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SAMMANFATTNING 
 
Problemområde: Årligen kommer rapporter om hur svenskarnas bokläsning minskar 
och på kultursidorna förs regelbundet debatter kring bokens hotade position. Det finns en 
mängd tillgänglig statistik över de mätbara aspekterna av böcker och läsning som t.ex. 
hur många som läser, hur mycket de läser, vad de läser etc. De bakomliggande orsakerna, 
de underliggande motiv och attityder som påverkar konsumentbeteendet, finns det 
däremot inte lika mycket material kring. Ungdomar som kundsegment är av flera 
anledningar en intressant grupp att studera för ämnet. Förutom att de är morgondagens 
konsumenter är de som är uppväxta under nittiotalet den första generationen uppvuxen i 
en exploderande mediedjungel med boken i en ny position. Då läsvanor ofta grundläggs i 
tidig ålder borde det vara av största intresse för både bokbranschen och allmänheten att få 
en ökad förståelse för hur ungdomar ser på böcker och läsande.   
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för de underliggande motiv 
och attityder som påverkar ungdomars konsumtionsbeteende i förhållande till böcker, 
främst skönlitteratur, genom att undersöka vilka faktorer i form av värderingar, motiv och 
attityder som ligger till grund för ungdomars val att konsumera eller inte konsumera 
böcker samt vad som kan tänkas påverka dessa faktorer. Med denna förståelse och de 
implikationer för marknadsföringsområdet som föreslås följa vill jag bidra med underlag 
till framtida studier.    
 
Metod: En kvalitativ metod i form av fokusgrupper har använts. Med utgångspunkt i 
teori och tidigare forskning utarbetades en temaguide med öppna frågor som låg till grund 
för diskussionerna i de två fokusgrupperna. Tolkning och analys av materialet har skett 
både induktivt och deduktivt och resulterat i en förklaringsmodell som beskriver de 
övergripande tendenserna i förhållandet mellan ungdomar och böcker.  
 
Slutsatser: Böcker och läsning verkar under en ackumulativ logik, d.v.s. ju mer man 
läser, ju mer vill man läsa. 

• Ovana läsare upplever läsandet som något svårt och kravfyllt, snarare till för 
andra än för dem själva. Tröskeln till bokflödet är hög. 

• Mer vana läsare upplever inte tröskeln som fullt så hög men förhållandet till 
läsandet är fortfarande ansträngt och bygger i stor utsträckning på normer och en 
önskan om social distinktion. 

• Slutligen finns de vana läsarna som har ett avspänt förhållande till läsningen 
baserat på upplevelser av njutning och lust. De känner inte av någon tröskel och 
inte heller de andra problem som mindre vana läsare kan känna i förhållande till 
läsnormer och manövrering i bokflödet. 

 
För att sänka trösklarna och påverka attityderna föreslås sedan en mer segmenterad 
marknadsföring, ett ökat fokus på referenspersoner och böckers omslag samt framförallt 
en ökad tillgänglighet.  
 
Nyckelord: konsumentbeteende, bokmarknaden, attityder, läsning, KKE 
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KAPITEL 1 - INLEDNING 

BAKGRUND 

Boken är en sällsam vara, i över 5000 år har människan kunnat dra nytta och nöje av den 

på olika sätt under förutsättning att hon varit läskunnig. I modern tappning har den 

funnits sedan Gutenbergs uppfinning i mitten av fjortonhundratalet och från att ha varit 

en lyxprodukt, endast tillgänglig för kyrkan och adeln, fick den under 1800-talet sitt stora 

genombrott med uppkomsten av den borgerliga offentligheten. På 1700-talet motsvarade 

en boks pris 40-50 gånger en arbetares timlön (Barker & Escarpit 1975) och idag kan 

man gå in i närmsta kiosk och handla en kvalitetspocket för mindre än en timlön.  

 

Att vara läskunnig är närapå en självklarhet i det västerländska samhället och anses vara 

sammankopplat med den allmänna välfärden. I de flesta mätningar av ett lands välstånd 

används läskunnighet som en variabel. Det finns ett allmänintresse i att främja läsning 

och det kulturpolitiska uppdraget i Sverige består bland annat av olika insatser för att öka 

och bredda läsandet. Ändå kommer det årligen larmrapporter om hur lite svenskar läser 

och kulturpersonligheter, politiker, lärare och andra uttrycker sin oro över utvecklingen. 

Den första januari 2002 sänktes mervärdesskatten på böcker och tidskrifter från 25 

procent till 6 procent. Detta gjordes med de kulturpolitiska målen om ökat och breddat 

läsande för ögonen och man trodde att ett lägre pris på böcker skulle resultera i detta. En 

Bokpriskommission tillsattes för att utreda utfallet av momssänkningen och man 

presenterade sin slutrapport 2005. Där berättar man att priset på böcker sammantaget har 

sjunkit och att omsättningen på böcker har ökat. Däremot anser man sig inte kunna påvisa 

något uppenbart samband mellan momssänkningen och breddad bokläsning. Enligt 

rapporten har de som redan var läsare ökat sin läsning medan inga nya grupper verkar ha 

nåtts med prissänkningen.(SOU 2005:12)  

 

Boken har inte längre den ställning den hade på t.ex. 1800-talet, idag ska den konkurrera 

om vår uppmärksamhet med allehanda tänkbara varor och tjänster. Den är ett speciellt 

ting som på samma gång är en handels- och konsumtionsvara och ett litterärt och 

konstnärligt verk. Det är ett ganska mörkt scenario som målats upp av debattörer, vissa 
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har inte sett någon framtid alls för boken i och med den digitala revolutionen och det nya 

mediesamhället och andra kulturdebattörer har kanske inte varit lika svartsynta men 

menat att boken förlorat sin ställning på ett sätt som allvarligt hotar läskonsten. Samtidigt 

med detta har antalet småförlag ökat kraftigt de senaste åren och medlemmarna i 

Förläggareföreningen ökade sin utgivning med 18 % mellan 1998 och 2004.(Kulturen i 

siffror 2005:3) Intresset för böcker och läsning verkar alltså inte alls ha dött utan det 

verkar snarare handla om en förändrad marknad där boken har och måste inta en ny 

position. Ungdomar spelar här en central roll då de är morgondagens bokkonsumenter 

utan vilka bokbranschen inte har någon framtid. 

PROBLEMOMRÅDE 

Konsumentbeteende handlar om beslutsfattande enheters (individer, företag, 

organisationer, familjer, etc.) förvärvande, konsumerande och förbrukande av varor, 

tjänster och idéer. Det är något alla människor ägnar sig åt och innefattar både de synliga 

delarna, som att äta en smörgås eller köpa skor, och de osynliga delarna som berör de 

underliggande motiv och attityder som påverkar beteendet. (Jacoby 2001) 

 

När det gäller böcker finns det en mängd tillgänglig statistik över mätbara aspekter som 

t.ex. hur många som läser, hur mycket de läser, vad de läser etc. De bakomliggande 

orsakerna, de underliggande motiv och attityder som påverkar konsumentbeteendet, finns 

det inte lika mycket material om och inställningen på många förlag tycks vara att boken 

är en vara som säljer sig själv även om detta i viss mån börjar ändras med intensivare 

marknadsföringskampanjer för några få utvalda titlar. Tilltron till bokens �aura� är på 

många håll stor och man glömmer lätt att för den enskilde konsumenten är boken en vara 

bland andra, om än med speciella kännetecken, som konkurrerar om den begränsade tid 

en människa har till förfogande. För att de kulturpolitiska målen om ökat och breddat 

läsande skall kunna uppfyllas och för att bokmarknaden skall hållas levande, både 

avseende kvalitet och kvantitet, krävs en ökad förståelse för hur konsumenter tänker kring 

valet av att konsumera, d.v.s. köpa, låna och läsa böcker eller inte.  

 

Statistik kring ungdomars läsvanor är mer svårtydd än annan då det inte alltid är klart om 

skolböcker räknas in i läsningen. Enligt rapporten Bokläsning i den digitala tidsåldern 
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(2004) har tiden ungdomar ägnar åt bokläsning minskat markant de senaste 25 åren 

samtidigt som ett ökat intresse för skönlitteratur uppmärksammas i samma grupp. En 

annan undersökning (Johnsson-Smaragdi & Jönsson 2002) visar på att gruppen ungdomar 

som aldrig läser en bok på sin fritid ökat samtidigt som läsningen bland de ungdomar som 

redan är läsare tidsmässigt har ökat. Detta är samma tendens som i 

Bokpriskommissionens slutrapport, det vill säga att klyftorna mellan läsare och icke- eller 

sällanläsare ökar.  

 

Det finns flera anledningar till att ungdomar som kundsegment är en intressant grupp att 

studera. Förutom att de är morgondagens konsumenter är de som är uppväxta under 

nittiotalet den första generationen uppvuxen i en exploderande mediedjungel med boken i 

en ny position. Då läsvanor också ofta grundläggs i tidig ålder (t.ex. Johnsson-Smaragdi 

& Jönsson 2002) borde det vara av största intresse för både bokbranschen och 

allmänheten att få en ökad förståelse för hur ungdomar ser på böcker och läsande.   

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för de underliggande motiv och 

attityder som påverkar ungdomars konsumtionsbeteende i förhållande till böcker, främst 

skönlitteratur. Med denna förståelse och de implikationer för marknadsföringsområdet 

som föreslås följa vill jag bidra med underlag till framtida studier.    

 

De frågeställningar som ligger till grund för att uppfylla syftet är: 

• Vilka faktorer i form av värderingar, motiv och attityder ligger till grund för 

ungdomars val att konsumera eller inte konsumera böcker? 

• Vad kan tänkas påverka dessa faktorer? 

BOKFLÖDET 

Med bokflödet menar jag den rörelse i vilken böcker på olika vis når människor. Det 

handlar alltså lika mycket om förlagen, bokhandeln, biblioteken och skolan som om de 

byten, rekommendationer, lån och gåvor som sker individer emellan.  
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DISPOSITION 

I nästföljande kapitel kommer jag att redogöra för studiens teoretiska referensram. Den 

består av mer allmänna företagsekonomiska teorier kring konsumentbeteende, motiv och 

attityder samt tidigare forskning kring böcker och läsande, d.v.s. konsumentbeteende på 

bokmarknaden. Kapitel 3 är sedan ett metodkapitel där det praktiska genomförandet av 

studien beskrivs och vissa grundläggande filosofiska förutsättningar uppmärksammas. 

Sedan följer ett kapitel bestående av resultatet av den empiriska undersökningen 

presenterat tillsammans med jämförelser med tidigare forskning i form av bekräftelser 

eller motsägelser för att ge resultatet en större tyngd. Den huvudsakliga analysen, i form 

av en modell presenteras i kapitel 5. I det sista kapitlet görs en återkoppling till syfte och 

frågeställningar med hjälp av några slutsatser, förslag till framtida studier ges och 

slutligen görs också några egna reflektioner kring studiens relevans i ett 

samhällsperspektiv.    
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KAPITEL 2 � TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att beskrivas. Kapitlet är uppdelat i 

två delar och den första delen behandlar teorier om konsumentbeteende, motiv och 

attityder ur ett övergripande företagsekonomiskt perspektiv medan det i  den andra delen 

redogörs för tidigare forskning kring de specifika villkor som gäller för bokmarknaden 

och om konsumentbeteendet på denna marknad. 

KONSUMENTBETEENDE 

Konsumentbeteende handlar om processen när en person eller en grupp med begränsade 

resurser ska välja en produkt som till en viss kostnad ska tillfredställa vissa behov. Med 

resurser kan man mena såväl pengar som tid, information, begåvning och kontakter. 

Behoven å sin sida kan vara både emotionella och sociala och valen föregås av planering 

och följs av utvärdering och är ibland lätta att förklara, ibland svårare. (Gabriel & Lang 

1995; Solomon 2004; Wanger 2002)  

Köpbeslut 

Innan kunden inhandlar en vara så utvärderas den genom faktorer som egen erfarenhet, 

andras erfarenhet, pris, produktens välkändhet, reklam, konkurrenter etc. Kunder 

behandlar olika varor med olika högt eller lågt engagemang, d.v.s. konsekvenserna av att 

välja varan är mer eller mindre viktiga och det läggs mer eller mindre tid på planering 

och utvärdering. (Wanger 2002) 

 

Lågt engagemang ger ett begränsat problemlösande vid köp och detta hör ofta samman 

med familjära eller billiga produkter och märken samt upprepade köp. Ett utökat 

problemlösande följer med ett högt engagemang och hör samman med dyrare och okända 

produkter och märken som köps mer sällan. Vid begränsat problemlösande ses 

alternativen som lika och valen sker ofta direkt i butik medan vid utökad problemlösning 

så uppfattar kunden alternativen med stora skillnader och söker aktivt information i olika 

källor innan köpbeslut. Själva inköpshandlingen påverkas av många faktorer, såsom 

humör, tidsbegränsningar och den kontext i vilken en produkt behövs. (Solomon 2004) 
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Motivation och behov 

Motivation handlar om de processer som får människor att handla som de gör. Att förstå 

motivation är att förstå varför en konsument handlar som den gör. Motivation kan sägas 

uppstå när konsumenten uppmärksammar ett behov han/hon önskar tillfredställa. 

(Solomon 2004) 

 

Att tillfredställa praktiska eller nyttobetonade behov innebär att konsumenten fokuserar 

på de objektiva, påtagliga produktattributen som t.ex. antalet kalorier i en maträtt eller en 

bils bensinförbrukning. Att tillfredställa hedonistiska eller njutningsbetonade behov å 

andra sidan innebär att konsumenten fokuserar på de mer subjektiva och experimentella 

aspekterna av en produkt som t.ex. dess förmåga att ge konsumenten spänning eller 

självförtroende. (Solomon 2004) 

 

Inlärda behov styrs i stor utsträckning av förväntningar på att uppnå önskvärda resultat. 

Det handlar om positiva incitament utifrån snarare än någon sorts inre drivkraft. Vi väljer 

det vi väljer på grund av att vi antar att detta ger oss mer positiva konsekvenser än det vi 

väljer bort. Psykogeniska behov är behov som förvärvas i processen av att bli medlem i 

en kultur och reflekterar kulturens värderingar och prioriteringar, t.ex. behovet av makt 

och status. (Solomon 2004) 

 

Människor skiljer sig åt i sina behov och kan också skilja sig med avseende på tillgången 

av tid, pengar och kunskap och det kan därför vara bra att närma sig olika kunder på olika 

sätt. (Wanger 2002) 

Identitet och kultur 

Att se konsumtionen som ett uttryck för social tillhörighet eller identitetsskapande är 

vanligt inom flera fält. Om man ser konsumenten som kommunikatör så innebär det att 

man ser konsumtion som en värld av objekt eller som ett system genom vilket vi 

kommunicerar med andra och med oss själva. Genom fysiska objekt uttrycker vi sociala 

skillnader och personliga betydelser och känslor. Den rent praktiska nyttan med objektet 
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får står i bakgrunden i denna syn på konsumtion då det är den symboliska nyttan, det som 

objektet kommunicerar till andra som är det väsentliga. (Gabriel & Lang 1995) 

 

Detta är också vad en hel forskningsriktning inom konsumentbeteendefältet utgår ifrån. 

Inom Consumer Culture Theory anser man att det finns institutionella och sociala 

strukturer som systematiskt influerar konsumtionen, som t.ex. klass, 

samhälle/gemenskap, etnicitet och kön och det är samspelet mellan individen och dessa 

strukturer som är undersökningsområdet för denna forskning (Arnould & Thompson 

2005). Den stora kritiken kring de teorier om marginalnyttan som finns inom ekonomin 

bygger just på ett uppmärksammande av den kulturella kontexten. De val konsumenten 

gör, de hon föredrar är i stor utsträckning styrt av de kulturella och sociala sammanhang i 

vilka hon rör sig (Thorsby 2001). Och enligt resultat från studier om människors läsvanor 

hänger de  samman just med variabler som kön, ålder, utbildning, familjens sociala 

bakgrund och allmänna medie- och läsvanor (Schultz Nybacka 2004).  

 

Konsumenter tillhör och beundrar många olika grupper och influeras ofta i sina köpbeslut 

av en önskan att bli accepterad av andra. Referensgrupper är en verklig eller inbillad 

grupp som har stor påverkan på en persons utvärderingar, aspirationer och beteende i 

förhållande till varan. Det finns tre typer av referensgrupper med olika typ av påverkan på 

konsumenten. Dels referensgrupper med informationspåverkan såsom olika experter, 

professionella eller andra, med en tillförlitlig kunskap om den aktuella produkten eller 

märket. Dels referensgrupper med nyttopåverkan såsom arbetskamrater, familj eller andra 

vilkas preferenser påverkar konsumenten i och med dennas vilja att tillmötesgå dessas 

förväntningar. Slutligen finns också referensgrupper med en värde-uttryckande påverkan 

såsom den typ av människor eller de specifika individer som en konsument förknippar 

med en produkt eller ett märke och vilka han/hon skulle vilja likna. (Solomon 2004) 

Upplevda typanvändare är den bild kunderna har av den typiska användaren av en 

produkt, en bild som självklart kan vara mer eller mindre sann men kan spela en stor roll 

för inköpsbeslut. (Wanger 2002)  
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Attityder 

Människors attityder kan sägas vara deras benägenhet att utvärdera ett objekt positivt 

eller negativt. Attityder är i detta sammanhang något generellt för människor då det 

handlar om mer än en tillfällig händelse och således kan sägas vara bestående då de 

tenderar att förbli desamma under lång tid. (Solomon 2004) 

 

Attityder är uppbyggda av övertygelser, affekter/känsloupplevelser och beteendemässiga 

intentioner, på engelska, Cognition, Affect och Behaviour. Dessa formar ABC-modellen, 

vilken kan användas för att belysa attityder. Modellen betonar relationen mellan att veta, 

känna och att göra och den inbördes relationen mellan de tre komponenterna beror på 

konsumentens motivation i förhållande till attitydsobjektet. 

• Affect � hur en konsument känner för ett attitydsobjekt 

• Behaviour � konsumentens intention att göra någonting i förhållande till ett 

attitydsobjekt 

• Cognition � de övertygelser konsumenten har om ett attitydsobjekt 

(Solomon 2004) 

 

Det finns flera olika teorier om attityder och deras funktion och uppkomst. Man kan se 

dem med en utilitaristisk funktion, vilket i detta sammanhang innebär att man relaterar 

dem till grundläggande principer om belöning och bestraffning. De kan även ha en värde-

uttryckande funktion och alltså uttrycka konsumenters grundläggande värderingar och 

självbild. De kan ha en ego-försvarande funktion för att skydda konsumenter från externa 

hot eller interna känslor eller ha en kunskapsfunktion som ett resultat av ett behov av 

ordning, struktur och mening. Enligt Solomon har attityder ofta fler än en av dessa 

funktioner men det är nästan alltid en som är dominerande och således kan ge mycket 

information om varför en konsument väljer att konsumera eller inte konsumera en 

produkt. (Solomon 2004) 

 

Det finns även olika nivåer av engagemang i förhållande till attityder. Den lägsta nivån 

handlar om tillmötesgående. Det är attityder som formas för att de hjälper konsumenten 

att nå belöning eller undvika bestraffning. Det är ytliga attityder som lätt förändras om 
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konsumenten inte längre övervakas av andra eller när han/hon får tillgång till andra 

åsikter. Nästa nivå handlar om identifikation. Det är attityder som formas för att 

konsumenten önskar likna någon annan eller tillhöra en särskild grupp. Den högsta nivån 

av engagemang till en attityd handlar om internalisering. Det är djupt gående attityder 

som blir en del av konsumentens värdesystem och är väldigt svåra att förändra eftersom 

de är så viktiga för personen. (Solomon 2004)  

 

KONSUMENTBETEENDE PÅ BOKMARKNADEN 

På kulturella marknader är den enkla, tidlösa, nyttomaximerande kunden utbytt mot en 

individ vars smak är ackumulativ och således tidsberoende. Kulturkonsumtion kan alltså 

tolkas som en process som ger både omedelbar tillfredställelse och ett ackumulerande av 

kunskap och erfarenhet som leder till framtida konsumtion. Böcker, liksom andra 

kulturprodukter, tycks vara en särskild form av vara som snarare bygger på ett flöde och 

ett överflöd, en ackumuleringens logik, än den konkurrensens logik med begränsade 

resurser och avtagande marginalnytta som många andra produkter verkar i. Läsning är 

inget medfött behov utan någonting man lär sig, och ju mer man läser desto mer vill man 

läsa. (t.ex. Brito & Barros 2005; Schultz Nybacka 2004; Thorsby 2001; Ulibarri 2005; 

Van der Ploeg 2004) Beviset för detta, menar vissa, ligger i det faktum att högutbildade 

tycks läsa mer än lågutbildade. (Polesie & Strid 1997) 

 

Enligt Pamela Schultz Nybacka (2004) kan den ackumulativa ekonomins principer hämta 

inspiration från filosofen och författaren Georges Bataille som talar om en allmän 

ekonomi som bygger på en ymnighetsprincip. Han menar att alla organismer fogar över 

mer energiresurser än vad som är absolut nödvändigt för att upprätthålla livet och just 

överskottet av energi är det som skapar förutsättning för tillväxt och reproduktion. Med 

denna syn blir flödet och överflödet av böcker en förutsättning för ökat och breddat 

läsande.  

 

Boken verkar alltså inte fungera efter klassiska ekonomiska betingelser. Förutom de 

aspekter som tagits upp ovan kan tilläggas att utbudet av manuskript på bokmarknaden är 
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i det närmaste obegränsat, också detta till skillnad från ekonomiska teoriers tankar om 

knappa resurser. (Hjorth-Andersen 2000; Schultz Nybacka 2004).  

Boken - en unik och magisk produkt? 

Boken har jämfört med andra kulturprodukter en mycket utvecklad varukaraktär. Att 

mångfaldiga en bok är relativt billigt och enkelt vilket gjorde att det under 1800-talet 

växte upp en betydande industri och handel. Boken är således en del av det ekonomiska 

systemet och påverkas därutav.(Gedin 1975) 

 

Men många menar att boken också är en unik vara då varje enskild titel inte kan bytas ut 

mot någon annan titel. (t.ex. Schultz Nybacka 2004, SOU 1997:141, Polesie & Strid 

1997). Andra hävdar att trots att varje titel är unik så är de också närliggande substitut, 

om inte den deckare man söker finns i butiken kan man ofta hitta en likvärdig (Hjorth-

Andersen 2000; Van der Ploeg 2004). I jämförelse med utbudet inom andra varugrupper 

är utbudet av titlar också väldigt stort. Varumarknaden har dessutom en horisontell 

kvalitet, det som intresserar den ena intresserar inte nödvändigtvis den andre till skillnad 

från vertikal kvalitet där alla generellt är ense om att en viss vara är bättre än någon 

annan. En bok kan också utkomma i olika utgåvor som prismässigt kan vända sig till 

olika köparkategorier. (John-Erik Forslund i SOU 2003:8) 

 

Alla objekt har symboliska värden och dessa kommuniceras och bestäms i ett samspel 

mellan marknadsförare och konsumenter i en kulturell kontext. (Gabriel & Lang 1995) 

Böcker har t.ex. ett statusvärde som andra massmedier inte har. Man kan köpa böcker 

enbart för att ha dem i hyllan. 

 

Den kände franske sociologen Bourdieu menar att kulturprodukter hör samman med en 

tro på dess speciella egenskaper, en tro som också måste produceras för att locka 

konsumenter. (Bourdieu 1993) Men böcker är även en fysisk vara som de flesta vill 

uppleva med sina sinnen innan de beslutar sig för ett köp. (Schultz Nybacka 2004) 

Litteraturprofessor Hans Hertel (1997/1995) menar att boken idag fortfarande behåller 

lite av sin forna aura, men samtidigt antar den en �skyddande förklädnad� genom att likna 



 
   

  15 

och hämta från andra medier. Bokens bild som en fysisk vara snarare än en magisk 

kulturprodukt förstärks av den ökade marknadsanpassningen. Böcker läggs i högar på 

varandra och med försäljningserbjudanden runt om i butikerna. Den typen av försäljning 

är mer inriktad på impulsköp än på kulturellt övervägande. (Polesie & Strid 1997) 

Ett osäkert köp? 

Boken anses vara en sällanköpsvara och har således oftast en informationskrävande 

inköpsprocess. Trots detta anses det vara karakteristiskt för boken att köparen inte innan 

känner till kvaliteten vilket gör att traditionell ekonomisk teori som säger att 

konsumenten känner till varans pris och kvalitet inte kan tillämpas på boken. (John-Erik 

Forslund i SOU 2003:8) 

 

Många menar att det är svårt att veta vad läsandet ger, detta tankesätt är uppbyggt som en 

ekonomisk cost-benifit modell där man vill veta vad det man lägger ner i tid och energi 

ska ge en i upplevelse. Bokinköp innebär för många människor en risk då de på förhand 

inte kan veta vad de köper. Därför är det viktigt att människor ledsagas in i nya 

författarskap och genrer, speciellt med tanke på att utbudet och differentieringen har ökat 

de senaste åren menar Schultz Nybacka (2004). Man förbiser lätt hur konsumenter många 

gånger vill ha just det som är känt och vant, hur man t.ex. tenderar till att vara 

märkestrogen då detta innebär att man i alla fall vet vad man får och på så vis reducerar 

en risk (Gabriel & Lang 1995). 

 

Den franske litteraturforskaren Roland Barthes hävdar dock, enligt Schultz Nybacka, att 

det är just litteraturens oanvändbarhet som gör den användbar. Det finns alltså inget 

egentligt nyttoperspektiv och detta gör att cost-benifit modellen för läsande inte gäller 

trots att många, särskilt mer ovana läsare, behandlar läsandet på detta sätt. (Schultz 

Nybacka 2004) 

Läsanledningar 

Motiven och anledningarna till konsumtion av olika konstarter är olika för olika 

människor. För vissa handlar det om den estetiska upplevelsen, för andra den sociala 

funktionen. Man kan ha professionella skäl eller helt enkelt vara ute efter en form av 



 
   

  16 

terapi eller avkoppling. Vissa ser konst som underhållning medan andra har en mer 

politisk syn och vissa är intresserade av det rent tekniska utförandet medan andra istället 

litar till sina känslor. (Stenström 2000) 

 

Gabriel & Lang (1995) tar i sin bok upp teorier från en engelsk antropolog, Colin 

Campbell, som menar att det finns en skillnad mellan njutning och nytta. Han syftar inte 

till sådant som symboliska värden och nyttovärden utan till nytta och njutning som olika 

motivationsfaktorer. Nytta, menar han, baseras på brist och behov medan njutning 

handlar om upplevelsens kvalitet och sätts igång av närvaron av en njutningskälla. När 

det gäller den typen av produkter handlar det om åtrå och inte om en brist eller ett behov. 

En annan skillnad är att brister och behov enbart kan åtgärdas med särskilda ting, hunger 

endast med mat osv. medan åtrå kan tillfredställas av en mängd olika saker, inklusive 

smärtsamma och ledsamma sådana.  

Läsnormer 

Läsande hänger samman med kultur och det finns många normer och föreställningar 

gällande hur och vad man bör läsa eller inte läsa. Detta innebär att människor ofta kan 

falla emellan två kulturer, de vet vad de inte �borde� läsa men de vill heller inte läsa det 

som anses �fint� att läsa. Schultz Nybacka påpekar också att om man ska lyssna till 

Bourdieus tankar om att boken är avhängig tron på dess specifika värde så betyder det att 

det finns människor som sätter detta värde till andras böcker men inte till sina egna. De 

anser att andra läser riktiga böcker, inte de själva. (Schultz Nybacka 2004) 

 

Boken kräver också större koncentration än t.ex. TV och radio och att inte läsa ut en bok 

kan upplevas som ett misslyckande. (Polesie & Strid 1997) 

Läsväg och läsval 

Enligt Schultz Nybacka (2004) tycks det också finnas ett kvalitativt inslag i urvalet av 

böcker i ackumuleringens logik. Ju mer man läser, ju högre krav ställer man också på den 

text man konsumerar. Läsande går från vecko/månadstidningar, till tidskrifter, pocket, 

deckare/thrillers, till romaner och inbundna böcker. (SOU 2005:12) 
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Vad som är viktigt när man väljer bok är enligt Bokpriskommissionens slutrapport 

genre/innehåll och handling. Därefter lyssnar man till rekommendationer av vänner eller 

ser till författaren och även priset spelar in. Högutbildade bryr sig mer om recensioner än 

lågutbildade och yngre lägger större vikt vid omslaget än äldre. (SOU 2005:12) En 

tendens som kan märkas i de studier som gjorts över hur unga människor väljer böcker är 

att tips från kamrater står högt upp på listan tillsammans med omslag, författarnamn och 

baksidestext. (Bergsten 1996) 

Fritid och konkurrens 

Med en utveckling mot växande fritid och bättre materiella villkor under 1900-talet 

trodde man att kulturintresset skulle öka men då vi lever i ett konsumtionssamhälle ägnas 

även fritiden åt konsumtion och boken är bara en av alla konsumtionsvaror. (Gedin 1975) 

Läsning ses ofta som något som just hör en fri och tillfredställande fritid till. Men 

undersökningar visar att många svenskar upplever tidsbrist och läsning kommer ett par 

steg ner på listan när man listar vad man skulle göra om man hade mer tid. Man lägger 

ofta ner mer tid på andra, mindre tidskrävande medier som morgontidningar och 

tidskrifter. Läsningsbeteendet ändrar sig också efter personernas livscykel. (Polesie & 

Strid 1997) Många studier om hur människor spenderar sin fritid ser TV-tittande som den 

största konkurrenten till bokläsning. (Hjorth-Andersen 2000) 

Livsstil 

Lopez och García (2002) skriver i en artikel i Journal of Cultural Economics om hur alla 

resultat, sedan de första empiriska analyserna som försökte relatera konsumentvärde till 

konsumenternas livsstil och produktval gällande kulturprodukter, verkar peka på två 

dimensioner hos produkterna. Dessa dimensioner handlar om det traditionella versus det 

moderna och det individuellt orienterade versus det socialt orienterade. Andra 

undersökningar har delat upp objekt i två klasser, aktiva objekt och kontemplativa objekt. 

Enligt författarna till dessa undersökningar konsumerar män i högre utsträckning aktiva 

objekt medan kvinnor verkar föredra kontemplativa objekt vilket enligt Lopez och García 

också stämmer överens med Bourdieus resultat gällande könsskillnader i konsumtionen. 

De lägre sociala klasserna som saknar högre utbildning, konsumerar i större utsträckning 

produkter som associeras med traditionella värden och populärkultur medan de högsta 
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sociala klasserna, med hög utbildningsnivå, symboliserar sin högre klass genom 

konsumtionen av moderna och finkulturella produkter. Konsumentens placering i 

livscykeln kan dock förklara högre än normal konsumtion av vissa kulturella produkter. 

När konsumenten blir äldre tenderar han att associera kultur med mer traditionella värden 

medan yngre konsumenter föredrar de produkter som generellt klassas som moderna. 

Denna relation gäller för både män och kvinnor fast kvinnor har en tendens att konsumera 

mer finkulturella produkter och män populärkulturella produkter menar Lopez och 

García. Preferensmodeller i marknadsföring har visat att betalningsviljan för produkter 

sjunker när den erbjudna produkten skiljer sig från den önskade vilket får till konsekvens 

att anpassningen mellan vad som uppfattas bli erbjudet ett visst kundsegment och vad 

konsumenterna i det segmentet vill ha blir en central del i produktkvaliteten.  

Ovana läsare 

Vana läsare tar ofta ansvar för ovana läsare och skänker eller lånar ut böcker. Pamela 

Schultz Nybacka skiljer i sin studie mellan socialt inriktade och individuellt inriktade 

bokinköp, mellan böcker som gåvor till andra eller till sig själv då hon tycker sig ha 

märkt denna skillnad i synsätt hos de människor hon undersökt. (Schultz Nybacka 2004) 

 

En stor anledning till att folk väljer att inte läsa skulle kunna vara ett synsätt som bygger 

på måluppfyllnad. När man läser skönlitterära böcker har man inget mål, till skillnad från 

t.ex. handböcker, och man behöver enligt detta tankesätt således inte heller läsa dem. Har 

man trots allt ett mål med läsandet måste man dock på förhand veta att den aktuella 

boken leder till uppfyllandet av målet och detta är ju i de flesta fall helt omöjligt. Här blir 

Bourdieus tankar om tron på böckernas specifika värde en viktig ingrediens. Om man 

tycker att det är självklart att det finns bra böcker att läsa så gör det ingenting om man 

stöter på en dålig, enligt principen förlorar du en står det dig tusen åter. Så småningom lär 

man sig vad man tycker om. Men om man däremot inte tror så mycket på böcker så gör 

en dålig läsupplevelse att man kan få ett enormt inre motstånd mot fortsatt läsande. 

(Schultz Nybacka 2004) 
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Schultz Nybacka (2004) tar också upp de svårigheter en ovan läsare kan ha att navigera i 

bokfloden bland alla olika författare, genrer, bokomslag och priser. Hon menar att denna 

information kan sägas vara kodad för en ovan publik och måste kommuniceras, 

konkretiseras, visualiseras och materialiseras i högre grad än idag för att nå fram till de 

ovanare läsarna. Det flöde och överflöd som är basen i ackumuleringens logik leder till 

att informationen om böcker blir väsentlig för att kunna manövrera sig och hitta fram till 

det man söker. Men mindre vana läsare söker oftast inte upp böcker på egen hand utan 

vill läsa böcker som genast suger in dem i handlingen, de söker inte motståndet på samma 

sätt som vanare läsare. 

 

Det kan finnas en undanträngningseffekt i ekonomiska termer när man talar om bristande 

information om böcker vilket kan leda till felköp menar Schultz Nybacka (2004). Böcker 

av dålig kvalitet tränger undan böcker av bra kvalitet. Kvalitet i denna bemärkelse 

handlar snarast om att hitta rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle. Om människor får tag 

på �fel� böcker kan de sluta intressera sig för läsandet och därför tycker Schultz Nybacka 

att läsandet bör tillkännas en del �trial-and-error�. Överflödet gör det möjligt att avvisa en 

bok och att ta till sig en annan helt efter egen smak. Ett problem med detta är att 

sällanläsaren ofta inte förmår uttrycka sina önskningar, eftersom det inte finns något 

medfött behov av att läsa kan det vara svårt att sätta ord på den brist man eventuellt 

upplever. Det är därför viktigt att läsandet inte ses som en kompensation utan som 

ytterligare en möjlighet menar hon. (Schultz Nybacka 2004)  

 

Enligt Barker  & Escarpit (1973) har den största delen av de som uppger att de aldrig 

läser böcker oftast upphört med det i samband med att ha avslutat sin utbildning och 

börjat arbeta. Det verkar som att människor faller ur läsvanan och man nämner en siffra 

på 7-10 % av befolkningen som verkligen inte tycker om att läsa. I Sverige uppmätes den 

högsta siffran 1996 då 16% uppgav att de aldrig läste en bok (Schultz Nybacka 2004). 

Enligt bokpriskommissionens slutrapport är det idag ca 15% av Sveriges befolkning som 

inte läser. Anledningarna till att man inte läser är t.ex. bristande läskunnighet, ingen 

lästradition, böckernas pris, ingen tid, att man heller ser på TV. (SOU 2005:12) 
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I Pamela Schultz Nybackas (2004) studie ingår ett samarbete med elever som läste 

Förlagskunskap på Stockholms Universitet. Där framkommer att man inte kan se 

sällanläsarna som någon homogen grupp men att de samtidigt delar många erfarenheter. 

Ett förintresse för ett specifikt ämne är t.ex. en inkörsport till läsning och sällanläsarna 

bör nås i en miljö som är stimulerande för dem. Priset är inte avgörande men det måste 

stå i proportion till den förväntade tillfredställelsen och boken som objekt är oftast inte 

alls intressant för dessa läsare. Omgivningen har en stor inverkan på läsandet och 

rekommendationer tycks vara avgörande för bokinköpen som också påverkas mycket av 

det visuella, omslagen är viktiga. Slutsatsen kan sägas vara att konsumtionen av böcker 

måste få upplevas som fri, litteratur och läsning får ej kännas påtvingad.  

Ungdomar, böcker och andra medier 

Mediesituationen i Sverige har förändrats mycket under de tre senaste decennierna både 

vad gäller utbud och tillgång samt den tid vi ägnar åt medierna. Just bildmedier framställs 

ofta som ett hot mot böcker och läsning, TV och video beskrivs som konkurrenter som tar 

tid från barn och ungdomars läsning och de beskylls också för att vara delaktiga i det 

faktum att allt fler elever lämnar skolan som funktionella analfabeter, underkända i 

många ämnen. (Johnsson- Smaragdi & Jönsson 2002)  

 

I vuxenvärlden värderas bokläsning högre än TV-tittande då det anses kräva mer av 

läsaren än TV och video. Detta förklaras med teorier kring deras skilda formspråk. TV 

och video består, enligt dessa teorier,  av analoga symboler som har ett reellt samband 

med det de kommunicerar till skillnad från bokstävernas digitala signaler som är helt 

abstrakta och saknar yttre överensstämmelse med det de representerar. Bokstavsspråket 

och bokläsning kräver således en annan form av mental ansträngning och träning än 

TV:ns bildspråk. (Johnsson- Smaragdi & Jönsson 2002) 

 

Tidigare forskning har visat att bokläsning hänger samman med ålder, kön och social 

bakgrund. �Bokslukaråldern� är beteckningen för 9-12 åringar som ofta har ett stort 

läsintresse, ett intresse som sedan brukar avta. I en studie över barns läsvanor framgår det 

att de i stor utsträckning grundläggs i de tidiga skolåren. (Johnsson- Smaragdi & Jönsson 
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2002) Då man tappar sina läskunskaper om man inte tränar (Barker & Escarpit 1973) är 

barn och ungdomars läsande centralt för läsutvecklingen ur ett samhällsperspektiv. 

 

Det finns två helt skilda hypoteser kring bokläsning och konkurrensen från annan media. 

Den hypotes som dominerat är den s.k. reduktions- eller displacement-hypotesen som går 

ut på att TV-tittande innebär en tillbakagång för bokläsning bl.a. genom att ta tid från 

denna. Den andra hypotesen utgår från motsatsen, man menar här att TV-tittande 

stimulerar läsningen istället, genom att väcka nyfikenhet och öka intresset för det tryckta 

ordet. (Johnsson- Smaragdi & Jönsson 2002) 

 

I tonårsgruppen är ökningen av de som inte läser böcker särskilt markant. Främst gäller 

det pojkar i de lägre socialgrupperna där närmare 48% 1998 uppgav att de aldrig läste 

böcker på fritiden medan 90% av flickorna de högre socialgrupperna läste på sin fritid. 

Varför flickor läser mer än pojkar är en obesvarad fråga men det finns försök till 

förklaringar. Våra attityder till böcker och hur vi värderar bokläsning tillsammans med 

omgivningens förväntningar på flickor och pojkars beteende kan ses som en bidragande 

förklaring. (Johnsson- Smaragdi & Jönsson 2002) 

 

Enligt Johnsson Smaragdi & Jönssons rapport är att läsa böcker och se på TV är inte 

direkt utbytbara aktiviteter utan har sannolikt olika funktioner. Anledningen till att barn 

och ungdomar inte läser böcker bör snarare sökas i omgivningens attityder och 

föreställningar om bokläsning och i hur man förhåller sig till det samma i skolan och i 

hemmiljön, menar de. 

 

Barn och ungdomars val av media, böcker eller TV, förklaras troligen av mediernas 

tillgänglighet, form och innehåll samt individuella behov präglade av den sociala 

situationen och personligheten men också av omgivningens normer och förväntningar 

och de tidigare erfarenheter man gjort av olika medier. Enligt Johnsson Smaragdi & 

Jönsson (2002) kan det faktum att läsning premieras av vuxenvärlden vara en bidragande 

orsak till att många elever känner en viss ovilja mot böcker. Det är förenat med krav och 

prestationer och hör därför inte till fritidsaktiviteterna och det krävs andra åtgärder utöver 
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att göra böcker mer tillgängliga och åtkomliga för att få de icke-läsande ungdomarna att 

läsa. Resultaten i Johnsson Smaragdi & Jönssons (2002) studie tyder på att de ungdomar 

som redan är läsare har ökat sin läsning medan det finns fler som överhuvudtaget aldrig 

läser på fritiden.  

Böcker och marknadsföring 

Konstverk är komplexa och således svåra att kommunicera. Ett och samma verk har flera 

dimensioner och betyder olika för olika människor vilket gör att olika människor 

upplever olika saker och man har också olika skäl till att konsumera kultur. Blandningen 

av upplevelser och motiv gör att konst är svårkommunicerat ur en marknadsförares 

perspektiv. Det är svårt att täcka in alla dimensioner och på så vis nå hela den potentiella 

publiken. Konst har också många olika målgrupper. (Stenström 2000) 

 

Enligt företagsekonomerna Polesie och Strids studie av boken och bokhandeln så ser 

bokhandlarna alla människor som potentiella kunder och vänder sig inte till något visst 

kundsegment. Böckerna säljs oftast passivt och de är beroende av att kunderna själva 

söker sig till butiken varför det blir viktigt med ett bra läge och inbjudande dekor. 

Detaljhandeln eller populärhandeln profilerar sig å sin sida genom tillgänglighet och lever 

till stor del på kunders impulsköp. Pris, omslag och författare är därför viktiga medan 

servicen ses som mindre viktig till skillnad från i bokhandeln. (Polesie & Strid 1997) 

 

Det är också skillnad på hur olika böcker marknadsförs. Böcker av mer finkulturell 

karaktär marknadsförs ofta inte alls, kundkretsen ses som aktivt sökande när det gäller 

denna sorts litteratur. Mer populärkulturella böcker marknadsförs däremot aktivt och man 

exponerar böckerna både i media och i butik för att locka till impulsköp. (Polesie & Strid 

1997) 

 

Om bokhandelns uppgift är att erbjuda den läsande allmänheten böcker så måste den 

enligt Strid & Polesie (1997) bli mer aktiv och utåtriktad. De föreslår att man skulle 

fokusera mindre på böckerna och mer på den service kunderna efterfrågar och det de vill 

ha ut av att läsa böcker, det vill säga t.ex. kunskap, rekreation, underhållning och konst. 
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Enligt Managementforskaren Carlos Ulibarri så kräver marknadsföring av kulturella 

produkter att producenterna tydligt poängterar de egenskaper verken har, särskilt i 

förhållande till det traditionella och det moderna samt om det är finkultur eller 

populärkultur. Han menar att man måste se marknaden för kulturprodukter som ganska 

segmenterad eftersom olika konsumenter har olika subjektiva erfarenheter vid olika 

tidpunkter i livet. Ulibarri hävdar därför att aktörer på en kulturproduktmarknad bör 

differentiera nya kunder från gamla vid prissättning och erbjuda introduktionspriser till 

nya kunder och yngre åldersgrupper etc. (Ulibarri 2005) 
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KAPITEL 3 � METOD 

I detta kapitel redogörs för det praktiska genomförandet av studien, för urval, 

datainsamlings- och analysmetod. Vissa filosofiska ställningstagande som ansetts vara av 

vikt för studien behandlas också. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av den 

valda metoden. 

HERMENEUTIK OCH KVALITATIV METOD 

Läsande och förhållande till böcker är någonting personligt och många gånger också fyllt 

med normer och värderingar. För att komma åt de faktorer som påverkar människor, i 

detta fallet unga människor, i beslutet att konsumera eller inte konsumera böcker har jag 

valt att använda mig av en kvalitativ metod. Jag tror att det är genom att låta enskilda 

personer ge röst åt sina erfarenheter, upplevelser och iakttagelser jag bäst kan skapa en 

förståelse för dessa faktorer.  

 

Då det är människors subjektiva, dock inte isolerade, erfarenheter jag ämnar undersöka 

blir synen på sanningen som en subjektiv upplevelse också viktig och studien vilar 

således på en hermeneutisk vetenskapssyn. Hermeneutiken handlar bl.a. om synen på 

vetenskaplig kunskap som något i slutändan baserat på antaganden och övertygelser som 

kommer från ett kulturellt perspektiv. Denna syn skiljer sig från mer traditionell, 

positivistisk, vetenskapssyn eftersom man här anser att förförståelsen har en positiv, 

snarare än negativ funktion. (Thomson & Locander 1994) Attityder och beteende, vilka 

är denna studies främsta undersökningsområde, är någonting personligt och kan i många 

fall vara svårt att sätta fingret på. Här blir förförståelsen för den kultur i vilken man 

verkar väsentlig för att uppnå någon annan typ av förståelse. Inom hermeneutiken menar 

man just att den personliga och kulturella förförståelsen tillhandahåller en nödvändig 

referensram snarare än agerar som en förvanskande subjektivitet som hindrar förståelse. 

(Thomson & Locander 1994) 

FOKUSGRUPPER 

För att få tillgång till och förståelse för de motiv och attityder som ligger bakom 

ungdomars konsumtionsbeteende i förhållande till böcker valde jag att använda mig av 



 
   

  25 

fokusgrupper, närmare bestämt två stycken. De interaktions- och diskussionsprocesser 

som är utmärkande för fokusgrupper lämpar sig väl när man undersöker sådana, mer 

abstrakta fenomen, som attityder och motiv. Den data som fås fram är av en djupare 

kvalitativ karaktär, rik på innebörder, ord och beskrivningar och fokusgrupper kan 

beskrivas som en sorts gruppintervju där själva samtals- och diskussionsprocesserna är 

lika viktiga som svaren på de frågor som ställs. Intervjuaren fungerar mer som moderator 

som väljer teman och organiserar samtalet än intervjuare. (Johannessen & Tufte 2003; 

Hague 2004)  

 

Även om det går att få ut mycket användbar information från enbart diskussionen i en 

fokusgrupp så ville jag genom en andra grupp försäkra mig om att resultatet i den första 

inte var helt avvikande. Det rekommenderade antalet fokusgrupper för ett ämne är 3-4 

stycken (Hague 2004) men svårigheter att få tag i deltagare gjorde att jag fick nöja mig 

med två grupper. 

  

Före mötet med fokusgrupperna utarbetades en temaguide (se Bilaga 1) utifrån den 

teoretiska referensram som sammanställts med sekundärdata såsom statistik, studier och 

utredningar inom ämnet samt relevant litteratur om konsumentbeteende, 

litteratursociologi och kulturekonomi. Frågorna i temaguiden var av en öppen karaktär 

för att ge så utförliga och personliga svar som möjligt samt uppmuntra till diskussion. 

Guiden följdes under mötena med den flexibilitet som metodlitteraturen gällande 

fokusgrupper förespråkar. Detta innebär att man låter ämnen som redan behandlats 

hoppas över och nya ämnen följas upp (Johannessen & Tufte 2003; Hague 2004).  

URVAL 

Ett sätt att få tag i ungdomar för att medverka i en fokusgrupp skulle kunna ha varit att gå 

via en skola. Men då läsning för många så starkt sammankopplas med de krav och 

prestationer som hör skolmiljön till ansåg jag att det för min undersökning skulle vara 

bättre att inte bli presenterad av en lärare i en skolsituation. Det var viktigt för 

undersökningen att respondenterna inte upplevde att de behövde �svara rätt� på mina 

frågor. Metodlitteratur gör också gällande att empati är oerhört viktigt i fokusgrupper och 

bör finnas mellan moderatorn och gruppmedlemmarna så att de slappnar av och en livlig 
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diskussion kan äga rum. Det är viktigt att moderatorn accepteras av respondenterna och 

har förmågan att skapa en miljö där de känner sig bekväma och säkra nog att fritt uttrycka 

sina åsikter. Det finns alltid en obalans i auktoritet i en gruppsituation men generellt 

gäller att om människor känner likvärdighet mellan gruppmedlemmar och moderatorn så 

har de lättare för att uttrycka sina åsikter. (Hague 2004) För att uppnå det förtroende och 

den informella miljö som jag ansåg skulle ge bäst förutsättningar för en givande 

diskussion gick jag via min lillasyster som bjöd hem två grupper av vänner vid skilda 

tillfällen för fika och diskussion om böcker och läsande i köket i våra föräldrars hus.  

 

Tanken var att grupperna skulle bestå av 4-5 personer och alltså vara små nog för att 

tillåta alla att uttrycka sig men ändå stora nog att ge interaktion i gruppen och skillnader i 

upplevelser. Hague (2004) menar att större grupper kan försvåra diskussion då man inte 

vågar uttala sig medan det i mindre grupper kan finnas för lite idéer. Jag ville ha lika 

många tjejer som killar i grupperna och ett varierat förhållande till böcker och läsning. 

Detta, samt att de kände varandra sedan tidigare, ansåg jag skulle stimulera och inte 

förhindra en givande diskussion. Min lillasyster uppgav redan i ett tidigt skede att det var 

lättare att få tjejer intresserade av att medverka än killar så jag tänkte att två olika 

fokusgrupper med i stort sett samma sammansättning, d.v.s. 2-3 tjejer och 2 killar mellan 

17 och 18 år och med olika relationer till böcker i varje grupp, skulle ge tillräcklig data. 

Hague (2004) hävdar att man trots ett litet urval nästan alltid kan komma att förstå de 

viktiga frågorna genom insikterna från gruppens interaktion. Tyvärr blev urvalet inte som 

planerat då sjukdom, olika uppfattningar om innebörden i att läsa mycket eller lite och 

vanlig glömska ändrade den slutgiltiga sammansättningen av gruppdeltagare. Trots att 

diskussionerna var givande och gav mycket innehållsrik data så finns det en allvarlig brist 

på killar och ickeläsare i urvalet som tyvärr inte kunnat avhjälpas.  

 

Den första fokusgruppen bestod av tre tjejer och en kille, en tjej läste nästan aldrig och de 

andra läste ibland eller mycket, enligt egna definitioner. Den andra gruppen var tänkt att 

vara sammansatt på ett liknande sätt men de två killar som hade sagt att de skulle komma 

uteblev av olika anledningar. Så gruppen kom istället att bestå av fyra tjejer, varav en 

hoppade in istället för killarna för att gruppen inte skulle bli för liten.  
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Bristen på icke eller sällanläsare kan delvis förklaras i det att jag lät ungdomarna själva 

definiera vad de ansåg det innebära att läsa mycket eller lite. Jag ville inte i förväg 

definiera detta och dra någon gräns mellan vad som var en sällanläsare och en van läsare 

eftersom jag ansåg att jag hade för lite kunskap kring hur det i verkligheten förhöll sig för 

ungdomar, vad som för dem var mycket läsning och vad som var lite och jag bedömde 

risken för att hamna fel i en sådan definition som stor. Böcker och läsning är dessutom 

svårt att på ett bra sätt göra kvantifierbart. Att sätta en gräns vid ett visst antal böcker 

skulle vara fel eftersom läshastigheten varierar från person till person men att istället 

använda ägnad tid som gräns kändes inte heller rätt då jag misstänkte att läsning skedde 

periodvis och att det då kan vara svårt att uppskatta tid. Även om jag genom en sådan 

tydlig definition skulle ha fått bättre kontroll över urvalsprocessen och fokusgruppernas 

slutgiltiga sammansättning så skulle jag också ha hamnat i en position där jag var den 

som satt inne med svaren på vad det innebär att läsa mycket eller lite, vilket skulle kunnat 

hämma den öppenhjärtighet jag eftersträvade under diskussionerna. Jag trodde dessutom, 

felaktigt som det skulle visa sig, att ungdomar som grupp skulle ha en liknande 

uppfattning av vad det innebar att läsa mycket eller lite. Att ingen definition kring detta 

gjordes i urvalsprocessen innebar alltså större problem än jag väntat mig. Den tjej som i 

den första gruppen uppgett att hon läste mycket läste ca 6 böcker om året. I den andra 

gruppen var det en tjej som sagt att hon nästan aldrig läste som läste ca 10 böcker om 

året. Detta gjorde att den andra gruppen bestod av betydligt mer läsvana personer som 

inte såg så mycket av de problem som kom fram i den första gruppen, något som jag 

återkommer till i analysen. Det bör dock påpekas att detta, att man inom grupperna hade 

liknande förhållanden till böcker men att det istället var stora skillnader mellan 

grupperna, kan har hjälpt undersökningen såtillvida att skillnaden i attityder hos de som 

läser mer och de som läser mindre tydligare markerades. 

 

Diskussionerna i fokusgrupperna spelades in på band och transkriberades sedan för att 

inga nyanser och detaljer skulle missas. Denna text har, tillsammans med 

ljudupptagningarna, sedan varit grunden för analysen. 
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FÖRKLA-
RINGS-
MODELL

FÖRKLAR-
INGS-
MODELL 

TOLKNING OCH ANALYS 

I både hermeneutiken och den kvalitativa metoden är tolkning en central del. Det är 

tolkningen av materialet som utgör grunden för analysen. Många ser kultur, beteende och 

vetenskapliga undersökningar som texter och tolkning som att läsa eller översätta dessa 

texter. (Spiggle 1994) 

 

I fokusgrupperna fick deltagarna möjlighet att uttrycka och reflektera över sitt tidigare 

konsumentbeteende och dess betydelse och innebörder. I en hermeneutisk 

undersökningsinramning uppmärksammas också att de saker informanterna, i detta fall 

fokusgruppernas deltagare, uttrycker påverkas av den intellektuella bakgrunden och de 

teoretiska intressen som finns hos intervjuaren. Det informanten säger förstås i relation 

till de koncept och ämnen som är relevanta för intervjuaren. (Thomson, Pollio & 

Locander 1994) 

 

Tolkning av kvalitativa data görs genom en rad steg som går in i och stödjer varandra och 

kategorisering är den centrala delen i denna process. I denna studie har kategoriseringen 

skett både deduktivt, genom i förhand konstruerade teman, och induktivt, genom 

identifikationer av andra teman och kategorier i själva analysmaterialet. Detta gäller även 

för analysprocessen som är uppbyggd så att de mer allmänna teorier kring 

konsumentbeteende som redogjorts för ovan utgör ett ramverk inom vilket empirin och 

den tidigare forskningen sammanfogats och jämförts och slutligen resulterat i den 

förklaringsmodell i vilken analysen presenteras och syfte och frågeställningar uppnås och 

besvaras. 

 

Egen analysmodell 
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Då det empiriska materialet på grund av problem med urvalet, d.v.s. få killar och 

ickeläsare, kan ifrågasättas har den tidigare forskningen spelat ett avgörande roll för 

tolkningen och analysen. I presentationen av det empiriska materialet används en del av 

den tidigare forskningen för att bekräfta eller motsäga denna och på så vis ge en större 

tyngd till resultatet. Den trappstegsmodell som sedan utvecklas och används som 

förklaringsmodell för förhållandet mellan ungdomar och böcker, bygger på resultatet från 

fokusgrupperna men med tidigare forskning, främst Schultz Nybacka (2004) och 

Johnsson-Smaragdi & Jönsson (2002) som stöd. Resultaten från den tidigare forskningen 

används som ett komplement till empirin i denna studie. 

KRITISK GRANSKNING AV  DEN VALDA METODEN 

Den nackdel som i metodlitteraturen anges vara vanligast med fokusgrupper är att det kan 

vara svårt att få en bra diskussion (Johannessen & Tufte 2003), ett problem som jag inte 

upplevde då diskussionerna fungerade bra och var mycket givande. Den allvarligaste 

bristen i denna studie har istället att göra med ämnet och det begränsade antalet deltagare. 

Böcker och läsning visade sig i viss mån vara ett känsligt ämne och inte något man var 

särskilt pigg på att prata om, om man inte själv läste i stor omfattning. Killar och icke- 

sällanläsare i urvalet mycket lågt vilket är problematiskt trots att bristen har försökt 

täckas med hjälp av tidigare forskning. Att ingen definition kring innebörden i att läsa lite 

eller mycket bidrog, som tidigare diskuterats, till att läsvanorna i de olika fokusgrupperna 

skilde sig åt mellan grupperna och till en brist på icke eller sällan läsare i urvalet. Den 

informalitet som användes i gruppsammansättningsprocessen för att kunna få till stånd en 

öppenhjärtig diskussion slog tillbaka gällande urvalet då tre av fyra killar som sagt att de 

skulle komma av olika skäl uteblev. Att jag inte hade en direkt kontakt med deltagarna 

utan medvetet valde att låta min lillasyster sköta detta kan ha påverkat benägenheten att 

inte infinna sig men å andra sidan skulle den auktoritet jag automatiskt skulle tilldelas 

genom att själv kontakta ungdomarna riskera att förstöra den avslappnade stämning jag 

försökte skapa.  

 

Jag kan i efterhand undra om det ändå inte varit bättre att gå genom en skola och hoppats 

att jag genom att vara lyhörd och avslappnad ändå kunnat skapa en öppenhjärtig miljö där 

ungdomar kunde känt sig fria att uttrycka sig, då detta hade gett en bättre kontroll av 
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urvalet. Jag hade då troligen också kunnat få tillgång till fler fokusgrupper under kortare 

tidsintervall vilket också skulle kunnat ha förbättrat studien.   

 

Vilken inverkan bristen på killar och icke- och sällanläsare har haft på studiens resultat är 

svårt att säga, en diskussion är alltid ett resultat av interaktionen mellan samtliga 

medverkande och den hade självklart blivit en annan med en annorlunda 

gruppsammansättning. Men då de huvudsakliga tendenser som framkom under 

diskussionerna stämmer väl överens med resultaten från tidigare forskning ser jag ingen 

anledning att ge denna brist en för stor betydelse samtidigt som den ändå självklart bör 

hållas i åtanke under den fortsatta läsningen. 
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KAPITEL 4 � UNGDOMAR I BOKFLÖDET 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Samtidigt kopplas 

resultatet samman med delar av tidigare forskning i syfte att ge en större tyngd åt det 

empiriska materialet genom bekräftelser eller motsägelser resultaten emellan. 

FOKUSGRUPPERNA 

Den första fokusgruppen bestod av tre tjejer och en kille, 17-18 år gamla som läste 

mellan ca 1 och 10 böcker/år. Den andra gruppen bestod av fyra tjejer, 17-18 år gamla 

som läste mellan 6 och 40 böcker/år. Den första gruppen var alltså mindre läsvan än den 

andra och upplevde också mer problematik kring böcker och läsande än den andra 

gruppen. Fokus kommer hädanefter att ligga på den första gruppen, deras diskussion har 

fått sätta dagordningen och den andra fokusgruppen fungerar som ett komplement och en 

möjlighet till kontrasteringar. Tillsammans, och med hänvisningar till tidigare forskning, 

utgör de två fokusgrupperna bilden av ungdomar i bokflödet.  

VAD,  NÄR OCH VARFÖR MAN LÄSER 

Det tycks finnas lika många sätt att läsa på som det finns människor som läser. Vissa läste 

enbart några sidor åt gången men regelbundet, andra läste från pärm till pärm men i 

perioder. Genomgående i de båda grupperna var att man läste mer på sommaren och 

under lediga perioder än när man gick i skolan då man kände att man hade för mycket 

annat runt omkring för att vilja eller kunna läsa. Det som kommit fram i tidigare 

forskning, att den sociala och kulturella bakgrunden är avgörande för ens förhållande till 

läsning stod också klart (jmf Schultz Nybacka 2004; SOU 2005:12). De som läste mycket 

uppgav att deras föräldrar läste mycket och att de hade läst eller blivit lästa för under hela 

uppväxten samt att de hade tillgång till mycket böcker i hemmet. Den ackumulativa 

logiken under vilken läsning verkar gälla framstod tydligt, ju mer man hade läst, ju mer 

ville man läsa. För de läsvana tycktes böcker och läsande alltid ha varit en naturlig del av 

vardagen och identiteten.  

 

När vi talade om vad för typ av böcker man tyckte om att läsa så stod s.k. chiclit, med 

Marian Keyes i spetsen, högt i kurs hos tjejerna, killen talade om fantasyböcker och både 
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tjejer och killar uppskattade deckare och spänningsromaner. Man tyckte också om att läsa 

roliga böcker, böcker som fick en att skratta och de flesta verkade hålla med om att de 

skulle kännas lätta och inte tunga. De mer vana läsarna i den andra fokusgruppen var 

även intresserade av att läsa klassiker av skäl som status och allmänbildning förutom de 

helt annorlunda världar man uppgav sig få tillgång till genom dessa. 

  

Den största läsanledningen trodde fokusgrupperna var avkoppling. Att komma bort från 

verkligheten och komma in i en annan gavs som en annan anledning. Även 

kunskapsinhämtande gavs som skäl. Man pratade om att det krävde något av en och om 

man inte läste så var anledningen till det att man tyckte att det var jobbigt, att man hade 

mycket i skolan och att det kunde vara svårt att sitta stilla och koncentrera sig på en bok. 

Man var också rörande överens om att när läsning kändes som ett tvång så var det inte 

längre roligt. Valfriheten upplevdes som viktig. 

 
- Om man själv får upptäcka att böcker är helt ok och liksom inte bli påtvingad.. 

- Att man liksom har ett val att lägga ifrån sig och inte läsa.. välja själv.. 

 

Boken som produkt verkade ha viss betydelse, ingen i grupperna uppgav att de var 

intresserade av e-böcker eller ljudböcker utan de talade om att boken var praktisk och att 

man kunde ta den med överallt och hur man gärna ville sitta eller ligga bekvämt när man 

läste. Speciellt bland de vanare läsarna verkade boken som produkt ha betydelse, en tjej 

köpte så mycket böcker hon hade råd med för att hon älskade att ha dem, att bläddra i 

dem och känna lukten av en ny bok. Böckernas magi uppmärksammades främst av de 

vana läsarna där klassikerna sågs som de mest magiska.  

 

Några personer uppgav att de kunde börja läsa böcker och lägga dem ifrån sig om det var 

dåliga utan att känna något dåligt samvete eller dylikt. Andra, med mer läsvana, sa att de 

brukade läsa ut dem även om de var halvdanna för att se om dom hämtade upp sig mot 

slutet. Normerna kring läsning hos ungdomar verkar snarare gälla att och om man läser 

än hur man läser. Det går också att se det som Schultz Nybacka (2004) tar upp i sin studie 
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om hur de mindre vana läsarna sätter ett värde och en tro till de böcker andra läser men 

inte till det de själva läser. 

LÄSNING, SKOLA OCH VUXENVÄRLD 

När vi börjar tala om vikten av läsning håller alla med om att det är viktigt. För ordförråd, 

allmänbildning och för att om man är duktig på att läsa så har man det lättare med läxor i 

skolan och skrivuppgifter och dylikt. Framförallt de läsvana kan räkna upp många 

anledningar  till varför det är viktigt att läsa. 

 
Om man läser mycket kan man skriva också, det är det viktigaste, man får språket.. 

 

När jag frågar om det är de själva som tycker så eller om det är i skolan man säger så, 

skiljer sig svaren. De som läser mycket menar att de tycker att det är så medan de som 

knappt inte läser tycker att det är föräldrar och skola som säger att man ska läsa.  

 

Diskussionen kring vilka böcker man vill läsa och vilka skolan tycker att man ska läsa är i 

den första gruppen helt samstämmig. Klassiker och böcker man hör talas om via skolan 

eller som får nobelpriset eller andra litterära pris tycker man känns jättetråkiga. Det 

kommer dock fram att de klassiker de har tvingats läsa genom skolan har de ändå 

uppskattat mycket. I den andra gruppen, med mer läsvana, läser man gärna klassiker och 

böcker man �ska� ha läst också. Däremot är känslan inför litterära priser den samma som 

i den första gruppen, man upplever att det är för svårt. Man säger att man tror att de 

böcker som idag får priser ofta är nyskapande, för avancerade och �djupa� för att de ska 

bli intresserade. Detta är något som går emot Lopez och Garcías (2002) resultat om att 

yngre människor tenderar att föredra mer moderna och finkulturella värden än äldre.  

 

Alla menar att vuxna tycker att det är bättre att läsa än att titta på TV och att det är som 

att man är en lite bättre och finare människa om man läser mycket. Det är värt att 

uppmärksamma att detta var en åsikt som delades även av de som själva inte läste mycket 

eller alls. En tjej påpekar också att det kanske hör tonåren till, att vilja göra tvärtom och 

att en anledning till att man inte läser är just för att vuxna tycker att man ska det, något 
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som också tas upp som en anledning till varför vissa unga upplever en motvilja mot 

läsning i Johnsson- Smaragdi & Jönssons studie (2002). 

FRITID OCH KONKURRENS 

Istället för läsning pratar man om aktiviteter som tv-spel, datorer, träning, film och 

framförallt TV-tittande. Med TV:n behöver man inte fokusera lika mycket säger man, det 

är t.ex. lättare att hålla reda på personerna i en TV-serie då det är lättare att komma ihåg 

ansikten än namn. Däremot tycker man att om man väl kommit in i en bok så är det mer 

spännande än TV eftersom man när man tittar på TV många gånger är så ofokuserad att 

man knappt tittar.  

 

Sen diskuterar man att böcker ofta kommer ut i andra former och att man kan vänta till en 

bok kommer på film istället för att läsa den. Men när jag frågar vad de tycker om de 

filmer och böcker de både läst och sett så är alla överens om att, trots att filmerna varit 

bra, så är läsupplevelsen alltid lite bättre. 

 
- I böckerna får man skapa egna bilder av saker och ting.. 

- Man vill ju ha det som man skapat det själv.. 

 

När jag frågar varför man trots detta inte läser mer svarar man att det handlar om ork, det 

känns trots allt mycket lättare att sätta sig framför TV:n än att sätta sig och läsa en bok. 

Precis som resultaten i tidigare forskning (t.ex. Johnsson- Smaragdi & Jönsson 2002, 

SOU 2005:12) verkar anledningarna till att man inte läser finnas att hämta i sociala 

förhållanden och lästradition samt tillgång till tid. De vana läsarna är medvetna om att 

läsning är en tränings-sak och när jag frågar hur de tror det kommer sig att vissa inte 

tycker om att läsa så säger de att det nog är svårt om man inte är van. Samtidigt så för de 

också en diskussion om hur de aldrig skulle kunna vara tillsammans med en kille som 

aldrig läser då man, enligt dem, inte befinner sig på samma nivå. Detta är något som kan 

återknytas till att man ser läsare som lite bättre och finare människor och även ses i ljuset 

av Bourdieus teorier om social distinktion (Lopez & García 2002). 
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BOKVAL 

Med undantag av en tjej, som köpte så mycket böcker hon hade råd med, så var det ingen 

som köpte särskilt mycket böcker. Det hände att man köpte någonting på bokrean och de 

mindre vana läsarna köpte oftare böcker på Pressbyrån och Pocketshop än de vanare som 

uppskattade bokhandeln mer. Böcker som gåva kom ofta från föräldrar eller släktingar 

men även kompisar emellan gav man böcker. En tjej som själv aldrig läste böcker hade 

vid flera tillfällen gett böcker till andra i present, just som Schultz Nybacka (2004) 

uppmärksammar så skiljer sig de individuellt och de socialt inriktade köpen och böcker 

tillskrivs ett värde trots att man inte själv läser. 

 

Det viktigaste när man väljer böcker verkar vara tips från vänner. Att man sedan tidigare 

tycker om författaren påverkar också mycket samt boktips och recensioner de i vecko- 

eller månadstidningar man läser. Man nämner också topplistan i bokhandeln och 

filmatiseringar. Något som är av en stor vikt är omslaget. Det måste väcka 

uppmärksamhet och se inbjudande ut.  

 
- Ser det så här highschool-rosa ut så är det perfekt 

Skratt 

- Man tar ju en bok om den ser bra ut liksom, annars fungerar den ju inte på uppmärksamheten. 

 

Litterära pris verkar ha en motsatt effekt hos de mindre vana läsarna. Jag frågar om 

Nobelpriset och Augustpriset och en tjej säger:  

 
nä, asså sånt där tycker jag man slänger i soptunnan, jag tycker bara att det låter tråkigt.. 

 

Man tycker att prisbelönta böcker låter som skolböcker och sedan diskuterar man att man 

inte kan de där priserna, att man inte förstår vad de innebär. De mer läsvana tjejerna i den 

andra fokusgruppen blir däremot inte avskräckta om det står på framsidan av en bok att 

den är prisbelönt om de hört talas om den innan, litterära priser i sig är inte avgörande när 

man väljer eller inte väljer en bok. 
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REFERENSPERSONER 

När jag frågar om hur en typisk bokläsare ser ut så är den sammantagna bilden en 

tillbakadragen, blek och blyg kille med lite Harry Potter-utseende som är smart och 

allmänbildad men vill fly bort från verkligheten. Man pratar också om att det finns olika 

stereotyper för olika typer av böcker och i de båda grupperna är man överens om att man 

egentligen inte kan se på människor om dom läser eller inte. Man menar dock att lättare 

böcker kan kopplas samman med vanliga människor medan klassiker mer 

sammankopplas med en kuf. Böcker har fått en töntstämpel som man verkar tycka vara 

lite orättvis och som en tjej uttrycker det: 

 
Det måste bli coolt att läsa! 

 

Bilden av typläsaren kan vara både en tjej och en kille men man tror att tjejer läser mer än 

killar. Killar kopplas mer samman med fysiska aktiviteter och en tjej tror också att tjejer 

läser mer för att det är viktigare för dem att vara duktiga i skolan.  

 

I fokusgrupperna kan man inte komma på några kända personer som pratar om att läsa 

eller rekommenderar böcker. Men de tror att om kändisar skulle prata mer om böcker så 

skulle de själva bli mer intresserade av att läsa dem. De medger att de lyssnar på kändisar 

när det gäller mycket annat och säger att om man beundrar någon så vill man ju göra lite 

som den. För de vana bokläsarna verkar detta inte spela någon större roll, de hittar fram 

till böckerna utan vägledning av någon känd person men de tror samtidigt att kändisar 

säkert skulle kunna påverka de som inte läser så mycket till att läsa mer. 

BÖCKER OCH MARKNADSFÖRING 

I den första fokusgruppen upplever man att det knappt finns någon reklam för böcker. 

Man har sett reklam för bokrean och för någon enstaka titel men tycker att reklamen för 

böcker är knappt märkbar i förhållande till andra saker som filmer och skivor. De 

diskuterar svårigheterna med att veta om vilka böcker som finns eller varför man skulle 

vilja köpa dem när man inte ens vet om att de finns. I den andra, mer läsvana 

fokusgruppen har man däremot sett mer reklam. Främst talar man om de reklamblad som 
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skickas ut som direktreklam från olika bokhandlar och från vilka man hämtar mycket 

information när man sedan väljer böcker.  

 
Det finns säkert jättemycket bra böcker som aldrig någon hört talas om.. 

 

När jag frågar vad som skulle få dem att läsa och köpa mer böcker så säger de att om det 

skulle höras och synas mer om böcker, om kändisar skulle prata om det, om det skulle 

finnas mer reklam, så tror de att de skulle läsa och köpa mer böcker. Tillgängligheten 

verkar vara viktig både för de som läser mer och de som läser mindre och att på olika vis 

bygga upp förväntningar kring bokutgivning tror de också skulle öka intresset. 

 

Om man skulle presentera en klassiker med ett nytt och tilltalande omslag tror alla att det 

skulle kännas mer lockande. De tar även upp att det skulle kunna få effekt att låta unga 

människor, som vet hur ungdomar tänker, presentera böckerna istället för någon �gammal 

gubbe��� som har presenterat den på samma sätt i trettio år�. 

 

Man tror också på idén om speciella upplagor riktade till ungdomar och föreslår själva ett 

nytt litterärt pris som riktar sig till ungdomar och som ungdomar känner till och förstår 

innebörden av. Man tar också upp problemet med att vara lite mittemellan. Man är längre 

inte barn men man är heller inte intresserad av sådant som är riktat mot vuxna. 

 
nä det borde faktiskt finnas nå mer för oss för det är klart att det blir ju motsträvigt för oss och 

tycka att det är kul å läsa om det ändå liksom, det finns ju ingen reklam för oss..  

 

Jag frågar om man skulle känna sig lurad om man läste en bok som verkade riktad mot 

ungdomar och upptäckte när man läst ut den att det var en klassiker. 

 
- Jag tror man skulle bli så här mer överraskad. 

- �Åh jag klarade det!� 

- Jag tror att man skulle bli värsta imponerad av sig själv.. 
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KAPITEL 5 � FÖRKLARINGSMODELL 

I detta kapitel vävs de tidigare kapitlen samman i en analys. Det empiriska materialet och 

delar av tidigare forskning beskrivs med hjälp av den mer allmänna teorin kring 

konsumentbeteende. Detta resulterar i utvecklingen av en förklaringsmodell som avser att 

svara på de båda frågeställningarna - vilka faktorer i form av värderingar, motiv och 

attityder ligger till grund för ungdomars val att konsumera eller inte konsumera böcker? 

vad kan tänkas påverka dessa faktorer? - och således också utgöra en grund för 

uppfyllandet av studiens syfte � att få en ökad förståelse för de underliggande motiv och 

attityder som påverkar ungdomars konsumtionsbeteende i förhållande till böcker.  

ANALYS 

Ungdomars förhållande till böcker verkar i stor utsträckning bero på sociala och 

kulturella förhållanden, på lästradition och tillgång till tid. (jmf t.ex. Johnsson-Smaragdi 

& Jönsson 2002; Schultz Nybacka 2004; SOU 2005:12) Ur fokusgruppsdiskussionerna 

urskiljde sig tre olika förhållningssätt till böcker som hade ett samband med hur mycket 

man läste, eller ansåg sig läsa. I den första fokusgruppen, med fler ovana läsare, talade 

man mer om krav utifrån, från skola och från föräldrar medan i man i den andra, mer 

läsvana gruppen talade om status och allmänbildning som en konsekvens av läsning. I 

båda grupperna fanns också personer som utgav sig läsa mycket och älska böcker och 

dessa två personer talade mer om njutningen i läsning och verkade ha ett mer avspänt 

förhållande till böcker än de andra.  

 

Svårigheterna med att definiera vad det innebär att läsa mycket eller litet blev tydliga då 

de två personer i de båda grupperna som uppgett sig läsa mycket skiljde sig med ca 25 

böcker per år. Trots denna stora skillnad i faktisk bokkonsumtion hade de ett liknande 

förhållningssätt till bokflödet, de talade inte så mycket om krav och prestationer utan om 

de fantastiska världar de fick tillgång till genom böckerna. Läsningens ackumulativa 

logik visade sig här återigen tydligt, dessa vana läsare hade läst mycket sedan barnsben 

och hade dessutom en hemmiljö i vilken böcker var en naturlig del. Läsningen tycktes 

djupt förankrad i deras personligheter och trots den nämnda skillnaden i faktisk 

bokkonsumtion, som tycktes bero på läshastighet och tillgång till tid, definierade de sig 
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mer eller mindre som �bokslukare� när urvalet gjordes vilket pekar på ett engagemang till 

attityderna som är nära kopplat till den grundläggande självbilden. De vana läsarna trodde 

inte heller att de skulle bli särskilt påverkade av kändisar vilket också tyder på mer djupt 

gående, mindre förändringsbenägna attityder.  

 

De ovana läsarna trodde däremot att olika typer av referenspersoner kunde påverka dem 

mycket i förhållandet till böcker, vilket pekar mot attityder som inte är speciellt 

djupgående utan lättare att förändra. De två läsare i den första fokusgruppen som aldrig 

eller enbart ibland läste talade mycket om hur och vad skolan och vuxenvärlden tyckte att 

man skulle läsa. Precis som Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2002) föreslår i sin studie 

så uttryckte de att oviljan och svårigheterna de kunde känna med läsning kunde kopplas 

till att vuxenvärlden premierade läsning framför annat. Det som hörde samman med 

skolan och vuxenvärlden kändes tråkigt och svårt och man läste nästan enbart det man 

var tvungen att läsa. Man uttryckte också att man oftast inte fann någon direkt njutning 

kopplad till läsandet och detta sammantaget med vad Schultz Nybacka (2004) säger om 

ovana läsares tendens att se läsandet ur ett cost-benifit perspektiv gjorde att jag tolkar det 

som att ovana läsare läser av mer praktiska och nyttobetonade anledningar. T.ex. för att 

det är någonting som skolan eller någon annan person man vill tillmötesgå säger eller för 

att uppnå ett visst resultat inom något område.  

 

De ovana läsarna uppgav också att de la ifrån sig böckerna om de inte tyckte om dem, 

precis som de mycket vana läsarna. Min tolkning är att anledningarna till att lägga ifrån 

sig en bok innan man läst klart den är olika för dessa två grupper, för de ovana läsarna 

handlar det om just måluppfyllnad, man anser inte att boken i fråga ger det den borde ge 

för att vara värd besväret. Enligt Schultz Nybacka (2004) kan detta få konsekvenser så 

tillvida att tron på böcker i allmänhet får sig en törn och att man avstår från att läsa i 

fortsättningen. För de vana läsarna, som också kan lägga ifrån sig böcker, även om de 

inte händer så ofta, tycks det mer röra sig om att man helt enkelt inte tycker att boken är 

bra, att den inte passar en, detta utan att på något sätt påverka läsfrekvensen eller den 

positiva inställningen till böcker i allmänhet. De läsare som befinner sig emellan dessa 

grupper lägger i stort sätt aldrig ifrån sig en bok. Detta tycks bero på att läsandet för dem 
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är förknippat med normer i högre grad, man ska helt enkelt läsa ut den bok man påbörjat. 

I denna grupp anser man att läsandet är mycket viktigt och man har anammat 

vuxenvärlden och skolans syn på läsandet. En stor anledning till att man läser är att man 

vill identifiera sig med en viss samhällsgrupp. I den andra fokusgruppen förklarar man att 

man läser  klassiker för att det ger status och man pratar om böcker som man �ska� har 

läst. En tjej uttrycker också att hon inte skulle vilja vara ihop med en kille som inte läste 

p.g.a. att de inte skulle befinna sig på samma nivå. Detta kan tolkas som en tro på, och ett 

användande av, läsandet som en form av social distinktion. 

 

De grupperingar i motiv och attityder i förhållande till böcker och läsning som framstod 

genom fokusgruppsintervjuerna var kopplade till hur mycket man läste men handlade 

främst om förhållningssättet gentemot böcker och läsning. I den andra fokusgruppen 

deltog en tjej som påstod sig knappast aldrig läsa trots att hon i antalet böcker läste mer 

än den tjej i den första gruppen som ansåg sig läsa mycket. Förhållningssättet skiljde sig, 

den ena ansåg inte att hon läste tillräckligt, hennes attityder verkade vara mer förknippade 

med normer och förhållandet till böcker var ansträngt om än med en positiv inställning. 

Den andra tjejen hade ett mer avslappnat förhållningssätt och kan således ses tillhöra de 

vanare läsarna trots att hon med mätbara mått läste mindre än den första tjejen. 

 

Anledningen till att det för bokbranschen och den läsutvecklingsintresserade allmänheten 

är önskvärt att fler tillhör den senare grupperingen trots att det kvantifierbart, vid ett 

särskilt tillfälle, kan innebära att färre böcker konsumeras är att attityderna i denna grupp 

ligger djupare, är en större del av individens identitet. Detta gör att man troligen behåller 

läsvanan under längre period än de som, trots att de för tillfället konsumerar mer böcker, 

är styrda av normer och önskan om tillhörighet och social distinktion då dessa läsare 

lättare kan uppleva �misslyckanden� eller ändrade värderingar i referensgruppen som kan 

få dem att falla ur läsvanan. Attityderna är hos dem inte lika internaliserade.  

 

Motiv och attityder till böcker och läsning skiljer sig alltså mycket ungdomar emellan. 

Att definiera vana och ovana läsare utifrån antalet böcker man läser eller vilken tid man 

ägnar åt läsandet är svårt då läsandet varierar mycket från person till person. Vissa 
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tendenser blev dock tydliga av fokusgruppernas diskussioner med stöd i tidigare 

forskning, främst Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2002) och Schultz Nybacka (2004), 

och de tre olika grupperingar, som talats om ovan, framstod. Istället för att definiera 

läsare utifrån något kvantifierbart möjliggjordes istället en förklaring av de olika 

attityderna till böcker genom utvecklingen av en modell över ungdomars förhållande till 

böcker och läsning. 

EGEN FÖRKLARINGSMODELL 

Som alla modeller är också denna en förenkling av verkligheten och syftar inte till att 

förklara någon enskild individs förhållande till böcker och läsning. Den utgör endast en 

förenklad bild av den verklighet som framkommit i denna studies olika delar som kan 

underlätta förståelsen för fenomenet. Den bör ses som ett verktyg för förståelse och 

förhållningssätt snarare än en modell i vilken allt och alla kan passas in. 

 

Förklaringsmodell � Ungdomar i bokflödet 

1.   

På det första trappsteget befinner sig de ovana läsarna, de som sällan eller aldrig läser 

böcker.  

Motivation och behov 

Behoven bakom attityderna hos de ovana läsarna är ofta av en mer praktisk och 

nyttobetonad karaktär. Man har en cost-benifit syn på läsandet, d.v.s. man vill få ut lika 
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mycket av läsandet som det man lägger ner, det handlar om måluppfyllnad (jmf Schultz 

Nybacka 2004). Behovet är inlärt, förhållandevis ytligt och baseras på en vilja att uppnå 

önskade resultat. Motivationsfaktorn bakom behoven är nyttan. 

Attityder 

De attityder man på det första trappsteget har till böcker och läsning har en ganska 

utilitaristisk funktion, d.v.s. de är relaterade till grundläggande principer och belöning och 

bestraffning (Solomon 2004). Skolmiljön präglar förhållandet. Engagemanget till 

attityderna är dock lågt, det rör sig om ett tillmötesgående och attityderna kan snabbt 

förändras beroende på om personen får tillgång till andra attityder. 

ABC-modellen 

Affect � hur konsumenten känner inför böcker är ett avstånd och en hög tröskel. 

Behavior � konsumentens intention att göra någonting i förhållande till böcker är, om 

man inte är tvungen, ingenting. 

Cognition � de övertygelser konsumenten har om böcker är ändå att det är någonting som 

är viktigt och nyttigt, om än svårt och jobbigt.  

Konsumentbeteende 

De ovana läsarna på det första trappsteget har ett ganska spänt förhållande till böcker som 

präglas av krav och prestationer. Engagemanget till produkten är högt, om än också 

motvilligt. Det höga engagemanget ger ett utökat problemlösande vid val av bok. �Fel� 

bok kan för dessa leda till att man inte vill läsa mer (Schultz Nybacka 2004). 

Referensgrupper har en viss betydelse för dessa personer, särskilt nyttopåverkande 

referensgrupper då man gärna vill tillmötesgå omgivningens förväntningar. Man tycker 

att det är viktigt med böcker och läsning men ger ett större värde till böcker som andra 

läser än de man själva läser. Ett exempel på en läsare som befinner sig på detta trappsteg 

är en läsare som enbart läser i skolan, de böcker skolan kräver att han/hon ska läsa.  

                                                     

2. 

De som befinner sig på det andra trappsteget är läsare som läser ibland eller ofta.  
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Motivation och behov  

De behov som ligger bakom attityderna hos dessa läsare är psykogeniska, d.v.s. behov 

som är starkt sammankopplade med kulturella värderingar och prioriteringar (Solomon 

2004). Det är ett socialt betingat behov och motivationsfaktorerna är sådant som kunskap, 

identitet och status. Den symboliska nyttan är väsentlig men även den praktiska nyttan då 

det mer praktiska eftersträvandet av t.ex. kunskap i förlängningen även kan leda till 

önskad status. 

Attityder 

Attityderna kan ha varierande funktioner d.v.s. vara förknippade med belöning och 

bestraffning (på ett socialt plan), självbildsuttryckande, kunskapsrelaterade och/eller 

egoförsvarande (Solomon 2004). Engagemanget till attityderna ligger emellan de högsta 

och de lägsta formerna av engagemang, det handlar om en typ av identifikation som i stor 

utsträckning formas för att efterlikna någon eller tillhöra en särskild grupp. 

ABC-modellen  

Affect � hur konsumenten känner inför böcker är en nyfikenhet och en dragning men 

också ett visst avstånd. 

Behavior � konsumentens intention att göra någonting i förhållande till böcker är ganska 

stor, man vill läsa och man gör det, enligt vissa normer och med lite ansträngning. 

Cognition � de övertygelser konsumenten har om böcker är att det är någonting som är 

mycket viktigt och nyttigt, om än också lite svårt och jobbigt.  

Konsumentbeteende 

Läsarna på det andra trappsteget har ett inte helt avslappnat och ganska normbetonat 

förhållande till böcker och läsande. Man vill läsa �rätt� sorts böcker och avslutar i princip 

alltid den bok man påbörjat trots att man kanske inte tycker så hemskt mycket om den. 

Läsandet ses som något krävande, men ofta i en positiv bemärkelse. Man har ett relativt 

högt engagemang till produkten och således ett utökat problemlösande, det gäller att hitta 

�rätt� bok i förhållande till den identitet eller status man önskar uttrycka. Referensgrupper 

har en viss betydelse, man lyssnar gärna till experter men vill även tillmötesgå 

omgivningens förväntningar och efterlikna personer för att på detta sätt stärka sin 
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identitet. Boken som objekt har ett stort värde för dessa personer och man köper gärna 

böcker, om än bara för att ha dem i hyllan. Exempel på en person som befinner sig på 

detta trappsteg är någon som gärna läser det skolan kräver att han/hon ska läsa och utöver 

det även läser på fritiden, och då helst böcker som tillhör det litterära kanon eller har 

biografiska inslag.  

3. 

På det sista trappsteget, mitt i själva bokflödet, står de vana läsarna, de som läser ofta och 

mycket. 

Motivation och behov  

För dessa läsare står njutningsbetonade behov i centrum och man vill gärna förlora sig i 

de olika världar som står till buds. Det handlar om en åtrå snarare än en tillfredställelse av 

en brist (jmf Gabriel & Lang 1995). Motivationsfaktorerna är varierande och kan handla 

om sådant som njutning, avkoppling och en lustfylld kunskapsinlärning. 

Attityder  

Attityderna problematiseras inte och kan ses som uttryck för personens grundläggande 

självbild och värderingar i förhållande till böcker, man definierar sig själv som en 

�bokslukare� och attityderna kan därför sägas ha en värde-uttryckande funktion. 

Engagemanget till attityderna är högt och är således svårt att förändra då attityderna är 

internaliserade och utgör en del av personens värdesystem. 

ABC-modellen  

Affect � hur konsumenten känner inför böcker är en lust och en delaktighet. 

Behavior � konsumentens intention att göra någonting i förhållande till böcker är stort 

och man läser mycket och avslappnat. 

Cognition � de övertygelser konsumenten har om böcker är att det är någonting som är 

mycket viktigt och nyttigt, ibland svårare men oftast lätt och roligt.  

Konsumentbeteende 

De vana läsarna på det tredje trappsteget har ett avslappnat förhållande till böcker och 

läsning och bryr sig inte särskilt mycket om normer. Inställningen till böcker bygger 
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mycket på principen om att �förlorar jag en står det mig tusen åter� (jmf Schultz Nybacka 

2004). Då boken som produkt är familjär är produktengagemanget lågt och 

problemlösandet begränsat. Man är insatt i bokmarknaden och kan utan problem 

manövrera sig och välja bland de olika böckerna. Ett exempel på en person som befinner 

sig på detta trappsteg är någon som läser mycket och ofta, både i skolan och på fritiden 

och obehindrat söker rätt på nya författare och rör sig mellan genrer. 

MARKNADSFÖRING/PÅVERKAN 

För de många ungdomar som befinner sig på det nedersta trappsteget upplevs tröskeln till 

böcker och läsande som hög. Man tycker att det känns svårt och kravfyllt och mer som 

någonting för andra än för dem själva samtidigt som man också tycker att det är viktigt 

med läsning. Då läsvanor och attityder till böcker har ett starkt samband med sociala 

förhållanden och lästradition kan det kanske tyckas vara svårt att nå dessa ur ett 

marknadsföringsperspektiv och fokusgrupperna visade också att de vana läsarna upplevde 

att det fanns mer reklam för böcker än de ovana. Men läsning är någonting man lär sig, 

kulturkonsumtion är något som fungerar ackumulativt och forskning visar också på något 

man kan kalla en positiv läsväg, att man från lättare litteratur så småningom söker ett 

större motstånd i läsandet (SOU 2005:12). För att nå dessa ovana läsare och få in dem i 

bokflödet är tröskelsänkande åtgärder viktiga. Både Ulibarri (2005) och Lopez & García 

(2002) talar om en mer segmenterad marknadsföring som poängterar verkens egenskaper 

som ett alternativ. En marknadsföring inriktad på ungdomar skulle kunna sänka tröskeln 

genom att få de unga, ovana läsarna att känna att böcker och läsande är någonting för 

dem och inte något svårt och otillgängligt. Mycket information och reklam kan fungera 

som en guide i bokflödet (jmf Schultz Nybacka 2004) och det kunde också vara bra att 

fokusera på de saker Polesie & Strid (1997) föreslår, d.v.s. det man kan få ut av att läsa 

böcker snarare än böckerna i sig. Referenspersoner, som t.ex. kändisar och en 

lättillgänglig förpackning, m.a.o. ett för ungdomar attraktivt omslag är andra faktorer som 

skulle kunna ha en tröskelsänkande påverkan. Vad gäller de ungdomar som befinner sig i 

gruppen på den andra trappsteget, de som läser men för vilka kulturella värderingar och 

normer i hög grad präglar läsandet, kan liknande marknadföringsåtgärder också få effekt. 

Även de påverkas i hög grad av olika typer av referenspersoner i sitt förhållande till 

läsning. Hos denna grupp finns redan en dragning mot och ett intresse för bokflödet men 
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risken att dessa faller ur läsvanan är större än för dem på det översta trappsteget. 

Attityderna handlar i stor utsträckning om identifikation och efterlikning och med nya 

förebilder eller ändrat beteende hos de nuvarande förebilderna så kan förhållningssättet 

gentemot böcker läsning också ändras och intresset avta. Detta till skillnad från de djupt 

internaliserade attityderna hos dem på det översta trappsteget. Den typ av marknadsföring 

som föreslagits ovan för de ovana läsarna skulle även kunna ändra denna mellangrupps 

beteende till ett något mer avslappnat och med så småningom mer internaliserade och 

bestående attityder. Det är dock också möjligt att en �popularisering� av böcker gentemot 

ungdomar skulle kunna få motsatt effekt för dessa läsare. Det är svårare att uttrycka 

identitet och social distinktion med någonting som upplevs som populärt och tillgängligt 

för alla eftersom nivåskillnaderna minskar. Att dessa läsare i fokusgruppsdiskussionerna 

menade att de inte skulle påverkas av kändisar och, när jag ställde frågan, inte heller 

trodde sig skulle kunna påverkas negativt i förhållande till böcker av att någon de inte 

respekterade hyllade en bok kan tolkas som risken för detta trots allt inte är så stor. En 

mer ungdomsinriktad marknadsföring skulle alltså kunna gagna även den andra gruppen i 

det att förhållandet till böcker kunde bli mer avspänt. Möjligheten till social distinktion 

skulle minska något men möjligheten att göra detta inom bokflödet skulle fortfarande 

finnas. 

 

Viktigast av allt, för alla tre grupper, tycks dock tillgängligheten vara. Med böcker som 

en naturlig del av omgivningen blir det lättare att välja att läsa, ett val som verkar behöva 

kännas fritt och lustfyllt för att fylla en läsfrämjande funktion. 
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KAPITEL 6 � SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 

I detta, sista kapitel, återkopplas genom slutsatser till studiens syfte och förslag till 

framtida forskning ges. Slutligen görs också några vidare reflektioner kring studiens 

relevans i ett samhällsperspektiv.  

SLUTSATSER 

Av tidigare forskning framgår att ungdomars konsumtionsbeteende i förhållande till 

böcker påverkas i första hand av sociala och kulturella förhållanden och lästradition i 

hemmet, något som också gällde för deltagarna i fokusgrupperna. Dessa förhållanden styr 

i hög utsträckning de värderingar, motiv och attityder som ungdomar har i förhållande till 

böcker och läsande. Läsning verkar också under en ackumulativ logik, ju mer man läser 

ju mer vill man läsa. Resultatet av fokusgruppernas diskussioner utmynnade med hjälp av 

tidigare forskning genom den teoretiska referensramen i en förklaringsmodell av de 

övergripande strukturerna hos dessa motiv och attityder med tre grupperingar. 

 

• Ovana läsare upplever läsandet som något svårt och kravfyllt, snarare till för 

andra än för dem själva. Tröskeln till bokflödet är hög. 

• Mer vana läsare upplever inte tröskeln som fullt så hög men förhållandet till 

läsandet är fortfarande ansträngt och bygger i stor utsträckning på normer och en 

önskan om social distinktion. 

• Slutligen finns bokslukarna, de vana läsarna som har ett avspänt förhållande till 

läsningen som baseras på njutning. De upplever ingen tröskel och inte heller de 

andra problem som mindre vana läsare kan känna i förhållande till läsnormer och 

manövrering i bokflödet. 

 

Tillförlitligheten i slutsatserna kan ifrågasättas i.o.m. den brist av icke-läsare och killar 

som finns i fokusgrupperna p.g.a. problem i urvalsprocessen. Denna brist har dock till 

viss del täckts genom att resultat från tidigare forskning använts som stöd och jämförelse 

när fokusgruppsdiskussionerna analyserats. 
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Med förklaringsmodellen kan man nå en ökad förståelse för de underliggande motiv och 

attityder som påverkar ungdomars konsumtionsbeteende i förhållande till böcker. För att 

sänka trösklarna och påverka attityderna föreslås i enighet med tidigare forskning en mer 

segmenterad marknadsföring, ett ökat fokus på referenspersoner och böckers omslag samt 

framförallt en ökad tillgänglighet. 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER  

Det skulle vara av intresse att fördjupa denna studie med ett större empiriskt material för 

att kunna belägga tillförlitligheten i, och utveckla, den förklaringsmodell som studien 

resulterat i. Man skulle också kunna studera närmare vilka olika 

marknadsföringsstrategier som skulle kunna passa de olika segmenten i modellen. Att 

göra en studie med ett längre tidsperspektiv, att undersöka individers förhållande till 

böcker under olika stadier av livet skulle också kunna generera intressanta resultat kring 

hur attityder och motiv i detta sammanhang utvecklas och påverkas av sociala och 

kulturella faktorer samt vilka konsekvenser det har i förhållande till utbildning, 

inkomstnivå och levnadssätt. Att anlägga genus-, klass- och/eller etnicitetsperspektiv på 

dessa studier skulle kunna fördjupa förståelsen för fenomenen ytterligare. 

VIDARE  REFLEKTIONER KRING STUDIEN I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV 

För att minska upplevelsen av trösklar behöver böcker och läsande bli en naturlig del av 

omgivningen. En mer segmenterad marknadsföring skulle troligen få positiva 

konsekvenser för ungdomars upplevelse av böcker. Samtidigt tillåter troligen inte 

förlagens ekonomi sådana marknadsföringsinsatser då Sverige är ett ganska litet 

språkområde. För att locka ungdomar till läsande, för att få in dem i bokflödet tror jag att 

de måste känna att böcker också tillhör dem. Upplevelsen hos de ovana unga läsarna är 

på samma gång att man är en bättre och finare människa om man läser och att läsandet 

inte är någonting för dem vilket kan få uppenbara konsekvenser för självförtroendet. Jag 

anser att vikten av att få in ungdomar i bokflödet inte enbart handlar om bokmarknadens 

framtida överlevnad, utan att det också är en viktig samhällsfråga. Läsande hör samman 

med övriga skolprestationer och kan i slutändan också få konsekvenser för sysselsättning 

och lön. Att en stor grupp ungdomar, främst pojkar i de lägre socialklasserna (Johnsson-

Smaragdi & Jönsson 2002) står utanför bokflödet tror jag kan bli ödesdigert för det 
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framtida samhället. Det är därför verkligen viktigt att försöka sänka de upplevda 

trösklarna och minska känslan av svårigheter med böcker och läsande. Tron på böcker 

måste verkligen få finnas kvar och det är också viktigt att det finns ett brett utbud av titlar 

och böcker som kräver mer, som är svårare, med ett större motstånd. Men denna respekt 

för och tro på böcker får inte förvandlas till en rädsla. Den sociala distinktion som av 

många görs genom läsandet kan man nog inte komma undan, människor är intresserade 

av olika saker, identifierar sig med olika saker. Jag anser att det viktiga är att låta denna 

identifikation och distinktion ske inom bokflödet, utan att lämna människor utanför 

läsandet och således också utanför delar av språket och kulturella arv och i förlängningen 

kanske även arbetsmarknaden. En bok som idag räknas som en klassiker är inte 

nödvändigtvis språkligt komplicerad, i själva verket har de flesta klassiker blivit sådana 

just för att många människor läst och uppskattat berättelsen. Ändå lyckas benämningen 

�klassiker� skrämma bort många ungdomar. Detta tycks bero på att det talas om dem och 

för att de presenteras på ett sätt som ungdomar inte förstår eller är intresserade av att 

förstå. Jag tycker också att man på många håll verkar ha glömt att man inte lär sig att läsa 

genom den svåraste boken, föraktet som finns för lättsammare litteratur motverkar i 

förlängningen kanske även den mer komplicerade litteraturen. Läsning är en tränings- 

sak och någonstans måste man ju börja. Jag tror att den verkliga utmaningen för 

bokbranschen och för samhället ligger i förmågan att öka tillgängligheten av böcker, att 

ta ner böckerna från en upphöjd piedestal och låta dem cirkulera fritt bland alla 

människor. Att göra böcker till ett samtalsämne, bland kända människor i alla kategorier 

och i fikarummen på olika arbetsplatser, att sälja böcker på alla möjliga platser och i alla 

möjliga former är viktigt för att sänka trösklarna, öka känslan av delaktighet och således 

öka lusten till läsning. Ungdomar ska inte behöva stå på tröskeln till bokflödet. Där finns 

plats för alla. 
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BILAGA 1 
 
TEMA/INTERVJUGUIDE 
 
LÄSNING 

• Varför tror ni att man läser? 
 
• Varför läser du? 
 
• Varför läser du inte? 

 
• Vad gör man istället? 

 
• Är det viktigt att läsa? Vem säger det? Varför? 

 
• Är det roligt/trist att läsa? Varför? 

 
 
BOKKÖP 

• Hur ofta köper ni böcker?  
 

• När vill ni köpa böcker? Vilka böcker vill ni köpa? När vill ni läsa? 
  

• Får ni böcker i present ibland? 
 

• Av vem? Läser ni dom? 
 
• hur tänker ni när ni köper en bok? Impuls? Har ni bestämt redan innan ni går in i 

affären? 
• Var köper man böcker, i bokhandel, pocketshop, pressbyrån, Internet? 
 
• Hur upplevs bokhandeln, är det en rolig miljö? Känner man sig bekväm? 
 
• spelar boken som �sak� , någonting man kan röra vid, någon roll? E-bok? Ljud-

bok? 
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BOKVAL 
• Hur väljer ni böcker? 

- omslag 

- rekommendation (kompisar? Anhöriga? Lärare?) 

- författaren 

- bokpris 

- litterära pris 

- topplistor 

- baksidestext 

- recensioner 

- genre/innehåll 

- handling 

- reklam 

 

• Vad är intressant att läsa om? Vad tänker man om �klassiker�? 

 
TYPLÄSARE 

• Hur ser en typisk bokläsare ut? Hur är den, vilka egenskaper har den, vad tycker 

ni om dom? Kvinnligt/manligt? Tufft/töntigt? 

• Om kändisar läste/rekommenderade böcker? 
 

MARKNADSFÖRING 

• Märker ni av någon reklam för böcker? 

• Tycker ni att bokhandeln och förlagen gör någonting som lockar er? 

• Vad skulle få dig att läsa mer? Vad vill du läsa mer om/av? 

 
 
 


