 
 

5.5.1 Idrottsintresset  
 
David och Olof är de enda som, av intervjumaterialet att döma, inte är intresserade av 
idrott. De övriga lyfter fram idrotten som ett mer eller mindre stort intresse.  
 
I Varför läser du? skriver Furhammar (1996) att de med lågt läsintresse istället 
prioriterar fysiska aktiviteter. Man kan se att det verkar finnas en motsättning mellan 
läsning och fysisk aktivitet. Inom idrotten finns inte utrymme för läsning och vice versa. 
Dessa båda aktiviteter uppfattas lite som varandras motsatser. När man idrottar 
använder man ju kroppen och motionerar, medan man vid läsning sitter relativt stilla. 
Idrott är en fysisk aktivitet och läsning en intellektuell aktivitet. Några av informanterna 
nämner också att de är för oroliga för att sitta stilla och läsa skönlitteratur (Johan och 
Björn) och Björn säger att det inte var så mycket stillasittandes när han var barn. Även 
Olof säger att han mest var ute och lekte som barn, liksom Lennart. 
     
Kanske är det så att informanterna, bortsett från Anders, inte hade något behov av att 
”förflytta sig till andra världar” när de var barn av den anledningen att de var så aktiva 
och redan levde så spännande liv? Cherland (1994) iakttog att flickorna i hennes studie 
begränsades av föräldrar och lärare när det gällde olika aktiviteter. De saknade kontroll 
över sina egna liv. De var exempelvis tvungna att gå i söndagsskola och spela 
musikinstrument, de måste hålla föräldrarna underrättade om var de var och fick inte 
åka vart de ville. Cherland tycker sig se att “[...] the girls used fiction to explore agency 
because the desire for agency was so strong in their daily lives.” (s.168). 
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För många pojkar kan det tvärtom vara svårt att se varför man ska läsa om att göra 
saker, när man faktiskt kan göra dem i verkliga livet, som en av Newkirks (2002) 
manliga elever säger. Författaren konstaterar att pojkar får lära sig att läsning inte är en 
form av aktivitet utan ett substitut för aktivitet och ett sätt att dra sig undan från världen 
(s.42). Till skillnad från flickorna i Cherlands undersökning fick mina informanter 
själva välja fritidsaktiviteter, vilket kanske minskade behovet att drömma sig bort. 
 
Berg et al. (1998) konstaterar att idrottsmiljön, i synnerhet inom lagidrotter, inte är 
särskilt läsbefrämjande. Ofta är jargongen ”grabbig” och tillåter inte samtalsämnen som 
går utanför den inarbetade mallen (s.148). Deras studie visar också att lagidrottare är 
den kategorin idrottsmän som läser i minst utsträckning. Däremot finns det inte fler 
ickeläsare bland idrottsmän än hos allmänheten, men färre av dem är storläsare (s.145). 
     
Johansson (2000) skriver i sin tur att: ”Vissa fritidsaktiviteter och yrken lämpar sig helt 
klart bättre än andra för ritualiseringar av manlighet. Formeln: ”sport, snabba bilar och 
snygga brudar” fungerar fortfarande som en identitetsmarkör för många män” (s.42). 
Inom den mansdominerade idrottsvärlden finns med andra ord inte särskilt stort 
utrymme för läsning. I synnerhet inte som läsning i dag räknas till en tyst och lugn 
aktivitet, och därmed, som Cherland konstaterar (s.90), passar bra in i bilden av vad som 
anses vara feminint. 
 

5.5.2 Film och tv  
 
Informanterna i min undersökning ser gissningsvis relativt lite på tv och film jämfört 
med befolkningen i stort. David ser på nyheter och faktaprogram i viss utsträckning, i 
övrigt undviker han tv:n. Film har han i princip slutat att titta på p.g.a. brist på tid och 
ork. ”Filmer tittade jag på tidigare, men nu tycker jag att det är löjligt alltså. Jag vill inte 
spendera min tid för att titta på en film”, säger han. 
     
Björn har ingen tv: ”Det är bara en fix idé jag har haft i två år nu, att jag inte ska ha nån 
tv.” Han ser trots det på sporten hos sin pappa. Filmer ser han också sällan, men det 
händer när han får tips om någon bra film. Han tycker om lätta och lite roliga filmer 
som utspelar sig i en miljö han känner igen. Som exempel nämner han Så som i 
himmelen och Masjävlar. 
      
Anders ser uteslutande på tv sent på kvällarna som en hjälp att somna. Då blir det 
komediserier och liknande som brukar sändas vid den tiden. Anders var mycket 
filmintresserad tidigare, men slutade se film samtidigt som han slutade läsa 
skönlitteratur. Han anger som skäl att: ”[...] jag ville inte gå på bio och förflyttas till 
någon helt annan miljö.”  
     
Johan ser en del på tv. Han ser mest olika samhällsprogram på kanaler som Discovery, 
CNN och TV8. Ibland ser han på film och tycker om actionfilm och tecknat. 
     
Lennart ser väldigt mycket på tv, helst på debatter, samhällsprogram, dokumentärer 
samt sporten. Han tycker att det är jobbigt att följa med i en långfilm eftersom han inte 
är särskilt intresserad av film. 
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Olof slötittar mest på tv:n och säger att han kan vara utan den. Han ser nyheterna, 
barnprogram med sonen och underhållningsprogram. Olof ser på film då och då. Han 
tycker om actionfilmer men ser helst filmer som är verklighetsbaserade eftersom han 
tycker att andra filmer är överdrivna. Helst ska de inte heller vara alltför sorgliga. 
 
Man kan konstatera att informanternas tv-tittande till största delen är faktainriktat. 
Tre av informanterna ser aldrig på film. 
     
Anders uttalande visar att även film kan ge detta personliga engagemang och inlevelse 
med karaktärerna som skönlitteratur kan ge. Film ger möjlighet att leva sig in i andra 
människors situation och tränar inlevelseförmågan och fantasin, precis som 
skönlitteratur gör. Så även om filmtittande inte innebär läsning av en skönlitterär text, 
kan filmen ge skönlitterära upplevelser. Men eftersom flera av informanterna inte ser 
film, så får de inte skönlitterära upplevelser därifrån heller. Hälften av informanterna ser 
dock film då och då, och får troligtvis sitt behov (om det finns) av att höra berättelser 
tillfredsställt där. Johan jämför vid ett tillfälle skönlitteraturläsning med film när han 
säger att han inte har den ro som krävs för att läsa skönlitteratur. Han menar då att det 
för honom är bättre att se en film som tar slut på ett par timmar. 
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6 Diskussion  
 
Innan jag här börjar diskutera resultat och slutsatser av undersökningen i relation till 
tidigare forskning och teori, krävs en repetition av uppsatsens syfte och frågeställningar:  
     
Syftet med denna magisteruppsats är att lyfta fram några män som inte läser 
skönlitteratur och beskriva och analysera deras bakgrund, förhållande till skönlitteratur- 
och annan läsning, deras skäl till att inte läsa skönlitteratur, samt sätta deras svar i 
relation till existerande teori och tidigare forskning.  
 
Uppsatsens huvudfråga är: Vilka skäl uppges av ett antal män till att inte läsa 
skönlitteratur och hur ser deras förhållande och inställning till skönlitteraturen och till 
läsning i allmänhet ut?  
Jag har dessutom i analysen försökt ta ställning till följande underfrågor:  
- Vilka likheter och skillnader finns det mellan informanterna när det gäller läsvanor, 
social bakgrund och fritidsintressen?  
- Vilka läsartyper är de och vad får de ut av läsningen?  
- Vilka likheter och skillnader finns det mellan informanterna när det gäller deras skäl 
till att inte läsa skönlitteratur och till varför de läser det de läser?  
- På vilka andra sätt inhämtar de eventuellt litterära upplevelser, till exempel genom 
film, teater eller datorspel?  
- Vad, om något, i informanternas svar skulle kunna tyda på att deras läspreferenser på 
något sätt hänger ihop med deras manliga identitet?  
 
Analysen inleddes med att ge svar på frågan som rör vad och varför informanterna läser 
det de läser, vad de får ut av läsningen, samt vilka läsartyper de är. Jag har använt mig 
av Furhammars modell för läsutbyte för att med hjälp av ett teoretiskt ramverk besvara 
frågan. Denna delanalys berör alltså läsvanor, men också social bakgrund och även i 
viss mån fritidsintressen, i och med att film- och tv-vanor tas upp. 
     
Det visar sig att samtliga informanter kan föras till kategorin Opersonlig instrumentell 
läsning med tanke på att de alla läser dagstidningar i syfte att få veta vad som händer. 
De läser också med syftet att lära sig, och ofta för att praktiskt använda det de läser i sitt 
dagliga liv. I och med att de flesta, eller i alla fall många, människor läser dagstidningar, 
kan man fråga sig om inte nästan alla människor hör till denna kategori. Till viss del är 
det naturligtvis så, men det behöver inte vara denna läsform som är den dominerande 
hos samtliga. Många av alla dessa tidningsläsare skulle uppge att de läser för 
tidsfördrivet, upplevelsen eller för att leva sig in i läsningen och berika sitt eget liv med 
den. Då skulle de troligtvis inte ha tidningsläsandet i åtanke utan annan läsning, och 
eftersom de själva betonar andra aspekter än den opersonliga instrumentella, skulle inte 
den vara den dominerande i deras fall. När det gäller informanterna i min undersökning 
är det till stor del den opersonliga instrumentella läsningen som lyfts fram. Detta kan 
ibland bero på att de inte läser så mycket överhuvudtaget, men inte alltid. Olof och 
Anders läser inte särskilt mycket; Anders läser bara tidningar och inte alltid varje dag, 
och Olof läser en dagstidning samt biltidningar. Men David, som kan räknas till en 
typisk opersonlig instrumentell läsare, läser mycket – flera olika dagstidningar och 
kurslitteratur. Hans lektyrområde är emellertid begränsat. Anders som läste mycket 
skönlitteratur tidigare beskriver även skönlitteraturläsningen som främst opersonlig och 
instrumentell, eftersom han lyfter fram att han lärde sig av läsningen. Men med tanke på 
att den också fick honom att grubbla mycket, drar jag slutsatsen att hans 
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skönlitteraturläsning också kan placeras i kategorin personlig upplevelseläsning. 
Exemplet med Anders skönlitteraturläsning visar hur svårt det ofta är att ta ställning till 
vilken kategori som är den dominerande. 
      
Opersonlig instrumentell läsning är emellertid enligt min bedömning den dominerande 
läsformen för samtliga mina informanter i dagsläget. Några kan även placeras i 
kategorin opersonlig upplevelseläsning; de läser för upplevelsens skull, men tar inte till 
sig texten på ett personligt plan. Detta gäller i synnerhet Lennart, som ofta läser 
biografier och som vill att det ska vara en ”bra story”. 
     
Kännetecknande för samtliga är att deras läsning kan föras till dimensionen opersonlig. 
Informanternas läsning verkar inte leda till medveten självreflektion, ge personliga 
erfarenheter eller ha någon terapeutisk funktion. Furhammar (1996) menar att man inte 
ska koppla ihop olika kategorier med olika texttyper, men jag tror ändå att vissa 
kategorier måste vara vanligare för vissa typer av texter. Furhammars egen 
undersökning visar ju också att skönlitteraturläsare oftare hör till kategorin personlig 
upplevelseläsning och faktaläsare oftare hör till kategorin opersonlig instrumentell 
läsning. Men jag tror att ett skäl till att Furhammar betonar att textgenre och kategori 
ska hållas åtskilda är för att man inte ska låta sig förblindas av en persons genreval, utan 
istället gå djupare in i analysen än så.  
 
Mina informanter visar på drag som är relativt lika dem som Furhammar beskriver för 
sin opersonliga instrumentella informantgrupp. De flesta saknar högre utbildning. Fyra 
av sex har självständiga arbeten med någon form av ansvarsposition. Alla utom Anders 
läste som barn inte alls eller mycket lite på fritiden. Bara Anders och Johan fick direkt 
lässtimulans hemifrån i form av att någon läste högt för dem. Samtliga lägger stor vikt 
vid tidningsläsandet. Det är faktaprogram som dominerar vid tv-tittandet och 
informanterna ser främst läsningen ur ett nyttoperspektiv. Vi kan alltså se att de typiska 
dragen för Furhammars opersonliga instrumentella grupp går igen hos min 
informantgrupp. Eftersom både min och Furhammars grupper är relativt små, kan inga 
generaliserbara slutsatser dras, men man kan ändå utläsa intressanta mönster i 
materialet. 
 
När det gäller frågan om informanternas förhållande och inställning till skönlitteratur 
och deras skäl till att inte läsa skönlitteratur, kan man iaktta en skillnad mellan de yngre 
och de äldre informanterna. David, Johan och Anders ger alla uttryck för att ha gjort ett 
aktivt val att inte läsa skönlitteratur. David uppger att han inte har tid samt att han inte 
vill läsa påhittade historier. Han tycker att det är oviktigt att läsa skönlitteratur, eftersom 
det inte är konkreta fakta. Johan vill bara läsa sådant han lär sig något av och det anser 
han inte att han gör av skönlitteratur. Anders i sin tur har valt bort skönlitteraturen under 
senare år för att den fick honom att grubbla för mycket samt att han kände att han ville 
leva livet här och nu, och inte i böckerna. 
     
Björn, Olof och Lennart, som tillhör den äldre generationen, talar mer om sin bakgrund 
som skäl till att de inte läser. Björn säger att han inte har den traditionen, Olof att det 
inte har blivit så, att han har varit ointresserad, och Lennart menar att han kanske hade 
läst om han hade haft en annan bakgrund. Lennart nämner också att han vill läsa om 
verkliga händelser, men det är främst bakgrund och uppväxt han tar upp som skäl till att 
inte läsa. 
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Flera av informanterna visar på en motsägelsefullhet i sitt förhållande till skönlitteratur. 
Johan tyckte att de fick läsa bra böcker i skolan, men har trots det inte läst en 
skönlitterär bok sedan han gick ut skolan och skulle aldrig göra det igen. En del skulle 
nog ändå mena att det är just det han gör när han lyssnar på hustruns deckarljudböcker, 
vilket han själv förnekar eftersom varken ljudböcker eller deckare enligt honom kan 
räknas som skönlitteraturläsning. Davids främsta läsupplevelse är en påhittad 
skönlitterär bok, men han kräver ändå att en bok ska innehålla fakta för att han ska läsa 
den. Lennart läser gärna biografier med en bra story, men det får absolut inte vara 
skönlitteratur, trots att han säger att han egentligen aldrig har kommit i kontakt med det, 
och därmed inte vet vad man får ut av att läsa det.  
     
Ovanstående iakttagelser leder tankarna till om huruvida informanternas val att inte läsa 
skönlitteratur har någon koppling till deras manliga identitet. Johan är den enda som 
klart och tydligt säger att skönlitteraturen vänder sig till kvinnor. Lennart antyder att han 
tycker så när han säger att den vänder sig till hans flickvän. David verkar ha en bild av 
att litteraturen är kvinnornas område eftersom han säger att kvinnor traditionellt är 
duktiga på litteratur och män på siffror och matte. Lennart menar att kvinnor läser mer 
för att de är mer romantiska, vilket får mig att tro att Lennart har uppfattningen att 
skönlitteratur mest innehåller romantik, som ju är ett område som traditionellt ses som 
kvinnligt. Björn gissar att kvinnorna inte lever lika aktiva och spännande liv som 
männen, och att de därför har ett behov av att läsa. Anders tror att kvinnor ofta är mer 
grubblande och män generellt mer handlingsmänniskor. Det finns med andra ord en del 
som tyder på att informanterna, på ett omedvetet eller ibland medvetet plan, har en bild 
av att skönlitteraturen inte är ett manligt område. Emellertid är det också så att man får 
svar som man frågar. Jag frågade t.ex. informanterna varför de tror att fler kvinnor läser 
skönlitteratur, och det är bl.a. den frågan jag grundar ovanstående resonemang på. 
Frågan var kanske något ledande med tanke på dess fokus på skillnaden mellan män och 
kvinnor gällande skönlitteraturläsning. Informanterna har i sina svar som en naturlig 
följd försökt formulera tänkbara skillnader mellan män och kvinnor. Syftet med frågan 
var att låta männen själva formulera vad de tror, för att jag på så sätt skulle kunna avläsa 
en aspekt av deras attityder och inställningar till skönlitteratur och manlighet. Så här i 
efterhand kan man diskutera frågans lämplighet, men jag tycker att den hur som helst 
gav intressanta svar. Svar som man visserligen kanske bör vara försiktig med att dra 
alltför stora slutsatser av. 
 
En annan aspekt som tyder på att läsvanorna kan kopplas till den manliga identiteten är 
det faktum att nyttoaspekten betonas. Precis som i Cherlands (1994) studie är männen 
noga med att betona att de enbart läser för nyttans skull. Det är det dominerande skälet 
till läsning för alla utom Olof och Björn, vilka också tar upp aspekten men mindre 
kraftfullt. Flera forskare (Seidler, Johansson) menar på att tendensen att förespråka det 
rationella och nyttoaspekten är drag som ofta kopplas samman med manlighet. Studier 
(Millard, Molloy, Cherland) har också visat att män ofta framhäver att de vill få konkret 
användning för det de läser. 
 
Bortsett från att dagstidningen lyfts fram av de flesta som viktig, är det bara Lennart 
som hävdar att läsningen spelar en mycket stor roll i hans liv. Så är han också en 
storläsare som verkligen tar död på fördomarna om att män som inte läser skönlitteratur 
överhuvudtaget inte skulle öppna en bok eller tidskrift. Faktum är att inte en enda av 
informanterna lever upp till bilden av obildad, knappt läskunnig person, som min vän 
gav uttryck för att tro i citatet i inledningen av uppsatsen. Samtliga läser eller har läst i 
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mer eller mindre stor utsträckning, och bland dem som läser minst har vi en person som 
istället skriver mycket. 
 
Liksom flera tidigare studier (Furhammar, Smith & Wilhelms) visar min undersökning 
på att flera av de faktainriktade läsarna lägger vikt vid läsningens sociala funktion. Här 
verkar det vara en skillnad mellan faktaläsare och skönlitteraturläsare. Att läsa för att 
kunna fungera i sociala sammanhang är ju även det en form av nyttoläsning. 
 
När det gäller frågan om informanternas bakgrund kan man i min undersökning se ett 
samband mellan informanternas läsvanor och den uppmuntran till läsning de fått av sina 
föräldrar. Anders som uppmuntrades mycket läste också mycket skönlitteratur. De 
övriga, som fått mindre eller ingen läsuppmuntran, läste också mindre som barn, och har 
läst ingen eller mycket lite skönlitteratur som vuxna. Däremot visar inte materialet att 
det skulle ha någon betydelse om mamman eller pappan läste högt, vilket Millard 
(1997) menar spelar roll. Johans båda föräldrar läste högt för honom, och bara Anders 
mamma läste för honom. Då tror jag att det har större betydelse om fäderna har varit 
läsande förebilder genom sin egen läsning. Här kan vi se att Davids såväl som Johans 
pappor bara läste facklitteratur. Olofs pappa läste bara tidningar liksom Björns pappa. 
David säger t.o.m. själv att han tog intryck av sin pappas läsning.  
     
Men å andra sidan har det faktum att Anders pappa också bara läser facklitteratur inte 
hindrat Anders från att läsa skönlitteratur, även om han nu inte gör det sedan två år. 
Lennart tror i sin tur att pappan läste skönlitteratur ibland, men själv gör han ju inte det 
ändå. Man kan se att det trots vissa tendenser hela tiden finns undantag i materialet, 
vilket ter sig naturligt när man som i denna uppsats går in på individnivå. 
 
Man kan inte heller dra några slutsatser om huruvida lärarnas kön har inverkat på 
informanterna. Visst är det så att den informant som tydligast tar avstånd från 
skönlitteraturläsning också är den som enbart har haft kvinnliga svensklärare. Men alla 
de övriga har ju faktiskt också haft manliga lärare i svenska och litteratur. Då verkar det 
troligare att det är skolläsningens brist på konkretion och tydliga användningsområden 
utanför skolan, vilket både Smith & Wilhelm (2002) och Newkirk (2002) hävdar, som 
gjort att den inte har lyckats väcka ett långvarigt intresse hos informanterna. Då har vi 
återigen nyttoaspekten som spelar in. Såväl David som Johan tycker att de böcker de 
fick läsa i skolan var bra, men de lyckades inte få dem att intressera sig för 
skönlitteraturläsning utanför skolan. För de båda är det viktigt att läsningen är konkret 
och att de lär sig av den, vilket de inte tycker att skönlitteraturen kan erbjuda. Lennart 
och Olof tyckte skolläsningen var tråkig, och Lennart läste ändå sådant som intresserade 
honom och som han hade användning för på sin fritid. 
 
När det gäller social bakgrund och utbildning visar intervjumaterialet ganska tydligt på 
en överensstämmelse med det resultat man kan förvänta sig: De som har lägst 
utbildning och lågutbildade föräldrar är de som läser minst överlag och som har läst 
minst skönlitteratur i sitt liv. Olof exempelvis har kortast utbildning, läser relativt lite 
och har aldrig läst skönlitteratur. Anders är högskoleutbildad, har högutbildade föräldrar 
och har också läst mycket skönlitteratur i sitt liv. De övriga läser facklitteratur i 
varierande grad, ingen läser som vi vet skönlitteratur, och ingen av dem har 
högskoleutbildning. Så i fråga om klass och utbildning kan man säga att mitt material 
stämmer ganska väl överens med det resultat statistiska undersökningar visar. Jag vill 
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tillägga att jag innan intervjuerna utfördes i de flesta fall inte hade några kunskaper om 
informanternas sociala bakgrund, så urvalet har på så sätt varit helt slumpmässigt. 
 
Informanterna har relativt likartade fritidsintressen. De är inriktade mot sport och 
musik. Alla utom David verkar ha viss tid att avsätta till fritidsaktiviteter. De flesta är 
eller har varit fysiskt aktiva på sin fritid och det verkar för några vara svårt att förena ett 
aktivt liv med läsning; de uppger att de är för oroliga, inte är vana vid stillasittande etc. 
Kanske läser fler flickor/kvinnor för att de undanhållits ett aktivt liv och kontrollen över 
det, som Cherland och Radways forskning antyder och även Björn föreslår? 
     
Angående frågan om informanterna inhämtar skönlitterära upplevelser på annat håll, har 
jag skrivit om att musiklyssnandet möjligen kan ha den funktionen hos några av 
informanterna. För att få klarhet i den frågan borde jag ha gått in mer på musikens 
betydelse under intervjuerna. Några ser också film ibland, men det är också slående att 
flera (David, Anders, Lennart) väljer bort film i samma utsträckning som skönlitteratur.  
Inte heller tv-tittande upptar informanternas tid i någon större utsträckning. Det är bara 
Lennart som ser mycket på tv, men han läser också mycket, så tv:n verkar inte ta tid 
från hans läsande. Ingenting i materialet öppnar för några tolkningar att 
skönlitteraturläsandet får stå tillbaka p.g.a. tv-tittandet. 
 
Vi har en informant som bryter av från de övriga i och med att han har läst mycket 
skönlitteratur tidigare, är högutbildad och har fått mycket läsuppmuntran hemifrån. 
Ändå har han valt att sluta läsa, och är ofrånkomligen en i mängden av alla män som 
skulle räknas till personer som aldrig läser skönlitteratur i en statistisk undersökning. 
Jag tror att det finns många män som liksom Anders inte läser i perioder av livet, och 
jag menar att det är viktigt att lyfta fram de individer som statistiken faktiskt handlar 
om. Jag tror, och hoppas, att jag i denna uppsats har lyckats visa på att informanterna i 
min undersökning alla är individer med olika bakgrund som alla läser olika och i olika 
stor utsträckning. Men också att man trots att mycket skiljer dem åt, kan urskilja 
gemensamma drag och mönster utöver det de har gemensamt som är ämnet för 
uppsatsen, d.v.s. att de är män som inte läser skönlitteratur. 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Marknadsföring av skönlitteratur och vilka målgrupper den riktar sig till vore en 
intressant aspekt av ämnesområdet att undersöka. Man kan tänka sig en kvantitativ 
undersökning där informanterna får ta ställning till ett antal annonser för olika 
skönlitterära böcker, eller en intervjuundersökning där förlagens eller reklammakarnas 
strategier undersöks. 
 
En liknande undersökning som denna där enbart ickeläsande akademikermän intervjuas, 
skulle fungera som en intressant jämförelse till min studie. Intervjuer av både 
arbetarmän och akademikermän som sedan jämförs är också ett tänkbart alternativ.  
 
Det skulle också vara intressant med en likadan studie på ickeläsande kvinnor. 
 
Slutligen kan man också tänka sig en kvantitativ studie liknande Teppers men av 
svenska förhållanden. 
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7 Sammanfattning  
 
Ämnet för den här magisteruppsatsen är män som inte läser skönlitteratur. Statistiska 
undersökningar visar att män läser allt mindre skönlitteratur och att gapet mellan mäns 
och kvinnors skönlitteraturläsande blir större. Vanligtvis har man i undersökningar 
frågat om personen har läst en skönlitterär bok under det senaste året och blir svaret nej, 
räknas personen till dem som aldrig läser skönlitteratur. Den här uppsatsen lyfter fram 
några av dessa individer ur statistiken och ger en bild av deras läsning.  
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram ett antal män som inte läser skönlitteratur genom 
att beskriva och analysera deras bakgrund, förhållande till skönlitteratur- och annan 
läsning, skäl till att inte läsa skönlitteratur, samt att sätta deras svar i relation till 
existerande teori och tidigare forskning. Uppsatsens huvudfråga är: Vilka skäl uppges 
av ett antal män till att inte läsa skönlitteratur och hur ser deras förhållande och 
inställning till skönlitteraturen och till läsning i allmänhet ut?  
     
Jag har dessutom i analysen försökt ta ställning till följande underfrågor: Vilka likheter 
och skillnader finns det mellan informanterna när det gäller läsvanor, social bakgrund 
och fritidsintressen? Vilka läsartyper är de och vad får de ut av läsningen? Vilka likheter 
och skillnader finns det mellan informanterna när det gäller deras skäl till att inte läsa 
skönlitteratur och till varför de läser det de läser? På vilka andra sätt inhämtar de 
eventuellt litterära upplevelser, till exempel genom film, teater eller datorspel? Vad, om 
något, i informanternas svar skulle kunna tyda på att deras läspreferenser på något sätt 
hänger ihop med deras manliga identitet?  
 
Som teoretisk bas används Millards teori om att pojkar uppfattar skönlitteraturläsning 
som en kvinnlig aktivitet och därför väljer bort läsning. Furhammars teoretiska modell 
för läsutbyte används också vid analysen av vilka läsartyper männen är samt varför de 
läser det de läser. 
 
Metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer. Sex män har intervjuats var för 
sig, antingen vid ett möte eller via telefon. Därefter har de inspelade intervjuerna 
transkriberats och intervjusammandrag har skrivits. Vid analysarbetet upprättades en 
matris. Fyra kategorier utarbetades som ram för analysen: Informanternas läsutbyte, 
Informanternas inställning till skönlitteratur, Informanternas bakgrund samt 
Informanternas fritidsintressen, med underkategorier till varje kategori. 
 
Den dominerande läsartypen enligt Furhammars kategorier är i den här 
informantgruppen Opersonlig instrumentell, vilket innebär att man inte tar till sig 
läsningen på ett personligt plan och att syftet med läsningen är att använda den till något 
konkret. Vid en jämförelse med min informantgrupp och de informanter hos Furhammar 
som räknas till kategorin Opersonlig instrumentell, visar det sig att de har ganska många 
likheter sinsemellan när det gäller utbildning, yrkesutövning, läsvanor samt 
barndomsläsning och läsuppmuntran i föräldrahemmet. 
 
Männen uppger olika skäl till att inte läsa skönlitteratur, men man kan se att de tre yngre 
framhåller aktiva val, medan den äldre generationen främst lyfter fram bakgrund och 
uppväxt som skäl. De flesta läser för att lära sig och det framhålls av några som ett skäl 
till att inte läsa skönlitteratur. För en informant är detta det främsta skälet; han tycker 
inte att han lär sig något av skönlitteratur. Ytterligare två vill inte läsa påhittade 
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historier. Ett par hävdar att de är för oroliga och inte har det tålamod som krävs för att 
läsa en roman. En informant menar att det inte har blivit av p.g.a. bristande intresse. En 
av informanterna bryter av från de övriga i och med att han tidigare har läst mycket 
skönlitteratur. Han slutade med det för ca två år sedan för att läsningen fick honom att 
grubbla för mycket. Han vill leva sitt liv här och nu. 
 
Samtliga informanter läser dagstidningar, fyra läser också fackböcker av olika slag. Den 
som läser mest läser runt fem olika tidningar varje dag, läser ofta i uppslagsverk, och 
sträckläser böcker då och då, ofta biografier. Den som läser minst (som också är den 
som tidigare läste mycket skönlitteratur) läser någon dagstidning nästan varje dag. 
 
Alla lyfter fram kunskapsaspekten av läsandet; de läser för att lära sig, d.v.s. för nyttans 
skull. Den sociala aspekten, som också är en form av nyttoaspekt, är också viktig för de 
flesta. Enligt tidigare forskning är nyttoaspekten viktig för mäns läsval, och i den här 
undersökningen ett skäl till att skönlitteratur väljs bort. Detta kan tyda på att det faktum 
att informanterna inte läser skönlitteratur har något att göra med deras manliga identitet. 
Övrigt, som uttalanden om att skönlitteratur vänder sig till kvinnor, att kvinnor är 
duktigare på litteratur, att kvinnor är mer romantiska etc., leder också tankarna i den 
riktningen, även om naturligtvis ingen av informanterna säger rakt ut att de inte läser 
skönlitteratur för att de är män. 
 
Bara en av informanterna läste mycket skönlitteratur som barn, de övriga läste relativt 
lite eller inget alls utanför skolan. Han som läste mycket är också den som fått mest 
läsuppmuntran hemifrån bl.a. genom högläsning och läsande föräldraförebilder. De som 
har läst minst som vuxna är också de som har fått minst läsuppmuntran och lässtimulans 
hemifrån. Här syns ett tydligt samband mellan läsuppmuntran i barndomen och läsvanor 
som vuxna, vilket teori och tidigare forskning lyfter fram som avgörande. Däremot kan 
man inte finna något klart stöd för Millards teori om att pojkar väljer bort läsning för att 
de har kvinnliga lärare och enbart mammor som läser högt för dem. Alla informanter 
utom en har haft manliga svensklärare och enbart mamman läste högt för den informant 
som faktiskt läste mycket skönlitteratur. Att informanterna saknat manliga 
skönlitteraturläsande förebilder i sina fäder, vilket Millard också framhåller som en 
viktigt orsak, finner jag däremot belägg för i min studie. Förutom att en informant tror 
att pappan ibland läste skönlitteratur, har ingen haft en skönlitteraturläsande pappa. 
Detta är inte ett bevis för att skälet till att informanterna inte läser skönlitteratur står att 
finna här, men en möjlig och trolig delförklaring. 
 
Den informant som tidigare har läst mycket skönlitteratur är också den ende som har 
högskoleutbildning och högutbildade föräldrar. De övrigas föräldrar saknar i regel högre 
utbildning. De som läst minst i sitt liv har också lägst utbildning. Här bryter min 
undersökning med andra ord inte av från statistiska resultat. Men jag vill lyfta fram att 
den som har läst minst skönlitteratur i sitt liv istället skriver mycket. 
 
De flesta av informanterna är idrottsintresserade och en del tyder på en konflikt mellan 
fysisk aktivitet och skönlitteraturläsande. De som har ägnat sig mycket åt idrott som 
barn och fortsatt med det som vuxna har inte haft behov eller intresse av att läsa 
skönlitteratur. Musikintresset är stort hos flera informanter, och kanske får de tillgång 
till skönlitterära upplevelser genom sångtexterna. Film kan också ha denna funktion för 
några, men det är slående att hälften av informanterna även undviker att se film. 
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Bilaga 1 
 
Muntlig presentation av mig och uppsatsen 
 
Jag läser till bibliotekarie på Bibliotekshögskolan i Borås, och håller nu på med min 
magisteruppsats, som är det sista momentet. 
Jag skriver om vilket förhållande olika personer har till läsning och skönlitteratur, och 
har valt att koncentrera mig på personer som inte läser skönlitteratur, eftersom inte så 
många har studerat detta tidigare. Jag intervjuar endast män eftersom det enligt 
statistiken är flest män som inte läser skönlitteratur. Jag vill på så sätt möta ”människan 
bakom statistiken”. 
Jag intresserar mig för det här ämnet för att jag själv läste väldigt mycket skönlitteratur 
när jag var yngre, och därför ser mig själv som en läsare, men att jag i själva verket inte 
läser mycket skönlitteratur sedan en tid. Både p.g.a. tidsbrist och för att jag prioriterar 
annat. Jag tycker det är intressant att se hur det ser ut för andra. 
Jag kommer att utföra ett antal intervjuer (mellan fem och tio stycken). Materialet 
kommer att presenteras på ett sådant sätt att deltagarnas anonymitet garanteras. Om du 
vill kan du få en utskrift av intervjun, så att du kan kommentera den, och även ett ex. av 
uppsatsen när den är färdig. Ditt deltagande är självklart frivilligt. 
Går det bra om jag spelar in intervjun? Bara jag kommer att lyssna på den och det är 
enbart som en hjälp för mig i mitt arbete.  
Stort tack för att du ställer upp på denna intervju! 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 
 
Personporträtt 
- Vem är du?/Berätta lite om dig själv! (ålder, civilstånd, familj, vänkrets, 

fritidssysselsättning, yrke etc.) 
- Utbildningsbakgrund? 
- Föräldrars yrke och utbildning? 
 
Läsvanor 
- Hur mycket läser du? (varje dag, varje vecka, någon gång ibland etc.) 
- Vad brukar du läsa? 
- Hur/varför väljer du det du läser? 
- Vad vill du läsa om? 
- Vad använder du läsningen till? 
- Hur får du tag på det du läser? 
- Hur kommer det sig att du inte läser skönlitteratur? 
- Vad associerar du skönlitteratur med?/Vad tänker du på när jag säger skönlitteratur 

(d.v.s. romaner, noveller…)? 
- Vem tror du att skönlitteraturen vänder sig till? 
- Vad tror/tycker du att man kan få ut av att läsa skönlitteratur? 
- Är det något som skulle få dig att läsa skönlitteratur? (ändrad livssituation, 

litteraturens innehåll, etc.) 
- Vad skulle du säga att läsningen spelar för roll i ditt liv? 
 
Barndomen, läsminnen 
- Vilka läsvanor hade/har dina föräldrar? Mamma? Pappa? 
- Läste dina föräldrar för dig som barn? Mamma? Pappa? Någon annan? 
- Uppmuntrades du att läsa som barn? Av vem? Föräldrar? Skola? Annan? 
- Var det något som fungerade icke-uppmuntrande? 
- Ev. syskon – lika behandling från föräldrar? Från andra? 
- Hur såg du på läsningen i skolan? Lärarnas roll? Lärarnas kön? 
- Vad/hur läste du på fritiden som barn? 
- Vad hade du för fritidsintressen som barn? 
- Vilka fritidssysselsättningar uppmuntrade dina föräldrar dig till? 
- (Hur) förändrades dina läsvanor i tonåren? 
 
-     Har du läst mer eller mindre än nu under någon period i livet? 
- Finns det någon bok som har gjort starkt intryck på dig eller påverkat dig i livet?  
      Vilken bok? Varför? 
 
Medie- och kulturvanor 
- Vilka medier använder du? 
- Om tv, vad tittar du på? 
- Ser du på film? Om ja, vilken typ av film föredrar du? 
- Andra kulturvanor? 
- Vad gör du när du vill koppla av? 
- Familjemedlemmars läsvanor? 
- Vänners läsvanor? 
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-    Besöker du biblioteket? 
-    Vad gör du i så fall när du är där? 
 
- Hur uppfattar du samhällets syn på läsning? 
- Vad anser du utmärker en person med (skönlitteratur)läsning som fritidsintresse? 
-    Varför tror du att fler kvinnor än män läser skönlitteratur? 
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 yrke utb. familj intressen läser – 
frekv. 

Läser – vad? Läser – 
varför? 

Varför ej 
skönlitt. 

Inställn. t. 
skönlitt, 
association 

läsningens bet. lässtil vad skulle 
få dig läsa 
skönlitt? 

David (1) 
33 

tjänsteman 
transport 
studerar 

gymn. + 2 
år 
påbyggnad 

sambo 
1 barn 

hinner ej mkt varje 
dag 

DN, 
gratistidn. +  
tidn. på nätet 

veta vad 
som händer, 
förstå 
världen 
tidsfördriv 

Vill ej läsa 
påhittat, 
har inte tid, 
oviktigt 

Gamla böcker, 
påhittat,  

Läser precis 
som äter, går t. 
jobbet, ingen 
stor grej. 

noga det 
som är 
intressant 

Möjligtvis 
biografier 
vid mer 
tid. Ej 
påhittat 

Björn (2) 
60 

elektriker folkskola  
1 år 
yrkesskola 

ensamst. 
1 vuxet 
barn 

idrott, 
historia, 
museet, 
resor, 
motorcykl
ar 

dagstidn. 
varje dag 

tidningen 
faktaböcker 
om historia 

läsa på inför 
föredrag, 
avkoppling, 
kunskap 

Har inte 
blivit så, 
saknar ro, 
inte lärt sig 
leva med 
det 

Tjocka, 
ointressanta 
böcker 
Fascinerande att 
folk har fantasi 
att skriva böcker 

Vill läsa 
dagstidning, 
böcker inte så 
viktigt 

skummar, 
bläddrar 
fram och 
tillbaka, 
läser om 
böcker 

Läsa om 
resmål: 
Utvandrar
-serien 
igen, blir 
aldrig av 

Anders 
(3) 32 

student högskola 
universitet 

ensamst. idrott, 
fotboll, 
springer, 
promener
ar 
 

nästan 
varje dag 

tidningar 
skönlitt. förut 

veta vad 
folk pratar 
om, vad 
som händer 

Vill ej 
grubbla, vill 
leva sitt 
eget liv i 
nuet 

Väldigt brett 
begrepp, kan 
innehålla all 
form av litteratur, 
lätt som svårt 

förut: förstå sig 
på andra, 
verklighetsflykt 

rubrikerna 
det som är 
intressant 

om jag 
visste vad  
läsa, 
saknar 
det, om 
man blir 
mer intr. 
av saker 
igen 

Johan (4) 
37 

fastighetsskötare
/tekniker 

gymn. el-
tele 

gift 
3 barn 

fiske 
musik 

manualer
varje dag 

tidningar 
fiskeböcker, 
fakta, 
manualer, 
fruns 
ljudböcker 

lära sig 
något, 
för jobbet 

Vill lära 
sig, 
har ej 
tålamod 

”kärringböcker”, 
helt ointresserad. 
Pocketböcker på 
ICA. Ej deckare, 
ljudböcker är ej 
läsning. Främst 
för kvinnor 

Sätt fantisera 
sig bort, lära 
sig. 

 Inget, 
”skulle 
aldrig 
falla mig 
in” 

Lennart 
(5) 63 

försäljningschef 
(pensionär) 

gymn. sambo/ 
särbo  
3  vuxna 
barn 

idrott, 
historia, 
musik 

mkt varje 
dag. 
Sträckläse
r ibland 

tidningar, 
biografier, 
fakta, historia, 
uppslagsverk 

kunskap, 
bra story 

Har ej lärt 
sig, ej 
vanan, ej 
den 
uppväxten. 
Påtvingad i 
skolan 

ointressant pga 
påhittat. 
Har aldrig haft 
kontakt med 
skönlitt. Verkar 
viktigt påpeka 
han ej läser det. 

spelar stor roll i 
L:s liv. 

läser 
nästan 
allt, noga 

En annan 
bakgrund, 
om ngn 
berättar 
vad som 
är bra 
med det 

Olof (6) 
58 

truckförare folkskola sambo 
3 barn 

gamla 
bilar, 
skriva, 
musik 

lokaltidn. 
varje dag 

lokaltidning 
biltidningar 

utlopp för 
bilintresse, 
avkoppling, 
veta vad 
som händer 

Saknar 
intresse, har 
inte blivit 
av. Ångrar 
det idag. 

Deckare är ej 
skönlitt. 
Vanliga böcker. 
 

ett sätt att ägna 
sig åt hobbyn 

läser 
nästan allt 
biltidning
arna flera 
ggr om 

Om man 
fastnar för 
ngt, 
kanske 
vill läsa 
om det. 
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 läsning 
barndom 

mamma pappa lässtimulans 
barndomen 

läsningen i 
skolan 

lärarnas 
kön 

fritidsintr. barn syskon bibl. tv och film koppla av varför fler kv. 
läser skönlitt. 

David Inget utanför 
skolan. Lånade 
2-3 ggr böcker 
som lärare talat 
om. 

ingen utb. 
läser tidn. 
ibland 

apotekare 
läste mkt 
tidskrifter 

ingen högläsn. 
Tog intryck av 
faderns läsning 

Tog intryck fr. 
lärare.  
Bra böcker i 
skolan, 
klassiker. 

Blandat pingis, vänner. 
Far uppm. till 
tennisspel samt 
musikinstr. 

Bror läser 
inget, syster 
som D. 

händer 
med 
barnet 

Nyheter, 
fakta, fear 
factor. 
Ej tid o ork 
med film 

Ligga på 
soffan, 
sova 

kulturintresserad
e, duktiga på litt., 
fler kv. är lärare, 
män bra på 
siffror, matte 

Björn Inget utanför 
skolan 

sömmerska 
tidningar, 
inga böcker 

industriarbeta
re, snickare, 
tidningar, 
senare böcker 
deckare 

ingen 
högläsning 

läste på historia 
geografi. Nils 
H högläsning 

kv i 
småskol
an, man 
sen. 

fotboll, 
mopeder, 
föräldrar inga 
åsikter om det 
Hjälpte pappan 

5 syskon 
En bror 
läste mkt 

vill äga 
böcker, 
kolla ngt 
i tidn, 
annons 

Ingen tv. Ser 
sporten. 
Film ibland 
ex Masjävlar, 
Så som i 
himmelen 

läser bok 
på soffan 

Den enda 
spänning de får. 
Män får spänning 
på annat sätt, 
gnm aktivitet 

Anders läste väldigt 
mycket, bara 
skönlitt. 

ekonom 
läste mkt 
skönlitt. 
Alltid bok 
på gång 

ekonom 
läste mkt 
facklitt. Alltid 
bok på gång 

mamman läste 
högt. + läraren 
i skolan. 
Viktigt för 
föräldrarna att 
man läste. 

Skönlitt. 
naturlig del av 
skolan. Bra 
med klassiker 
på gymn. 

kv. 
man på 
gymn. 

läsning, idrott, 
golf, musik mkt 
på gymnasiet. 
Uppmuntrades 
till läsning, 
idrott 

1 bror, läste 
inte alls. 
Ville leva i 
nuet. 
Mamman 
orolig 

ibland 
läsa 
tidn. 

serier för att 
somna, ej 
film idag, 
tidigare mkt 

promener
ar 

kvinnor tendens 
vara mer 
grubblande, män 
tendens vara mer 
handlings-  

Johan före pub. lästes 
t.ex 
femböckerna, 
faktaböcker – 
valde helst 

barnskötare 
Läser mkt, 
mest 
deckare 

egen 
företagare 
läser facklitt., 
ej skönlitt. 

uppmuntrades 
lära sig läsa.  
Mamma läste 
högt, pappa 
ibland. 

Bra böcker i 
skolan, positiva 
minnen 

alla 
kvinnor 

mkt sport, 
musik, spelade 
gitarr. 
Uppmuntrades 
till det han ville 
göra. 

Uppväxt 
som 
ensambarn. 
Halvsyster 
litteraturvet
are 

Ibland 
med 
barnen, 
lånar då 
ibland 
till sig 

samhällsprogr 
Discovery, 
CNN, TV8. 
Actionfilm 
och tecknat 

fiskar 
eller 
ligger på 
soffan 
framför 
tv:n 

Skönlitt. vänder 
sig främst till 
kvinnor.  Mest 
kv intresserade 
av litt. Vet ej 
varför 

Lennart Serietidningar, 
samlade 
sporttidningar 
Nämner 
Wahlströms 
ungdomsböcker 
Fakta, historia  

servitris, 
hemmafru 
ingen utb. 
Med i 
bokklubb, 
månadens 
bok 

förman på 
smältverk. 
Med i 
bokklubb, 
månadens 
bok 

pappan läste 
serietidningar 
högt. Läraren i 
skolan. 

Ganska tråkigt, 
därför glömt. 
Mälarpirater 
bra – om killar 
i egen ålder. 
Bra betyg i sv. 
 

först 
kvinnlig 
därefter 
blandat 

sport, musik, 
kompisar 

Ensambarn lånar 
ibland, 
läser 
tidskr., 
lånar 
dator. 

Mkt tv. 
Debatter, 
dokumentärer 
samhällsprogr 
sporten 
Ej intresserad 
av film 

tv, pratar 
med 
flickvän. 
Tidigare 
långa 
promenad
er 

tror ej grovarb. 
läser skönlitt. 
Kvinnor mer 
romantiska, går 
även mer på 
teater, fler män 
spelar fotboll 

Olof lånade sällan 
böcker men det 
hände.  

vet ej, 
uppväxt 
med pappa 

fabriksarb. 
modellsnickar
e 
Läste 
tidningen 

ingen 
högläsning 

Tyckte inte om 
att läsa, minns 
inte. Tyckte om 
att skriva. 

 Lekte mkt, 
mopeder 

Flera 
syskon 
Åtminstone 
en bror läste 
mkt  

Nej, 
sambon 
lånar till 
sonen 

Slötittar, kan 
vara utan. 
Nyheter, 
barnprogr. 
underhållning 
Actionfilm, 
verklighets- 
baserad film 

musik och 
biltidning 

vet ej. 

 


