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Förord

För alla som är intresserade av böcker och bokläsning är det naturligtvis särskilt intressant att veta något om hur utvecklingen ser ut när det gäller läsning,
få kunskap om läsandets årsringar. I Sverige följer sedan många år flera olika
myndigheter och institut hur läsningen utvecklar sig över tid inom olika åldersgrupper etcetera. Men vad är det egentligen man mäter, vad säger oss resultaten
och vilka slutsatser kan vi dra av dem? Ska vi likställa all sorts läsning eller har
skriftspråket och pappersboksläsningen en särställning som är viktig att förstå
och värna?
Under senare år har de undersökningar som gjorts pekat åt lite olika håll: att
läsningen går ner eller är relativt stabil, att läsförståelsen går ner, att den nog går
upp lite grand och så vidare. Tittar vi närmare på vad det är som mäts visar det sig
att man i mätningarna ibland slår ihop bokläsning med tidningsläsning, bokläsning med ljudbokslyssning etcetera. Vi som arbetar i förlagsbranschen, och närmare bestämt just med att ge ut böcker i många olika format, har förstås ett starkt
intresse av att veta mer exakt hur läsandet, läsförståelsen, avkodningen med mera
utvecklar sig. Vad innebär det att fler lyssnar på böcker istället för att läsa dem?
Kommer behovet av text, av skriftspråket, att minska och kommer kunskapen
att läsa kvalificerade texter att sjunka? Hur säkrar vi att barn och unga i vårt land
får de grundläggande kunskaperna när det gäller läsning som behövs för vidare
studier och bildning, för att bokförlagens breda och mångfasetterade utgivning
fortsatt ska intressera? Är det ens viktigt?
Vi har mot den här bakgrunden bett två litteratursociologer att närmare
beskriva vilka undersökningar som görs och vad de visar, liksom att titta på
hur läsutvecklingen/läsförståelsen utvecklat sig i Sverige under senare år: Anna
Nordlund, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, och Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Forskarna har naturligtvis varit helt fria att
välja frågeställningar och slutsatser inom det givna uppdraget, och här föreligger
nu deras gemensamma rapport.
De undersökningar som författarna tittat närmare på visar bland annat en
trendmässig minskad nöjesläsning, men också bristande läsförmåga hos elever.
De lyfter vidare fram hur viktig lärarkompetensen är för goda skolresultat, behovet av avsatt tid för läsning och av välfyllda skolbibliotek med utbildad personal.
Läsvaneundersökningar som är konstanta över tid och som mäter just läsning
av tryckt text i bokform behövs för att klargöra för samhället var särskilda insatser krävs. För att individen ska kunna utveckla sin skriv- och läsförmåga fordras
också varierad tillgång på böcker och vägledning. Att förlagen har en viktig roll
i tillblivelsen av litteratur med just bredd, kvalitet och mångfald framstår som
uppenbart.
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FÖRORD

Vi är mycket tacksamma för det fina arbete Anna Nordlund och Johan Svedjedal
gjort för att beskriva och klargöra hur läsningens årsringar ser ut och var bristerna
finns. Vår förhoppning är att den här rapporten ska höja kunskapsnivån kring
läsning och föra diskussionen kring behoven vidare. För oss i bokbranschen,
men också för hela landet, är det viktigt att läsinlärningen sker tidigt och med hög
kompetens. Läsning är en alldeles egen form för att tillägna sig information, men
den öppnar också särskilda rum för fantasin. Utan läsare tappar förstås förlagen
blivande bokköpare. Men vad värre är: utan läsare tappar Sverige också med all
sannolikhet konkurrenskraft och möjligheter till ett brett aktivt medborgerligt
deltagande i och säkerställande av vår demokrati.

Stockholm den 15 september 2020
Kristina Ahlinder
VD

Jesper Monthán
Ordförande

svenska förläggareföreningen

svenska förläggareföreningen

Inledande perspektiv
av Anna Nordlund & Johan Svedjedal

På listor över mänsklighetens största uppfinningar brukar skrivkonsten och
boktryckarkonsten få framskjutna placeringar. För några år sedan satte National Geographic tryckpressen överst på listan över ”tio uppfinningar som ändrade
världen” och inför en omröstning i samma ämne placerade Världens historia
Gutenbergs tryckpress på första plats och skriftspråket på den tredje.1 Sådana listor är i en mening bara en lek – men i en annan bemärkelse påminner de om hur
grundläggande det skrivna och tryckta ordet är för vår civilisation. Skrivkonsten
och läsningen erbjuder sätt att minnas, att kommunicera, lära och fantisera.
Historiskt sett har läsning varit en föränderlig verksamhet. Den har gått från
att vara en färdighet begränsad till vissa eliter till att bli en förmåga som har spritts
till allt fler, och den har gått från högläsning i grupp till tyst och individuell läsning. Genom historien har det som läses bytt medium: från lertavlor och papyrus
till tryckta böcker, sedan till datorskärmar och andra digitala förmedlare. Sådana
svep genom läshistorien ger svindlande och fantasieggande perspektiv på utvecklingen för den skriftliga kulturen – vyer som påminner om mänsklighetens uppfinningsrikedom vad gäller att hantera läskonstens möjligheter.
I den här rapporten är perspektivet dock mycket smalare och samtidsinriktat.
Frågorna gäller vilka förändringar som har skett i läsning och läsvanor under de
senaste decennierna, liksom hur dessa förvandlingar är relaterade till den mediala
utvecklingen också på andra områden än hos den tryckta boken. Det är väsentligen en så kallad metastudie, alltså en studie som utgår från resultat i tidigare studier om läs- och medievanor, och som sammanför och granskar dem. Ibland skiljer
sig resultaten åt – eller tycks skilja sig åt – mellan olika studier. Det kan leda till
missförstånd och motsägelser i den offentliga debatten om läsning. Går läsningen
ner? Försvagas den tryckta bokens ställning? Blir svenska barn och ungdomar
sämre på att läsa? Vi har utgått från sådana enkla grundfrågor i vårt arbete.
Rapporten har kommit till på initiativ från Svenska Förläggareföreningen,
men med full frihet för oss som litteratursociologer vad gäller analysen. Särskilt
fokus har vi lagt på det som kan kallas ”bokläsning” (en mångtydig term i den
moderna medievärlden – se nedan). Vi fördjupar oss alltså mer i bokläsningen än
i frågor om läsning av exempelvis tidningar och tidskrifter, läsning i sociala medier
eller den ”läsning” som framträder om textbegreppet vidgas utöver det skrivna
och tryckta ordet. Efter en inledning om termen ”läsning” och olika typer av läsning börjar rapporten med ett helhetsgrepp på väsentliga delar av den statistik som
föreligger. I den avslutande delen diskuteras särskilt läget för barn och ungdom.
Av metodiska skäl som kommer att framgå ligger tonvikten på det senaste kvartsseklet, men längre perspektiv kan ibland bli aktuella. Rapporten har skrivits i
nära samråd mellan oss bägge, men för transparensens skull gör vi tydligt vem
som har skrivit respektive analysdel.
Daniel Stone, ”The 10 Inventions that Changed the World”, National Geographic, juni 2017. Jesper Rovsing,
”Tio i topp: Historiens viktigaste uppfinningar”, Världens historia, 21 oktober 2019.
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Titeln på rapporten är förstås inspirerad av att vi i så hög grad bygger på olika
tidsserier med statistik. Det är viktigt material där tillståndet för läskulturen
framträder år för år, vilket ger möjligheter att se förändringar och trender. Det
finns goda år och dåliga år, perioder av tillväxt och sådana av tillbakagång – och
kanske sådana där det vi ser inte är alldeles lätt att tolka. Varje årssiffra är en ny
årsring i en långsam utveckling där ett enskilt år ibland kan vara en tillfällig avvikelse, ibland en del av en större trend.
I rapporten aktualiseras vidsträckta och omdebatterade områden: läsning,
bokmarknadens och medielandskapets förändringar. I en framställning av annat
slag hade referenserna till tidigare forskning behövt bli mångdubbelt fler. I detta
sammanhang har vi valt att hålla dem nere. Oftast begränsar vi oss med mer generella hänvisningar till olika typer av bearbetningar och kunskapsöversikter, varifrån den intresserade läsaren enkelt kan gå vidare.
För värdefulla råd och synpunkter under arbetet vill vi tacka Kristina Ahlinder,
Karl Berglund, Ann Boglind, Caroline Liberg, Jerry Määttä och Erik Wikberg.
Större delen av rapporten var utarbetad eller skisserad innan coronapandemin
bröt ut våren 2020. Det statistiska material gällande mediekonsumtion vi har använt oss av sträcker sig också i regel som längst fram till 2019. När rapporten går
iväg för slutproduktion, i början av sommaren 2020, skildrar den på många sätt
en annan medial värld än den som har utvecklats under de senaste månaderna. Vi
är mycket medvetna om de betydande förskjutningar som på senare tid har skett
mellan exempelvis den tid som läggs på olika medier, mellan fysisk bokhandel
och försäljning via nätet, mellan läsande och lyssnande. Förskjutningarna kan
ofta kopplas direkt till sådant som ökat hemarbete och människors reservationer
inför att använda fysiska butiker, samtidigt som de ofta tycks förstärka tidigare
tendenser – men ibland också motsäga dem (genom återgång till traditionella
medier). Här återstår att se om förändringarna blir permanenta och vilka samhällsåtgärder som eventuellt sätts in mot dem. Nya årsringar kommer att ge oss
nya perspektiv.
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Läsning och lyssnande i en mångmedial tid
av Johan Svedjedal

Perspektiv på bokens och litteraturens ställning under de senaste
decennierna
Olika former av läsning
Ordet ”läsning” har länge haft en töjbar betydelse. Innebörden av ordet har sträckt
sig från ungefär att ta till sig och tolka skrivtecken till samma verksamhet tillämpad på andra områden än skrivtecken. ”Läsa på läpparna”, ”läsa kartan”, ”läsa en
motståndare” eller ”läsa en golfgreen” är några vardagliga exempel på hur ordet
används. Samtliga fall avser dock samma färdighet: att kunna tolka ett teckensystem, att förstå olika signaler.
Den centrala innebörden av ordet ”läsning” (om än alltså inte den enda) är
emellertid distinkt att ta till sig information från just skrivtecken. Som det heter
i Ordbok utgiven av Svenska Akademien under uppslagsordet ”läsa”: att ”uppfatta
innebörden av skrivtecken o. omsätta den fortlöpande följden av dessa i motsvarande föreställningsinnehåll (varvid detta antingen kan tyst tillägnas l. högt uttalas med motsvarande ord, satser o.d.)”. (SAOB L 1733) En grundläggande fråga
är förstås här vad som ska uppfattas som ”skrivtecken”. Avser det bara bokstäver,
siffror och skiljetecken eller även andra teckensystem, exempelvis noter och symboler på kartor? SAOB väljer att se traditionella skrivtecken (bokstäver, runor)
som den centrala betydelsen i relation till läsning, medan läsning av kartor och
läsande på läppar ses som en utvidgad eller oegentlig betydelse (L 1734).
Artikeln i ordboken kom till i en annan medial miljö än vår. Inom exempelvis
språkdidaktik och kulturstudier tillämpas ofta vad som kallas ett ”utvidgat textbegrepp”, vilket i sin tur påverkar förståelsen av termen ”läsning”. De moderna
mediala hybridmiljöerna – bestående av skrivna ord, ljud, tal, musik, rörliga bilder och stillbilder – kallas ofta ”multimodala”, med följdbegrepp som ”multimodal
läsning” och ”multimodalt lärande”. Sådana multimodala miljöer förknippas ofta
med digitala plattformar, men har naturligtvis funnits i andra sammanhang genom
historien. Det räcker med att tänka på kyrkan som ”läsmiljö” med prästen som
citerar bibelord och utlägger dem, gemensam bön och psalmsång (ibland från
utantillkunskaper, ibland från psalmboken), allt med inslag av musik, bildkonst
och föremål med religiös laddning och innebörd. Därifrån kan språnget verka
långt till en modern stormarknad eller till videoplattformar som Youtube – men
samma multimodala mekanismer finns förstås där.
Också multimodalt läsande kräver naturligtvis omfattande förkunskaper och
läsfärdighet, och då på olika områden. I många nutida digitala miljöer gäller det
inte bara för läsaren att avkoda traditionella skrivtecken och uttryckssätt, utan
också att förstå kontextspecifika förkortningar, piktogram (emojis), liksom alla
de teckensystem som finns i ljud och bild. Internetspråket har sina särskilda fällor – det vet inte minst den brittiske politiker som länge trodde att förkortningen
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”lol” [laughing out loud] betydde ”lots of love” och avslutade sina flirtiga meddelanden med akronymen.
Den varierande betydelsen av ordet ”läsa” har inneburit att termen har blivit omdebatterad inom bokbranschen, inte minst sedan ljudböckerna har fått
en ökad betydelse. Hos många statistikproducenter och debattörer inkluderas
ljudböcker självklart inom termen ”läsa” – så exempelvis inom Läsrörelsen och i
Nordicoms statistik.2
Denna förståelse av termen är en fullt rimlig grundhållning hos den som intresserar sig för hur människor tillägnar sig litteratur och information: de flesta
ljudböcker är fortfarande inläsningar av tryckta böcker (även om mediespecifika
verk också produceras). Samtidigt leder det till andra metodiska problem. Ska
lyssnande på radioföljetongen eller Dagens dikt i så fall räknas till ”läsning”? Är
det ”läsning” att lyssna på den litteräre Nobelpristagaren Bob Dylans sånger (som
ju också kan läsas i böcker, även om de inte skrevs för att tryckas)? Numera läser
vi de antika grekiska eposen och Shakespeares pjäser från boksidan, men var det
”läsning” att höra dem framförda i deras egen tid?
I inget fall finns något svar som är ”rätt” eller ”fel”, eftersom litterära verk lever
under medialt föränderliga villkor. I den här delen av rapporten har jag försökt belysa frågan om läskulturens förändring genom att ibland tydligt skilja
på ”läsande” och ”lyssnande”, där det förra alltså avser den centrala lexikaliska
betydelsen av ordet (att ta till sig och tolka skrivtecken via ögonen). Enligt min
uppfattning tydliggör denna distinktion vissa förskjutningar i vad som här för
enkelhetens skull kan kallas den skriftburna läskulturen i förhållande till den bredare läskulturen.
När jag har valt att utgå från den traditionella definitionen (ta till sig och tolka
skrivtecken) har det helt enkelt att göra med att denna betydelse sedan länge är
den mest centrala för bokbranschen. Även om litterära verk numera i allt högre
grad förmedlas som ljudböcker, med eller utan åtföljande skrivtecken (exempelvis ljudböcker integrerade med e-böcker), är skriftmediet fortfarande grunden
för den bokliga kulturen som vi känner den. Med all sannolikhet är skriftmediet
också grunden för mer avancerat inhämtande av information. Inte minst beror
det på den enorma mängd böcker som redan föreligger endast i tryckt skick. Läsning av skrivtecken kommer under lång tid att vara nyckeln till att komma åt detta
material, och i vilket fall som helst är sådan läsning en speciell typ av kognitiv
akt som innefattar sina särskilda utmaningar och belöningar (motsvarande finns
förstås för andra medier).3
Läsrörelsen, se till exempel ”Om Läsrörelsen”, www.lasrorelsen.nu/wordpress/wp-content/uploads/
KORT-INFORMATION-OM-LÄSRÖRELSEN.pdf (bilder och ljudböcker inkluderas i ”läsning”)
[läst 2020-01-20]; Nordicom, till exempel s. 74 (ljudböcker räknas till läsning).

2

3

Se till exempel Willingham 2018.
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Forskning kring läsning – ordet används då oftast i den utvidgade betydelsen
– är ett mycket snabbt växande område. Det rymmer bland annat indelningar av
olika typer av läsning, som aktualiserar frågor om när man läser, hur man läser,
vad man läser och varför man läser. Här finns vardagliga, grundläggande distinktioner mellan exempelvis läxläsning och fritidsläsning, högläsning och tyst
läsning, läsning för nytta eller nöje, noggrann läsning och skumläsning, läsning
av skönlitteratur och facklitteratur, mellan ”nöjesläsning” och ”pliktläsning”, mellan monosekventiell och multisekventiell läsning (det vill säga mellan att läsa rakt
igenom eller att hoppa fram och tillbaka). Inom dessa olika typer av läsning aktualiseras olika sorters färdigheter och förväntningar.
En ofta åberopad indelning av olika typer av läsning gjordes av Sten Furhammar, som skilde mellan fyra vanliga förhållningssätt (där gränserna mellan kategorierna naturligtvis inte är skarpa):
1. Opersonlig upplevelseläsning – inriktad på underhållning och förströelse,
ganska liten koppling mellan texten och läsarens egna upplevelser.
2. Personlig upplevelseläsning – läsaren gör kopplingar mellan texten och egna
erfarenheter.
3. Opersonlig instrumentell läsning – med syfte att få kunskaper som direkt kan
översättas i andra sammanhang.
4. Personlig instrumentell läsning – syftar till att åstadkomma effekter som tröst
eller existentiell självreflektion.4
Ur förlagens och bokmarknadens synvinkel finns inga skäl att hierarkisera mellan de olika formerna av läsning, åtminstone inte i det korta perspektivet. Förlagen utger ju tillsammans alla slags böcker, för alla typer av läsare och för alla
sorters läsning – och olika personer kan ägna samma bok olika typer av läsning.
För dem som arbetar med läsinlärning och läsfrämjande är bilden delvis annorlunda. Där tillmäts ofta den fria läsningen – den som sker ”av egen vilja och av
eget intresse” – ett särskilt värde för språkutvecklingen, bättre skrivförmåga och
attityder till läsning. (Andra snarlika termer är ”lustläsning”, ”frivillig läsning”
eller ”fritidsläsning”).5 Den fria läsningen tycks ha en särskild förmåga att leda till
mer läsning (precis som fria aktiviteter på andra områden kan leda till mer aktivitet på området). Men bakom den fria läsningen ligger i regel färdigheter inom
andra typer av läsning.

4

Furhammar 1997, s. 134–167.

5

”av egen vilja”, Andersson 2015, s. 21. Om ”fri läsning” och dess effekter, s. 20–24.
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Hur skapas läsare? En kunskapsöversikt av Jonas Andersson har pekat på en
kombination av faktorer. Själva grunden finns naturligtvis i själva läsförmågan,
i kapaciteten att kunna ta till sig, tolka och förstå text. Faktorerna för att utöver
det skapa läsmotivation finns både i skolan och utanför den. De som läser också
utan andra skäl än plikt eller praktisk nödvändighet har en läsmotivation som
bland annat skapas av faktorer som gott om tid för läsning, ett brett utbud av
läsmaterial där de kan välja själva, och möjlighet att interagera med andra läsare.
Läsmotivationen skapas också i hemmet i barndomen, bland annat genom att
där finns tillgång till böcker och att det är en miljö där läsning som aktivitet värderas högt. Överhuvudtaget visar forskningen på den stora betydelsen av sociokulturella faktorer för vem som blir det som kan kallas frivilligläsare.6
Läskulturen bärs upp av en läsningens infrastruktur, en som består av böcker
och annat textburet material som finns i hemmet, i skol- och folkbibliotek, kamraters boksamlingar, bokhandel och på andra försäljningsställen. Läskulturen är
alltså beroende av tillgång på läsmaterial i olika delar av det litteratursociologer
kallar det litterära systemet, och av insatser av kunniga personer i en mängd olika
sammanhang. En enkel poäng i sammanhanget är att denna tillgång bygger på
samverkande insatser mellan civilsamhälle, näringsliv och stat och kommuner.
Annorlunda uttryckt: ingen av dessa sektorer kan ensam försvara läskulturen.

Medielandskap i förändring
1900-talet var medieuppfinningarnas stora epok, och de senaste decennierna har
varit digitaliseringens tid. Bägge processerna har grundligt påverkat villkoren för
det tryckta ordet och därmed för läsningen.
För svenskt vidkommande kan utvecklingen summeras snabbt. Under de
första decennierna av 1900-talet tillkom ett antal medier som blev konkurrenter
med boken om människors ”medietid” och ”fiktionstid”, den tid en individ lägger
ner på medier och på att ta till sig fiktion. Då kom genombrottet för biograferna,
grammofonen och radion. Under 1950-talet kom tv, efter några decennier med
följeslagarna video och kabel-tv. Och mot slutet av seklet ökade antalet kanaler i
radio och tv när ny teknik och kommersiella aktörer tillkom.7
Under hela denna mediala förändringsprocess har debatterna pågått inom
bokens samhälle om inriktning och kvalitet (leder de nya medierna till fördumning?) och om i vilken mån de hotar boken och läsningen (stjäl de nya tid från
läsning?). Samtidigt visade erfarenheten allt tydligare att just boken hade en stark
förmåga att leva i symbios med de nya medierna. Ibland påverkade den över6

Andersson 2015, s. 27.

De nya mediernas inverkan på bokmarknaden behandlas till exempel i Svedjedal 1993, kap. 12, och i antologin
Böckernas tid (2018). Resonemangen nedan bygger på uppgifter därifrån.
7
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levnadsförmågan läsningen, ibland inte – och inte sällan har den påverkat själva
bokmediet så att den moderna boken har antagit nya former utöver ”pappersboken”. Hela utvecklingen innebar en komplicerad väv där nya medier kanske
visserligen stal lästid, men där litteraturen och läskulturen också fick nya allierade. Författare skrev för radio, film och tv, fick sina verk filmatiserade eller förvandlade till följetonger. De nya medierna blev ämnen för artiklar och böcker,
böcker debatterades i massmedierna – etcetera. Till det hörde också att de nya
medierna hade inslag av alfanumerisk text. Redan stumfilmen var ett läsmedium
och många nutida bildmedier är något av halvt glömda textmiljöer, exempelvis
genom textremsor i filmer och tv-program – här skiljer sig Sverige från många
andra språkliga miljöer, där större delen av inslagen är på det egna talade språket,
antingen i originalproduktion eller genom dubbning. Vad gäller internet ska påminnas om det enkla faktum att mediet vid genombrottet under 1990-talet huvudsakligen var textdominerat, eftersom överföringskapaciteten var så begränsad.
Först senare gav den tekniska utvecklingen kraftigt vidgade möjligheter att förmedla ljud och bild via nätet.
Kort uttryckt innefattade medieutvecklingen från 1900-talets början och
framåt tre processer. Tryckmedierna fick ökande tidsmässig konkurrens från ljudoch bildmedierna, samtidigt som medierna lärde sig att leva i symbios och faktiskt
dra nytta av varandra. Det fanns också vissa svaga tendenser till utveckling av textuella hybridmiljöer, sådana där ljud, text och bild blandades – en föraning om det
skulle komma att kallas mediekonvergens och multimodala miljöer.
Under det senaste kvartsseklet har digitaliseringen blivit den sannolikt viktigaste faktorn i mediernas utveckling, samtidigt som olika traditionella mediemiljöer smälter samman. Sådana medieburna miljöer av skrivtecken, rörliga bilder
och ljud var relativt ovanliga i vardagen för ett kvartssekel sedan, men finns nu på
en nättidnings avstånd.
Digitaliseringen av bokbranschen har pågått i flera decennier, först bland annat genom införandet av kunddatabaser, sedan genom datorstödd sättning, författande och leverans av manuskript i digital form och genom nätbokhandlarnas
snabba genombrott. Digitaliseringen har också förvandlat själva bokmediet, till
en början genom tillkomsten av e-böcker och sedan genom vidareutvecklingen av
ljudböcker från cd-böcker till strömmade ljudböcker, främst via mobiltelefoner.
Alltsammans var särfall av den breda och genomgripande förändring av ekonomi,
samhällsliv och medievärld som digitaliseringen har inneburit.
Som en bakgrund till diskussionen nedan av förändringarna inom bokens
och läsningens värld ger jag i det följande avsnittet några exempel på de större
förändringarna.
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Litteratur som ljud. Radion har sedan mellankrigstiden varit en viktig förmedlare av litteratur, men fysiska ljudböcker och motsvarigheter har också funnits sedan lp-skivans tid. Som den första ljudboken i Sverige brukar
Dagmar Edqvists Musik i mörker räknas, inläst på 24 grammofonskivor av
författaren 1952, och ”talskivor” började registreras i statistiken över bokutgivning i Statistisk årsbok fr.o.m. 1970 (antal: 17), även om det är något
oklart vad ordet ”talskivor” här täcker.8 Från 1990-talet fick kassettböcker
och cd-böcker sitt genombrott i Sverige.

Bokmarknad i förändring
Liksom samhällslivet i stort har bokmarknaden påverkats av tre stora processer
under det senaste halvseklet: kommersialisering, globalisering och digitalisering.9
De två första har mycket gamla anor, men har fått förnyad aktualitet och kraft
genom digitaliseringen, som gör processerna snabbare. En viktig faktor är naturligtvis de olika initiativ (ofta nyliberalt inspirerade) som i ökande grad har
marknadsutsatt kulturlivet på olika sätt, och därmed har tenderat att prioritera
ekonomiska aspekter framför andra – vare sig det gäller förlagsverksamhet, folkbibliotek eller skolvärlden. Samtidigt har denna utveckling i Sverige balanserats
av olika kulturpolitiska åtgärder avsedda att stödja boken och läskulturen. Ofta
men inte alltid har dessa haft en distinkt inriktning på kvalitet.
Den första åtgärden för ökad konkurrensutsättning av bokbranschen drevs
i Sverige fram av en socialdemokratisk regering, som på 1950-talet tog fram en
ny konkurrenslagstiftning som innebar ett förbud mot fasta priser i återförsäljarledet. Syftet var att motarbeta tendenser till kartellbildning och oligopol; tillspetsat
kan reformen beskrivas som antikapitalisk frimarknadspolitik. Bokbranschen
lyckades länge få behålla fasta priser i återförsäljarledet genom dispenser: avgörande var det så kallade ”kulturargumentet”, som gick ut på att ”smala böcker” skulle
hotas av priskonkurrens. Men från 1970-talet släpptes bokpriserna fria. Därmed
föll det gamla kommissionssystemet (som byggde på fasta priser).
Den fasta fysiska bokhandeln (”fackbokhandeln”) förlorade sin privilegierade ställning, samtidigt som nya kanaler för handeln med böcker växte sig starka,
Edqvist, Nybacka Schultz 2011, s. 282 (en kort historik över ljudboken i Sverige, s. 282–285). Uppgifter om
”talskivor” enligt Statistisk årsbok.
8

Avsnittet bygger främst på Böckernas tid, som rymmer bidrag av Kristina Ahlinder (momsfrågan), Gunnel
Furuland (billigböckerna), Jerry Määttä (Augustpriset), Leif Olsson (bokhandeln), Erik Peurell (litteraturstödet), Ann Steiner (förlagen), Johan Svedjedal (friprisreformen, Förläggareföreningens utveckling), Petra
Söderlind (författarna) och Åsa Warnqvist (statistikfrågan). Dessutom rymmer volymen flera intervjuer
med personer i bokvärlden, gjorda av Jan-Erik Pettersson.

9
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främst bokklubbar, varuhus och stormarknader. Jämsides med detta genomlevde
förlagsvärlden en kris – särskilt de stora allmänförlagen, och bland annat grundad
i en överutgivning under 1960-talet – som debatterades intensivt. Statens reaktion
på utvecklingen (som den alltså själv delvis hade orsakat) var att införa olika former av stöd till kvalificerad litterär produktion. Främst bland dem var litteraturstödet (utbetalat från och med 1976), som bland annat visade sig viktigt för grundandet av flera nya kvalificerade småförlag. En annan del var det förstärkta statliga
stödet till författare i form av det som då kallades garanterad författarpenning.
Följderna av beslutet om fria priser är omdebatterade. I samtiden pekade
många på bokhandelsdöd och bokklubbarnas förment nivellerande inverkan,
senare har andra lyft fram reformen som en frigörande reform som ökade bokförsäljningen och ledde till nya idéer i branschen. En förblivande följd var att den
interna regleringen av branschen försvann, först genom uppsägningen av olika
bokhandelsavtal, sedan av det generella standardavtalet med författarna. Av detta
följde att litterära agenter fick ett bredare utrymme att etablera sig på den svenska
marknaden. Därmed förstärktes tendenserna till kommersialisering, och kriminalfiktionen kunde få ett starkare genomslag bland den bäst säljande litteraturen
i Sverige (den svenska ”deckarboomen”), en utveckling som förstärktes av författarnas framgångar utomlands. En starkt bidragande orsak till detta var av allt att
döma ofta insatser från de fristående litterära agenturerna.
Även om småförlagens insatser och litteraturstödet har betytt mycket under
de senaste decennierna för att hålla titelbredd och utgivning av kvalificerad litteratur uppe, har utvecklingen mot en allt mer aggressiv marknadsekonomi i bokens
samhälle sannolikt inneburit en förskjutning mot underhållningslitteratur i det
bäst säljande segmentet i bokutgivningen. Som Karl Berglund har konstaterat i en
studie av den svenska ”deckarboomen” var andelen deckare bland bästsäljarna i
Sverige en knapp femtedel under 1950-talet och en dryg fjärdedel under 1960talet. Perioden 2004–2010 var deras andel 60 procent av de svenska originalen
bland topp tio på bästsäljarlistorna.10 Berglunds omsorgsfulla studie visar också
hur de svenska originaldeckarna från millennieskiftet har ökat i den bästsäljande
pocketutgivningen och i den mest omfattande biblioteksutlåningen. Så stort är
genrens genomslag att han utnämner deckaren till vår tids ”normallitteratur”, den
som inte bara är mest läst utan utöver deckargåtan också diskuterar vardags- och
samhällsproblem.11

Berglund 2012, s. 92 och 96. Det ska noteras att siffrorna inte är helt jämförbara eftersom de äldre uppgifterna gäller det översta skiktet bland samtliga bästsäljare. De äldre uppgifterna bygger på Adam Helms listor
över samtliga bästsäljare – svenska original och översättningar – med en upplaga om minst 10 000 exemplar,
Berglunds egna uppgifter om 2000-talet bygger på topp-tio-listorna i Svensk bokhandel över svenska original. I bägge fallen gäller uppgifterna förstagångsutgivning.

10

11

Berglund 2012, s. 94–118.
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Deckargenrens massiva genomslag är en tydlig tendens i den svenska läskulturen
under de senaste decennierna. En annan – och kanske mer osynlig – är den starka
tillväxten av den högre utbildningen, räknat i andel personer som har bedrivit
studier vid universitet och högskolor (se Statistisk årsbok 2014, tab. 22.2 [Bild 1]).
Bild 1. Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år år 1990–2012

Källa: SCB Befolkningens utbildning (www.scb.se/UF0506).

I regel (om inte alltid) kräver sådana studier en avancerad läsförmåga. Intressant
nog verkar denna höjda utbildningsnivå knappast leda till att fler läser eller till att
människor läser mer (jfr nedan).
En annan underliggande strukturell förändring gällande läskulturen är att
den fasta, fysiska bokhandeln sett över tid har förlorat kontinuerligt, både i antal
försäljningsställen och i marknadsandelar. Konkurrenterna har sett olika ut, men
det stora alternativet till den fasta, fysiska bokhandeln har de senaste decennierna varit olika former av postorderhandel. På sjuttiotalet växte bokklubbarna kraftigt (för att sedan tappa medlemmar), och sedan tjugo år tillbaka har bokförsäljningen i ökande grad gått via nätbokhandeln. Till det har de senaste åren kommit
strömmade ljudböcker, som dock främst förmedlar litteratur på annat sätt än via
läsning. Utvecklingen kan verka paradoxal. Samtidigt som det aldrig har varit så
enkelt att få tag på en bok som nu, minskar antalet fasta, fysiska bokhandlar. Som
Leif Olsson har visat var antalet fasta fysiska bokhandlar som högst 1960, varefter det har sjunkit. Redan 2012 gick nätbokhandeln om den fysiska bokhandeln
i bokförsäljning och sedan 1960 har antalet kommuner som inte har en enda allmänbokhandel i stort sett ökat kontinuerligt.12

Leif Olsson i Böckernas tid, s. 213 (högsta antalet fysiska bokhandlar), 233 (nätbokhandeln/fysisk
bokhandel 2012) och 245–248 (allt fler kommuner utan bokhandlar).

12
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Bokutgivningen och bokförsäljningen
Statistiken över den årliga bokutgivningen i Sverige är svårtolkad, eftersom den
samlas in på olika sätt och själva omfattningen av registreringen dessutom har
ändrats vid olika tillfällen. Den mest omfattande statistiken görs av Kungl. biblioteket. Enligt denna var det årliga genomsnittet tryckta böcker för allmän spridning
1993–1995 13 139 titlar, 2001–2003 10 732 titlar och 2016–2018 13 942 titlar (siffrorna
inkluderar alltså inte ljudböcker, inte heller mycket av egenutgivningen). Eftersom
statistiken numera bygger på hur många böcker som registreras i Nationalbibliografin under ett år (till skillnad från hur många som kommer ut) är det inte gott att
veta om svängningarna mellan åren speglar faktiska ändringar i bokproduktionen
(räknad i antal titlar) eller i det interna arbetet, men en flerårsgraf tyder på att bokproduktionen är relativt stabil sedan 2011, möjligen dock med en svagt fallande
tendens.13
Bakom denna till synes stabila bokutgivning ligger emellertid ganska stora
förändringar i villkoren för den tryckta boken. En är att egenutgivningen sannolikt har ökat kraftigt (böcker i små upplagor, avsedda för en mindre krets), en
annan att den sålda genomsnittsupplagan för professionellt utgivna böcker tycks
ha minskat kraftigt under de senaste åren, särskilt då gällande facklitteratur (jfr
nedan). Här ska naturligtvis inte förutsättas något samband mellan de bägge trenderna (egenutgivningen äter knappast av allmänförlagens försäljning). Sammanställningen görs tvärtom för att peka på det paradoxala i utvecklingen. Tillväxten
inom egenutgivningen beror förstås på att det har blivit billigare och enklare att
göra böcker, men hänger rimligen också samman med att boken och läsningen
behåller sin prestige, sin ”aura”, för att låna Walter Benjamins uttryck.14 Samtidigt
tyder uppgifterna om minskade försålda medelupplagor på att kundunderlaget
sviktar för enskilda titlar – vilket i sin tur kan beskrivas antingen som en splittring eller som en ökande rikedom.
Uppgifterna gällande medelupplagor kommer från Svenska Förläggareföreningen och bygger på inrapporterade uppgifter från dess medlemmar.15 Eftersom
medlemstalet i föreningen varierar är uppgifterna inte helt jämförbara. Samtidigt kan medlemmarna – sett över tid – sägas utgöra kärnan i den professionella
bokutgivningen, det vill säga de förläggare vilkas böcker förmedlas via bokhandeln, uppmärksammas i tidningar med mera. De trender som statistiken rymmer
Uppgifter för 1993–1995 och 2001–2003 ur Statistisk årsbok 2014, tab. 23.14. (Under perioden 2004–2010
gjordes en utförligare registrering av vetenskaplig och ”grå” litteratur som förrycker dessa siffror.) Siffror
för 2016–2018, Nationalbibliografin i siffror 2018, s. 8. Flerårsgrafen, s. 5. Nedgångar som noterades 2016 och
2018 orsakades just av förseningar i registreringen, enligt KB (s. 4), men en flerårsgraf över bokproduktionen
(exklusive avhandlingar) för åren 2014–2018 tyder på en svagt fallande tendens (Nationalbibliografin i siffror
2019, s. 11).

13

14

Benjamin 2012 [1935].

15

Samtliga uppgifter nedan ur Förlagsstatistik 2018 och 2019.
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kan därför antas representera faktiska förändringar i bokens och läskulturens
villkor. (Statistiken nedan gäller åren 2010–2019.)
Generellt gäller för utgivningen hos medlemsförlagen att utgivningen i antal
titlar har ökat under 2010-talet (från 4 074 till 7 740 titlar), samtidigt som den genomsnittligt sålda upplagan minskar (från 5 200 till 2 500 exemplar) (tab. C.1).16
De sålda genomsnittsupplagorna minskar för böcker i tryckt form för alla de tre
kategorier som statistiken avser: skönlitteratur för vuxna, facklitteratur för vuxna och barn- och ungdomslitteratur (tab. C.3). För skönlitteratur för vuxna i alla
tryckta format utom pocket sjunker de från 6 200 exemplar år 2010 till 3 100 år
2019, alltså till hälften. En liknande utveckling finns för pocketutgåvor av skönlitteratur för vuxna: från 19 800 exemplar till 7 300 exemplar 2019. Motsvarande
siffror för facklitteratur för vuxna är en minskning från 4 000 exemplar till 3 300
exemplar respektive från 9 200 till 3 500 exemplar. Trenden är inte lika stark för
barn- och ungdomsböckerna, men finns också där. För samtliga kategorier gäller
att e-boken har en svag ställning och att den strömmade ljudboken visar en stark
tillväxt, samtidigt som den fysiska ljudboken tappar i försåld medelupplaga. För
alla tre kategorierna var 2015 det år när den strömmade ljudboken passerade den
fysiska i såld medelupplaga.
Vad gäller den totala försäljningen (alltså antal exemplar, inte medelupplaga)
från medlemmarna i Förläggareföreningen framträder följande bild:

Diagram 1. Sålda volymer i 1000-tal från medlemmar i Svenska
Förläggareföreningen: ny utgivning efter boktyp.

Källa: Förlagsstatistik 2019, tab. C.3.

16

I statistiken påpekas särskilt att jämförbarheten förskjuts av att fler medlemsförlag tillkom 2011 och 2017.
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Av diagrammet framgår att ljudböcker numera utgör ungefär en fjärdedel av
bokförsäljningen från föreningens medlemmar, räknat i antal exemplar, och att
tillväxten i försäljningen av ljudböcker har varit särskilt stark de senaste fem åren.
Vidare visar diagrammet att e-böcker respektive fysiska ljudböcker har varit närmast negligerbara ur ett större perspektiv – det är pappersboken som i allt väsentligt bär den bokliga läskulturen, och det är den strömmade och nedladdningsbara
ljudboken som i allt väsentligt har drivit fram ett ökat lyssnande. Ett intressant
mönster är också att ökningen av försäljning av böcker för lyssnande de senaste
åren inte är förknippat med någon motsvarande nedgång i försäljningen av böcker
för läsning (även om den visar en svagt sjunkande tendens). Den stora nedgången för den kategorin under 2010-talet kom tvärtom under decenniets första hälft,
alltså innan ljudböckerna hade fått sitt breda genombrott.
Siffrorna från Förläggareföreningen ger indikationer om människors mediala
preferenser vad gäller att ta till sig litteratur, men det ska betonas att detta ligger på
ett annat plan än frågan om vilket slags litteratur människor tillägnar sig (kvalitetslitteratur/underhållningslitteratur, förstagångsutgivning/återutgivning), när de
gör det (hemma/pendling/promenader) och om det förekommer hybridläsning
(läsning i tryckt bok eller i e-bok samtidigt med motsvarande ljudbok). Det enda
jag vill göra är att peka på den markanta ökningen av böcker för lyssnande i det
kvalificerade men samtidigt begränsade material som utgivningen från Svenska
Förläggareföreningens medlemmar utgör.
Sedan 2012 samarbetar Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen om en mer omfattande statistik gällande bokförsäljning via olika
kanaler. Uppgiftslämnare och metoder har varierat över tid, vilket gör jämförelser vanskliga, men generellt kan sägas att statistiken har blivit mer omfattande.
Numera täcker den också faktisk försäljning via digitala abonnemangstjänster
(det vill säga faktiskt lyssnande av enskilda titlar ur det breda utbudet). Siffrorna
för 2019 indikerar att nästan varannan bok som såldes konsumerades via digitala
abonnemangstjänster (cirka 24,8 av cirka 51,8 miljoner exemplar).17 Enligt samma statistik utgjorde ljudböckerna (nästan alla i digital form) nästan exakt en
tredjedel av alla böcker som såldes i Sverige under året. E-böckernas andel var
modesta 3 procent. (Siffrorna får ses som indikativa, eftersom statistiken präglas
av olika typer av bortfall.)18
Som kommer att framgå motsvaras denna omfattande försäljning av ljudböcker inte fullt ut av motsvarande förändringar av hur de som konsumerar
litteratur fördelar sin tid mellan läsande och lyssnande. Läsningen dominerar
fortfarande kraftigt. Förklaringen finns rimligen dels kanske i olika typer av mät17

Wikberg 2020, s. 23, tabell 1A.

Wikberg 2020, s. 25, tabell 2C. Totalförsäljning: 51 819 000, varav digitala ljudböcker 16 832 000 och fysiska
ljudböcker 392 000. Summa för ljudböcker: 17 224 000, motsvarande 33 %. E-böcker 1 683 000 exemplar.
18
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problem, dels i det faktum att människor får tag på litteratur på många andra sätt
än genom nyinköp – genom lån från andra, läsning av tryckta böcker ur den egna
boksamlingen etcetera. Bokförsäljningsstatistiken belyser alltså aktuella tendenser inom bokbranschen snarare än den fångar ändringar inom läskulturen.

Bokförsäljningsstatistiken. Undersökningen är metodiskt noggrann, och redovisar vilka som har lämnat uppgifter (Wikberg 2020, s. 63). Bland deltagande återförsäljare saknas till exempel Pressbyrån och Åhléns, vilket
kan påverka utfallet. Som rapportförfattaren konstaterar räknas också försäljningen av digitala produkter på ett annat sätt än den av fysiska böcker:
”Volymen i Digitala abonnemangstjänster räknas ut efter faktisk konsumtion medan försäljningen i traditionella försäljningskanaler räknas per antal sålda exemplar. Dessa exemplar kan ha lästs flera eller ingen gång.” (s. 21)
Möjligheten finns alltså att statistiken präglas av bortfall eller överskattning
gällande hur många sålda pappersböcker som faktiskt läses.
Enligt den statistik som Nordicom gör gällande medievanor (jfr nedan)
var ungefär hälften av den litteratur som människor konsumerade köpt
och knappt en tredjedel bestod av lån. (I ingetdera av fallen skiljs på fysiska
böcker och digitala tjänster.) Sifforna för 2018 var: köpt 51 procent, lånat via
bibliotek 22 procent, lånat på annat sätt 9 procent, fått som gåva 11 procent
och skaffat på annat sätt 7 procent (Mediebarometer 2018, s. 81). Bokförsäljningsstatistiken täcker alltså för det året 60 à 70 procent av läsarnas sätt att
komma över ny svensk litteratur.
Ytterligare kategorier som inte täcks av statistiken är andrahandsmarknaden på antikvariat med mera, liksom litteratur som i olika form – tryckt,
e-bok, ljudbok – köps från utlandet via Amazon och andra kanaler.

Till sist ska sägas att jag naturligtvis är medveten om de förlagsekonomiska konsekvenserna av att böcker för lyssnande ger betydligt lägre intäkter till förlag och
författare än böcker för läsning i regel gör. Den frågan får dock här lämnas därhän.

Ljudböckerna och läskulturen
Mycken energi har ägnats diskussionen om ljudböcker under de senaste åren, inte
minst vad gäller lönsamhet och litteraturkategorier. En rapport påminde nyligen
om hur snabb utvecklingen har varit. Den dominerande aktören på marknaden,
Storytel, startades 2005. Firman hade enligt egna uppgifter endast 2 000 betalande prenumeranter 2008 och 77 000 i slutet av 2013, men var uppe i nästan 800 000
i slutet av 2018. Gränsen en miljon prenumeranter passerades enligt företaget i
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augusti 2019. (Siffrorna gäller globalt, alltså inte bara prenumeranter i Sverige.)19
Fyra stora aktörer dominerar nu marknaden, alla med prenumerationserbjudanden som ger tillgång till en stor backlist (ungefär som tjänster som Spotify eller
Netflix): Storytel, BookBeat, Nextory och Bokus Play.20
Siffrorna över försäljningen från medlemmarna i Förläggareföreningen aktualiserar frågan om ljudböckerna kommer att innebära en fortsatt och permanent
förskjutning från läsande till lyssnande. Efter bara några år är det naturligtvis för
tidigt att säga något, allra helst som den tryckta boken ju hittills har visat sig ha
betydande motståndskraft mot andra mediala alternativ. En aspekt som inte har
prövats i debatten är också frågan om den strömmade ljudboken enbart ska ses
som just som ett medium för lyssnande (till skillnad från läsning) eller även som
en ny sorts billigbok. Månadsavgiften för en ljudbokstjänst motsvarar i nuläget
mindre än kostnaden för en ny inbunden bok och ungefär den för ett par pocketböcker. Strömningstjänsterna ger ju tillgång till ett stort antal böcker (både som
ljudbok och som e-bok) och månadsavgiften kan därför upplevas som låg av användaren. Och den blir det också per bok för en flitig användare.
Sett i ett långt bokmarknadshistoriskt perspektiv går ljudboken att inordna i
en lång tradition av billigboksutgivning, en som omfattar 1800-talets häftesutgivning, det tidiga 1900-talets enkronas- och tjugofemöresböcker, efterkrigstidens
folkböcker, populärpocket, kvalitetspocket och bokklubbar. Alla byggde på innovationer i distributionen (postprenumerationer, tobaksaffärer, arbetsplatsombud,
kiosker, postorder), alla fick snabb uppgång och snabbt genomslag, och sågs av
många som ett hot i bokbranschen. Men alla upplevde också krascher och nedgång efter några år.21 Möjligen kan det vara en tröst – om än en blek – för nutida
branschdebattörer att tidigare billigboksrevolutioner i regel har hälsats som en
katastrof för den etablerade branschen. Blekheten i trösten kommer sig då av att
följderna faktiskt delvis har varit menliga på kort sikt för andra delar av branschen. Dessa cykliska ragnaröksstämningar kunde förtjäna en egen studie.
I den ovan nämnda rapporten om ljudbokens ställning redovisas intressanta
resultat från en enkät med 958 ljudbokslyssnare. Några huvudresultat är att ljudboken för många lockar genom att erbjuda sällskap: högläsningen skapar trygghet
och närvaro. Däremot gick det inte att visa att ljudbokskonsumtion skulle ha att
göra med ”läsmotstånd”. Svaren i enkäten visar också att många ljudbokslyssnare tog
till sig litteratur på många sätt: via tryckta böcker, e-böcker, ljudböcker och radioföljetonger. Lyssnandet blir inte en ersättning för läsning, utan ett komplement.22
19

Hanner m.fl., s. 7.

20

Hanner m.fl., s. 13.

För en översikt av billigbokens historia (med tonvikt på efterkrigstiden), se Gunnel Furulands bidrag i
Böckernas tid (2018).

21

22

Hanner m.fl., s. 29–31.
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I en essä om ljudböckernas snabba genomslag på den svenska bokmarknaden
har Eva Gedin behandlat deras betydelse för förlagens ekonomi, men också deras
inverkan på den litterära kulturen. Hon påminner om de stora visionerna kring
e-böcker runt millennieskiftet, visioner som både gällde ”berikade” e-böcker
med ljud och bild, och olika sofistikerade hypertextuella experiment. ”Men vad
hände? Jo det visade sig att läsarna bara ville ha boken, den rena texten, varken
mer eller mindre – fast på skärm. Så lik den fysiska boken som möjligt, men digital. Inget mer.”23 Till det kom förstås en krass förlagsaspekt: det är mycket billigare
att bara hälla över text digitalt än att ”berika” den med kostnadskrävande extramaterial och länkningar. Här tycktes alltså den traditionella läskulturen överleva
digitaliseringen och de åtföljande möjligheterna till multimodalitet. Men e-boken
har hittills inte blivit någon nämnvärd faktor inom läskulturen i Sverige (skälen
kan här lämnas därhän). Istället kom alltså den strömmade ljudboken med ett
snabbt och distinkt genombrott under det senaste decenniet.
I sin essä påminner Eva Gedin om de tendenser till påverkan på den litterära
kulturen som ljudboken kan få. I försäljningen av ljudböcker dominerar spänningslitteraturen, gärna verk i långa serier och inlästa av kända personer som
Stefan Sauk. Intrigen och persongalleriet får inte uppvisa alltför stora komplikationer, och tillägnelsen kan ske medan man gör något annat (städar, promenerar
etcetera). Framöver kan det i större utsträckning bli fråga om att förkorta böcker
vid inläsningen (till exempel facklitteratur) och att utbudet av verk som skrivs
direkt för ljudmediet ökar, främst inom spänningslitteratur och feelgood.24
Uppgifter från SOM-institutet gällande 2017 kan belysa läsarnas preferenser
ytterligare (då ska påminnas om att genomslaget hos läsarna för ljudböcker och
e-böcker alltså ökar över tid).
Det som kan kallas stadiga läsvanor eller andra sätt att ta till sig litteratur är
alltså fortfarande fast knutet till den tryckta boken, samtidigt som utvecklingen
mot nya format är tydligast inom skönlitteraturen. För facklitteraturen syns för
2017 det intressanta mönstret att den i digital form hävdar sig mycket bättre som
e-bok än som ljudbok – facklitteratur som e-bok är faktiskt enligt dessa siffror
mer läst som e-bok än den är lyssnad. Att tolka fackbokens svaga ställning som
ljudbok är förstås närmast omöjligt, med tanke på variationen inom fackboksutgivningen, från massiva historiska verk till självhjälpsböcker och kokböcker,
genrer som nog gör sig olika bra i olika format. Ett rent praktiskt skäl kan förmodligen vara att många fackböcker är för omfattande för att göra sig som ljudböcker, ett annat att ljudboken lämpar sig dåligt för den multisekventiella läsning
som fackboken ofta inbjuder till (det vill säga att läsaren hoppar mellan olika avsnitt, ointresserad av ”hur det ska gå”). Ljudboken har inte heller de multimediala
23

Gedin, s. 99.

24

Gedin, s. 99–101.
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Tabell 1. Andel som läst tryckt bok, e-bok respektive lyssnat på ljudbok minst
någon gång per månad under det sista året respektive minst någon gång per år:
Minst någon gång per

månad

år

Skönlitteratur, tryckt

38

68

Facklitteratur, tryckt

30

58

Skönlitteratur, e-bok

6

16

Facklitteratur, e-bok

6

13

Skönlitteratur, ljudbok

11

26

Facklitteratur, ljudbok

3

9

Källa: Höglund & Wahlström 2018. Siffrorna kommer från den nationella SOM-undersökningen 2017.

möjligheter som är en självklar möjlighet i den tryckta eller digitala fackboken
genom olika typer av bildmaterial. Ett foto eller ett diagram vinner knappast på
försök till högläsning.
För läskulturens del kan alltså konstateras att den mer kvalificerade litteraturen hittills har berörts mindre av ljudbokens genomslag än exempelvis spänningslitteraturen. Men vad som händer framöver kan vi förstås bara veta efteråt
och genom ogenerad efterklokhet.
En annan och mindre omdebatterad aspekt på ljudboksrevolutionen är att
både ljudböcker och e-böcker ger förlagen tillgång till helt nya former av kunddata, information om hur länge användaren tar del av verket, var hen skummar,
hoppar eller slutar läsa etcetera. Inom digital litteraturvetenskap talas numera
om ”fjärrläsning” som en kraftfull metod för att med digitala hjälpmedel urskilja
mönster i ett mycket stort antal verk (till skillnad från ”närläsning” av ett eller några
få verk).25 Vad som nu händer är att förlagen och forskarna får mycket bättre möjligheter att ”fjärrläsa” detaljer i läsbeteendet hos dem som konsumerar litteratur
i digital form.26 Och eftersom ljudböckerna dominerar gentemot e-böckerna
kommer de detaljerade kunskaperna att gälla lyssnarna snarare än läsarna. Om
lärdomarna från ljudböcker tillämpas på litteratur som skrivs för att läsas, vad
betyder det för förlagens urval av de manuskript som kommer in? Och kommer urvalet att ske med tanke på att den tryckta boken ska kunna förvandlas till
ljudbok?

25

Termen, ”fjärrläsning”, Moretti 2012 (2000), s. 301–302.

26

För ett exempel på en sådan undersökning, se Berglund [kommande].
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Kunddata i förvandling. Förlag, bokhandlare och bibliotekarier har naturligtvis alltid samlat ”kunddata” om användare: vilka som läser, vad de läser,
vad de tycker om och inte tycker om. Liknande och mer systematiska insatser har gjorts av forskare utifrån intervjuer, etnologiska studier i bokhandlar och läsecirklar, och via material som läsedagböcker, uppgifter om
hembibliotek, bästsäljarlistor, utlåningslistor och annan typ av statistik.
Tidigare har det dock varit mycket svårt att följa läsprocesser i detalj på
det sätt som kunddata från e-böcker och ljudböcker i digitala miljöer nu
medger.

Svenska medievanor
SOM-institutets årliga undersökningar av medievanor hos befolkningen 16–85
år (Svenska trender) visar hur snabbt tillgången till ny teknik och användningen
av den har ökat sedan mitten av 1990-talet. I nio av tio hem finns numera persondatorer och internet, och andelen hem med smarta telefoner är nästan lika hög
(internet började slå igenom hos användarna under andra halvan av 1990-talet,
smarta telefoner några år in på 2000-talet) ([Bild 2]). I princip alla ungdomar
(16–19 år) använder internet en normal vecka och ungefär tre fjärdedelar av den
äldre befolkningen (65–85 år). Andelen för ungdomarna var hälften redan vid
slutet av 1990-talet, då med ett stort försprång mot de äldre som sedan emellertid
har minskat betydligt ([Bild 3]).27

SOM-institutet grundades i Göteborg 1986 med uppgiften att analysera
utvecklingen inom Samhälle, Opinion och Massmedia. Den nationella
SOM-undersökningen genomförs sedan starten varje år under hösten och
bygger på intervjufrågor om medborgarnas åsikter, livsstil, medievanor
med mera. Sedan 2008 är åldersintervallet 16–85 år.

Den ökande användningen av internet har bland annat slagit igenom i hur
människor tar till sig nyheter: numera är det betydligt fler som följer nyheter via
en kvällstidning på internet (42 procent) eller en morgontidning på internet (34
procent) än via en tryckt morgontidning (28 procent). Ur den aspekten har de
tryckta kvällstidningarna tappat sex av sju läsare sedan 1990, de tryckta morgonUppgifterna och bilderna är hämtade ur Svenska trender 1986–2019, s. 57 (tekniktillgång i hushållet) och
s. 58 (internetanvändning).
27
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Bild 2. Tekniktillgång i hushållet

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1987–2019.

Bild 3. Internetanvändning

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1987–2019.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1987–2019.
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tidningarna klart mer än hälften ([Bild 4]).28 Här gäller det alltså förändringar av
plattform – i bägge fallen är det ju fråga om läsning, åtminstone huvudsakligen
(nättidningarna rymmer ju även AV-material) – som också i regel sker inom ett
enskilt tidningsbolag.
Statistiken över olika typer av användning av internet från 2005 till 2019 visar
att alla slags verksamheter har ökat (frågan gäller här aktivitet minst en gång per
vecka, alltså mer sällan än en regelbunden nyhetsanvändning). Flertalet av dem
kräver olika typer av läsinsatser, exempelvis informationssökning (upp från 57 till
88 procent), läst blogg (4/21 procent), kanske också nyhetstjänst (48/79 procent).
Brantast har kurvan stigit för sociala medier (33/72 procent). ([Bild 5].)29 Från
början var de sociala medierna i hög grad textbaserade, men med Instagram (lanserad 2010), Snapchat (2011) och Tinder (2012) har inslagen av bild ökat markant.
SOM-institutets statistik visar att användningen av traditionella medier har
minskat under de senaste decennierna. Uppgifterna i graferna är visserligen oberoende av plattform (det vill säga exempelvis tryckt/digital form), men visar ändå
vad som har hänt med medieanvändningen en genomsnittlig vecka. Regelbunden
läsning av tryckta dagstidningar och prenumeration på dem har sjunkit brant
sedan 1990 (då läste 81 procent av befolkningen tidningar fem gånger i veckan,
2019 var siffran nere i 28 procent). Radiolyssnandet har sjunkit sedan mitten av
1990-talet, både vad gäller public service och kommersiella kanaler, ett mönster
som också syns i tv-tittandet sedan 1992.30
Värt att notera är då att detta mönster inte gäller regelbunden bokkonsumtion, här definierat som minst en gång per vecka och omfattande läsning av tryckta
böcker, läsning av e-böcker och lyssnande på ljudböcker. Den har tvärtom ökat sedan slutet av 1980-talet – om än med en fallande tendens de senaste åren ([Bild 6]).31
Som helhet visar siffrorna från SOM-undersökningen ett övergripande
mönster inom mediekonsumtionen: en förskjutning från traditionella medier till
digitala, och inom läskulturen också en förskjutning från läsande till lyssnande,
även om lyssnandet fortfarande har betydligt mindre omfattning. Enligt uppgifter från 2018 hade 45 procent av den vuxna befolkningen läst en tryckt bok någon
gång per månad eller oftare: motsvarande andel för lyssnande på ljudböcker var
14 procent.32
28
Uppgifter om regelbunden nyhetsanvändning, Svenska trender 1986–2019, s. 52. Siffrorna gäller användning minst fem dagar i veckan.
29

Uppgifter om användningsområden på internet, Svenska trender 1986–2019, s. 59.

Uppgifterna och bilderna är hämtade ur Svenska trender 1986–2019, s. 57 (tekniktillgång i hushållet) och
s. 58 (internetanvändning).

30

31
Uppgifter om regelbunden bokläsning, Svenska trender 1986–2019, s. 60. Siffrorna gäller användning minst
fem dagar i veckan. Av grafen framgår inte vad ”läsning” omfattar (alltså även lyssnande), men detta syns i de
underliggande kodformulären (Kodbok 2019, s. 33–34; jfr Wallin m.fl. 2019, s. 290).
32

Wallin m.fl. 2019, s. 292, tab. 1.
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Bild 4. Regelbunden nyhetsanvändning

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1987–2019.

Bild 5. Användningsområden på internet

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1987–2019.
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Bild 6. Regelbunden bokläsning

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1987–2019.

Bokläsning i förändring
Medieforskningsinstitutet Nordicom samlar sedan slutet av 1970-talet in statistik
gällande användningen av olika medier med avseende på hur mycket tid människor lägger på dem och hur stor andel av befolkningen som använder dem.
Siffrorna gäller befolkningen i åldersspannet 9 till 79 år och finns också fördelade
efter ålder, kön och utbildning. Statistiken från Nordicom kan fånga de stora och
långsamma rörelserna inom människors mediebeteende, och belyser även detaljer gällande enskilda medier och olika befolkningsgruppers användning av dem.
Eftersom statistiken har samlats in under så lång tid belyser den de förändringar
i medievanor som har skett på grund av den mediala utvecklingen (även om undersökningsmetoden har ändrats över tid, vilket kan påverka utfallet). Statistiken
skiljer också numera på olika plattformar, till exempel papper respektive digital.
Två nyckeltermer i statistiken är mediedagen (användare den senaste dagen) och
medieveckan (användare den senaste veckan).
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Nordicom producerar den årliga Mediebarometern. Den har utkommit sedan
1979, då framtagen av Sveriges Radios avdelning för publik- och programforskning (SR/PUB) i samarbete med Dagspresskollegiet vid Göteborgs
universitet. Ansvaret övergick 1994 till Nordicom-Sverige. Statistiken bygger på intervjuer, där insamlingsförfarande och avgränsningar har ändrats
under årens lopp. Mediebarometern har utkommit i 40 år och är, enligt
Nordicom, världens äldsta kontinuerliga undersökning i sitt slag (Mediebarometern 2019, s. 4).
Mediebarometern bygger på intervjufrågor med ett urval ur befolkningen i åldrarna 9–79 år. Fram till 1993 gällde frågorna bokläsning i allmänhet,
men 1994–2004 specificerades frågan så att det framgick att den även avsåg
skolböcker och faktaböcker. 2005 kom ännu ett förtydligande genom att
foto- och kokböcker ingick. Och från och med 2006 angavs även tydligt
att också ljudböcker avsågs. (Mediebarometer 2018, s. 104) Även e-böcker
ingår numera i statistiken. Ambitionen har alltså hela tiden varit att fånga
in allt slags bokläsning, men genrerna har tydligen behövt specificeras, och
bokmediets breddning från tryckt pappersbok till digitala former har också krävt mer noggranna distinktioner.
Från 2019 ändrades metoden för frågeundersökningen avsevärt, så
att den nu är en kombinerad telefon- och webbundersökning med delvis
nyformulerade frågor (Mediebarometern 2019, s. 8–9). Det ger en bättre
svarsbenägenhet och ökad representativitet, men begränsar samtidigt jämförbarheten bakåt i tiden.

Ett huvudresultat från Nordicoms undersökningar för tiden fram till 2018 är hur
drastiska förändringarna har varit för olika massmedier, sett över tid. För radio
minskade andelen som lyssnade på radioapparat/radio i bilen en genomsnittlig
dag från 63 till 46 procent från 2014 till 2018, samtidigt som andelen som lyssnade
på strömmad radio ökade från 6 till 18 procent under samma tid.33 Ändringen
för tv var ännu större. 2007 tittade 85 procent av befolkningen på tablålagd tv en
normal dag och bara 1 procent på strömmad tv. 2018 var motsvarande andelar 57
respektive 36 procent.34 För dagstidningar var fallet ännu brantare. 2002 läste 80
procent av befolkningen en tryckt dagstidning varje dag, mot 6 procent en digital.
2018 var andelarna 38 respektive 29 procent.35 För samtliga dessa statistikserier

33

Radiolyssnande, Mediebarometer 2018, s. 25.

34

Tv-tittande, Mediebarometer 2018, s. 35.

35

Dagstidningar, Mediebarometer 2018, s. 51.
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gäller att förändringarna är i princip kontinuerliga, om än med någon avvikelse
för enskilda år.
Medieutvecklingen och lärdomar från det statistiska arbetet har gjort att en
del definitioner och gränsdragningar har ändrats genom åren. Dessa ändringar
redovisas i rapporternas bilagedel, som användaren gör klokt i att granska. Problemet är bara att en del av förändringarna kanske inte inträffade, utan kan bero
på svagheter i insamlingsmetodiken, som blev tydliga genom den förändring av
insamlingsmetoden som infördes från och med undersökningsåret 2019. Även
om radiolyssnandet och läsningen av dagstidningar – i bägge fallen oavsett plattform – har sjunkit över tid är minskningen inte så drastisk som tidigare statistik
har antytt.36
För statistiken över bokläsning innebär ändrade insamlingsmetoder bland
annat att ett hopp uppåt i kurvan 1994 med all sannolikhet främst berodde på att
det från och med då tydligt angavs att frågan också gällde skol- och faktaböcker.37
Ett nytt liknande hopp uppåt skedde 2019.38 Siffrorna nedan för ”bokläsning” inkluderar ljud- och e-böcker om inte annat anges. Men där Mediebarometern talar
om alltsammans som ”bokläsning” väljer jag istället uttrycket ”ta del av litteratur”, som alltså täcker både läsning av pappersböcker och e-böcker samt lyssnande på ljudböcker.
Med den reservationen kan sägas att statistiken som helhet – liksom den
från SOM-institutet – ger en bild av stabilitet i hur många som tar del av litteratur. Också för många andra medier är bilden över tid relativt stabil, även om det
finns både vinnare och förlorare vad gäller hur stor andel av befolkningen som
använder dem. Andelen personer som tar del av litteratur via text eller ljud under
mediedagen har i statistiken pendlat mellan som högst 44 procent 1995 och som
lägst 34 procent 2012–2013 (2019, med ny metod, var den 43 procent). Under den
perioden fanns som helhet en svagt fallande tendens, men därefter har kurvan
vänt svagt uppåt.39
Med tanke på ändringarna i frågeuppsättning, och på samtidsinriktningen i
denna rapport, har jag valt att i fortsättningen främst utgå från perioden från och
med 1994 (då det tydliggjordes att också skol- och faktaböcker ingick) och till och
med 2018 (innan den senaste metodförändringen). För hela statistikserien finns
problemet att årsvärden kan variera ganska mycket, möjligen på grund av rent
insamlingstekniska skäl. Jag har försökt utjämna skillnaderna genom det enkla –

Se siffrorna om räckvidd för olika medier i Mediebarometern 2019, s. 13 (mediedagen) och 19
(medieveckan).

36

37

En mer detaljerad genomgång av hur frågorna har ändrats fram till 1994 finns i Peurell 2004, s. 6.

38

Bokläsning 2019, Mediebarometern 2019, s. 13.

39

Mediebarometer 2018, s. 12, och 2019, s. 13.
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om än inte metodiskt renläriga – greppet att i regel arbeta med årsmedelvärden
för treårsperioder.
Siffrorna för medieveckan 1995–2018 ger en liknande bild. Också här var den
högsta noteringen 1995 (med 63 procent som angav att de tog del av litteratur en
genomsnittlig vecka). Från 2000 till 2012 pendlade andelen mellan 60 och 57 procent, varefter kom två låga noteringar 2012 och 2013 (54 respektive 55 procent).
Efter en sjunkande tendens under några år var andelen 2018 uppe i 58 procent
(och 2019 i 63 procent).40
I bägge fallen är stabiliteten dock delvis illusorisk eftersom formuleringen av
frågorna delvis har förändrats, tillsammans med den mediala situationen. Just
mitten av 1990-talet är en lämplig jämförelsepunkt eftersom frågorna om böcker
då preciserades till att omfatta fler kategorier, dels eftersom internet och persondatorer i hemmen började slå igenom då. En jämförelse mellan mediedagen treårsperioden 1994–1996 och 2016–2018 visar att andelen personer som tog del av
litteratur en genomsnittlig dag då var cirka 42 respektive cirka 37 procent.41 Motsvarande siffror för medieveckan var cirka 62 respektive 55 procent.42
Uppgifterna tyder alltså på att andelen personer som tar del av litteratur har
minskat ganska påtagligt under det senaste kvartsseklet – både från mediedagen
och från medieveckan har ungefär en tiondel av litteraturkonsumenterna fallit
bort enligt sättet att räkna ovan. Men jag påminner samtidigt om att den nya insamlingsmetoden från 2019 kan tyda på att denna nedgång egentligen är skenbar. Och även om bägge sifferserierna för perioden 1994–2018 tyder på en viss
nedgång för litteraturkonsumtionen som helhet verkar bokens starka ställning
så självklar för forskarna bakom Mediebarometern att den inte ingick i partiet om
medieinnehav (tidningsprenumerationer, innehav av tv-apparat med mera).43
Om litteraturkonsumenterna delas in efter kön, ålder och utbildning framträder dock en del intressanta förskjutningar. Ett tydligt mönster är att andelen
bland de högutbildade en genomsnittlig dag har minskat sedan slutet av 1970talet. Runt 1980 var andelen litteraturkonsumenter bland högutbildade cirka
54 procent, vid mitten av 1990-talet 56 procent, men de sista åren fram till 2018
endast 43 procent – en minskning som alltså har skett under en tid när den allmänna utbildningsnivån i samhället har ökat markant (jfr Bild 1).44 En annan
förskjutning är att andelen konsumenter av litteratur minskade bland både män
40

Mediebarometer 2018, s. 21, och 2019, s. 19.

41

1994 43 %; 1995 44 %; 1996 40 %; 2016: 35 %; 2017 6 %; 2018 9 % (Mediebarometer 2018, s. 75).

42

1994 63 %; 1995 63 %; 1996 59 %; (Mediebarometer 2010, s. 32) 2016 54 %; 2017 54 %; 2018 58 %.

43

Mediebarometer 2018, s. 97–99.

1979 56 %; 1980 51 %; 1994 60 %; 1995 58 %; 1996 51 %; 2017 41 %; (Mediebarometer 2018, s. 75). För lågutbildade är jämförelser över längre tid svåra att göra eftersom alla från 16 års ålder ingick fram till 2010;
därefter höjdes gränsen till 25 år (not 1, s. 75).

44
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och kvinnor. Vid mitten av 1990-talet var andelen män som tog del av litteratur en
genomsnittlig dag cirka 36 procent, de senaste åren fram till 2018 cirka 31 procent.
Andelen bland kvinnorna minskade samtidigt från 48 till cirka 44 procent.45
I den åldersfördelade statistiken gällande vilka som tar del av litteratur en
genomsnittlig dag syns ett stort tapp från mitten av nittiotalet fram till 2018 bland
yngre personer (störst i åldersgruppen 15–24 år), stabilitet hos de medelålders
och till och med en ökning inom den äldsta delen av befolkningen. Medan andelen i gruppen 9–14 år under den perioden minskade från 73 till 60 procent, dök
den i gruppen 15–24 år från 56 till 36 procent – samtidigt som andelen i åldersgruppen 65–79 år ökade från 31 till 39 procent.46
Siffrorna måste tolkas som att de verkligt regelbundna vanorna gällande
litteraturkonsumtion håller på att eroderas i den yngre delen av befolkningen.
Här bör kanske påpekas att detta inte kan återföras på ljudböckerna, som ju ingår
i materialet och där den högsta andelen lyssnare 2018 finns i åldersspannet 25–64
år.47 Samtidigt hade den åldersgruppen detta år den klart lägsta andelen läsare av
tryckta böcker. Uppgiften kan användas för att belysa frågan i vilken utsträckning
barn i sina hemmiljöer får lära sig att se läsning av tryckta böcker som något attraktivt (en fråga som belyses i detalj i den följande delen av denna rapport).
Att andelen bokläsare är så hög i den yngsta åldersgruppen beror delvis på att
”bokläsning” också inkluderar läromedel för skolan (och kanske beror minskningen i bokläsning bland de yngsta på att skolorna har minskat på användning
av läroböcker till förmån för annat material). Men också om fackböcker och läroböcker räknas bort hävdar sig den åldersgruppen vad gäller läsning en genomsnittlig vecka. Den grupp som visar verkligt låga siffror finns i spannet 15–24 år.48
Samtidigt visade sig litteraturkonsumtionen dock vara ganska stabil för den
grupp av personer som faktiskt konsumerar litteratur en genomsnittlig dag.
Tiden som läggs på det låg hela perioden 1979–2018 på omkring en timme per
dag (som högst 63 minuter, som lägst 50), och den tendens som syns är snarast en
svag återhämtning för de senaste åren fram till 2018. Lågutbildade har alltid hävdat sig väl gentemot högutbildade i denna del av statistiken: från 2012 till 2018 har
de genomgående lite högre tid för litteraturkonsumtion per dag. Nästan nio av tio
av dem som tar del av litteratur gör det under en genomsnittlig dag för nöjes skull
(med en svagt ökande tendens sedan millennieskiftet) och numera gör ungefär
Män: 1994 37 %; 1995 38 %; 1996 33 %; 2016 29 %; 2017 30 %; 2018 33 %. Kvinnor: 1994 49 %; 1995 50 %;
1996 46 %; 2016 41 %; 2017 44 %; 2018 46 %. (Mediebarometer 2018, s. 75)

45

9–14 år: 1994 76 %; 1995 74 %; 1996 69 %; 2016 58 %; 2017 60 %; 2018 61 %; 15–24 år: 1994 59 %; 1995 56 %;
1996 53 %; 2016 32 %; 2017 31 %; 2018 38 %; 65–79 år: 1994 30 %; 1995 32 %; 1996 32 %; 2016 36 %; 2017 39 %;
2018 41 % (Mediebarometer 2018, s. 75).

46

Lyssnar på ljudbok en genomsnittlig vecka: 9–14 år 8 %; 15–24 år 7 %; 25–44 år 11 %; 45–64 år 10 %;
65–79 år 5 % (Mediebarometer 2018, s. 74 – mer finfördelad statistik för en genomsnittlig dag s. 76).
47

48

Mediebarometer 2018, s. 79.
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en av fem det för skola eller arbete. Denna nyttoorienterade litteraturkonsumtion
har en svagt fallande tendens under samma period, vilket kanske kan tolkas som
att en del av detta kunskapsinhämtande sker via andra källor än boken i vid mening, troligen internet. Men efter att ha sjunkit under de första åren är kurvan här
ganska stabil efter 2003.49
Uppgifterna från Nordicom om ”bokläsning” har alltså hittills gällt både läsande (i tryckt form och e-böcker) och lyssnande (ljudböcker). Förändringarna
inom bokmediet har bara mätts sedan 2010, då med fördelning av lästid mellan
pappersböcker, e-böcker och ljudböcker. De är ännu så länge relativt små, men
klart synliga och med en tydlig tendens.
Sett över hela befolkningen – alltså inte bara bokläsarna – lägger människor
ungefär 20 minuter en genomsnittlig dag på att läsa pappersböcker, medan tiden
för ljudböcker ökade från 3 till 5 minuter från 2015 till 2018. (För 2019 var siffran 16
respektive 7 minuter.)50 Mellan 30 och 33 procent av befolkningen läste en tryckt
bok en genomsnittlig dag perioden 2010 till 2018. Motsvarande andel som läste
e-böcker gick under samma period från under 1 procent till 3 och för ljudböcker
från 3 till 6 procent per dag – i bägge fallen med en stigande tendens.51 I statistiken
är de sammanlagda siffrorna för de tre typerna av litteraturkonsumtion högre än
den totalsiffra som anges per dag, vilket rimligen beror på att en del läsare tar till
sig samma verk parallellt ur olika medier (läsning av tryckt bok samtidigt med
lyssnande på ljudbok etcetera). Men siffrorna tyder alltså på att lyssnande på litteratur länge var något av en nischaktivitet, sett till befolkningen som helhet.
Siffermaterialet är i de här fallen ganska bräckligt, men kan alltså tolkas dels
som att internet i viss mån har påverkat den nyttoinriktade läsningen, dels att de
nya bokformaten (e-böcker, ljudböcker) hittills inte har kannibaliserat mycket
på den tryckta boken, utan snarare bidragit till att öka tiden som läggs på böcker.
Detta betyder dock inte att lästiden ökar, utan att lyssnande läggs till läsning (om
än i kombination). Men tidsperspektivet är i det senare fallet alltså kort.
Nordicoms statistik rymmer också uppgifter om ”medietid”, hur mycket tid
människor lägger på olika medier en genomsnittlig dag. Tiden kan naturligtvis
läggas på olika medier samtidigt (lyssna på ljudbok och läsa i motsvarande tryckta bok; lyssna på radio och läsa tidning; se på film och följa Facebook etcetera).
Från 1995 till 2018 växte denna medietid med nästan en tiondel (från 329 till 356
minuter) och var då uppe i nästan 6 timmar per dag. (2019 var tiden drygt 6 timmar, 367 minuter. Av denna dagliga medietid lades 16 minuter på läsning av tryckt
bok, 3 minuter på läsning av e-bok och 7 minuter på lyssnande på ljudbok.)52
49

Uppgifterna i stycket ur Mediebarometer 2018, s. 77–78.

50

Mediebarometer 2018, s. 18, och 2019, s. 17.

51

Mediebarometer 2018, s. 79.

52

Mediedagen 2019, Mediebarometern 2019, s. 16.
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Diagrammet nedan visar huvudtendensen för det senaste kvartsseklet utan
att ta hänsyn till mediemigrationen för de olika medierna: siffrorna för tv och
video gäller alltså sammanlagt för tablå-tv, strömmad tv, video och videoklipp
(till exempel på Youtube). Som framgår låg tv relativt stabilt, medan radio förlorade lyssningstid. Läsningstiden för dagstidningar och böcker var också påfallande stabil med ungefär 25 minuter respektive 20 minuter per dag. Med tanke
på statistiken över bokförsäljning är det särskilt värt att notera hur liten medietid
ljudboken fick varje dag – bara 3 à 5 minuter under den aktuella perioden (alltså
upp till 7 minuter för 2019).
I diagrammet nedan har jag också räknat samman den totala tiden för vad jag
något oegentligt kallar traditionella läsmedier (tidning, tidskrift och bok oavsett
teknisk plattform). Då framträder en sjunkande tendens över tid, om än med en
uppgång de senaste åren fram till 2018. I viss mån kan kurvans utseende ha att göra
med undersökningsmetoden, eftersom digitala versioner börjar särredovisas först
från 2014 och 2015. Det är också värt att påminna om att kurvan för ”traditionella
läsmedier” ju inte fångar allt slags läsning (läsning på internet av bloggar med
mera, av e-brev, promemorior etcetera), samtidigt som den ur ett övergripande perspektiv sannolikt täcker den mer kvalificerade läsningen. (För perioden
1995–2018 minskade tiden för ”traditionella läsmedier” från 75 till 64 minuter, för
år 2019 blir summan 57 minuter.)53
Diagram 2. Mediedagen 1995–2018: användningstid för medier i hela
befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag (minuter)

Radio
Tv och video
Pappertidning
Pappersbok/ebok
Ljudbok
Sociala medier
Traditionella läsmedier (tryckta böcker
+ e-böcker + tidskrift på papper + tidskrift digitalt + dagstidning på papper
+ dagstidning digitalt)

Källa: Siffror i Mediebarometer 2018, s. 81.

53

Uppgifter för 2019, Mediebarometern 2019, s. 17.
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Litteraturkonsumtion på fritiden
De undersökningar som har refererats ovan gäller i regel allt slags läsning och
litteraturkonsumtion, både den läsning som görs på fritiden, i samband med studier och i anknytning till arbete. En distinkt inriktning på bokläsning (till skillnad
från lyssnande) under fritiden finns i Statistiska Centralbyråns undersökningar
av levnadsförhållanden och fritidsvanor (där används termen ”läsning”). Denna
avgränsning av materialet lyfter alltså fram det som kan kallas ”frivilligläsning”.
SCB:s siffror indikerar att läsning av böcker under fritiden har sjunkit under
2010-talet och att det finns ett gap mellan män och kvinnor som grundläggs tidigt
och sedan vidgas gradvis.
Tabell 2. Läsning på fritiden 2008–2018
Läst böcker på fritiden

2008–2009

2010–2011

2012–2013

2014–2015 2018

Inte alls

28,9

29,0

29,5

26,5

32,4

män

37,1

37,7

36,9

33,7

39,4

kvinnor

20,8

20,3

22,2

19,4

25,3

Varje vecka

39,9

38,7

39,0

37,0

33,8

män

30,7

30,1

31,0

28,6

27,3

kvinnor

49,0

47,2

46,9

45,3

40,3

Källa: SCB:s statistikdatabas kring fritidsvanor 1980–2018.

Siffrorna tyder alltså på att andelen personer som inte läser på fritiden ökade något
från 2008 till 2018 (från 28,9 till 32,4 procent) och att ökningen var snabbast bland
kvinnor – även om de fortfarande läser i långt högre grad än män. Bland de flitiga
läsarna – de som tar del av litteratur varje vecka – dominerar kvinnorna fortfarande starkt över männen: det går knappt tre flitigt läsande män på fyra kvinnor
med motsvarande litteraturvanor. Men bägge kategorierna minskar och snabbast
minskar faktiskt kvinnorna.
Den sjunkande tendensen gällande läsning på fritiden finns i varje åldersgrupp upp till traditionell pensionsålder (65 år) och uppträder för både män
och kvinnor. Ett generellt mönster i materialet är vidare att skillnaderna mellan
personer av svensk härkomst och utländsk är ganska små. År 2018 var andelen
icke-läsare 31,2 respektive 36,2 procent (svensk respektive utländsk härkomst),
och andelen flitiga läsare 34,2 respektive 32,4 procent.
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Siffror för lyssnande på ljudböcker anges bara för de tre första undersökningsåren, alltså innan deras verkliga genombrott som massläsning. För de tre
undersökningstillfällena var andelen ljudbokslyssnare på fritiden varje vecka 5
procent eller strax över.

Kategoriseringar hos SCB. SCB:s frågeformulär anger tydligt att frågan om
läsning på fritiden inte inkluderar ”talböcker” (en term som intervjuaren
särskilt fick specificera att den också i detta sammanhang inkluderade ljudböcker) (ULF-SILC, Frågeformulär, FT0255A). Lyssnandet på talböcker/
ljudböcker tas istället upp i en serie egna frågor (från FT0294B). Frågorna
var inte med i formulären för 2016 och 2017. När de återkom 2018 hade de
preciserats till ”ljudböcker eller talböcker”. Frågorna om etnisk härkomst
är finfördelade och innefattar variabler för om den svarande är född i Sverige eller utrikes och vilken härkomst dennas föräldrar har.

Också Nordicoms statistik belyser förändringarna inom fritidsläsningen, även
om ”läsning” i den delen av undersökningen har den bredare betydelsen av att ta
del av litteratur både genom läsning och lyssnande. Siffrorna nedan gäller ”bokläsare”, alltså inte hela befolkningen utan bara de som faktiskt konsumerar litteratur. Ett genomgående mönster präglar statistiken, som alltså sträcker sig från
1999 till 2018, nämligen en ökning av andelen människor bland de litteraturvana
som tar del av litteratur för nöjes skull och en minskning bland dem som gör det
för arbete eller skola. Som alternativen är konstruerade betyder ”för nöjes skull”
rimligen just ”på fritiden”, då till skillnad från läsning för arbete eller skola.
Skiftet sker i alla åldersgrupper, för bägge könen och i alla utbildningsgrupper. Den totala andelen bland de bokläsare som tar del av litteratur för nöjes skull
ökade från 76 procent 1999 till 87 procent 2018, ungefär lika för män (73/86) som
för kvinnor (78/88) och i alla åldersgrupper. I gruppen 9–14 steg andelen från 64
till 74 procent, i gruppen 15–25 från 51 till 65, 25–44 från 78 till 88, 45–64 från 87
till 94, medan den äldsta åldersgruppen har legat kring 100 procent hela tiden
(65–79 aldrig lägre än 98 procent sedan 1999).54
Att ta del av litteratur är för de litteraturvana alltså i mycket hög grad en fritidssysselsättning. Saken skulle också kunna uttryckas som att läskulturen i ökande
utsträckning drivs av frivillighet och som ett fritidsintresse. Självfallet är detta inte
samma sak som att läsning enbart skulle ske för underhållning och avkoppling –
även om den redan anförda statistiken gällande bästsäljare tyder på att det inslaget
faktiskt har ökat.
54

Mediebarometer 2018, s. 78.
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Vad gäller att ta del av litteratur för arbete och skola är mönstret det omvända,
med sjunkande siffror över hela linjen. Andelen bland dem som tar del av litteratur (”bokläsarna”) som gör det för arbete och skola har sjunkit från 33 procent
1999 till 19 procent 2018. Här syns dock ett mönster som består i att det stora tappet skedde fram till 2003 – efter det ligger siffrorna i stort sett stilla, både efter kön
och ålder och i vissa grupper faktiskt med en svag ökning.55
Nordicoms uppgifter begränsas alltså här till de redan litteraturvana, de som
är ”bokläsare” i bemärkelsen att de tar till sig litteratur via pappersböcker, e-böcker och ljudböcker. Mönstret inom den gruppen är mycket tydligt. Nästan nio av
tio gör det för nöjes skull, bara två av tio för arbete och skola. I allt högre grad blir
”läsning” synonymt med ”fritidsläsning”.
Några orsakssamband går naturligtvis inte att utläsa ur siffrorna, men ett
par rimliga slutsatser är för det första att internet de senaste femton åren inte
har inneburit ett hot mot aktiviteten att ta del av litteratur hos dem som gör det
(”bokläsarna”), och för det andra att faktiskt inte heller läsvanorna i befolkningen
som helhet har påverkats särskilt negativt (andelen bokläsare i befolkningen har
varit ganska stabil).56 Bortom den observationen ligger samtidigt det faktum att
digitaliseringen kan ha bidragit till att andelen som tar till sig litteratur i tryckt
form faktiskt har minskat – vilket i sin tur kan bero på att mycket material som
tidigare bara fanns som tryckta böcker nu finns enkelt tillgängligt antingen som
ljudböcker, som e-böcker eller i andra e-format (manualer och recept på internet,
med mera).

Internetanvändare och läsning
Den årliga rapporten Svenskarna och internet ger sedan 2001 upplysningar om användningen av alla slags tjänster via internet (sedan 2010 med Internetstiftelsen
som huvudman). Det är en bred intervjuundersökning som omfattar personer
från 12 år och uppåt, möjligen dock med övervikt för särskilt nätvana användare.57
Kategorierna skiljer mellan ”dagligen” och ”någon gång”, det senare alltså en rätt
diffus kategori. Rapporten innehåller tyvärr inga uppgifter om hur lång tid användarna lägger på olika medier.
Ändå ger rapporten viktiga upplysningar om mediebeteenden i digitala
miljöer. Bland några allmänna huvudresultat kan nämnas att smarta telefoner
tränger tillbaka datorn i användningen av internet. År 2017 använde 81 procent
av internetanvändare (12 år och uppåt) smarta mobiltelefoner dagligen, 2019 var
andelen 87 procent. För datorer hade andelen under samma tid sjunkit från 71 till
55

Mediebarometer 2018, s. 78.

56

Andelen bokläsare, se ovan utifrån statistik i Mediebarometer 2018, s. 75 (läsare en genomsnittlig dag).

57

Om metoden, Svenskarna och internet 2019, s. 164–166.
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67 procent. I den senaste rapporten finns också uppgifter om upplevd meningsfullhet hos internetanvändare för olika digitala tjänster. I topp ligger olika nyhetsappar, poddar och radioprogram, film och tv, samt ljudböcker. I botten ligger
sociala medier, dataspel och mobilspel. Många av dessa tjänster är vad som kan
kallas mediala hybridformer (däribland nyhetsappar) eller multimodala, så det är
inte givet vad siffrorna säger om läskulturen. Nyhetsapparnas popularitet är dock
rimligen en förklaring till tillbakagången för tidningar (tryckta eller digitala),
samtidigt som det är intressant att notera hur låg tanke internetanvändarna har
om sociala medier. Till den bilden hör att internetanvändarnas oro ökar för att
stora företag som Google och Facebook ska kränka deras integritet (från 29 procent 2015 till 46 procent 2019). En försiktig förmodan kan vara att sociala medier
när undersökningen gjordes inte upplevdes som fora för verkligt meningsfullt
läsande. Samtidigt visar undersökningen att informationssökandet på internet
ökar stadigt, en aktivitet som rimligen har starka inslag av skrivande och läsande.58
Användningen av e-post är utbredd, och är en av de få tjänster på internet
som äldre använder mer dagligen än den yngsta gruppen (12–15 år). I de yngre
åldersgrupperna (12–25 år) är istället chattandet viktigare. De yngsta åldersgrupperna (12–25 år) använder Facebook mycket mindre än de äldre – hos de yngre
dominerar istället Instagram och Snapchat. I den yngsta åldersgruppen används
Facebook dagligen av bara 7 procent.59 Som rapportförfattarna påpekar återstår
det att se om de yngsta grupperna tar med sig sina mediala vanor när de blir äldre
eller om de kommer att öka sin användning av Facebook – det vill säga gå över till
ett mer textbaserat medium.
Bland internetanvändarna över 16 år minskade användningen av traditionella
medier, oavsett plattform, från 2017 till 2019. Minst var faktiskt minskningen för
pappersboken – samtidigt som ljudboken användes allt flitigare. I hela befolkningen, 12 år och uppåt, lyssnar något fler på poddar dagligen än på ljudböcker
(9 mot 7 procent). Dagligen lyssnar mellan 2 och 12 procent på ljudböcker, beroende på åldersgrupp. Lyssnandet är högst i åldersspannet 36–55 år. Mest meningsfullt
anses ljudbokslyssnandet vara i barnfamiljer, bland höginkomsttagare och högutbildade. Minst meningsfullt anses det vara av pensionärer och lågutbildade.
Kvinnor är tydligt mer positiva än män.60
Sett till digital läsning finns en tydlig medial hierarki där dagstidningarna är
Uppgifter ur Svenskarna och internet 2019: daglig användning av olika medier, s. 16, diagram 1.8; upplevd
meningsfullhet, s. 22, diagram 1.14; oro för integritetskräkningar, s. 68, diagram 4.4; informationssökande på
internet, s. 84, diagram 5.1.
58

Uppgifter ur Svenskarna och internet 2019: användning av e-post, s. 98, diagram 6.3; chattande, s. 100,
diagram 6.5; Facebook, Instagram och Snapchat, s. 117, diagram 7.11.
59

60
Uppgifter ur Svenskarna och internet 2019: användning av traditionella medier, s. 126, diagram 8.2; poddar
och ljudböcker, s. 136, diagram 8.11; ljudbokslyssnande i olika åldersgrupper, s. 143, diagram 8.18; meningsfullheten i ljudbokslyssnande, s. 144, tab. 8.19.
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mest populära, följda av blogg och sedan av e-bok. Omkring en tredjedel läser
digitala dagstidningar dagligen (2007–2019), ungefär en av tio läser bloggar dagligen (2010–2019), 8 procent lyssnar på ljudböcker dagligen och 3 procent läser
e-böcker dagligen. Men även om lyssnandet på ljudböcker ökar är det inte ifatt
läsningen av tryckta böcker. Nästan nio av tio läser tryckta böcker ”någon gång”,
fyra av tio lyssnar på ljudböcker ”någon gång”.61

Perspektiv på läsundersökningarna
De stora poängerna är oftast de enklaste. Ett gemensamt mönster i de undersökningar som här har presenterats är att bokläsningen har varit relativt stabil över de
senaste decennierna, trots tillkomsten av nya medier och digitaliseringen av hela
mediekulturen (bokläsning då definierat som läsning av alfanumeriska tecken,
antingen från tryckt bok eller från e-bok). Men andelen som läser böcker – både
för alla slags ändamål och på fritiden – tycks faktiskt ha sjunkit under de senaste
åren. Fler kvinnor än män konsumerar fortfarande litteratur, även om skillnaden
kanske inte är så stor som många föreställer sig, och att ta till sig litteratur blir i
ökande grad en fritidssysselsättning. Ingenting i denna statistik tyder dock på att
litteraturkonsumtionen i de yngsta åldersgrupperna (från nio år) skulle minska
påfallande mycket mer än inom andra grupper. Den åldersgrupp där en nedgång
är mest markant är den runt tjugoårsåldern (15–24 år), alltså gymnasister och
studenter.
Ännu ett övergripande mönster är att bokläsningens relativa betydelse minskar, eftersom andra medier har växt så snabbt. Ytterligare ett samfällt mönster är
att alla medier har genomgått en plattformsförskjutning från traditionell form till
digital – från papperstidning till digital tidning, från tablålagd tv till strömmad tv
via olika plattformar, från pappersbok till e-bok och ljudbok etcetera. Boken är
faktiskt det medium där den utvecklingen hittills har varit minst genomgripande
– även om den har varit omfattande, med en stark tillväxt för särskilt ljudboken
och en mycket stor förskjutning från handeln med tryckta böcker från fysisk
bokhandel till nätbokhandel. Förändringen i försäljningsvägarna för den tryckta
boken har varit mycket mer omfattande är förskjutningen från läsning till lyssnande inom bokkonsumtionen.
Av allt att döma är ljudboken starkast inom så kallad ”genrelitteratur” (det vill
säga populärlitteratur och underhållningslitteratur), främst då deckare. Benägenheten att lyssna på ljudböcker är inte störst bland de yngsta, utan i det breda
åldersspannet 25–64 år. Men sett över hela befolkningen och över den grupp som
61
Uppgifter ur Svenskarna och internet 2019: popularitet hos olika läsmedier, s. 145, diagram 8.20; daglig
läsning av digitala dagstidningar, s. 146; av bloggar, s. 148; lyssnande på ljudböcker och läsning av e-böcker,
s. 149; tryckta böcker jämfört med ljudböcker, s. 126, diagram 8.2.
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konsumerar litteratur är ljudboken fortfarande en relativt marginell företeelse.
Enligt de flesta undersökningarna dominerar läsandet fortfarande tydligt över
lyssnandet, liksom den tryckta boken över e-boken. Värt att notera är dock att
resultaten spretar i lite olika riktningar. Enligt Förläggareföreningens och Bokhandlareföreningens senaste försäljningsstatistik är numera ungefär var tredje
såld bok en ljudbok, och enligt Nordicoms senaste undersökning av svenska
medievanor motsvarar den dagliga lästiden ungefär detta (alltså med ungefär en
tredjedel av tiden lagd på ljudböcker). Men användningen av ljudböcker skiftar
kraftigt mellan olika åldersgrupper (med en kraftig puckel för åldersgruppen
25–64 år) och mellan olika genrer (skönlitteratur klart framför facklitteratur, och
inom skönlitteratur främst underhållningslitteratur). Och det finns också vissa
indikationer på att ljudboken ingår i ett bredare medialt sammanhang där den
kanske främst konkurrerar med bildmedier och andra ljudmedier (tv-serier,
poddar med mera). Samtidigt kan samverkan med läsmedier innebära det som
kan kallas hybridkonsumtion (både läsning och lyssnande på samma verk). Inte
heller vet vi säkert vad som lockar mest med ljudboken – är det lyssnandet, den
bekväma bärbarheten eller det låga priset?
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Läsningens tillstånd bland barn och unga
av Anna Nordlund

Perspektiv på läsförmåga, tid för läsning och läsmotivation
Barns och ungas läsning i förändring
Eftersom läsande i grunden påverkar överförande av kunskaper, värderingar och
traditioner mellan generationer har barns och ungas läsning alltid väckt starka
känslor i vuxensamhället. Vår civilisation och samhällsorganisation förutsätter
förmågan till skriftspråkligt meningsskapande och så länge barn har getts möjligheteten att lära sig läsa har vad barn och unga läser och hur barn och unga läser
ansetts vara en viktig del av socialiseringen till ansvarstagande vuxna.
Alla läsare vet att läsning kan vara uppslukande och barn i alla samhällsklasser
har fått höra att de förspiller sin tid på läsning av ”dålig” litteratur, ”smutslitteratur”,
”kiosklitteratur” och ”skräplitteratur”.62 Sådana orosinlägg om barns och ungas
läsning var vanliga ända in på 1980-talet när litteraturforskare och svensklärare
ofta hördes i debatter om huruvida skolans litteraturundervisning skulle stimulera lustläsning eller förmedla litterär kompetens och möjligen kunna lyckas med
båda. Debatterna kring läsning avtog under en period, ungefär samtidigt med
att skolan kommunaliserades och nya styrdokument trädde i kraft 1994 med det
lägsta timantalet i svenska sedan grundskolan infördes 1962.63 Inte heller hade
grundskolan någonsin tidigare haft så liten styrning kring kursplaner, mål och
riktlinjer för undervisningens genomförande och likvärdighet. Individuell lustläsning blev under dessa år utgångspunkten för mycket av skolans läs- och litteraturundervisning och ansvaret för undervisningen tenderade att delegeras till
eleverna själva.64 Samtidigt förändrades under 2000-talet medielandskapet och
kom att påverka tiden och motivationen för läsning både i undervisningen och på
fritiden. Oron för barns och ungas läsning flyttade fokus och handlar inte längre
om vad och hur barn och unga läser utan om varför de inte längre läser böcker.
Barn och unga i Sverige är i högre grad än barn och unga i andra likvärdiga
länder negativa till läsning.65 Den negativa attityden avspeglas också i att lästiden
minskar. Minskad läsning innebär mindre lästräning och kan leda till dålig läsförståelse och ytterligare minskad läsmotivation. Det finns tre nödvändiga grundvillkor för att barn ska få likvärdiga förutsättningar att utveckla läsmotivation:
skolans undervisning måste ge en god läsförmåga; det måste finnas tid att avsätta
till läsning både i skolan och på fritiden; det måste finnas varierad tillgång till
olika typer av lockande texter och vägledning för matchning. Dessa villkors uppfyllande i Sverige i dag kommer i det följande att diskuteras utifrån en rad utredningar, mätresultat och tidsserier i statistik som alla indikerar att samlande
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Boëthius 1989.
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Nordlund 2016, s. 43–45.
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Vad händer med läsningen?, s. 126, 131.

65

PIRLS 2016, s. 39–40. PISA 2018, s. 45–46.
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insatser behövs för att öka läsmotivationen bland barn och unga. Några sådana insatser föreslås i rapportens avlutande reflektioner, men för ett helhetsgrepp
kring detta rekommenderas Läsdelegationens utförliga betänkande Barns och
ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Ökad läsmotivation bland barn och
unga ligger förstås i bokbranschens intresse. God läsförmåga i hela befolkningen
är samtidigt av otvetydig betydelse för både samhällets och individers utveckling
kulturellt, socialt och ekonomiskt – och ytterst för att säkerställa våra demokratiska styrelseformer.

Literacy och Agenda 2030. 750 miljoner ungdomar och vuxna och 250 miljoner barn saknar i dag den läskunnighet som UNESCO benämner literacy. Förutom de grundläggande färdigheterna att kunna läsa, skriva och
räkna inkluderar literacy att förstå, tolka, skapa och kommunicera genom
olika slags texter i en allt mera digital och textrik värld. Literacy betraktas
som ett fundament för hållbar utveckling i UNESCO:s Agenda 2030.

Vidgat sätt att se på läsande
I forskning om barns och ungas läsförmåga används frekvent det engelska begreppet literacy. Det har en bredare betydelse än det svenska begreppet läskunnighet. Literacy inbegriper en mängd olika slags förmågor att avläsa världen och
snart sagt varje kunskapsområde har sin egen literacy. Denna syn på läsande och
skrivande som olika slags aktiviteter i en mängd olika sammanhang med sina
specifika förväntningar och krav är tydligt framträdande i den svenska skolans
styrdokument.
Att kunna läsa handlar alltså inte bara om att knäcka den alfabetiska koden
och träna upp automatiserad avkodning och läshastighet inom ramarna för
svenskämnets läsinlärning. Det finns de som kan avkoda utan att förstå vad de
läser och det finns de som har god läsförståelse men långsam avkodning. Men om
barn inte lär sig avkoda och läsa med flyt under de första skolåren finns stora risker att de tappar sin motivation att själva läsa och inte utmanas i sin läsförmåga.
Läsförståelse handlar också om kognition och den inlevelseförmåga och fantasi
som uppstår i möten mellan text och läsare. Läsning av fiktionslitteratur har väckt
intresse inom senare års kognitionsforskning om att förstå människans theory
of mind – den mänskliga förmågan att leva sig in i och förstå andra människors
tanke- och känslovärldar.66 En breddad syn på läsförmåga finns också inom det
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44

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

litteraturvetenskapliga kunskapsområdet. Inflytelserika läsforskare som Kathleen McCormick och Judith Langer hör till dem som inspirerats av den litteraturvetenskapliga receptionsforskningens syn på läsandet som möten mellan text
och läsare i en dialogisk process. McCormick betonar att avståndet mellan vad
hon kallar för textens repertoar och läsarens repertoar inte får vara för stort. Då
uppstår ett alltför stort motstånd hos läsaren. Men avståndet får heller inte vara
för litet, för då väcks i läsningen inga nya tankar och utmaningar.
Judith Langer har beskrivit viktiga kunskapsmål och olika faser för läsförståelse. Den första fasen är att läsaren med sina förkunskaper och erfarenheter kan
kliva in i vad Langer kallar textens föreställningsvärld. Det handlar helt enkelt om
att börja läsa texten och utifrån sin förförståelse och de ledtrådar texten ger börja
utforska vad den handlar om. I den andra fasen har läsaren kommit så långt in i
textens föreställningsvärld att läsaren kan tolka, dra slutsatser och förutsäga vad
som ska hända. Den tredje fasen handlar om att kunna använda textens föreställningsvärld för att utvidga läsarens föreställningsvärld. Textens föreställningsvärld leder alltså inte bara till igenkänning och bekräftelse av egna erfarenheter
och upplevelser, utan utmanar i denna fas också läsarens föreställningsvärld.
I den fjärde fasen distanserar sig läsaren från föreställningsvärlden som skapats
i läsningen och reflekterar över hur och varför den påverkar. Nu fokuseras hur
själva texten är uppbyggd, samband mellan form och innehåll, hänvisningar till
andra texter och det omgivande samhället. Textens föreställningsvärld och läsupplevelsen utsätts för en kritisk granskning. Langer poängterar att dessa faser
inte följer på varandra i läsningen utan samexisterar. Däremot krävs det en uppövad avancerad läsförmåga för att kunna använda alla faser i sin läsning.67
Avkodning och läshastighet är förstås viktiga färdigheter som behöver mycket träning. Men den inre föreställningsförmågan och de tolkande, skapande och
kommunikativa aspekterna av läsförmåga kan uppövas också genom att lyssna
till läsning. I forskning är det väl dokumenterat att högläsning med barn från
tidig ålder har goda effekter på barnets egen läsförmåga, liksom på språkutveckling, ordförråd, allmän kunskapsutveckling och förmåga att uttrycka sig.68
Det är en viktig insikt att läsförmågan kan stimuleras långt innan barn själva förväntas kunna läsa – genom god tillgång till böcker, högläsning och samtal om det lästa. Denna insikt sätter också fingret på att läsning är en social och
kommunikativ aktivitet – särskilt för barn som ännu inte läser själva med flyt
utan är beroende av en närstående högläsare, som också i samtal om det lästa kan
utmana deras läsförståelse. Läsförståelsens kopplingar till inre föreställningsförmåga kan tränas i alla åldrar och hänger alltså inte absolut ihop med avkodningsförmåga. Däremot tyder mycket på att föreställningsförmågan hänger samman
67
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med att kunna erfara en stark läsupplevelse och kunna dela den med andra, och
detta är något att också ta fasta på i läsfrämjande aktiviteter. Litteraturdidaktikern Olle Nordberg har pekat på hur skolans litteraturundervisning skulle
kunna utvecklas så att eleverna börjar se på sig själva som litteraturläsare och tillsammans i gemensam läsning och samtal medvetandegöra sina läsprocesser.
Utifrån etablerade läsforskares teorier har han konstruerat en översiktlig modell
för vad läsförmåga och läsmotivation kräver beträffande skönlitteratur. Den utvecklade litterära läsaren har enligt modellen:
1.

En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en förståelse för den fiktionella textens egenart.

2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera sig med textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina
närmaste.
3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situationer och känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att
kontakten med texten förloras. Det vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i
samband med fiktionsläsning.
4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet
kunna resonera kring hur denna påverkar den egna personen, bland annat i
termer av personlig utveckling.69
Modellen förutsätter social interaktion och många vuxna upplever också läsning
som en social aktivitet – i bokcirklar och vid andra slags utbyten av tankar om
böcker, inte minst på sociala medier, och i möten med mänskliga röster i ljudbokens
form. Forskning om ljudböcker har visat att ljudböckernas högläsning ger användarna känslor av trygghet och socialt umgänge. Att sällskapsbehovet har visat sig
vara en statistiskt signifikant faktor för attityden gentemot ljudböcker har överraskat ljudboksforskare, men är i själva verket kanske inte alls så förvånande.70

Nordberg 2017, s. 150. Modellen konstruerades i Nordbergs doktorsavhandling Avkoppling och analys.
Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar (2017).
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Läsförmåga och läsförståelse. Läsförmåga används i denna rapport synonymt med läsförståelse i en vid betydelse kopplat till begreppet literacy och
reading literacy. Det inkluderar utöver avkodning av text förmågan att tolka
och reflektera över det lästa och använda läsning för att nå både individuella och samhälleliga mål. Reading literacy översatt till läsförmåga och
läsförståelse används i de stora internationella studierna PIRLS (Progress
in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for International Student Assessment).
I PISA-undersökningarna definieras literacy för läsförståelse på följande sätt:
”Reading literacy handlar om elevers förmåga att förstå, använda, utvärdera,
reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla
sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt
förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet.” (PISA 2018, s. 10.)

Sjunkande läsförmåga och bakomliggande faktorer
Barn och unga i Sverige presterar inte markant sämre i läsförståelsetest än i många
andra likvärdiga länder.71 Det som har oroat är en tydlig tendens under 2000-talet
att andelen starka och mycket starka läsare har sjunkit, andelen svaga läsare har
ökat och att spridningen i läsförståelseresultat därmed också har ökat. Faktorer
som kön, föräldrars utbildning och vistelsetid i Sverige har under 2000-talet fått
större betydelse för elevers resultat i Sverige än i OECD-genomsnittet.
Den första internationella studien av skolelevers läsförståelse genomfördes år
1970–1971, Reading Comprehension71 (RC71). Här testades 10-åringar, 14-åringar
och elever som gick sista året i gymnasieskolan. Svenska 10-åringar hamnade på
första plats bland de deltagande 19 länderna, medan 14-åringarnas och gymnasieelevernas genomsnittsresultat hamnade i mitten. Skillnaderna mellan starka och
svaga läsare var jämförelsevis låg bland de svenska eleverna. Både i Sverige och internationellt skapades en bild av svensk skola som en av de bästa och mest effektiva
i världen.72 Samtidigt framkom av enkätundersökningen att svenska elever visade
det lägsta intresset för skönlitteratur av alla elever som deltog i undersökningen
och hade en påfallande negativ attityd till svenskundervisningen. Diskussioner
I senaste PIRLS 2016 presterade sju länder bättre än Sverige och i senaste PISA 2018 presterade sex länder
bättre än Sverige i läsförståelse.
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väcktes kring grundskolans abstrakta och isolerade färdighetsträning och bland
andra litteraturvetaren Gunnar Hansson menade att litteraturundervisningen blivit eftersatt i grundskolan.73 Belägg för att gemensam läsning och samtal
sällan förekom finns också i ett stort antal inspelningar från lektioner i svenska
på grundskolor i slutet av 1960-talet.74 I två mycket uppmärksammade undersökningar 1975 och 1979 framgick det också att grundskolan inte gav alla elever
grundläggande läsförmåga. Den ena visade att 15 procent av eleverna i årskurs
9 inte nådde den genomsnittliga läsförmågan i årskurs 6 och den andra visade
att två tredjedelar av eleverna på fordons- och verkstadstekniska gymnasielinjer
hade lämnat grundskolan med bristande färdigheter i svenska.75 Dessa undersökningar kom också att påverka den nya läroplan som infördes 1980 (Lgr 80) med
förtydligade krav på läsförmåga.76
Nästa stora internationella läsundersökning, IEA Reading Literacy 1991,
genomfördes i 30 länder och nu kom Sverige på tredje plats inom båda de undersökta åldersgrupperna 9-åringar och 14-åringar. En uppföljande jämförelse visade också att svenska elever hade i det närmaste lika god läsförståelsen 1991 som
1970.77 De svenska eleverna placerade sig alltså bland de bästa, trots att de flesta
ländernas elever börjat skolan ett år tidigare än de svenska. Men under 2000-talet
började de goda resultaten att försämras.
2001 startade IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) en serie återkommande internationella studier i läsförståelse
bland 9–10-åringar, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).
Sveriges deltagande elever i årskurs 3 kom här på 19:e plats i jämförelse med övriga
35 deltagande länders elever, medan Sveriges deltagande elever i årskurs 4 hamnade på första plats.78 Med andra ord märktes det nu att de svenska 9-åringarna
gått ett år kortare i skolan än de flesta övriga deltagande länders elever. Den uppföljande jämförelsen med 1991 års resultat visade också att de svenska nioåringarnas resultat 2001 var de enda som var signifikant lägre jämfört med 1991.79
Också Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visade att läsfärdigheten
i årskurs 5 och 9 hade sjunkit i förhållande till tidigare nationella utvärderingar
av grundskolan 1992 och 1995. Här framkom som en förklaring att 14 procent av
lärarna i undersökningen saknade lärarutbildning jämfört med en procent 1992
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Hansson 1975.
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Dolatkhah och Lundh 2016.
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Grundin 1975; Grogarn 1979.
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Vad händer med läsningen?, s. 35.
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Taube 1993; Rosén 2012.
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Taube 2007, s. 99.
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Rosén, Myrberg, Gustafsson 2004.
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och att andelen lärare med mindre än fem års erfarenhet hade fördubblats. Bland
de lärare som undervisade i svenska på högstadiet saknade 40 procent utbildning
i ämnet.80
En forskningsrapport från Skolverket 2007 pekar också på att undersökningar
genomgående visar att många lärare saknar utbildning och kompetensutveckling
i barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik.81 Även Skolinspektionen
har uppmärksammat brister i läsundervisningen i en granskning 2010 av läsprocesser i svenska i årskurs 4–6. Främst gäller kritiken bristen på gemensam läsning
följt av tolkande samtal och textanalytisk diskussion, i såväl muntlig som skriftlig
form, och brister i lärares medvetna val av olika texttyper och utmanande skönlitterära böcker anpassade till elevernas utvecklingsnivå. Generellt anpassades
nivån på böcker nedåt: eleverna var utlämnade åt fria individuella val och hade
i övrigt liten påverkan på undervisningen. I rapporten lyfts att de flesta eleverna
vid de 31 undersökta skolorna uttryckte lust att läsa och att den tysta individuella
läsningen uppmuntrades i skolan genom den så kallade bänkboksläsningen. Men
för att eleverna ska få möjlighet att fullt ut utveckla sin läsförmåga måste det
kvantitativa och tysta läsandet kompletteras med möjligheter till bearbetning och
samtal kring det lästa, och utvecklande matchning mellan bok och elev.82
Bristerna i läsundervisningen och tillbakagången i svenska elevers läsförmåga
i årskurs 4 bekräftades i PIRLS 2006 och 2011, och motsvarar mellan åren 2001
och 2011 en hel årskurs, samtidigt som frivillig förskoleklass hade införts i det
svenska skolsystemet 1998.83 Särskilt minskade andelen starka och mycket starka
läsare bland svenska elever som deltog i PIRLS 2006 och 2011, och andelen svaga
läsare ökade. Skillnaderna mellan starka och svaga läsare blev alltså större i jämförelse med tidigare studier och tillsammans med Bulgarien var Sverige det land
med störst nedgång. Flickornas resultat försämrades mer än pojkarnas, även om
fler flickor presterade på en högre nivå än pojkar. Skillnader i läsförståelse till
flickornas fördel märktes mest för skönlitterära texter.84 (Se PIRLS 2011, figur 2:7,
s. 40 [Bild 1, s. 50].)
Även PIRLS-studien ger en del förklaringar till den negativa utvecklingen i
Sverige i förhållande till länder med större andel starka läsare. Lärarna till de deltagande eleverna svarade på enkäter om sin undervisning och svaren 2006 visar
att lärarna i Sverige i jämförelse med andra länder uppger att de använt betydligt
80

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Skolverket 2004, s. 57–60.
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Vad händer med läsningen?, s. 11.

Läsprocesser i svenska och naturorienterade ämnen, årskurs 4–6, Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:3, Skolinspektionen 2010. Se även Vad händer med läsningen?, s. 10.
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PIRLS 2011. Läsförmåga hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Rapport 381, Skolverket
2012, s. 29, 36–45.

84

49

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

Bild 1. Resultat i läsförståelse med andel flickor och pojkar på olika
läsfärdighetsnivåer

Källa: PIRLS 2011, s. 40.

mindre tid för formell läsundervisning. Lärarna uppskattade i PIRLS 2006 att i
snitt 20 procent av den totala undervisningen i årskurs 4 ägnats åt läsundervisning och läsaktiviteter. Vidare framkom att svenska lärare i jämförelse med lärare
i andra länder använde betydligt mindre tid till att arbeta strukturerat med olika
läsfärdigheter och synliggöra lässtrategier i samtal om läsning med eleverna. Det
kunde handla om att identifiera huvudbudskapet, förklara eller visa att man förstått vad man läst, jämföra det man läst med egna erfarenheter, jämföra det man
läst med sådant man läst tidigare, förutsäga vad som kommer att hända härnäst
i texten, generalisera kring och dra slutsatser av vad man läst, beskriva stil och
struktur i texten man läst.85 Lärarnas enkätsvar i PIRLS 2006 visar alltså på samma typer av brister i läsundervisningen som Skolinspektionens granskning 2010.
Analysen av hur de svenska lärarna uppgav att de arbetade med läsundervisning kom också att påverka utarbetandet av Skolverkets bedömningsstöd Nya
Språket Lyfter samt den nya läroplanen 2011 (Lgr 11), med utökade och förtydligade anvisningar om vad som ska läras och hur undervisningen kan genomföras
jämfört med den läroplan som införts 1994 (Lpo 94), där ansvaret för innehållet i
undervisningen delegerades till lärarna. Forskning hade då också visat att många
lärare var i behov av mera stöd än läroplanen gav.86

Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse. Fördjupad analys av PIRLS
2006, Skolverket 2010, s. 14–15. Även forskning visar liknande resultat, se Westlund 2013.
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Nya Språket Lyfter. Diagnosmaterial för svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 1–5, Skolverket 2008. Läroplan för grundskolan, Skolverket 2011. Se även Vad händer med läsningen?, s. 13.
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Kunskapsnivåer i läsförmåga. PIRLS kunskapsnivåer för årskurs 4 definieras på följande sätt:
Elementär nivå: Elever som når elementär nivå kan hitta enstaka sakuppgifter och detaljer som är tydligt uttalade i texten.
Medelgod nivå: Elever som når medelgod nivå kan, förutom att hitta enstaka detaljer, också dra enkla slutsatser och ge enkla förklaringar. Eleverna visar även en begynnande förmåga att känna igen språkliga drag och stil
samt använda rubriker, faktarutor och illustrationer för att hitta i texten.
Hög nivå: Elever som når hög nivå kan leta fram central och relevant information som inte alltid är tydligt uttalad. De kan också koppla samman en
eller flera sakuppgifter, händelser eller handlingar som inte ligger helt nära
varandra i texten. Dessutom ska de kunna dra slutsatser och generalisera.
Avancerad nivå: Elever som når avancerad nivå kan skilja ut och föra samman idéer och information från olika delar av texten för att exempelvis tolka händelser och karaktärers handlingar eller finna övergripande teman i
texten. Eleverna kan också värdera visuell och textuell information för att
förklara deras funktion. (Ur PIRLS 2016, Skolverket 2017, s. 23)
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i Läroplanen
för grundskolan definieras på följande sätt:
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera
och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar
eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till
egna erfarenheter.
Kunskapskrav för lägsta betyget E i årskurs 6 definieras på följande sätt:
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande
sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters
innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda
resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
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Kunskapskrav för högsta betyget A i årskurs 6 definieras på följande sätt:
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av
olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till
sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven,
utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Ur Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem reviderad 2019, s. 263, 265)

Den senaste PIRLS-undersökningen från 2016 indikerar att lärarna i Sverige nu
har mer explicit undervisning i läsförståelse.87 Närmare 90 procent av lärarna i
undersökningen 2016 har också en lärarexamen med inriktning mot årskurs 1–3
eller 4–6. Samtidigt har andelen lärare som undervisat fem år eller mindre ökat
från 8 procent 2011 till 20 procent 2016.88 PIRLS 2016 visar att fler elever når hög
eller avancerad nivå jämfört med 2011 och att andelen nästan är tillbaka på samma nivå som 2001, samtidigt som andelen läsare som når medelgod nivå har sjunkit sedan 2011 och andelen som ligger på elementär nivå eller under i stort sett är
oförändrad.89 Pojkar har förbättrat sina resultat mer än flickor, men skillnaderna i
resultat mellan pojkar och flickor har ändå inte minskat sedan 2001.90 PIRLS 2021
kommer att kunna utvisa om en nedåtgående trend i läsförståelse bland svenska
10-åringar är på väg att brytas. En sådan tendens visar OECD:s uppmärksammade kunskapsundersökning PISA.
PISA står för Programme for International Student Assessment och har vart
tredje år sedan år 2000 genomfört internationella studier av 15-åriga skolelevers
kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap i alla OECD-länder och
ytterligare ett tiotal länder. Det övergripande syftet är att undersöka i vilken omfattning 15-åringar har fått grunderna för att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare i ett kommande vuxenliv.
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PIRLS 2016, s. 53–54, tabell 5.4.
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PIRLS 2016, s. 48.
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Läsnivåer i PISA. Läsförmågan har i PISA-studierna sedan 2009 delats in i
sju olika nivåer. Tidigare indelning var i fem olika nivåer och dessa olika
grundnivåer har bedömts vara jämförbara över tid. De fem olika nivåerna
sammanfattas här:
Nivå 1: elever kan hitta enstaka sakuppgifter, identifiera huvudtema och
göra enkla sammankopplingar med vardagskunskap.
Nivå 2: elever kan hitta okomplicerad information, dra slutsatser av olika
slag på låg nivå, ta fram vad en väldefinierad del av texten betyder och använda någon form av kunskap utanför texten för att förstå den.
Nivå 3: elever kan lokalisera flera upplysningar, skapa länkar mellan olika
delar av texten och relatera den till välbekant vardagskunskap.
Nivå 4: elever kan hitta inbäddad information, konstruera förståelse utifrån språkliga nyanser och kritiskt utvärdera en text.
Nivå 5 och över: elever kan behärska information som är svår att hitta i
obekant text, visa detaljerad förståelse av sådan text och dra slutsatser om
vilken information i texten som är relevant för uppgiften, värdera kritiskt
och formulera hypoteser, utnyttja specialkunskaper och hantera begrepp
som kan stå i motsats till förväntningar. (PISA 2006, Skolverket 2007, s. 71.
Se vidare PISA 2012, Skolverket 2013, s. 110–111. För utförlig diskussion av
läsförmåga inom ramarna för PISA och exempel på uppgifter se PISA 2018
Assessment and Analytical Framework, OECD 2019, s. 21–71.)
Läsnivåerna i PISA och PIRLS är inte helt jämförbara med varandra,
men PISA nivå 1–2 motsvarar ungefär elementär nivå i PIRLS, PISA nivå 3
motsvarar medelgod nivå, PISA nivå 4 hög nivå och PISA nivå 5 och över
motsvarar avancerad nivå i PIRLS.

I PISA 2000 var svenska 15-åringars läsförmåga över genomsnittet och endast signifikant sämre än hos elever i Finland, Kanada och Nya Zeeland. Andelen elever
som klarade den högsta läsnivån var 11 procent och andelen som endast klarade
nivå 1 eller under var 13 procent.91 Även svenska elevers läsintresse låg något över
genomsnittet i OECD i PISA-undersökningarna år 2000.92
91

PISA 2000, Skolverket 2001, s. 4–7.

92

PISA 2000, Skolverket 2001, s. 14.
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PISA-undersökningar år 2003 visade samma läsförståelseresultat som år 2000
och PISA 2006 en svagt nedåtgående trend, med 15 procent elever som endast klarade nivå 1 eller under.93 I PISA 2009 var resultaten signifikant sämre. Andelen
elever som klarade nivå 5 och över hade minskat med två procentenheter till nio
procent och andelen elever som endast klarade nivå 1 eller under hade ökat till 17
procent. Ökningen av andelen pojkar som presterade på lägsta nivå var alarmerande från knappt 18 procent år 2000 till över 24 procent år 2009.94
Nedgången i PISA 2009 blev mycket uppmärksammad och bidrog till en
intensiv diskussion om kvaliteten på undervisningen i den svenska skolan och
behovet av reformer i kursplaner och lärarutbildning. Ny lärarutbildning med
återgång till tydlig uppdelning i låg- och mellanstadium och krav på åldersadekvata svenskkurser i läs- och skrivutveckling infördes i 2011 års lärarprogram,
och samma år kom alltså nya kursplaner för grundskola och gymnasieskola med
centralt innehåll och kunskapskrav.95 Lärarlegitimation infördes och kraven ökade på kommunerna att anställa behöriga lärare.
PISA 2012 visade ändå mer nedslående resultat. Andelen elever som endast
presterade på nivå 1 eller under var nu 23 procent och andelen som presterade på
nivå 5 hade sjunkit till 8 procent. Pojkars resultat hade försämrats mest och närmare en tredjedel av pojkarna presterade nu på nivå 1 eller under. Svenska elevers
resultat låg under genomsnittsresultaten för OECD i alla undersökta kunskapsområden och Sverige var det land där resultaten hade försämrats mest.96
I PISA 2015 visade kunskapsresultaten för svenska 15-åringar på en svag uppgång till ungefär samma nivåer som 2009: andelen elever på nivå 5 var nu 10 procent och andelen elever som endast presterade på nivå 1 var återigen nere på 18
procent. Den svagt uppåtgående trenden från historiskt låga nivåer ser ut att fortsätta. I PISA 2018 hade andelen elever som presterade på nivå 5 ökat tre procentenheter till 13 procent och andelen elever på nivå 1 var oförändrande 18 procent.97
Nedslående resultat i PISA 2018 är emellertid att nära 40 procent av eleverna
i Sverige anser att ”läsning är slöseri med tid” (ej specificerat vilken typ av läsning).98 Mellan 2009 och 2018 har den andelen ökat med cirka 10 procentenheter
– den genomsnittliga ökningen för övriga deltagande OECD-länderna ligger
på cirka fem procentenheter. Läsning av skönlitteratur bland de deltagande
93

PISA 2003, Skolverket 2004, s. 121–122. PISA 2006, Skolverket 2007, s. 80–81.
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PISA 2009, Skolverket 2010, s. 58–60.

Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, prop. 2009/10:89, Regeringskansliet 2009, se särskilt s. 19 för införande av krav på kunskaper i läs- och skrivutveckling.
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svenska 15-åringarna hade minskat med nio procentenheter jämfört med två
procentenheter i OECD-länderna i genomsnitt. Andelen svenska elever som
i PISA uppger att de ”läser bara om de måste” har mellan 2009 och 2018 ökat
med 17 procentenheter, till cirka 57 procent, och den genomsnittliga ökningen för
OECD-länderna mellan 2009 och 2018 ligger på omkring åtta procentenheter.99
Bilden att svenska elever har en mer negativ syn på alla former av läsning än
elever i andra länder bekräftas också i PIRLS 2016. Samtliga nordiska länder har
en lägre andel 10-åriga elever som tycker mycket om att läsa jämfört med genomsnittet för EU- och OECD-länder på 37 procent, och lägst är andelen i Sverige
med 18 procent (22 procent för flickor och 15 procent för pojkar).100 En varaktig
förbättring av barns och ungas läsförmåga tycks alltså kräva en hel del samlande
insatser från samhället i stort för att öka barns och ungas läsmotivation och tiden
de lägger på läsning.

Läsmotivation och lustläsning. Läsförmåga, tid och tillgång på spännande,
lockande böcker är nödvändiga förutsättningar för att barn och unga ska
bli läsare. Men de är inte tillräckliga. Inre läsmotivation måste till. Faktorer
som påverkar barns och ungas inre läsmotivation utöver läsförmåga, tid
och tillgång till ett varierat utbud av läsning är upplevelsen av relevans för
det egna livet, möjligheter till social interaktion och kommunikation kring
det lästa, utmaningar att framgångsrikt ta sig an krävande texter samt belöningar som reflekterar värdet och vikten av läsning. Yttre motivation som
läsborgarmärken, bra betyg, gillande från lärare och föräldrar kan alltså
fungera som medel för att uppnå inre motivation. Yttre motivation kan
också räcka för att skapa positiva attityder till läsning. Men yttre motivation räcker inte för att skapa inre läsmotivation. Det finns också anledning
att ifrågasätta huruvida stark betoning på så kallad lustläsning leder till
inre läsmotivation. Som omedelbart behovstillfredsställande tidsfördriv
på egen hand har läsning med tiden fått mördande konkurrens av andra
medier. Den specifika lockelsen med läsning finns möjligen istället i att den
kräver viss ansträngning, aktiverar vår föreställningsförmåga, utmanar till
reflektion och kunskapsutveckling och känsla av kommunikation och delaktighet. Det är därför viktigt att läsningens specificitet i förhållande till
andra fritidsaktiviteter och i konkurrens med dessa betonas i läsfrämjande
insatser. (Se vidare Andersson 2015, s. 19–28.)
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Tid för läsning och högläsning
Forskning visar entydigt att barns och ungas frivilliga läsning har en mängd positiva effekter. Det gäller inte bara för språkutveckling och läs- och skrivutveckling,
utan också för mer generell kunskapsutveckling, förståelse för andra och känsla
av delaktighet. Studier har till och med visat att barns och ungas läsning på fritiden har större betydelse för studieresultat än föräldrars utbildningsnivå.101
Samtidigt finns starka samband mellan attityder till läsning, läsvanor i hemmiljön och läsförmåga. Genom enkäter mäter PIRLS läsvanor och inställning till
läsning hos både de deltagande eleverna i årskurs 4 och deras vårdnadshavare,
och korrelationerna är tydliga mellan resultat och inställning till läsning. I PIRLS
2016 har de flickor som uppgett att de tycker mycket om att läsa bättre resultat
än de flickor som sagt att de tycker om att läsa i viss mån eller inte tycker om att
läsa.102 Bland pojkarna finns en skillnad i resultat mellan de som uppgett att de
tycker mycket om att läsa eller tycker om att läsa i viss mån och de som svarat att
de inte tycker om att läsa. Elever vars föräldrar uppgett att de ägnat sig åt läsaktiviteter med dem innan de började skolan har också ett högre resultat. Men jämfört med de andra deltagande länderna var det färre föräldrar som svarade att de
ofta ägnade sig åt tidiga läsaktiviteter med sina barn.103
Undersökningar indikerar att föräldrar som dagligen läser högt med sina
barn har minskat under 2000-talet i takt med att konkurrensen från andra medier har ökat. Någon säkerställd serie statistik kring högläsning för barn finns inte
publicerad, trots omfattande forskning som visar att tidiga möten med litteratur i form av högläsning och gemensam reflektion kan göra stor skillnad i barns
språkutveckling och stimulera läsinlärning och läsmotivation.104
I den nationella SOM-undersökningen har en sammanställning gjorts på andelar som läser högt för barn någon gång i veckan eller oftare mellan 2009 och
2017 i hushåll med barn 0–15 år. Siffrorna här är relativt stabila mellan 40 och 50
procent, som lägst 2010 och 2011 med 32 och 33 procent och som högst 2016 med 51
procent. SOM-undersökningen visar alltså att i en ganska stor grupp barnfamiljer
förekommer det inte någon högläsning. SOM-undersökningen visar också att det
är vanligare att kvinnor och högutbildade läser högt för sina barn, och särskilt
stora är skillnaderna mellan högutbildade och lågutbildade i familjer med barn i
åldersgrupperna 0–3 år och 7–15 år. Det verkar alltså inte bara vanligare att högutbildade läser högt för sina barn, utan också att de börjar tidigare och fortsätter
längre upp i åldrarna.105
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Mellan 1984 och 2003 gjorde Mediamätning i Skandinavien AB mätningar
vartannat år av 3–8-åringars kultur- och medieanvändning, grundade på telefonintervjuer med cirka 400 föräldrar. Resultaten publicerades i Barnbarometern.
1984 svarade 80 procent att de läste dagligen för sina barn. 2003 hade andelen
sjunkit till 74 procent och lästiden hade i genomsnitt halverats från 30 minuter
till en kvart.106 Den ideella föreningen Läsrörelsen uppmanade 2012 staten att åter
finansiera kontinuerliga undersökningar av yngre barns medieanvändning. I
samarbete med Junibacken publicerades samtidigt en egen undersökning för Läsrörelsen om högläsning, baserad på intervjuer med 1 000 föräldrar till barn 0–9 år.
Resultaten var nedslående: endast 35 procent läste nu dagligen för sina barn och
ytterligare 30 procent läste flera gånger i veckan. En skillnad från tidigare undersökningar mellan 1984 och 2003 var också att högutbildade läste betydligt oftare
för sina barn än lågutbildade, något som alltså också SOM-undersökningen mellan 2009 och 2017 indikerar.107
Statens medieråd undersöker sedan 2012 medieanvändning i åldrarna 0–8 år
via enkäter till omkring 4 000 vårdnadshavare.108 Högläsning har inte specifikt
inkluderats. Men på frågan ”läser böcker och tidningar” har det ansetts underförstått att det är högläsning som avses.109 Någon entydig bild av att läsning minskat
i åldersgrupperna 2–8 år finns inte, men den dagliga läsningen verkar ha minskat
kraftigt bland barn 0–1 år. Daglig läsning av böcker och tidningar är vanligast i
åldersgruppen 2–4 år, med 49 procent år 2018 (jämfört med 51 procent 2012 och
40 procent 2014), och avtar med stigande ålder. Bland 0–1-åringarnas föräldrar
anger 24 procent daglig läsning jämfört med 41 procent 2012. (Se Småungar &
medier 2019, s. 9 [Bild 2]). Hela 51 procent anger att deras barn 0–1 år aldrig läser
Bild 2. Läser böcker och/eller tidningar varje dag, 0-8 år 2012–2018 (%)

Källa: Graf ur
Småungar &
medier 2019, s. 9.

Resultat och referenser till Barnbarometern 1984 till 2003 har varit synnerligen svåra att få fram. Genomförande och resultat nämns i Tänka framåt, men göra nu – så stärker vi barnkulturen, betänkande av kommittén
Aktionsgruppen för barnkultur, SOU 2006:45, Regeringskansliet 2006, s. 45, samt av Baumgarten m.fl. 2012.
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Baumgarten m.fl. 2012. Tänka framåt, men göra nu – så stärker vi barnkulturen, betänkande av kommittén
Aktionsgruppen för barnkultur, SOU 2006:45, Regeringskansliet 2006. Högläsning för barn, rapport YouGov, Läsrörelsen, Junibacken, Visuell PR 2012.
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Småungar & medier 2019, s. 6.
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Småungar & medier 2019, s. 8.
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böcker och tidningar.110 Eftersom frågan inte är ställd så att högläsning explicit
avses är det svårt att dra säkra slutsatser om huruvida föräldrarnas svar avser att
de aldrig läser böcker och tidningar för barnen. 31 procent av föräldrarna till barn
0–1 år har svarat att de ofta pratar med barnet om böcker barnet har läst. Bland
föräldrarna med barn i åldern 2–4 svarar 54 procent, och 50 procent bland föräldrarna med barn i åldern 5–8, att de ofta pratar med barnet om böcker barnet
har läst. Endast samtal om hur barnets dag har varit får högre procenttal (68, 92
och 95 procent i de olika åldersgrupperingarna).111
Uppdelat på enskilda aktiviteter är titta på film eller tv-program den enda
aktivitet som fler föräldrar uppgett att deras barn 0–8 år gör varje dag än läser
böcker och tidningar. Att lyssna på ljudböcker varje dag gör endast omkring fem
procent, och mellan 15 och 20 procent lyssnar på ljudböcker en gång i veckan eller
mera. För läsa böcker och tidningar en gång i veckan eller mer är motsvarande
siffror för barn 0–1 år 44 procent, för barn 2–4 år 73 procent och för barn 5–8 år
72 procent.112
En uppföljning till Läsrörelsens undersökning av föräldrars högläsning 2012
gjorde stiftelsen LegiLexi 2019 och här svarade 48 procent av 603 slumpmässigt
utvalda personer med barn i åldrarna 0 till 9 år att de läste tillsammans med barn
dagligen, och 85 procent att de läste tillsammans med barn varje vecka. Bland fritidsaktiviteter de gjorde med sina barn dagligen kom läsning på tredje plats efter
skärmtid och lek, och före ”bakar, lagar mat, fixar hemma”.113 Läsning i LegiLexis
undersökning inkluderar inte endast högläsning utan också samtidig läsning,
läsning var för sig samt lyssnande på ljudböcker. Högläsning dominerar, men
bland dem som har barn i åldrarna 0 till 4 år lyssnar nio procent på ljudböcker
tillsammans, och bland dem som har barn i åldrarna 5 till 9 år lyssnar 15 procent
på ljudböcker tillsammans minst en gång i veckan.114 Den genomsnittliga lästiden
per tillfälle bland föräldrar till barn 0–9 år är 20 minuter. 26 procent uppger att
de läser 1 till 10 minuter per tillfälle och 21 procent att de läser mer än 26 minuter
för sitt barn vid varje lästillfälle.115 Föräldrarna i undersökningen uppfattar högläsning som viktigt och drygt hälften har svarat att de önskar att de läste mer för
sina barn. Samtidigt har föräldrarna i undersökningen uppgett att de läser mer för
sina barn under vardagar (94 procent) än under helger (80 procent) och semestrar
(61 procent).116 Det tyder på att högläsningen är förknippad med rutinaktiviteter,
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Småungar & medier 2019, s. 18.
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Småungar & medier 2019, s. 30.
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Småungar & medier 2019, s. 18.
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till exempel vid läggning, och lätt utkonkurreras av andra aktiviteter när vardagsrutinerna ruckas, även om föräldrarna är motiverade att läsa högt för sina barn.
Senaste statistiken över högläsning återfinns i en undersökning över svenskarnas läsvanor (1 056 slumpmässigt utvalda deltagare) som Novus gjort på uppdrag av Kulturnytt i P1, publicerad i april 2020. Nästan hälften av kvinnorna,
47 procent, har svarat att de läser högt för ett barn, medan inte ens en tredjedel av
männen, 28 procent svarat samma sak. Sju av tio män svarar också att de aldrig
brukar läsa högt.117
Som jämförelse kan också nämnas den engelska studien Children’s Book
Consumer survey från 2020, som visar att 32 procent av brittiska barn får lyssna
på högläsning tillsammans med en vuxen hemma varje dag. Sedan 2014 har
siffran sjunkit med hela nio procentenheter från 41 procent.118
Flera undersökningar visar också att tiden som barn och unga själva lägger
på läsning på sin fritid har minskat under 2000-talet, och ju äldre barnen blir
desto mindre tid lägger de på läsning. Det kan tyda på att inre läsmotivation inte
utvecklas i barnaåren och att läsning avtar som fritidsaktivitet i tonåren därför att
det inte uppfattas kunna erbjuda något som ger mer än andra aktiviteter.
Kanske är det också så att ungdomar anar att läsning är en meningsfull fritidsaktivitet som konkurreras ut av andra medier. Sådana indikationer finns. I
senaste rapporten Ungar & medier 2019 svarade mer än hälften av barnen i alla
åldrar att deras medieanvändning minst en gång i veckan leder till att de inte gör
vad de ska. Ungar & medier har undersökt ungas medieanvändning i åldrarna
9–18 år med samma frågor sedan 2012, men just frågan huruvida deras medieanvändning leder till att de inte gör det de ska var ny i undersökningen som genomfördes 2018. I åldersgruppen 9–12 år anser en fjärdedel att de ägnar för mycket
tid åt Youtube. Missnöjet med medieanvändning som kommer i vägen för annat
ökar sedan med ålder. En stor andel anger att de ägnar för lite tid åt sport/träning/
motion (26 procent i åldrarna 9–12 år, 36 procent i åldrarna 13–16 år och 44 procent i åldrarna 17–18 år). Men ännu fler säger att de ägnar för lite tid åt att läsa
böcker/tidningar (43 procent i åldrarna 9–12 år, 47 procent i åldrarna 13–16 år och
55 procent i åldrarna 17–18 år). Det är en genomsnittlig ökning med 11 procentenheter sedan 2012 och läsning är den aktivitet flest barn och unga anser att de ägnar
för lite tid.119 ([Bild 3], s. 60)
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Ungar & medier 2019, s. 11–12, 66–68. Jämförande graf 2012–2018, s. 74 [Bild 3 och 4, s. 60]).
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Bild 3. Anser sig ägna för mycket tid åt sociala medier, 2012–1018 (%)

Bild 4. Anser sig ägna för lite tid åt böcker/tidningar, 2012–1018 (%)

Källa: Diagram ur Ungar & medier 2019, s. 74.

Föräldrarna delar och förstärker denna bild. 60 procent av föräldrarna till
barn 9–12 år anser att deras barn ägnar för lite tid åt böcker och tidningar, 65 procent av föräldrarna till barn i åldrarna 13–16 år och 59 procent i åldrarna 17–18 år.
Det verkar också spegla deras eget beteende. En stor andel av föräldrarna uppger
att de själva ägnar för lite tid åt böcker och tidningar (52 procent av föräldrarna
till barn 9–12 år, 45 procent till unga 13–16 år och 38 procent till unga 17–18 år).120
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Ungar & medier. Statens medieråd har regeringens uppdrag att följa barns
och ungas medieanvändning. På myndighetens uppdrag genomför Statistiska centralbyrån vartannat år sedan 2012 Sveriges största undersökning
om medieanvändning, attityder och sociala bakgrundsvariabler hos minderåriga och deras föräldrar. Enkäter sänds ut till mellan 2 000 och 3 000
deltagare i olika åldersgrupper. 2017 låg svarsfrekvensen på drygt 30 procent, vilket är sjunkande och omkring sex procentenheter lägre än 2015.
Rapporterna delas upp i Ungar & medier (9–18 år), Småungar & medier
(0–8 år) samt Föräldrar & medier. Ungar & medier-undersökningar genomfördes av kommittén Medierådet 2006, 2006, 2008 och 2010 men med
andra frågeställningar som gör att jämförelser över tid inte alltid är möjliga
före 2012.

En studie i ungas fritid från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) 2020 visar att andelen unga mellan 16 och 25 år som läser böcker på fritiden varje vecka har halverats mellan 2007 och 2018 från 60 procent till drygt 30
procent. Bokläsning är den fritidssysselsättning som minskat kraftigast, och allra
kraftigast bland flickor. Könsskillnaderna var mellan 2007 och 2015 konstant tio
procentenheter, men är nu nere på tre: 32 procent av flickorna 16–25 år uppger att
de läser böcker på sin fritid varje vecka och 29 procent av pojkarna.121
Barnombudsmannens statistiktjänst visar däremot en mindre dramatisk nedgång för unga mellan 12 och 18 som uppger att de läser böcker som inte är skolböcker en dag i veckan eller oftare. Mellan 2008 och 2018 sjönk den totala andelen från 51 procent till 49 procent, men ökade bland pojkar från 42 procent till
47 procent och sjönk bland flickor från 60 procent till 51 procent.122 Förskräckande många uppger alltså att de inte läser böcker.
I LegiLexis rapport om högläsning fick föräldrarna också svara på vilka läsaktiviteter deras barn gör själva. 66 procent av föräldrarna med barn i åldrarna
0–9 år och 59 procent av föräldrarna med barn i åldrarna 10–18 år svarade att deras
barn läser bok minst en gång i veckan på fritiden och 21 respektive 20 procent svarade lyssnar på ljudbok minst en gång i veckan på fritiden. På frågan vad föräldern
själv gör minst en gång i veckan på sin fritid uppgav 45 procent läser bok och 21
procent lyssnar på ljudbok. Sju procent läser e-bok.123 Hur lång tid som ägnades
läsning varje vecka framgår inte. Men andra undersökningar tyder på att tiden som
läggs på läsning under en dag generellt kan räknas i minuter snarare än timmar.
121

Ung idag 2020, s. 25. Enkäten baseras på ett slumpmässigt urval av 5000 med ett bortfall på 46 procent (s. 91).
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Av de närmare 5 000 deltagande fjärdeklassarna i PIRLS 2016 uppgav 63 procent att de läser mindre än 30 minuter per dag och 31 procent att de läser upp till
en timme per dag.124 Endast sju procent angav att de läser mer än en timme per
dag. I Ungar & medier genomförd 2018 uppgav 18 procent av 9–12-åringarna att
de inte läste böcker och tidningar på fritiden en genomsnittlig dag. Det är en
ökning med 5 procentenheter sedan 2012 men med ännu lägre andelar 2016 och
2014 (11 procent). 58 procent av 9–12-åringarna uppgav 2018 att de läser mindre
än en timme om dagen, vilket är en ökning med 4 procent sedan 2012. Andelen
unga som uppger att de läser böcker och tidningar en genomsnittlig dag är lägre i
åldersgrupperna 13–16 och 17–18: 34 respektive 30 procent uppger att de inte läser
alls. 2012 var andelen som inte läser alls för båda åldersgrupperna 21 procent. 45
procent i båda åldersgrupperna angav att de läser mindre än en timme, vilket är
en minskning med 9 procentenheter sedan 2012.125
Barns och ungas svar på hur de fördelar sin tid mellan olika fritidsaktiviteter
visar tydligt hur läsning av tidningar och böcker trängts undan av medier kopplade till internet. Internet har överhuvudtaget rent kvantitativt fått en enorm inverkan på barns och ungas fritid under 2000-talet. Bland föräldrar till barn 5–8
år uppgav 2018 sex procent att deras barn inte har tillgång till internet. 19 procent
av föräldrarna till barn 2–4 år uppgav att deras barn inte har tillgång till internet
och bland föräldrar till barn 0–1 år var siffran 36 procent. Det är en minskning på
ett par procentenheter sedan 2016.126 I stort sett alla tonåringar i Sverige har en
egen mobiltelefon med internetuppkoppling. Så har det sett ut sedan 2014, med
en ökning på tre procentenheter från 94 till 97 procent. Bland barn 9–12 svarade
84 procent 2018 att de hade en egen smartphone och omkring hälften av barnen
9–16 uppgav att de hade en egen surfplatta. En rimlig slutsats är att alla i dessa
åldersgrupper har daglig tillgång till internet.127
Statens medieråd konstaterar också att sedan den första undersökningen
genomfördes bland barn och unga år 2006 har andelen som använder internet
mer än tre timmar om dagen mer än fördubblats och bland 9–12-åringar fyrdubblats.128 Högst på listan över aktiviteter som ägnas för mycket tid hamnar alla internetrelaterade aktiviteter så långt tillbaka i tiden som 2006, men med stigande
procent från som lägst 19 procent (2006) till som högst 43 och 46 procent (internet och mobilen i åldersgrupp 17–18 2016 och 2018).129
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Uppkoppling till nätet via mobiltelefon är numera att betrakta som en del av
livet snarare än som en begränsad aktivitet. Som Statens medieråd också påpekar
väcker detta faktum nya etiska och filosofiska frågor om vad livet består av i förhållande till internet och vilka gränsdragningar som kan behövas.130
Det finns inga stora undersökningar som kan visa om hög internetanvändning och sjunkande läsförmåga och läsmotivation hänger samman. Men det finns
flera indikationer på samband mellan tillgång till internet och dator och låga prestationer i lästest. Sverige sticker ut som det land i världen där barns och ungas
tillgång till och användning av internet är högst i både hem och skola.131 PISA 2012
hade en särskild inriktning på digital läsning och it-användning och resultaten
visar att högkonsumtion av medier via internet sammanfaller med svaga resultat
på undersökningens digitala lästest. Elever som uppger att de på fritiden använder internet upp till 30 minuter dagligen är de som presterar bästa resultaten i
såväl läsning som matematik och naturvetenskap i PISA 2012. PISA 2012 visade
också att pojkar i Sverige hade den högsta internetanvändningen av alla deltagande länders elever och en i förhållande till andra länder mycket stor grupp elever
som använde internet mer än fyra timmar dagligen på sin fritid.132 Utvecklingen
efter 2012 pekar på att tre timmars it-användning dagligen på fritiden är det normala hos över hälften av svenska barn och unga 9–18 år.133
All den tid som läggs på it-aktiviteter leder inte bara till att det finns mindre
tid för traditionell läsning av böcker. Läsning på nätet har också minskat i takt
med att ljud och rörliga bilder tagit över. Forskare har dessutom pekat på att läsning på nätet främjar icke-linjär avskannande skumläsning. Förmågan till eftertänksam och långvarig linjär djupläsning kan vara i fara och behöver försvaras,
eftersom forskningen på området också är tämligen överens om djupläsningens
positiva effekter på emotionell och kognitiv förmåga – och alldeles särskilt då
läsning av skönlitteratur.134
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Utgivning av barn- och ungdomslitteratur
Aldrig tidigare i historien har utgivningen av barn- och ungdomslitteratur varit
så stor som under 2000-talet. Utgivningen har ökat exceptionellt. Men utgivningen är inte representativ för tillgången på barn- och ungdomslitteratur. Det kan
till och med vara så att ett ökat utbud av nyutkommen litteratur gör att enskilda
böcker försvinner i mängden och får svårare att hitta fram till sina läsare under
en kort exponeringstid i bokhandeln. Mängden nyutkommen litteratur tenderar
också att dra uppmärksamhet från den äldre litteratur som kan förmedlas mellan
generationer. Barn- och ungdomslitteraturen har fått en stark samtidsinriktning
och visar följsamhet gentemot säljande trender, vilket inte heller gynnar ett varierat utbud av barn- och ungdomslitteratur. Stort utbud men likriktad utgivning
ökar även behovet av vägledning för att kunna matcha olika typer av böcker med
olika typer av läsare. Det kan vara svårt för barn och unga i dag att hitta auktoriteter för sina bokval. I en studie från 1994 lyftes betydelsen av familjebiblioteket,
kompisbiblioteket och folkbiblioteket fram.135 För många barn har dessa sannolikt fått mindre betydelse under 2000-talet, medan sociala medier, populära Youtubers och influencers påverkar barns och ungas liv allt mer och skulle kunna ge
möjligheter att dela läsupplevelser i en social gemenskap. Att hitta nya vägar till
social läsning för barn och unga via skolväsendet och mediekanaler de använder
kan vara en knäckfråga för att skapa läsmotivation.
När utgivningens storlek ökat exceptionellt samtidigt som läsförmågan hos
barn och unga har gått ner, liksom tid och intresse för läsning, finns det anledning att fråga sig om dagens enorma utbud av böcker blir ytterligare ett hinder
och problem när det gäller att skapa läsmotivation. Sådana frågor har också börjat ställas i branschen och till bilden hör då att för andra året i rad har utgivningen
av barn- och ungdomslitteratur 2019 gått ner med cirka 4 procent.136
Mellan 2001 och 2017 ökade utgivningen med 114 procent. Barnboksutgivningen står nu för omkring 14 procent av hela det svenska trycket (inklusive broschyrer
och småtryck) och för 40 procent av den totala skönlitterära utgivningen, enligt
Kungl. bibliotekets statistik.137 I siffror innebär det en ökning från 1 182 titlar 2001
till 2 532 år 2017. En liten nedgång märks i de senaste årens utgivning (2 308 titlar
år 2018 till 2 217 år 2019) och förklaringar som nämnts är dels en debatt om överutgivning, dels en ökad digital utgivning, främst av ljudböcker. Vissa av de förlag
som har minskat sin tryckta utgivning mellan 2018 och 2019 hör till dem som
ligger i topp i ljudboksutgivningen.138 Mellan 1975 och 2000 låg utgivningen tämligen jämn på mellan 900 och 200 titlar per år, och 1966 låg utgivningen på strax
135

Wåhlin och Asplund Carlsson 1994.

136

Bokprovning 2019, s. 6.

137

Warnqvist 2016, s. 430.

138

Bokprovning 2019, s. 5–6.

64

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

över 500 titlar per år. Det innebär en ökning på över 400 procent i utgivningen av
barn- och ungdomsböcker från 1966 till 2017.139
En förklaring till den kraftigt ökade utgivningen av antalet titlar under
2000-talet är att både antal förlag och egenutgivning har ökat. Utgivare som inte
är medlemmar av Svenska Förläggareföreningen står numera för omkring 40 till
drygt 50 procent av den totala utgivningen barn- och ungdomslitteratur räknat
i antal titlar under 2000-talet. Uppemot 1 000 titlar per år ges alltså ut av förlag
som inte är medlemmar i Svenska Förläggareföreningen.
Samtidigt har antalet digitala titlar ökat i medlemsförlagens utgivning, men
någon årlig statistik kring denna utgivning förs ännu inte.140 Utgivningen av ljudböcker för barn och unga har ökat markant de senaste åren och det är inläsningar
av äldre titlar som dominerar, medan återutgivning av äldre titlar i pappersformat har minskat.141 En annan genomgripande förändring under 2000-talet är den
stora ökningen av lättlästa böcker. Utgivningen av anpassade lättlästa böcker fördubblades år 2012 och hänger troligtvis samman med de nedåtgående resultat
i läsförståelse som noterats i såväl PIRLS som PISA. Lättläst har funnits med i
Svenska barnboksinstitutets utgivningsstatistik sedan starten för den så kallade
Bokprovningen 1993, men i början gavs lättläst enbart ut av förlag med särskild
inriktning på lättläst. Numera ger fler och fler av de reguljära förlagen ut lättlästa
böcker, som nu finns för alla ålderskategorier från nybörjarläsaren till unga vuxna. 2017 utgjorde lättläst omkring 40 procent av kapitelbokutgivningen och är en
av de största förändringarna inom denna kategori under 2000-talet.142
Ändå har literacy-forskning ifrågasatt om lättläst stimulerar läsförmåga och
läsmotivation. Flera forskare har pekat på risker för överanvändning av lättlästa
böcker i undervisning och att anpassningar till lättläst kan innebära att upplevelser av berättarröst och kausalitet går förlorade och förståelsen därför inte underlättas.143 En parallell till att antalet lättlästa titlar blivit flera är att bildmediet blivit
mer framträdande i barn- och ungdomslitteraturen under 2000-talet och i ökad
grad bidrar till förståelse och tolkning. Även bilderboksutgivningen har ökat
markant under 2000-talet och var fram till 2019 den i särklass största utgivningskategorin.144 En tendens är också att omfånget i bilderböcker minskat och att
bilderböckerna – liksom lättlästa original och anpassningar bland kapitelböckerna
– går allt fortare att läsa.
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I takt med ökad utgivning och minskad tid för läsning har konkurrensen om
köparna och deras tid ökat och Svenska Förläggareföreningens branschstatistik
visar sedan 2004 också en nedåtgående tendens, om än inte entydig för vart och
ett av åren. I genomsnitt står barn- och ungdomslitteraturen för 15–20 procent
av medlemsförlagens totala försäljning. Men antalet titlar, volymer och genomsnittsupplagor har successivt gått ner sedan 2004.145 Tendensen är att försäljningen minskar mer ju äldre målgruppen är, vilket stämmer väl med hur mycket tid
de unga i de olika åldersgrupperna själva uppger att de lägger på läsning i olika
läsundersökningar.146 Den brant stigande utgivningskurvan matchas alltså inte av
en stigande försäljningskurva under 2000-talet. Det finns anledning att fortsätta
granska hur alla utgivna barn- och ungdomsböcker hittar fram till läsare och hur
den viktiga matchningen av bok och läsare kan lyckas på den enorma bokmarknad som dagens barn och unga och deras läsvägledare har att förhålla sig till.

Riktade insatser till olika åldersgrupper
Hittills har denna del av rapporten fokuserat på de nödvändiga villkoren för att
upprätthålla en läsningens infrastruktur för barn och unga: läsförmåga, tid för
läsning samt tillgång till litteratur som känns angelägen och berör. Särskilt har
skolväsendets ansvar för barns och ungas sjunkande resultat i läsförståelsetester
belysts. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att barns och ungas läsmotivation
är ett ansvar för hela samhället. Läskulturen och läsningens infrastruktur behöver försvaras av alla sektorer: civilsamhälle, näringsliv samt stat, regioner och
kommuner. Utifrån de nödvändiga villkor som här har lyfts fram för att utveckla
läsmotivation kommer den avslutande delen nu att peka på hur läsandets infrastruktur för barn och unga har stärkts under 2000-talet och kan fortsätta att stärkas genom strategiska insatser i samverkan. Diskussionen har disponerats utifrån
riktade insatser till olika åldersgrupper av barn och unga, med likvärdighetsaspekten och utbildningssystemets kompensatoriska uppdrag i åtanke.
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Det kompensatoriska uppdraget. I debatterna som föregick den svenska
grundskolans införande och gymnasiereformen på 1960-talet var en central
idé att det gemensamma samhället genom olika slags skattefinansierade insatser skulle kompensera för socioekonomisk ojämlikhet. Tanken att god
utbildning och kultur skulle blir tillgänglig för alla var central i arbetarrörelsen och bland socialliberaler under tidigt 1900-tal och bidrog till en
reformerad folkskola 1919, folkbibliotekens och folkbildningens framväxt,
grundskolans införande 1962 och ett skattefinansierat tillgängliggörande
av kulturupplevelser. Det kompensatoriska uppdraget är tydligt inskrivet i
skollagen och ställer krav på lärare att anpassa undervisningen så att ojämlika förutsättningar jämnas ut. Enligt läroplanen ska alla elever ges stöd
och stimulans för att utvecklas så långt som det är möjligt. Skolverket har
i en rad rapporter visat att skolan har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag. Dagens förutsättningar och hinder för att kunna uppfylla det
kompensatoriska uppdraget har börjat granskas. Forskning inom juridik
och även lärarnas fackförbund har pekat ut hur kommunala och fristående
huvudmän inte kan möta det statliga uppdraget och att uppdraget inte heller är anpassat till hur verkligheten ser ut, med stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar mellan kommuner och inom kommuner. (Rätten
till kunskap 2010, Likvärdig utbildning i svensk grundskola 2012, Ryffé 2019)

Alla barn i Sverige och deras föräldrar kommer i kontakt med barnhälsovården.
Att föräldrar genom barnhälsovården får någon form av bokgåva till sitt barn
från kommunen eller regionen tillsammans med informationsmaterial om betydelsen av språkstimulering och högläsning från tidig ålder har i flera decennier
varit vanligt förekommande.147 Alla grupper nås dock inte av materialet om den
personliga kontakten saknas. Hembesök och samverkan mellan förskola, barnhälsovård och bibliotek är viktiga tillvägagångssätt för att nå ut.148
Omkring 50 procent av alla 1-åringar är inskrivna i förskolan och för 3-åringar
är siffran 90 procent. Från 3 års ålder är förskolan avgiftsfri 20 timmar i veckan under skolterminstid, så kallad allmän förskola. I åldersgrupperna 4- och 5-åringar
går över 95 procent i förskola.149 Förskolan har alltså goda möjligheter att erbjuda
alla barn de erfarenheter av högläsning och språkstimulans som forskningen visat
främjar god utveckling av läsförmåga och läsmotivation längre upp i åldrarna.
Men både forskning och Skolinspektionens granskningar visar att likvärdighet
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saknas i dagens svenska förskola, inte minst beträffande litteraturarbete.150 Insatser behövs för att stärka barnlitteraturens ställning i förskolans verksamhet.
Det finns mycket forskning som övertygande har visat vilka goda effekter
högläsning och litteratursamtal har på barns kognitiva utveckling, men det finns
också en hel del forskning som visar att litteraturläsning i svensk förskola har en
stor utvecklingspotential.151 Kunskaper i barnlitteratur, litteraturförmedling och
litteraturdidaktik för förskolan behöver säkras för alla förskolans pedagoger genom fortbildningsinsatser och obligatoriska kurser på barnskötarutbildningar och
förskollärarprogrammet. Skrivningar i förskolans läroplan kunde också tydliggöra betydelsen av barnlitteratur i hela verksamheten och för en rad av förskolans
centrala mål. I förskolans läroplan för 2018 nämns i alla fall litteratur och högläsning en gång: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om
litteratur och andra texter.”152 Det är anmärkningsvärt nog första och enda gången
sedan förskolan fick egen läroplan 1998. Men vilken litteratur det rör sig om diskuteras inte och inte heller nämns någonstans hur högläsning och förskolans litteraturmiljö ska utformas eller hur litteratur kan vara ett medel för att förverkliga
ett stort antal av förskolans mål kring delaktighet, kommunikation, etik, livsfrågor, omvärldskunskap och identitets- och språkutveckling. Faktum är att särskilda
litteraturförskolor har visat att arbete med barnlitteratur kan kopplas till alla förskolans mål.153
Likväl står det alltså varje pedagog fritt att inte koppla litteratur till något av
förskolans mål. Som jämförelse nämns lärande och miljö utformad kring digital
teknik åtta gånger i läroplanen 2018. En farhåga är att läroplanens skrivningar
kring digital teknik leder till att stora summor avsätts till inköp av förhållandevis kostsamma digitala enheter och att digital teknik tar tid och resurser från
barns och pedagogers läsning och litteratursamtal. På ett rimligt likvärdigt sätt
över hela landet behöver medel också säkras för att bygga stimulerande litteraturmiljöer med inköp av barnlitteratur till förskolor i samarbete med folkbibliotek,
så att varje förskola får sitt eget vitala bibliotek eller bokrum för daglig läsning.
Alla slags samverkansinsatser kring läsning och barnlitteratur mellan barnhälsovård, förskola, folkbibliotek och förskoleföräldrar bör uppmuntras, som till exempel bokgåvor, bokbyten, bokprat och kapprumsbibliotek.
Vid sidan av hemmet är skolan den plats där barn och unga tillbringar det
mesta av sin tid. Allra mest tid i skolan tillbringar ofta de yngsta skolbarnen med
skolbarnsomsorg efter skoldagens slut och på skollov. Kommunerna är skyldiga
150
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att organisera fritidsverksamhet för alla barn upp till 13 år och 84 procent av alla
6–9-åringar är inskrivna i fritidshem.154 Skolan som plats är alltså en viktig del
av barnens fritid. Fritidshemsverksamheten skulle kunna vara lässtimulerande
i betydligt större omfattning än vad som är fallet. Det har också påtalats i Läsdelegationens betänkande till regeringen 2018.155 Flera granskningar har visat att
barns och ungas fritidsverksamhet är eftersatt, med stora barngrupper och liten
personalstyrka, och att uppemot 40 procent av personalen helt saknar utbildning
för arbete med barn.156 Syfte och centralt innehåll i fritidshemmets verksamhet
formulerades först 2016 i läroplanen, och här lyfts samtal om olika typer av texter
– dock nämns ingenstans läsning och litteratur.157 Utbildningar med inriktning
mot arbete i fritidshem har heller inga krav på kurser i barnlitteratur och litteraturdidaktik. Inte heller grundlärarprogrammen har krav på sådana kurser, men
däremot krav på en termins kurs i svenska med didaktisk inriktning, där barnlitteratur kan ingå men inte behöver göra det.
Ämneslärarprogrammen med inriktning svenska och svenska som andra
språk har heller inga specificerade krav på kunskaper i litteraturvetenskap och
litteraturdidaktik, och varje lärosäte organiserar sina kursplaner utifrån sina förutsättningar.158 Det vore önskvärt med tydligare skrivningar kring barnlitteratur,
litteraturdidaktik och litteraturläsning i styrdokument som rör fritidshem och
fritidsverksamhet för unga samt i högskoleförordningen för alla lärarprogram.
Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet för förskollärare och grundlärare
skulle också kunna få en särskild inriktning mot personal i fritidsverksamhet.
Statistikserier i den här rapporten visar att tiden barn och unga lägger på läsning har gått ner under 2000-talet. Oron över varför barn och unga inte längre
läser böcker är befogad. Samtidigt visar undersökningar att barn och unga skulle
vilja ägna mer tid åt läsning. Den paradoxen bör begrundas i läsfrämjande insatser. Är det så att barn och unga behöver mer uppmuntran och stöd, kanske också
restriktioner, för att hitta tid till läsning och väcka den inre läsmotivationen? En
tydlig tendens är att unga själva tycker att de lägger för mycket tid på internet.
Det finns också forskning som indikerar att internet och närmast 100-procentig
tillgång till smarta mobiler allt lägre ner i åldrarna kan ha bidragit till den brant
stigande kurvan psykisk ohälsa och stress hos barn och unga under 2010-talet.
Spel, sociala medier och klickande på egna och andras Youtube-klipp ger en omedelbar tillfredsställelse, och psykiatriker har pekat på en beroendeproblematik.159
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Detta är problem som troligtvis kommer att uppmärksammas allt mer. Därför
är det också viktigt att värna litteraturläsandets specifika lockelse och positiva
betydelse för personlighetsutveckling och social orientering. Mycket av litteraturläsandets specificitet ligger i möjligheter till kommunikation på djupare plan
både med sig själv och sin omvärld, i såväl nutid som bakåt i historien, och som
tidigare har sagts skulle litteraturens kommunikativa aspekter kunna framhållas
mer i läsfrämjande insatser.
Ett beaktansvärt exempel på samverkande insatser är Läsrörelsens framgångsrika projekt Berättelser som förändrar (2017). Omkring 30 000 ungdomar i
200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna läste tillsammans med
lärare en särskilt utvald aktuell bok i klassuppsättning och diskuterade den i ungefär en månad. Lärarna och skolbibliotekarier ingick i nätverk och träffade varandra under 16 fortbildningskonferenser. Tanken med projektet var att lyfta fram
gemensam läsning av böcker med berörande ämnen och engagerande innehåll,
bearbetade genom processinriktade boksamtal. En förhoppning var förstås också
att de medverkande ungdomarna skulle utvecklas både som läsare och personer,
och den oberoende utvärderingen av Olle Nordberg visar att det lyckades över
förväntan. En intressant iakttagelse är att både lässvaga och lässtarka elever fått ut
väldigt mycket av den gemensamma läsningen (ofta högläsning) och samtalen
och många gånger faktiskt känt att läsningen och litteratursamtalen har förändrat
dem. Många elever har i utvärderingen uttryckt att de har haft sitt livs största eller
första riktiga läsupplevelse i projektet. Lärarna var överlag överraskade av hur väl
projektets tio valda böcker visade sig fungera för gemensam läsning och samtal,
och hur engagerade eleverna blivit.160 I sin utvärdering lyfter Nordberg en intressant paradox, som också pekar på ett viktigt didaktiskt utvecklingsområde för att
stärka litteraturläsningens legitimitet i skolan: eleverna uttrycker i de allra flesta
fall att den bok de har läst och samtalat om har utmanat deras tankar, men de har
saknat ord för att medvetandegöra sin läsprocess, kunna inta ett metaperspektiv
och reflektera över sin egen utveckling.
Andra undersökningar har också pekat på att litteraturundervisningen i Sverige
inte i tillräcklig grad ger eleverna metaperspektiv på skönlitteraturens möjligheter och sig själva som läsare av litteratur. Olle Nordberg skriver: ”elevernas starka
upplevelser av litteraturen i sig själv är det allra mest övertygande argumentet för
ett fortsatt arbete med läsning av hela böcker i helklass, med kontinuerliga samtal
och bearbetning av innehållet”.161
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Gemensam läsning med åtföljande samtal är eftersatt i svensk barnomsorg
och skola och samtidigt har alltså läsfrämjande insatser med just gemensam läsning och samtal i fokus visat sig vara både effektiva och uppskattade.

Förlagsmedverkan i läsfrämjande. Författare och förlag har medverkat
i flera projekt för att sprida böcker brett och skapa läsmotivation. Under
2000-talet har nära 23 miljoner barn- och bilderböcker valda av Marianne von Baumgarten-Lindberg från Läsrörelsen ingått i Bok Happy Meal
på alla McDonald’s restauranger. Böcker trycktes upp i specialgåvor med
förlagens godkännande och med ersättning till författare och illustratörer.
I Läsrörelsens projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA (2013–2015) fick 11 000
barn i åldrarna 1–3 år en bilderbok att arbeta med i förskolan och läsa hemma med sina vårdnadshavare (Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing
och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och
Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson). Böckerna valdes av huvudpedagog Susanna Ekström, trycktes upp av förlagen
till reducerade priser och distribuerade till förskolor i 29 kommuner i Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. Förskolepedagoger och bibliotekarier fick fortbildning under två halvdagskonferenser. Ett mål i projektet var
också att nå ut till barnens föräldrar med böckerna som barnen fick och en
pedagogisk skrift om tidig språkstimulering.
Förlag och författare har varit viktiga även i projekt riktade till skolbarn
och ungdomar. Ett exempel är Berättelser som förändrar (2016–2017), med
författaren David Lagercrantz som ekonomisk igångsättare tillsammans
med Läsrörelsens ordförande/projektledare Elisabet Reslegård. Ett annat
exempel är En läsande klass (2013–2018), med barnboksförfattaren Martin
Widmark som initiativtagare. I båda projekten var PostkodLotteriets Kulturstiftelse huvudfinansiär. Antologiboken En läsande klass togs fram av
Bonnier Carlsen, Liber, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren. Boken med
lärarhandledning var navet i projektet och delades ut till de cirka 65 000
lärare som jobbar på landets 8 400 låg- och mellanstadieskolor. Tanken
bakom var att bokens texter tillsammans med den metodik som presenterades i boken skulle nå ut till cirka 100 000 barn per årskull i årskurs 1–6
under fem år. Författare och illustratörer bidrog genom att ge tillgång till
sina verk. Antologin och handledningens enkla verktyg för läsförståelse
blev också mycket uppmärksammade bland både lärare och läsforskare
och gavs stort utrymme i media, bland annat med program på UR. Från
lärarutbildare och forskare framfördes emellertid också kritik mot att verktygen i boken i En läsande klass var förenklande.
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Projektet Berättelser som förändrar har i en utvärdering visat mycket goda
resultat. Här bidrog förlagen med generösa rabatter på de tio ungdomsböcker som huvudpedagogen Ann Boglind valde ut tillsammans med David Lagercrantz och en referensgrupp. Varje skola fick en klassuppsättning
av den bok de deltagande ville läsa och förband sig att köpa ytterligare
minst en klassuppsättning. Pedagogiskt material togs fram och författarna
berättade om böckerna i korta filmer. Böckerna var: Med livet framför sej
av Émile Ajar, Norstedts; Förr eller senare exploderar jag av John Green,
Bonnier Carlsen; Mellan dig och dig av Katarina Kieri, Rabén & Sjögren; Jag
är Zlatan Ibrahimović av David Lagercrantz, Albert Bonniers Förlag; Den
utvalde av Lois Lowry, Natur & Kultur; Kulor i hjärtat av Cilla Naumann,
Alfabeta Bokförlag; Så har jag det nu av Meg Rosoff, Brombergs; När hundarna kommer av Jessica Schiefauer, Bonnier Carlsen; Mitt extra liv av Johan Unenge, Bonnier Carlsen; Boktjuven av Markus Zusak, B. Wahlströms.
(www.lasrorelsen.nu)

Alla som professionellt möter barn och unga inom omsorgs- och skolväsendet
bör ha ett eget intresse för läsning och grundläggande kunskaper i barnlitteratur
och litteraturdidaktikens sociala och kommunikativa dimensioner. Samtidigt är
det viktigt att läsning inte enbart förknippas med skola och institutionaliserad
omsorg. Läsfrämjande insatser måste skapa kontaktytor mellan skola och hem
och mellan lärande i skolan och utveckling på fritiden. Biblioteket kan här ha en
nyckelfunktion och bibliotekarien kan vara brobyggaren.
Bibliotekslagen från 1996 slår fast att alla medborgare ska ha tillgång till
folkbibliotek, och folkbibliotekens roll för främjande av läsning och tillgång till
litteratur har tydliggjorts i bibliotekslagen 2013. Folkbiblioteken ska också ägna
särskild uppmärksamhet åt barn och unga. Samtidigt saknas både litteraturdidaktik och litteraturvetenskap i biblioteksutbildningar på grundnivå. Alla bibliotekarier har alltså inte kunskaper i läsfrämjande för barn och unga. Liksom
Skolverket har drivit nationella kompetensutbildningsinsatser i det så kallade
Läslyftet skulle staten kunna ta ett samlat ansvar för ett läsfrämjandelyft för bibliotekarier inriktat särskilt på barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik.
Folkbibliotekens läsfrämjande insatser är viktiga och närmare 60 procent
av folkbibliotekens aktiviteter vänder sig till barn och unga. Nu levande och
verksamma barn- och ungdomsboksförfattare fortsätter att toppa folk- och skolbibliotekens utlåningsstatistik.162 Men folkbiblioteken når inte fram till alla barn
Av 37 författare på Sveriges författarfonds listor över de mest utlånade 2016–2018 producerar alla utom två
böcker för barn och ungdom. Svff.se/pdf/Topp2018.pdf
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och unga. Totalt i befolkningen väljer allt fler bort att besöka biblioteken och andelen aktiva låntagare minskar. Under 2000-talet har antalet folkbibliotek minskat med 25 procent. Den totala fysiska utlåningen har minskat med närmare 7,9
miljoner lån sedan 2015 och blivit 20 procent färre på tio år. (Digitala lån syns
ännu inte i statistiken.) Bland barn och unga 0–17 år var 23 procent år 2019 aktiva
låntagare på folkbibliotek och sett till hela befolkningen var 26 procent aktiva
låntagare.163
För att bibliotek och bibliotekarier ska nå alla barn och unga behövs skolbibliotek bemannade med särskilt utbildade skolbibliotekarier. Här finns ett stort utvecklingsområde för läsfrämjande insatser. Sedan 2011 regleras i skollagen att alla
elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek som en del av det allmänna biblioteksväsendet. Men det finns ingen reglering kring bemanning och vilken utbildning
som krävs för att tjänstgöra i skolbibliotek. Kungl. bibliotekets statistiska undersökning 2012 visade att bara en av tre elever i grundskola och gymnasieskola hade
tillgång till ett skolbibliotek i skolans lokaler med minst sex bokhyllor böcker,
katalog och bemanning 20 timmar per vecka. Vad som kan betraktas som ett skolbibliotek blev omedelbart föremål för diskussion. I Litteraturutredningens slutbetänkande 2012 föreslogs att alla elever skulle få tillgång till skolbibliotekarier
som har kompetens att vara ett stöd i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.
Skolinspektionens tillsyn 2011, 2012 och 2015 visar att skolbibliotek helt saknas
i en del skolor och att det finns stora variationer beträffande bemanning, bokbestånd och tillgång till utbildad skolbibliotekarie. Skolinspektionens granskning
visar också att det finns brister i hur skolbibliotek används. Hösten 2017 införde
Skolverket ett förtydligande gällande att skolbibliotekets verksamhet ska fungera
som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
Forskning visar ett starkt samband mellan elevers läsmotivation och förekomsten av särskilt utbildade skolbibliotekarier, som samarbetar med lärarna och
lockar elever att vistas i skolbiblioteket med ett varierat utbud av litteratur och en
miljö som inbjuder till läsning både i skolan och på fritiden.164 En skolbibliotekarie kan också vara ett stöd för övrig skolpersonal, inte minst på fritidshemmen,
och Skolverkets utredning visar att den viktigaste faktorn för att skolbiblioteken
ska kunna stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling
är bra samverkan mellan skolbibliotekspersonal och övrig skolpersonal.165 Om
skolbibliotekslagen förtydligas kring skolbibliotekets utformning, bemanning
och samverkan med övrig skolpersonal skulle det ge ökade förutsättningar att
skapa läsmotivation hos alla barn och unga.
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Utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek, Skolverket 2017.
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Avslutande reflektioner
Starka litteraturupplevelser ger läsmotivation. Litteraturarbete och läsfrämjande
hänger därför ihop. Litteraturupplevelser är alltså inte ett medel i läsundervisning
för att utveckla läsförståelse och läsförmåga. Litteraturupplevelser är själva målet.
Litteraturupplevelser ger läsmotivation, men utvecklar också språklig, kognitiv och emotionell förmåga. Mycket i denna rapport och annan forskning tyder
tyvärr på att litteraturundervisning som främjar starka läsupplevser är eftersatt i svensk skola och barnomsorg. Det finns i skolans svenskundervisning en
lång tradition av tyst enskild läsning och uppgiftslösande, från lågstadiets kodknäckande och uppåt i skolsystemet. Den traditionen går ända tillbaka till grundskolans införande under 1960-talet och tendensen att eleverna är utlämnade till
sig själva i sin läsning och sina litteraturval verkar ha stärkts under 2000-talet.
Under 2000-talet har svenska elevers läsförståelse i stora internationella lästest
försämrats, vilket lett till en rad åtgärder och mera fokus på gemensam läsundervisning, högläsning och litteratursamtal.
Den negativa trenden på läsförståelsetest verkar nu också ha brutits. Likväl
visar både PISA och PIRLS att samtliga nordiska länder har en lägre andel elever
som tycker mycket om att läsa jämfört med genomsnittet för EU- och OECDländer, och allra lägst är andelen i Sverige. En möjlig förklaring till det, utöver
torftig litteraturundervisning och brist på inspirerande möten med litteratur i
barnomsorg och skola, skulle kunna vara att andelen extrema användare av dator
och it (mer än fyra timmar per dag på fritiden) är högre i Sverige och övriga nordiska länder jämfört med i andra likvärdiga länder. Det konkurrerar förstås om
tid och uppmärksamhet. Flitig användning av internets enorma utbud tycks även
kunna leda till svårigheter att koncentrera sig på långvarig linjär djupläsning och
byggande av inre föreställningsvärldar, något som utmärker litteraturläsning.
Mer forskning behövs om hur barns och ungas it-användning påverkar deras
kognitiva utveckling, inte minst i förhållande till den tid internet tar från andra
aktiviteter. Vad gäller användande och tillgång till digital teknik har Sverige legat
i framkant. Det gäller även inom skolväsendet, vilket också framgick i PISA 2012,
som hade särskilt fokus på it-användning och elevresultat. Här visade det sig att
elever i skolor som i större utsträckning använde datorer i undervisningen presterade sämre på PISA-testen än elever i skolor med mindre utbredd användning
av datorer.
Ur perspektivet läsförmåga och läsmotivation kan det alltså finnas anledning
att närmare granska effekterna av de krav och förväntningar på digitalisering
som styrdokument ålägger såväl skola som barnomsorg. Samtidigt behövs fortsatt uppmärksamhet på frågor om hur och varför barn och unga i Sverige ska ges
möjlighet att från tidig ålder ta del av starka läsupplevelser och bygga sin identitet
som litteraturläsande, tolkande, diskuterande människor.

74

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

Litteraturlista
Andersson, Jonas, Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande
området, Kulturrådets skriftserie 2015:3
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Betänkande av läsdelegationen,
SOU2018:57 (Stockholm: Regeringskansliet, 2018)
Baumgarten, Marianne, von Reslegård, Elisabet, Ekström, Susanna, Larsson, Ulf,
”Sagostunden som försvann”, Dagens Nyheter 2012-04-23
Biblioteket 2019. Offentligt finansierade bibliotek, Sveriges officiella statistik (Stockholm:
Kungl. biblioteket 2020)
Boëthius, Ulf, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige
1908–1909 (Hedemora: Gidlunds 1989)
Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet, årgång 2017, 2018, 2019, 2020 (Stockholm:
Svenska barnboksinstitutet)
Bonci, Angelica, A research review: the importance of families and the home environment
(London: National Literacy Trust, 2011)
Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, prop. 2009/10:89 (Stockholm: Regeringskansliet,
2009)
Damber, Ulla, Nilsson Jan, Ohlsson Camilla, Litteraturläsning i förskolan (Lund: Studentlitteratur, 2013)
Dolatkhah, Mats, och Hampson Lundh, Anna, ”Information and experience: audio-visual
observations of reading activities in Swedish comprehensive school classrooms 1967–1969”,
History of Education, 45:6 2016, s. 831–850
Dominkovic, Kerstin, Eriksson, Yvonne, Fellenius, Kerstin, Läsa högt för barn (Lund:
Studentlitteratur, 2006)
Eriksson, Marie, Barnbokens magi. Lärande samspel i sagans värld (Stockholm: Lärarförlaget, 2017)
Fast, Carina, Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola
och skola. Diss. Uppsala, Uppsala Studies in Education 115 (Uppsala, 2007)
Fokus på It-användning och skolresultat i PISA 2012 (Stockholm: Skolverket 2015)
Förlagsstatistik. Rapport från Svenska Förläggareföreningen (Stockholm, Svenska Förläggareföreningen 2019)
Förskolans pedagogiska uppdrag (Stockholm: Skolverket, 2011)
Förskola, före skola – lärande och bärande. Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete
med det förstärkta pedagogiska uppdraget (Stockholm: Skolverket, 2012)
Föräldrar och medier 2019 (Stockholm: Medierådet, 2020)
Grogarn, Margareta, Dålig läsning. Bakgrund, läsförmåga och läsintresse hos elever på
Fo- och Ve-linjerna i gymnasieskolan. Diss. Göteborg (Lund: Liber läromedel Lund, 1979)

75

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

Grundin, Hans, Läs- och skrivförmågans utveckling genom skolåren, Utbildningsforskning
20:197
Gärdén, Cecilia, Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En forsknings- och kunskapsöversikt
år 2010–2015 (Stockholm: Kungl. biblioteket, 2017)
Hanner, Hedda, O’Connor, Alice, och Wikberg, Erik, Ljudboken: Hur den digitala logiken
påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden (Stockholm: Svenska Förläggareföreningen, september 2019)
Hansen, Anders, Skärmhjärnan: hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade,
deprimerade och ångestfyllda (Stockholm: Bonnier Fakta, 2019)
Hansson, Gunnar, Svensk skola i internationell belysning. II Läsning och litteratur (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1975)
Höglund, Lars, och Wahlström, Eva, ”Traditionell och digital bokläsning”, i Sprickor i
fasaden. SOM-undersökningen 2017, red. Ulrika Andersson [m.fl.], SOM-rapport, 72
(Göteborg: SOM-institutet, 2018), s. 249–263
Högläsning för barn. Rapport YouGov, Läsrörelsen, Junibacken (Stockholm: Visuell PR,
2012)
Johansson, Maritha, Läsa, förstå, analysera. En komparativ studie om svenska och franska
gymnasieelevers reception av en narrativ text. Diss. Linköping, Linköping studies in pedagogic practices, 25 (Linköping, 2015)
Kåreland, Lena, och Lindh-Munther, Agneta, ”Om läsning och könsmönster i förskolan”,
”Förskolan som litterär miljö”, i Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i
förskola och skola, red. Lena Kåreland (Stockholm: Natur & Kultur, 2005)
Körling, Anne-Marie, Den meningsfulla högläsningen (Stockholm: Natur & Kultur, 2012)
Langer, Judith, Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse,
övers. Anna Sörmark (Göteborg: Daidalos, 2005)
Liberg, Caroline, ”Avkodar läsning”, intervju av Sara Djurberg i Svensk bokhandel 2013:1,
s. 29–30
Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid
(Stockholm: Skolverket 2012)
Läroplan för de obligatoriska skolformerna (Stockholm: Skolverket 1994)
Läroplan för förskolan (Stockholm: Skolverket 2018)
Läroplan för grundskolan (Stockholm: Skolverket 2011)
Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem reviderad 2019 (Stockholm: Skolverket,
2019)
Läsandets kultur, SOU 2012:65 (Stockholm, 2012)
Läsprocesser i svenska och naturorienterade ämnen, årskurs 4–6. Kvalitetsgranskning.
Rapport 2010:3 (Stockholm: Skolinspektionen, 2010)

76

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

McCormick, Kathleen, The culture of reading and the teaching of English (Manchester:
Manchester University Press, 1994)
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport (Stockholm:
Skolverket, 2004)
Nikolajeva, Maria, Reading for learning. Cognitive approaches to children’s literature
(Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014)
Nordberg, Olle, En utvärdering. Berättelser som förändrar (Stockholm: Läsrörelsen, 2017)
Nordenstam, Anna, och Olin-Scheller, Christina, ”Lättläst – en demokratifråga”, Utbildning
& demokrati, 27:3, 2018, s. 35–52
Nordlund, Anna, ”Den förlorande generationen? Karlfeldt & Co i ett medie-, multioch masskultursamhälle i ständig omvandling”, i Ola Nordenfors, Eva-Britta Ståhl (red.)
Karlfeldt & Co – Den förlorande generationen? (Karlfeldtsamfundet, 2016), s. 19–54
Nya Språket Lyfter. Diagnosmaterial för svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 1–5 (Stockholm: Skolverket, 2008)
Persson, Jonas, Högläsning för barn. Rapport (Stockholm: Stiftelsen LegiLexi God läsförmåga,
2019)
Pettersson, Torsten, Nilsson, Skans Kersti, Wennerström Wohrne, Maria, Nordberg, Olle,
Litteraturen på undantag. Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige (Göteborg: Makadam, 2015)
PIRLS 2001. Barns läskompetens i Sverige och världen (Stockholm: Skolverket, 2003)
PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och världen. Rapport 305
(Stockholm: Skolverket, 2007)
PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv.
Rapport 381 (Stockholm: Skolverket, 2012)
PIRLS 2016. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv.
Rapport 463 (Stockholm: Skolverket, 2017)
PISA 2000. Svenska elevers läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett
internationellt perspektiv. Rapport 209 (Stockholm: Skolverket, 2001)
PISA 2003. Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv.
Rapport 254 (Stockholm: Skolverket, 2004)
PISA 2006. 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik
och läsförståelse. Rapport 306 (Stockholm: Skolverket, 2007)
PISA 2009. Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper
i matematik och naturvetenskap. Rapport 352 (Stockholm: Skolverket, 2010)
PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Rapport 398
(Stockholm: Skolverket, 2013)
PISA 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Rapport 487
(Stockholm: Skolverket, 2019)

77

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

PISA 2018. Assessment and analytical framework (Paris: OECD, 2019)
PM: Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19 (Stockholm: Skolverket, 2018)
Rosén, Monika, Myrberg, E., och Gustafsson, J.E., ”Läskompetensen i skolår 3 och 4 – en
jämförelse mellan 35 länder. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)”,
Forskning i fokus 21 (Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2004)
”Förändringar i läsvanor bland 9- till 10-åringar: Resultat från internationella studier”,
i Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi, Litteraturutredningen
(Göteborg: Nordicom/SOU, Regeringskansliet, 2012)
”Datorer hemma får barn att läsa mindre – om läsning och läsvanor bland barn och unga”, i
Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (Stockholm, 2013), s. 188–202
Rydsjö, Kerstin, Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och
bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling (Halmstad: Regionbiblioteket
Halland, 2012)
Ryffé, David, Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag. Diss. Göteborg, Juridiska institutionens skriftserie, 033 (Göteborg, 2019)
Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever (Stockholm: Skolinspektionen 2010)
Småungar & medier 2019 (Stockholm: Medierådet, 2020)
Svensson, Ann-Katrin, Tidig språkstimulering av barn. Diss. Lund, Studia psychologica et
paedagogica, 105 (Lund, 1993)
Svensson, Ann-Katrin, Litteraturprofil i förskoleverksamhet – vad ger det barnen? En utvärdering av ett samarbete mellan bibliotek, förskola och familjedaghem (Högskolan i Borås,
2013)
Taube, Karin, ”Reading comprehension among Swedish students: a comparative analysis
of IEA studies from 1970 and 1991”, Scandinavian Journal of Educational Research, 1993:1, s.
89–97
Taube, Karin, Barns tidiga läsning (Stockholm: Norstedts Akademiska förlag, 2007)
Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse. Fördjupad
analys av PIRLS 2006 (Stockholm: Skolverket, 2010) s. 14–15
Torell, Örjan, Hur gör man en litteraturvetare. Om skolans litteraturundervisning i Sverige,
Ryssland och Finland, Mittuniversitetet (Härnösand, 2002)
Tänka framåt, men göra nu – så stärker vi barnkulturen, betänkande av kommittén Aktionsgruppen för barnkultur, SOU 2006:45 (Stockholm: Regeringskansliet, 2006)
Ulfgard, Maria, Lära lärare läsa: om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i
skolan. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga
institutionen i Uppsala, 67 (Göteborg: Makadam 2015)
Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation samt natur och
samhälle (Stockholm: Skolinspektionen, 2018)

78

L Ä S N I N G E N S T I L L S TÅ N D B L A N D B A R N O C H U N G A

Ung idag 2020. Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (Stockholm:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor [MUCF], 2020)
Ungar & medier 2012/13 (Stockholm: Medierådet, 2013)
Ungar & medier 2015 (Stockholm: Medierådet, 2015)
Ungar & medier 2017 (Stockholm: Medierådet, 2017)
Ungar & medier 2019 (Stockholm: Medierådet, 2019)
Utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek (Stockholm: Skolverket,
2017)
Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995–2007
(Stockholm: Skolverket, 2007)
Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och ungdomar i Sverige? Utvecklingen
under perioden 1985–2014 (Stockholm: Folkhälsomyndigheten, 2018)
Warnqvist, Åsa, ”En marknad i förändring. Om utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 2001–2015”, i Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra
Söderlund, Åsa Warnqvist (red.) Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal
(Hedemora: Gidlunds förlag, 2016), s. 428–443.
Westlund, Barbro, Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och
kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss. Stockholms universitet
(Stockholm: Natur & Kultur, 2013)
Wikberg, Erik, Bokförsäljningsstatistiken. Helåret 2019 (Stockholm: Svenska Bokhandlareföreningen & Svenska Förläggareföreningen, 2019)
Wåhlin, Kristian, och Carlsson, Maj Asplund, Barnens tre bibliotek. Läsning av fiktionsböcker
i slukaråldern. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 53 (Stockholm/Stehag:
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1994)

79

Summerande punkter
av Anna Nordlund & Johan Svedjedal

Denna rapport om läget i den svenska läskulturen bygger huvudsakligen på
analyser av redan föreliggande undersökningar av läsvanor och medievanor från
olika håll. Även om undersökningarna har gjorts med olika urval, frågeställningar och fördjupningar pekar de i samma riktningar. Av metodiska skäl ligger fokus
i rapporten oftast på det senaste kvartsseklet och ibland främst på det senaste
decenniet.
Analysen har skett med vetskap om att bokmarknaden och läsningens förutsättningar under de senaste decennierna har omvandlats av tre stora processer:
kommersialisering, globalisering och digitalisering. För den svenska bokvärlden
har detta bland annat inneburit en stark tillväxt för ljudboken, men också en viss
tillbakagång för läsning av tryckta böcker. Till skillnad från många andra undersökningar har vi oftast försökt att skilja mellan ”läsning” (av alfanumeriska tecken)
och ”lyssnande”.

Huvudkällorna är följande undersökningar i längre tidsserier:
Barnbarometern (Mediamätning i Skandinavien AB)
Mediebarometern (Nordicom)
PIRLS [Progress in Reading Literacy Study] (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement)
PISA [Programme for International Student Assessment]
Småungar & medier (Medierådet; Statistiska Centralbyrån)
Statistiska Centralbyråns undersökningar av fritidsvanor
Svenska Förläggareföreningens förlagsstatistik och bokförsäljningsstatistik
Svenska trender (SOM-institutet)
Svenskarna och Internet (Internetstiftelsen)
Ungar & medier (Medierådet; Statistiska Centralbyrån)
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Som några huvudresultat i denna rapport vill vi peka ut följande punkter:
•

Läsningen har minskat med ungefär en tiondel inom hela befolkningen under
det senaste kvartsseklet. Särskilt märkbar är minskningen inom grupper som
barn och ungdomar, högutbildade vuxna, flickor och kvinnor. Denna minskning av läsningen har skett trots ökande utbildningsnivå i befolkningen och
trots ett starkt ökat utbud av antal titlar i bokutgivningen.

•

Under de senaste decennierna har bokmarknaden präglats av ökat genomslag
för kriminallitteratur (”deckarboomen”), urgröpta medelupplagor för utgivningen som helhet och ett starkt genomslag för nätbokhandeln. Antalet fysiska
bokhandlar var som högst 1960 och 2012 passerade nätbokhandeln den fysiska
bokhandeln i bokförsäljning.

•

För de traditionella medierna har digitaliseringen inneburit en omfattande
övergång till nya digitala plattformar – från tryckt till digital tidning, från
radio- och tv-apparater till strömmade motsvarigheter etcetera. Motsvarande
plattformsbyte till e-böcker har hittills haft marginell betydelse för läskulturen.
Den stora förändringen är istället den kraftiga tillväxten för den strömmade
ljudboken.

•

Grovt sett en tredjedel av tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande,
främst via olika strömmade tjänster. Stoffet består i övervägande grad av underhållningsfiktion. Ett mer sällan diskuterat skäl till den strömmade ljudbokens
attraktionskraft kan vara att den är en ny form av billigbok (en månads obegränsat lyssnande kostar motsvarande mindre än en ny tryckt roman).

•

De undersökningar som har gjorts av svenska skolelevers läsvanor i ett internationellt jämförande perspektiv visade på jämförelsevis goda resultat från
1970-talet till millennieskiftet. Därefter sjönk resultaten märkbart, både genom
att andelen ”starka läsare” minskade och andelen ”svaga läsare” steg. Siffrorna har
dock förbättrats under senare år. Bakom ligger troligen reformer inom lärarutbildningarna, förtydligade styrdokument och fortbildningsinsatser inom
skolan, möjligen också en ökad utgivning av lättlästa böcker samt läsfrämjande insatser i olika former riktade till barn och unga.

•

Svenska elever visar ett påfallande mindre intresse för frivillig läsning än elever
i andra länder. Andelen föräldrar som ägnar sig åt läsaktiviteter med barnen
är även lägre i Sverige än i andra länder. Föräldrars högläsning för sina barn
har också minskat under de senaste decennierna, och män högläser i mindre
utsträckning än kvinnor.
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•

För barn och ungdomar har läsning fått hårdnande konkurrens från andra
fritidsaktiviteter. Viktiga bland dem är digitala medier – med snabbast genomslag bland barn och unga – som har visat sig tränga ut djupläsning och inbjuda
till en ytligare skumläsning. Läsmotivationen är också lägre hos svenska barn
än hos barn i andra länder. Samtidigt anser barn och ungdomar att de ägnar
för lite tid åt läsning – en åsikt som deras föräldrar delar om sin egen läsning.

•

Anmärkningsvärt nog nämndes inte litteratur och böcker i förskolans läroplan förrän 2018 (då på ett enda ställe), och i lärarprogrammen uttrycks i högskoleförordningen inga krav på kunskaper i litteraturvetenskap, barnlitteratur
och litteraturdidaktik. Litteraturdidaktik och litteraturvetenskap saknas också
i biblioteksutbildningar på grundnivå.

•

Olika undersökningar tyder på att gemensam läsning och samtal om littratur
är eftersatt inom barnomsorg och skola i Sverige, och att litteraturundervisningen inte i tillräcklig grad ger eleverna metaperspektiv på skönlitteraturens
möjligheter och sig själva som läsare av litteratur. Samtidigt är det viktigt att
läsning inte enbart förknippas med skola och institutionaliserad omsorg. Läsfrämjande insatser i skola och omsorg kan också få positiva effekter på barns
och ungas läsning i hemmen på fritiden, samtidigt som bemannade skolbibliotek kan främja läsningen både i skolan och på fritiden.
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