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Förord

Fjärde VärldenDen bestär delar jordklotet,storaav storaav ex.
delar Afrika söder Sahara, utarmade landsbygdsomräden iav om
Latinamerika och den ocksåAsien. Men närvarande praktisktiär

land, ochvarje stad, den socialavarje utslagningensitaget nya geo-
grafi. formasDen amerikanska innerstadsghetton,i spanska enklaver

ungdomsarbetslösa, franska förortsmagasin med nordafrikaner,av
japanska Yoseba-kvarter, asiatiska megastäders käkstäder. Och den
befolkas miljoner hemlösa, prostituerade, kriminaliserade, brutali-av
serade, stigrnatiserade och sjuka kan läsa.inte De utgörpersoner som
majoriteten områden,i nägra andra,minoriteten och liteni mino-en
ritet i priviligieradenägra miljöer. överallt deMen antal,iväxer

bliroch allt synliga, informationskapitalismens och väl-mer mer
färdsstatens politiska sammanbrott intensifierar den sociala utslag-
ningen

sekelslutetsI betydande samhällsvetenskapliga Verkett av mest ana-
lyserar spanjoren Manuel Castells bl.a. den globala informations-
ålderns sociala bakgårdar. hans läskunnigheten.Ett Hanärtemaav
hävdar människas oförmåga bruka avgörandeatt ären att texter ett
hinder för komma arbetsmarknaden.in Analfabetismen hängeratt

med låginkomstjobb fattigdom.och Hälftennära desamman av
amerikanska medborgare har den läsförmågan lever isämstasom
fattigdom. Majoriteten de fängelsernaintagna i USA ärav

1Castells, Manuel The Information1998 Age. Enconomy, andSociety
Culture. Volume End ofMillenium.III: Oxford: Blackwell, 164s.
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FÖRORD

leder tillellerläsaOförmågananalfabeter. uppstårfunktionella att ur -
fattigdom.-

uppmärksammaDemokratiutredningenvilldebattbokenden härI
historiskademokratinssvenskaför såväl denbetydelseläsandets

författa-brevform villfördjupning.framtidadess Igenombrott som
demo-betydelseoch bildningens ifunktionläsandetsdiskutera enren

och reflekteratskrivandeför läsning,argumentationkrati. Det är en
kritik vadocksåinnehåller denDärförståndpunktstagande. moten

brådskandetsnämligendemokratin,hotförfattaren motsomser
anti-intellektualismen.snuttifieringen ochförytligandet,nervositet,

politiskaallaocksåinformationtill internetökad tillgångEn men-
hota kun-paradoxaltkanoch promemoriorutredningartexter, -

bättremedborgarenläsvanorGodaskapsutvecklingen. gör att om-
demokratin.läsandekunskap.informationen tillvandla Utan urartar
Demokrati-för innehållet.författarenDet är ansvararensamsom

till det.ställningledamöter har tagitutredningens inte

Erik Amnå
Huvudsekreterare



Läsarna och
demokratin

brev till det Sverigeläsandeett-

Mälarhöjden den 21 september 1998

Högt värderade läsare

l dag kan Sverige fira 150-årsminnet viktig händelseav en som
utspelades Frillesåsi socken och Fjäre härad i Halland.norra
När påmörkret fallabörjade kvällen den 21 september 1848
vandrade liten människor till stranden vid Vallers-en grupp ner
vik. Fem män och kvinna vadade i det kalla havsvattnet.uten
En dem den danske baptistpastorn A P Förster och hanav var
lät döpa de övriga i Jesu De första baptistdopen inamn.
Sverige hade Efteråtdärmed ägt samlades irum. gruppen en

vid någonBorekulla därifrån.stuga kilometer Där bildades
Sveriges första baptistförsamling. Den aftonen avslutadessena
med firadeatt nattvard. Detta födelseögonblicket förman var
Folkrörelsesverige.

De klassiska svenska folkrörelserna väckelserörelsen,-
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen gjorde avgörande-
insatser för Sveriges demokratisering. Inte minst viktigt attvar
de utvecklade förhållningssättoch spred ett till det skrivnanytt
ordet.

Detta brev skriftspråketsskall handla och läsningens be-om
förtydelse demokratin. Först frågantänkte jag sätta i ett

historiskt perspektiv. Därefter någrakommer fakta reflexio-och
läsandets ställning i dagens Sverige.ner om

Låt återvändaförst till de svenska folkrörelsernasoss
genombrottstid



LÄSARNA OCH DEMOKRATIN

Folkrörelserna demokratinbyggde

Baptistsamfundet folk-Svenska kan räkna äldstasig Sverigessom
fanns fristående förerörelse. det organisationer i SverigeMen även

föreningar kom frånviktigaste impulserna till dessa USA.De1848.
frivilliga och frånuppstod början 1800-talet antaliDär ett stortav

fristående syftadestatsmakten medborgarsammanslutningar som
problem. Kunskapentill lösa ekonomiska, sociala eller andraatt

föreningar fick effektiv spridning Alexisdessa i Europa genomom
fol/eväldet Amerikade Tocquevilles bok slutetiOm i utgavs avsom

Gustafsvenska. Erik1830-talet och snabbt tillöversattessom
konstateradeGeijer 1844:

tidens räddningsmedel.Associationsprincipen Spräng-är - - -
de exklusiva rättigheter förhärdade korporationernaningen iav

frigör den naturliga associationsandan. industriellt ochjust I- - -
finansiellt, och vetenskapligt, moraliskt och religiöstlitterärt ii

denna associationsanda. Alla dessa bolag,hänseende visar sig nya
sällskap, föreningar för och för allmänna ändamål, höra tidensegna
tecken till.

Även och Almqvist skrevFredrika CarlBremer Jonas Love om
organisationsväsendet andra länder och förespråkade förenings-i
bildning skulle hörsammas. Underuppmaningari Sverige. Deras

friabörjan och 1800-talet skapades organisationermitten mångaav
vid sidan statsmakten parallellt med självständiga aktiebolagattav

första aktiebolagslagstiftningavlöste skråväsendet. Också Sveriges
tillkom 1848.

första dominerades högre samhälls-organisationsvågenDen av
skikt och främsta betydelse möjligheterna tilldess visaattvar

utanför de traditionella hierarkierna. gälldeorganisering Det t.ex.
för Svenska Nykterhetssällskapet bildades och i1837 somsom

hade medlemmar.1840-talet Organisatio-mitten 100 000över
leddes och andra ståndspersoner och lokal,någonprästernen av

folklig förknippar med folkrörelse-verksamhet den dagitypav
arbete förekom inte.
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inleddes med baptistdopenorganisationsvågDen 1848som
stoddet ståndspersonerinnebar inte inågot Nunytt. somvar

första baptistförsamlingen, FredrikOrdföranden denledningen. i
från fattigt,belysande exempel: kornNilsson,Olaus Hanär ettett

tidigt till ochfiskarhem Hallandskusten, gicksöndersupet sjöss
kontakt med metodismenkom i18-åring i USA.som

fram omfattande lokalfolkrörelserna detdeI växte ennya
mötesformer utveckla-verksamhet. tradition demokratiskaEn av

allvar då SvenskaVäckelserörelsens börjadedes. expansion
börjadeMissionsförbundet bildades Nykterhetsrörelsen1878. växa

grundadesefter första svenska logen idå den IOGTåret av
Göteborg.

roll föroch nykterhetsrörelserna speladeFrikyrko- storen
Därifrån hämtadeden tidiga arbetarrörelsen.utvecklingen inom

mötesformerna. Inflytandetocharbetarrörelsen organisations-
den refor-från frikyrko- och nykterhetsrörelserna bidrog till att

Nykterhetsrörel-segrade den revolutionära.mistiska linjen över
modernablev mönsterbildande dåvalintendenturer parti-sens

byggas 1910-talet.börjadeapparater upp
bestodfolkrörelsernas bidrag till demokratiseringen inteMen

Organisationsform.de utvecklade demokratinendast Dei att som
för demedborgarskola utgjorde basenockså den många avsomvar

politiska demokratinpolitiskt aktiva skulle driva denigenomsom
Efter första andrakammarvaletbemanna dess detoch institutioner.

för tredje-med allmän och lika två1911rösträtt män nästanvar
fjärdedelabsolutister ochdelar kammarens ledamöter en varav

frikyrkligt organiserade.
folkrörelsernas för demokratin låg alltsåinsatserMen även

rörelsefolket särskiltutveckladeplan, nämligen ettannat attett
förhållande till det skrivna ordet.
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De kallades läsare

Väckelserörelsens folk oftakallades nedsättande för "läsare.
Ordet hade 1700-talet ochi mitten det betyder,uppstått enligt
Nationalencyklopedins ordbok, "anhängare självständig kristenav
väckelserörelse med stark inriktning bibel-egna, noggranna
studier". Ordet syftade alltså den pietistiska rörelsen ladesom

vikt vid den personliga gudsupplevelsen ochstor represente-som
rade självständigt förhållningssätt till de religiösaett nytt, texterna.

samlades enskilda böne- och predikosammankomster,Läsarna i
s.k. konventiklar, leddes lekmän. 1820-talet börjadePåsom av
bibelsällskap och kolportörer landet spridai traktater,runt attom
dvs. religiösa uppbyggelse- och agitationsskrifter väldigai
upplagor. fick utbredningLåseriet sin Norrlandi därstörsta
avståndet förtill kyrkan alltför för möjliggöramånga stort attvar
regelbundna gudstjänstbesök.

Egentligen hade denna religiösa sammankomster för-typ av
bjudits konventikelplakatet fråni statskyrko-1726 som gav

monopol förkunna evangeliet och utdela sakra-prästerna att
delar radikaliseradespietismen börjanDå i 1800-menten. av av

talet, samtidigt väckelserörelser nådde från fram-Sverigesom nya
för allt Storbritannien och skärptesUSA, motsättningarna i
religionsfrågan. Konflikten till kamp mellan det gamlaväxte en
överhetssamhället, där statskyrkans prästerskap utgjorde ett
viktigt inslag, och de kraven frihet, jämlikhet och broder-nya
skap.

Väckelserörelsen bidrog till demokratins utveckling i Sverige
kräva religionsfrihet och framhålla betydelsenattgenom attgenom

den enskilda människans relation skriftligatill de urkundernaav
och därmed för och söka tillsin sanningrätten vägattvar en egen
och bildning.

Baptistdopen Vallersviki det stillsamma skeen-trots yttrevar,
det, samhällsordningen. Nilsson dömdesF Oett motuppror av

den april till landsförvisning.Göta Hovrätt emigrera-26 1850 Han
de Danmark tillvia Flera andra baptister dömdes till fängelseUSA.
eller emigrerade. Trots detta rörelsen. höll Baptistsam-1857växte
fundet första rikskonferenssin och medlemstalet då 400.1var ca
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dethanförsvar inför hovrättenhävdade sitt trottNilsson i att
ovillkorligaförmån, ockhöga minallenasticke min utanvara,

källa den Heligadess egenteligasökaplikt, sanningenatt ur -
erkännesLutherska KyrkandenSkrift, även varaavsom

ochbör läras,Religionenför allt vadgrundregelen i trossom
Skrift blivitHeliga migstuderandet denharhållas. Följaktligen av

Skrift harfrån den Heligamaktpåliggaiade. Endastochallt mermer
håller.lärobegrepp jaginhämtat dejag som

religionsfriheten ochfördes hård strid1850-taletUnder omen
för-baptisternaliberala istatskyrkomonopolet. Den togpressen

uppmärksammades internatio-Religionsförföljelserna ävensvar.
försökteLord Palmerstonbrittiske premiärministernnellt och den

resultat.baptismen.tolerera Kon-förmå Sverige Kampenatt gav
dissenter-komavskaffades ochventikelplakatet två år1858 senare

Svenska kyrkanutträdagjorde det möjligtlagen att omursom
samfund.evangeliskt årinträdde Sammasamtidigt i ett annatman

för tid tillhan återvände Sverige.Nilsson ochbenådades F O en

Sättet läsaatt

medel tillriksdag anslåbeslötsedan Sverigesprecis årFör 100 att
näringsförhållan-ochkultur-handbok Sverigesstatistisk överen
och utkomfickSundbärgStatistikernden. 1901Gustav ansvaret

innehållerland ocbfolk.1000-sidiga boken Denden Sveriges en
vid förra sekel-Sverigebred alltexposé värtär att veta omom som

skiftet. läskunnigheten bl.a.:stårOm

kändt,allmänneligentordeHvad fol/enpplysningen angår, attvara
för-mycketskandinaviska folken härutinnan intagasamtliga de en

konstenegendomligtdelaktig ståndpunkt. SverigeFör är, attatt
underredanutbreddhos allmäntläsa innantill bok variti oss

andligåstadkommitsfolkHäraf har hos Sverigesgenerationer. en
för fortsattgrundvalovanligt soliderbjudermognad, ut-ensom

bildning.
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del för den högaEn läskunnigheten tillskrivs läsarna:justäranav

Under 1700-talet befordrades folkbildningsarbetet ganska mycket
den pietistiska rörelsen, den utomordentligagenom som, genom

vikt den tillade bibelns läsning, helt naturligt intresseramåste sig
för läsekonstens utbredning.

den utbredda läsningen harMen äldre i Sverige Redanså.änanor
1600-talet läskunnigheten spridd bland allmogen. Läsunder-var

visningen kommenderad uppifrån och dominerades katekes-var av
inlärning och inpräntande dess levnadsregler. Kunskapernaav
kontrollerades husförhör, vilket innebar oftagenom att texten
pluggades och redovisadesin utantill.

gamlaDet patriarkala samhället vertikalt organiserat.var
Kyrkan och skolan ingick deni lokala överhet höll vakandeettsom

folket. Folkskolan ingick detta ideologiskai projekt.öga över
Utantilläsning viktigt inslag och eleverna fick lära sigettvar att
kommando rabbla katekesen.

Idéhistorikern Ambjörnsson hävdarRonny läsarna iatt
väckelserörelsen stod för helt annorlunda förhållningssätt tillett

läste förinte läraDe antalsig regler utantill. Derastexten. att ett
läsning hade begrundan gälldesig. Det till detsigövermer av att ta
lästa och samtala budskapet med likasinnade. Detta sättatt om att

fördesläsa vidare till de folkrörelserna,andra de för denutan att
skull det religiösa budskapet.övertog

äldre "katekesläsningen"Den led överhetensi discipline-ettvar
Ävenundersåtarna.ring "folkrörelseläsningen forminnebarav en

disciplinering, det frågan disciplineringinre därav men var om en
den enskilde lärde kontrollerasig tanken och känslorna,att en
slags distansering möjliggjorde överblick och reflexion.som

Läsningen representerade skötsamhetsideal kravensamma som
nykterhet, renlighet och ansvarstagande för självsig och om-

givningen. Ambjörnsson konstaterar de klassiska folkrörelsernaatt
tillsammans formade kultur där nykterhet, bildning och någoten

kan kalla inriktning idéer och idédebatt utgjorde hörn-man
stenar:

10
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agerande, utopin,också,formulerar dessa sittSamtidigt genom
framtiden. utopi justförde Det äräven somentog ansvaromsom

bli oändligt bättreförnuft: världen kanochhandlar resonemangom
hela,detoch tillsammans igenomslårbara resoneraross nerom
framkommitde åtgärdersedan vidtaroch ochlugnt sansat, som

lite tråkig,lite präktig,svenskkalla detta utopi,till. Låt men,enoss
ansikte.med mänskligtändå, utopien

stod folkrörel-läsningeftertänksamviktenbetonaGenom att av
språketmedborgarskolning. skrivnaför avgörande Det ärserna en

nödvändigttalade och detdetoch artikuleratabstrakt än varmer
offentligadenför kunnabehärska detta erövraatt scenen.att

behärskaskulle lära sigbemedladefrån mindreMänniskor grupper
anspråkoch därmed kunnaoffentliga språketdet göra att ta

samhället.maktenoch iledningen
mindre delendastideologiska litteraturenDen upptog aven

föreningsbibliotek.folkrörelsernasoch utlåningenbokbeståndet i
växande betydelse.med tidenfickSkönlitteraturen en

första1900-taletsdet underAmbjörnsson konstaterar att
framarbetarrörelsenochnykterhets-decennier inom växer ett

underordnat läsningenläsning, där det lästakrav så säga äratt
loge ochmedlemmarna itycks viktigareverksamhet. Det attsom

läser vad de läser.förening än
populär-tidskrifter, detidningar,ideologiska litteraturen,Den

skapadeskrifterna och skönlitteraturenvetenskapliga mot-en
likställda människor.samtal mellanföroffentlighet, nyttett rum

menighetöverhet tillfråntilltalhandlade inteDet ett enenom
Över-andra lekmän.talade medsamtal där lekmänutan ettom

offentligamonopol dethade längreheten inte rummet.
offentliga samtalettill detsamtidigtFolkrörelserna bidrog att

framförde olika tankar,Skilda riktningarpluralistiskt.blev mer
mellanställninginför självställdes kravetvarför enskildeden taatt

kritiskaframväxten denfrämjadeuppfattningar.stridande Detta av
självstän-dentänkande konstituerarkritiskaoch detläsning som

demokrati.medborgarendiga i en
kraft upplysningens tjänst.mäktigutgjorde iFolkrörelserna en

folkrörel-klassiska svenskadevärldskrigets slutVid första trevar

11
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ungefär lika med vardera drygt med-250 OOOstoraserna vuxna
lemmar. fjärde svenskVar samtidigt medlem i någonvuxen var av
dessa rörelser. höga medlemsomsättningenDen och de omfattande
aktiviteterna nådde utanför medlemsledenmånga gjordesom att
huvuddelen befolkningen kom kontakti med dessa folkrörelser.av

Alla uppskattade inte breda folkgrupper detta sätt eröv-att
rade plats det offentligai Arbetarrörelsen detmötteen rummet.
hårdaste motståndet medan väckelserörelsen snabbast blev accep-
terad flesta.de i kretsar, framföralltMen vissa kring Svenskaav
kyrkan, fanns länge kvar misstro läseriet. kan finnaVi dettamoten

teologiprofessorni vid Lunds universitet Hjalmar Fredrik
Holmquists ordet läsare" Nordisk Familjebo/ei 1912:text om

specifikt svensktLäsare ord, afser endastär närmastett som ett
kännetecken, nämligen flitigt läsande bibeln och andrayttre ett

uppbyggelseskrifter, och tillägges enligt språkbruket sådana, som,
tillhöra från statskyrkannågot bestämdt af-ögonenutan att

söndradt kyrkosamfund, med fallandei trägenhet sig åten egna
bibelläsning eller bevista religiösa sammankomster med ängs-samt

noggrannhet iakttaga vissa för det kristliga lifvet iutvärtes,
själfva verket likgiltiga ting.

Folkrörelsefolket ägnade sig naturligtvis enbartinte läsa ochatt
Ävenskriva. den muntliga kommunikationen viktig formivar av

upplysande föredrag, resonerande samtal studiecirklar,i svavel-
osande helvetespredikningar och våldsamma agitationstal mot
brännvinet eller kapitalismen. eftersom lästeMen sättet man
hade grundläggande påverkan tänkandet, påverkade detsåen
också indirekt det talade och lyssnade på.sätt Försom man att
förstå skriftens och läsningens mentala och samhälleliga betydelse
kan det platssin djupdykning historien.igöraattvara en

I begynnelsen ordetvar

begynnelsen ordet.I Och ordet talat. Tore språk-Janson,var var
professor i Göteborg, hävdar talade språk den har iatt typav
dag, har förekommit i minst kanske betydligt längreår,40 OOO än

12
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skriftsystemetförstabetydligtSkriftspråket Detså. är yngre.
sumeriska riket.sedan detuppstod för iår2005

vattenflödet Eufrat och Tigrisvid den tiden ihände sigDet att
förförsörjningsproblem be-allvarligavilket skapademinskade,

upphörde vattentillström-flodförgreningarfolkningen. vissaI
dåmänniskoröverleva söktehelt. kunna signingen Förnästan att

befolk-färskvatten. ökadetillmed bättre tillgång Detområdentill
Även här hadeskapade problem.dessa områdenningstrycket i

oförändrad.jordoch tillgångenminskattillgången vatten var
moder. VaduppfinningarnasbekantNöden är som nusom

världenssamhällsbärande sumeriskaskapades de prästerna varav
hierarkisktempelkapitalismen.sumeriskahögkultur, denförsta En

bevattnings-uppstod kundesamhällsorganisation organiserasom
människorna.arbetsfördelning mellanoch åstadkommasystem

dehöjas, vilket löstejordbruketkunde avkastningen iDärigenom
försörjningsproblemen.akuta

behövdedenna arbetsorganisationadministrerakunnaFör att
för bokföringenoch klarabokföringssystemprästerna attett var

denskriftsystem.utvecklade Detta system,tvungna att ett sume
skriftspråk.äldstakilskriften, världensriska är

Bildskrift ljudskriftoch

hieroglyfer ochkilskriften liksomsumeriska egyptiernasDen är,
bildskrift tecknet avbildarideografer, därkinesernas någoten

fleraellerföremål teckenverkligheten. Varjei ettrepresenterar
språkljud.fallbegrepp och i vissa även ett

mångtydigaochalltsåbildskriftssytem består mångaDessa av
varförskrivkonstentecken. lära behärskalång tid sigDet atttog

bestodelitendast skrivkunnig.välutbildad elit Denna avvaren
huvudsakligenhandladeknutna till Texternaämbetsmän staten.

regentlängderbyggprojekt,skatter,statsangelägenheter somom
och religion.

bildskriftenmed tidens medanförändrastalspråkAlla gång är
ochmellan talatinnebär avståndetoföränderlig.relativt Det att

läravarför det blir sigökar med tiden,språk svårareskrivet än att

13
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skrivkonsten. först läraMan måste sig språk längreinteett som
talas.

och VärldensEgypten Kina långlivadetvå ochär mestav cen-
traliserade högkulturer där skriftsystemet bevarades i årtusenden.

stark behöverEn starkt språk och den starka stödjerstat ett staten
samtidigt språket. skriftspråk bidrogDeras till bevaraatt normer,
föreställningar och samhällsordning. gamla tecknen bevaradeDe
gamla begrepp med hjälp konservativ skrivkunnig elit,som, av en
vidmakthöll gamla strukturer.

kan haDet de skrivkunnigavarit så ämbetsmännent.0.m. att
medvetet strävade efter komplicera skriftspråket för däri-att att

de privilegier skrivarna hade. förhållnings-Dettavärnagenom som
förekommer bland byråkrater tid,i devårsätt ännu även om

språkliga teknikerna kan skilja Sålundasig. tycks skol-varjet.ex.
reform i medföraSverige helt begreppsapparat skol-inomen ny
området det alla "utomstående skall avslöja djupasinatt
okunnighet fort de skolan.så sigyttrar om

det finns också heltMen utforma skrift-sättett annat att
började utvecklasDet knappt årtusenden dentvå änsystem. senare

sumeriska kilskriften, korsvägen mellani Medelhavet och karavan-
från Eufrat, Tigris och Nilen.vägarna

skriva den fonetiskaDetta skriften, där teckenvarjesätt äratt
symboliserar ljud talspråket.i äldsta fonetiska skriftspråketDetett
skapades omkring kanaanéerna,år folkgruppKr.1500 av en som
bodde nuvarandei LibanonSyrien, och Israel och före-som var

till israeliter fenicier.gångare och
Fenicierna utvecklade för sedan den första utprägladeår3 000

handelskulturen världeni och de grundlade omfattande nätett av
städer och handelsstationer Medelhavet. samhälls-Feniciernasrunt

skildeorganisation frånsig avgörande högkulturerna längssätt
Eufrat, Tigris och Nilen. flodbaserade kulturernaDe starktvar
centraliserade, bl.a. för kunna reglera bevattningssystem ochatt
jordbruk. Fenicierna skapade decentraliserad sjöfartskultur dären
de avgörande affärsbesluten fattas olika handels-måste mångaav

spridda geografiskt område.män över ett stort
kunna denna handelFör organisera behövde feniciernaatt ett

smidigt skriftspråk lätt lära och kunde användasattsom var som
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fonetiska skriften uppfyllde dettaidkade handel.alla Densomav
och kunde tala språketoch entydigaTecknenkrav. om manvar

det skulle till ytterligarelätt lära skriva.det också sig Menattvar
fonetiska skriften fulländad.deninnovation innan varen

tillhebreiskan, dotterspråksaknade, liksomFeniciskan ett annat
för innebar svårighetertecken Vokalljuden.kanaaneiskan, Det att

fullständigtframförallt för demskrivna språket inteförstå det som
behärskade talspråket.

skriftsyste-fullända det feniciskagrekerna skulleDet somvar
grekiskaför vokalerna.skapa symboler också Denmet attgenom

filosofins, vetenskapens och littera-den västerländskakulturen är
första demokratiska idéernahär de uppstår.Det ärturens vagga.

den västerländska civilisa-tillfälliga samband.inga FörDetta är
alfabetetfonetiska ochdettionen är a o.

grekiskanRena rama

skriftspråk för lösaoch fenicier skapadeegyptierSumerer, att sam-
ordningsföljdenhällsorganisatoriska problem. grekernaFör var

upphov tillgrekerna skapade språkden omvända; ett som gav en
civilisation.

andra ändamålgrekiska språket användes tillDet många än att
och byggprojekt, nedtecknabevattningssystemorganisera regent-

Greker-affärsöverenskommelser.längder, driva skatter och ingåin
hade alfabet omkringutvecklat komplett år Kr. Kort800ettna

med detta alfabet,därefter första litterära Verkennedtecknades de
nämligen Iliaden och Odysséen.Homeros

sedan utveckla rikMed hjälp skriftspråket kunde grekerna enav
filosofisk tradition. skäl till dettalitterär, och vetenskaplig Ett är

lättgrekerna skriftsystem relativtförfogade över attettatt som var
kunde fleroch skriva, därmedanvända. Fler kunde läsalära sig

skriftenfonetiska också lättareutvecklas och spridas.idéer Den är
förändringar talspråketoch tilltill lokala dialekter iatt anpassa

skriften elitistiska,fonetiska saknar de starkatiden. Denöver
bildskriften har.och tendensercentralistiska konservativa som
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fonetiska skriften har alltså utpräglat demokratiskaDen egen-
skaper. tillfällighet detDet ingen fördesi Sverige språk-är att en
strid med demokratiska förtecken samtidigt kampen röst-som om

stod hetast. tänker den stavningsreformJagrätten som som
ecklesiastikministern försteoch den folkskolläraren vid konungens
rådsbord, Fridtjuv genomdrev liberale demo-Berg, Denne1906.
krat ville modernisera förstavningen det lättare för flergöraatt att
läsa och skriva. Och naturligtvis tidens konservativasigmotsatte
denna samhällsomstörtande reform.

fonetiska skriftens intellektuella betydelseDen har barainte en
kvantitativ aspekt fleralltså kan lära läsa och skrivasigatt utan- -
också kvalitativ sida. lättare skapa 0rd och be-Det är atten nya

med fonetisk skrift med bildskrift. Därmed blir detängrepp
lättare utveckla tankar och idéer. gäller dettaminstInteatt ut-nya
vecklandet abstrakta begrepp och teorier. Tänkandet kan lättareav

föremål fenomensystematiseras, och kan lättare kategoriseras,
hypotetiska föras.kan lättareresonemang

Bildskriftens tecken hade, konkretasina innebörder,utöver
också mångtydiga symboliska och magiska aspekter som gav upp-
hov till mängd fonetiskaassociationer. tecknen heltDeen var
neutrala, vilket gjorde skribenterna lättare kunde renodlaatt
tankegångarna och precisera sina resonemang.

bildskriftskulturerna skriftens syfte dokumentera,I attvar
kontrollera befästa,och räkenskaper, regentlängdert.ex. genom
och religiösa föreskrifter. Skriften förutsättning för organi-var en

och maktutövningsation hierarkiskti samhälle präglatett av
förpliktelser. fonetiskatvångsmässiga skriften komDen inne-att

bära intellektuell revolution. blev verktyg för reflexionDen etten
och kritiskt tänkande.

Litteraturvetaren Ankarcrona skriver:Anita

fonetiska alfabetets ljudbild detDet talade språket lade grundenav
till den skriv- och läskultur, den bokens civilisation Europa.ärsom

skrivna ordet eller harDet civilisa-åtminstone varit vårär- - - - -
kärna ochtions dokumenterade medvetandeDet vårtärcentrum.

och ha kontrollenminne. detta harvårt Att ocksåöver centrum
makt samtiden och inflytandegivit framtiden. denUröver över
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kärnan har bilden själva, värderingarvåra och våra visionerav oss
fram.vuxit

Littera scripta manet

Torgny T Segerstedt skriver:

Språket in, strukturerat, verkligheten. Språket förmedlar detrutar
förflutnas erfarenhet, det bestämmer handlandevårt i och detnuet
riktar blicken framtiden. Språket avseendeni många detärmot - - -
kulturella arbetets genetiska kod. ordfattigt ochEtt onyanserat- - -
språk leder till utarmad verklighet och ostruktureraden en
personlighet.

latinskaDen verba volant, littera detscripta tala-sentensen manet
de förflyger, det skrivna består beskriver viktig skillnad mellanen
det talade och det skrivna ordet. skriftenGenom kan bevara
tankar föraoch dem avstånd tid ochi kanöver Vistora rum.
tillbaka till äldre tiders dokument för bättre förstå hur männi-att
skor tänkte och levde förr.

Walter harOng ingående analyserat skillnaden mellan det
talade och det skrivna ordet. konstaterarHan talspråket hellreatt
hänvisar till konkreta exempel medan skriftspråket mera resonerar
utifrån generella principer. Texten utvecklar analytiska kategorier

talspråket sällan använder. Talspråket består tillägg, utvik-som av
ningar, upprepningar medan tuktad.ärtexten mer

taladeDet språket upplever med alla sinnen. Allt knutet tillär
den talande och situationen. läggerVi märke till talarenspersonen
tonfall, mimik, gestik, klädsel Den inte de icke-etc. som tror att
verbala uttrycksmedlen ofta har avgörande betydelse, kanen
försöka läsa ordagrann utskrift talspråkssituation,en av en t.ex. en
TV-intervju eller riksdagsdebatt. sådan utskriftEn ofta fullären av
avhuggna meningar och svårbegripliga luckor och hopp i
resonemangen.

Skriften renodlat medium. gällerär Det överföra helaett att
budskapet till varför skriften förutsätter hög gradtexten en av
språklig medvetenhet och precision. Skriften bäramåste själv.sig
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befinner olikasig iförstås läsareochtolkaskunnabörDen somav
skribentenDärförochavstånd tid måsteimiljöer, rum.stora

ochsjälvmellandistans sigskapa viss texten.en
och hennesmänniskanmellanavståndSkriftspråket skapar ett

andrasochbetraktare sinatillhennekunskap. Det gör egnaav
tanke-bearbetningreflexion ochmöjlighet tillochtankar avger

klart,vill skriva måste"denkonstateradeGoethestoffet. att som
först tänka klart".

förteknikerspeciellabyggatalspråkskulturer måsteI uppman
möjlig.upprepningmuntligoch memoreringinlärning görsom

ständigamedframåtlångsammaresigTanken måste röra omtag-
kapa-intellektuellaskriften kan denMedoch variationer.ningar

ochskapa längreblir möjligtkrav.befrias från detta Detciteten att
problem.avanceradebehandlaochberättelserkomplexa mermer

läsinlärningenNeilpedagogen PostmanamerikanskeDen ser
lärockså sigläsalär sigdär denlångmycket somprocessensom

innebärLäsinlärningtänka.behärska visst sätt enattettatt
strukture-logiskstimulerarLäsningendisciplinering.intellektuell

ord,tolka bokstäver,stegvisdeneftersom tvingarring attoss
symbolerdeisjälva skapa meningoch stycken. Vi måstemeningar

näthinnan.fastnarsom
läsarekänslor.ochfantasi SomocksåhandlarläsningMen om

tränade läsarenläser.detbilder Denbyggamåste avegnaoss
för-skaparmiljö eller Dettatid,leva ikan sig person.annanen

problemförståelse,ochutveckla empatiförutsättningar att seatt
fler perspektiv sittän eget.ur

tillsammansförfattaren och läsarendärLäsandet är en arena
dettamedvetenförfattarengodaakt.utför kreativ Den är omen

skriver:Olofsamarbete.till Lagercrantzläsareninbjuderoch

Ö det vitabokstavstecken åföljerläserVad sker när svartaat l
varelser,Ochochtill höger, åter.från åter naturvänsterpapperet

för stigerellertänkt, årtankar,eller tusen sen,nyssen annansom
sädes-underverkinbillninfram Det större äni vår är att ettettg. Och det skerförmåttsfaraonernaskorn att vargro.gravarur

stund.
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demokratiskFrån synpunkt finns viktig skillnad mellanen text-
medier och talmedier, nämligen läsarens makt över äratt texten
betydligt lyssnarens talet. läserDen har oftaststörre än över som

möjlighet välja och hur han skall tillgodogörastörre signäratt var,
budskapet. kan välja läshastighet,Han han kan tillbaka i texten,
hoppa framåt, jämföra olikatvå eller avsnitttvå itexternoga

Informationsteknikens utveckling har inte någottext.samma
avgörande minskat denna skillnad mellan textmedier ochsätt tal-
medier.

har konsekvenserDetta både för avsändare och mottagare.
Avsändaren kan utforma budskap, beskrivaett nyanseratmera mer
komplexa företeelser och överhuvudtaget föra djupareett resone-

han använder också lättare förDet läsaren förär änmang om text.
lyssnaren tillgodogöra sig komplicerade budskap.att mera

detMen inte deni bästaså, demokratier,är allanu ens attav
avsändare politiska budskap har ambitionen föra någotav att
djupare Alla politiska kulturer har sina demagogerresonemang.
och charlataner försöker medborgarna för-sinövertygasom om
träfflighet. har betydligtDe enklare uppgift i muntlig miljöen en
där orden snabbt förflyktigas. fagertGenom tal och allmänten
behaglig uppenbarelse kan de respektabelt intryck. Denettge
kritiske medborgaren kan betydligt lättare bedöma och avslöja
sådana avsändare han har budskapet fäst pränt.om

Språket och politiken

detKampen skrivna ordet viktig del den politiskaärom en av
historien. Skriften har fungerat kunskapskälla och väckar-som
klocka. Skribenter har lyft fram missförhållanden, spridninggett

idéer och fört vidare det kulturella harLäsningennya arvet. gett
förståelse och inlevelse, stimulerat fantasi och Diktatorerempati.

alla kulörer har förbud och propaganda för likriktaanväntav att
tänkandet.

kopplingen mellanMen politik och språk ligger betydligt
djupare Språket ochså. makten språket har allaän i tider varitöver
viktigt för uppbyggandet och vidmakthållandet politiska struk-av
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totalitärtsyftet har varitpolitiskadetgällerDet oavsettturer. om
Språketinternationalistiskt.ellernationalistisktdemokratiskt,eller

medoch dettillvaronuppfattarhurtänker,påverkar hur avgör
kommunicera.vilka kan

ställningspråketsfinskaför detblev arbetet1800-taletUnder
Samtidigtsjälvständighet.Finlandsförinslag kampenviktigt iett:

den kultu-led iskriftspråkssystemutvecklades i tvåNorge ettsom
språkom-italienskaochde tyskafrån danskan.frigörelsenrella I

enhetssträvanden.nationellatillspråkgemenskapenbidrogrådena
Israelhebreiskan varitoch iIrlandhar iriskan1900-taletUnder

identiteten.nationelladenför utvecklaviktiga att
epokformativaspråkligt-politisktinträffade dennaSverigeI

starkkunde skapahan intedå insåg1500-talet Gustav Vasa enatt
nationalspråk.starktskapadesamtidigthannationalstat inte ettom

ochårhundradenaföljandedekom underSvenskan att normeras
nödvändigafunktionerfylla allakundedetutvecklas ärså somatt

språk.komplettför ett
seklendeunderdemokratiseringSverigesHistorien senasteom

ochspråkethistorien erövringenväsentliga delariär avom
flera plan:fördeskampspråkets Detinstrument. ensomenvar

prak-deekonomisk kamptryckfrihet.förkamppolitisk En om
deriktade sigkampsocialläsa.möjligheternatiska En motsomatt

Och slut-samhällsskikt.allafannsläsandet ifördomar mot som
människorenskildahurhandlademental kampligen omsomen

betydelse.läsningenserövrade insikt om

dimensionerDemokratins

villkordemokrati tvåpolitisk måsteskalllandFör att ett vara en
åsikts-,frihet, alltsåpolitiskförstadetuppfyllda. För yttran-vara
allmännaandra valmötesfrihet. detoch Förde-, organisations-

likamed rösträtt.
Ordet "for-formella dimensioner.demokratins tvåDetta är

före novemberplågadesocialistermell får inte, många görasom
teknikalitet.betydelsefull Dimen-mindretolkas1989, som en

skall reglerasochde kanbemärkelsenformella isionerna är att --
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författningen och skyddas rättsväsendet. Politisk friheti utanav
frihethalv demokrati; politisk har intetrösträtt rösträttär utan

med demokrati skaffa", Herbert konstateradeTingstenatt som
1945.

frihetenpolitiska skapar det demokratiska tak-Den rummets
höjd och de allmänna valen dess bredd. dimensionertvåMen
skapar bara demokratiskt samhällsskick skallFöryta. att etten

fungera fordraskunna väl också det demokratiskanågot som ger
djup, tredje dimension.rummet ett en

Demokratins tredje dimension handlar medborgarnas del-om
aktighet före efterde diskussioner och besluteni äger attsom rum
fattas. författningdimension kan reglerasinte iDenna någon utan

förankras fordrashos själva människor.måste Detoss som vuxna
förhållningssätt för tillfälletbåde hos dem innehar,visstett som

förtroendeposteller efter och hos andra med-strävar erövra,att en
borgare. Ralf Dahrendorfliberale ideologen har skrivit detDen att

månader skriva konstitution, sjösättaårtar tre att tre atten ny en
ekonomisk byggastrategi generationertre attny men en ny

politisk kultur.
Människor känna de kan hörda,sinamåste göra rösteratt att

förtroendevalda beslutsfattareoch andra lyssnar. Alla medborgare
ha förstågoda möjligheter hur olika meningsriktningarmåste att

tycker och tänker. lika gammalt demokratin.Detta synsätt är som
finner för griftetaluttryck det Perikles berömdaVi i år Kr:431

bara kan skapa politik alla ståndiFastän några är atten ny
bedöma den. diskussion hinder för poli-Vi inte ettser som
tisk handling, förberedelse föroersättlig klokautan som en
beslut.

demokratins djup kan skapa den kulturDet är genom som man av
kompromiss, fordras förlyssnade och tillit kunna sådanagörasom

mellan olika hänsyn och kanavvägningar intressen accepterassom
medborgare möjligt. diskussion djupetså Dennamångaav som

fordrar och aktörer självständigtmånga många tararenor som
ställning och kommunicerar idéer till andra. handlar bl.a.sina Det
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granska makten, kommentera viktiga skeenden, diskuteraattom
målkonflikter och analysera intresseavvägningar.

samhällsdiskussion formerkan olikasigDenna mångata t.ex.
samtal mellan fåtal fleramed deltagare, viamötenett personer,
traditionella massmedier eller KommunikationenInternet.genom
kan skriftlig eller muntlig. personliga dialogenmuntliga,Denvara
där tankar direkt utbyts mellan förvisso viktig.några ärpersoner

den driver detta brev kan, förjag Tingsten,iMen tes att travestera
hårddraget formuleras här: kom-muntlignågot Läsningså utan

munikation halv demokrati; muntlig kommunikation läs-är utan
har med demokrati skaffa.ning intet att

den tredje dimensionen finner den svenska demokra-iDet är
problem dag.tins istora

ABC för förtroendevalda

fick finasteungefär svenskar det förtroendet kangårI 15 000 man
nämligen förtroendet under fyra ha detåratt yttersta ansvaret

för medborgerliga angelägenheter. Samtidigtvåra vetgemensamma
förtroendealla de bristvarorna detjust iär störstaatt en av

svenska politiska systemet.
vid Göteborgs undersökerSOM-institutet universitet varje år

medborgarnas förtroende för antal samhällsinstitutioner. Denett
förtroendet förundersökningen institutioner17senaste avser
det fler hademedborgaretio institutionerFör1997. var som

mycket eller ganska förtroende hade mycket elleränstort som
förtroende.ganska litet handlade offentliga verksamheter,Det om

medier och banker. Svenska kyrkan de bäggeFör var grupperna
lika de återstående flerdetinstitutionernaFörstora. somsex var
hade mycket eller ganska litet förtroende hade mycket ellerän som

förtroende. finns, förutom storföretagenganska ochHärstort
facket, de konstituerar den demo-institutioner representativasom
kratin. här botten förtroendeligan för siffrandärSå 1997,utser

procentandel medborgare med förtroende minusstortanger an-
delen med litet förtroende:
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Storföretagen 2-
Riksdagen 16-
Facket 23-
Regeringen 25-
Kommunstyrelserna 29-

politiska partierna 39De -

saknarförtroendevaldaväl defungeraDemokratin kan inte om
demokratinsstärkahuvuduppgift arbetet medförtroende. iEn att

verksamheterochdestärka institutionerställning måste attvara
svenska demo-demokratiskadet Denskapar djupet i rummet.som

och kun-för diskussionfyra kanalerfrämsthar byggtkratin
samhällsfrågor:skapsbildning i

försvagadnödvändighet blivitmedErfarenheten. harDenna vägQ
inteökade komplexitet.samhällets Det går att genomgenom

förståelseöverblick och ierfarenhet skaffa sig sammaegen
agrarsamhället.det gamladet gicksamhälle idagens som

minskadmedlemstal ochsjunkandeFølkrörelsema. Genom6
harframförallt idéburna organisationernadeaktivitetsnivå i

decennier.försvagats underkanaldenna senare

kraf-fåttkommunikationskanal harMassmediema. Denna0 en
medie-tendenserSamtidigt finns det inomökad betydelse.tigt

förytligas.kommunikationsvägvärlden dennagör attsom

byggamedborgarekanViLitteraturen.Q en egen,uppsom
läsningsamhälletförståelseteoretiskt grundad genom avav

kvalificerad litteratur.böcker och annan

bakgrundsfakta, historiskaviktigaskall det följandei någraJag ge
områdendelreflexioner för belysaochnotiser åratt somenegna

täcka alltinsammanhang. ambition inteMinviktiga dettai är att
reformer.förslag till politiskafärdiga Deeller någrapresentera

obehag läsaellerallergiska reaktionerfårläsare attannat avsom
därför omedelbartförslag böri operativainte utmynnartexter som

Önskedrömmen nedan.hoppa till avsnittet

23



LÄSARNA OCH DEMOKRATIN

Allmäntillståndet

Svenskarnas förhållande till läsningen internationellti perspektivär
tämligen OECD-studieI International Adult Literacygott. en -
Survey undersöktesIALS läsförståelsen hos befolkningen i sju-
länder hadeSverige den högsta andelen1994. människor den

avancerade läsförståelse.nivån Samtidigt hade denvimest av
minsta andelen befolkningen den lägsta nivån. antalEttav stort
svenskar med låg formell utbildning visade god kompetens detnär
gällde förstå och använda komplicerad information, vilketatt
sannolikt följd folkbildningstradition.vårär en av

detta betyderMen inte kan slå till svenskarMångaatt oss ro.
har alldeles otillräcklig läsförmåga. fjärdedel alla svenskarEn av
mellan och läserår vad krävs för16 65 godkäntsämre än attsom
i svenska i årskurs nio. kanDe inte vad de har läståterge i vanligen
tidningsartikel. klararDe inte tolka obekanta dessaattav texter om
inte enkelt uppbyggda och har entydigt och klart budskap.är ett

The International forAssociation the Evaluation of Educational
Achievement har genomförtIEA studier skoleleversav
läsförmåga länder,i däribland dels30 Sverige, dels1970/71ca

Studierna1990/91. visar de flesta svenska och fjorton-nio-att
haråringar mycket goda läsfärdigheter i internationelltett per-

spektiv och de läser minst lika bra för sedan.år20nu som
den undersökningenI kom båda åldersgruppernasenaste

svenska elever andra, tredje eller fjärde plats då det gällde läs-
ning skönlitteratur, facklitteratur respektive informations-av
material kartor, tabeller och diagram. Enda undantaget var
fjortonåringarna, kom nionde plats då det gällde fack-som
litteratur.

Flickor läser bättre pojkarnågot och bland de allraän svagaste
läsarna finns betydligt fler pojkar flickor. läserDe oftaän som

Ävenfritiden bättre läsresultat.når måttligt TV-tittande tycksett
förbättra läsförmågan, kanske därför läsningtränaratt man

finnsDäremot det samband mellan omfattandetextremsan. ett
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läsförmåga. hem där föräldrarna har högTV-tittande och dålig I
finns bättre läs-utbildning och där det böcker har barnenmånga

förmåga. ekonomiska betyder dock inte såHemmets resurser
förmycket läsförmågan.

de goda genomsnittsvärdena låg den tiondelTrots i Sverige av
läsförmågan betydligt tilleleverna hade den änsämsta sämresom

oroandemotsvarande andra industriländer.i Ett annatgrupper
tecken ungefär fyra eleverna årskurs låseri åttaatt procentvar av

genomsnittseleven årskursiänsämre tre.
Läsforskaren mellan ochSundblad hävdarBo 20 30att procent
eleverna kommit kan läsa bra degymnasiet inte så attav som

lättläst dagstidning, ochklarar läsa relativtMetro,att t.ex.av en
med ord innehållet. Bland lö-åringarna nåråterge 20 procentegna

den för godkänt svenska de lämnarkrävsinte nivå i närattsom
nämligen förstå och kunna dra slutsatser innehålletnian, iatt av

lästaden texten.
formuleratSkribenten harMartinez uppmaningAna en som

också kan riktas förtroendevalda:till våra

finnsslummen språklig. du märkt detSverige inteI Harär att en
hel underklassgeneration har plundrats vikingarnas ochsom
hjältarnas torftigtspråk och får med tala språknöja sig att ett som
bark fanspråk bara uttrycker vademotioner iEtt termersom av
liksom oerfaren människa längdeniva Hur. övertyga atten ung,
blir statussymbolrikare bingolotto Språket,poesi änman av av en
för överklassen. får KronjuvelernaskeinteDet utan att reagerar.

det Språket tillhör folket. Därför behövs du. Bli ordetsi Svenska en
krigare

Boken

Enligt svenskarnaden statliga bokutredningen läste i59 procent av
åldern vecka läste dag.böcker varjevarjeår9-79 1996. 40 procent

konsumerade medier under dag, bokläs-Vi minuter350 per varav
ningen minuter.22tog
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Högutbildade läser lågutbildade, kvinnorän än mänmermer
och gamla. befolkningen helhet har andelenFörän somunga mer

aldrig läser böcker minskat sedan 1970-talet. läsarnasDesom vana
andel relativt konstant har ökat kraftigt underlänge 1990-menvar
talet. Poesiläsningen har ökat markant det decenniet,senaste

facklitteratur.liksom andelen läsersom

andel befolkningen dagligen läser böcker harDen ut-somav
vecklats följande sätt:

1986 1996

°/o °/oår25-44 32 33
45-64 27 35
65-79 21 32

har läsningen bland barn och ungdomar minskat, bådeDäremot
den andel dagligen kommer kontakt medimäterom man som

böcker och den genomsnittliga lästiden.
fritiden.Böcker kan läsa både arbetet ochi En LO-man

skriven Nelander och Viveka Lindgren redovisarSvenrapport av
fritidenden andel läser böcker vecka:i varjestort settsom

1982/83 1996
LO

kvinnor °/o °/o3939-
27 21män-

TCO
kvinnor 59 54-

3241män-
SACO

kvinnor 75 71-
5366män-

regelbundna bland har, enligt denna undersökning,läsarnaDe män
alltså med femtedel alla samhällsklasser.minskat TCO- ochien
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har minskat läsningen medanSACO-kvinnorna LO-något
kvinnorna har hållit ställningen.

utvecklats under ochBilden hur bokläsandet har 1980- 90-av
har sannolikt minskat blandtalen alltså helt entydig.inte Detär

och ökat bland Bland människorbarn och ungdomar ipensionärer.
förvärvsaktiv osäker.ålder utvecklingenär mer

Bokförläggare Gedin har kritiserat antal etableradePer I ett
och kulturpolitiken tillkulturdebattensanningar i storasom

återfinns bokutredningen:delar den statligaiäven

förkan sammanfatta dem med människor läser litet, detMan att
friaför litet bra böcker, de elände, detkommer priserna är ettut

mångfaldenfinns för bra boklådor, bokklubbarna hotär ett mot
friskastället bokmarknaden mediLåt ögon.etc. oss se nya,

konkurrensen från de medierna har bokläsningen sedanTrots nya
Bokförsäljningen90-talets början med antalökat i10 procent.

volymer har visserligen ökat de deninte tjugo åren,senaste men
andra sidan heller minskathar anstormningeninteå trots av nya

medier. boklådor, enligt skulle reduce-Antalet pessimisternasom
med hälften de fasta försvann, likapriserna ärnär stort somras

fastpristidenunder före med skillnaden de betydligt1970, äratt
för förnyelsenmodernare och effektivare. Allra viktigast bok-av

former förmarknaden de boken och distributionenär somnya
dekommit decennierna, pocketböcker och bok-senaste som

klubbar.

Under försäljningsökninghar det skett kvali-år storsenare en av
tetspocket facklitteratur. tillinom skön- och har dag tillgångVi i
billiga, lättåtkomliga kiosker, flyg-pocketböcker säljs isom

ochplatser stormarknader. Bokklubbarna erbjuder brett sorti-ett
tillgängligt hela landet. miljoner människor med-1,4över ärment

bokklubbar, därav barnbokklubbar. Bok-lemmar ii 300 000
klubbarna erbjuder det allmänt intresse nyutgivningenmesta av ur

förut-till under normalpriset.snittpris i De25 ärett procent en
författare,för okändasättning utgivning inte minst över-av nya

sättningar.
tillfört form viktiga faktaBokutredningen har i änmer av

ville möjliggöra rabattförbudförslag.vettiga Den temporära
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böcker,nyutgivna vilket skulle innebära allvarligt hot deett mot
bokklubbarna.seriösa föreslog inskränkningarDen konkurrens-i

lagstiftningen branschen skall kunnaså priskarteller,ingåatt trots
erfarenheterna fastade bokprisernas avskaffande i Sverigeatt av

och Storbritannien inte övertygande skäl förnågra åter-ger en
reglering. Dessutom de produktions- och distributions-gör nya
former internationaliseringen och informationsteknikensom
skapar denna form regleringstänkande helt passé.av

Utredningen diskuterade läsningeninte skolani ochnärmare
den förhindrad behandla den rekordhöga bokmomsen 25attvar

problem för denDen svenska bokbranschen särskiltärprocent. ett
det blir allt lättare köpa böcker UtredningenInternet.överattsom

föreslog rad detaljsubventioner befintligainom struktureren nya
samtidigt den konstaterade den korta utredningstiden harattsom

medgettinte djupare analys konsekvenserna den växandeen av av
användningen Internet".av

Bokutredningen alltså själv exempel den snuttifieringpåär ett
det moderna höghastighetssamhället skapar och justsom som

boken skall AnkarcronaAnita skriver:värnett emot.vara

Bokminnet fungerar mentalt släpankare informa-iettsom ett
tionsfixerat höghastighetssamhälle. bromsar, vänder tillbakaDet
och försöker förstå och beskriva sambanden mellan orsak och
verkan. balanserande motkraftDet till det universella,är stän-en
digt föränderliga här och karaktäriserar det elektroniskanu, som
kommunikationssamhällets globala bykänsla.

Cirkeln

Studiecirkeln viktig social innovation skapades inomär en som
olkrörelsesverige UppfinnarenF godtemplaren och1902. var

Socialdemokraten Olsson OlssonOscar med skägget. Han
ville studiecirkeln skulle kunna förena det bästa iatt man genom
studiekurserna, lånebiblioteken och läsecirklarna. cirkelVarje
skulle köpa böcker fannsdet deltagare.så många Böckernasom
skulle bildningsgrenarså många möjligt och derepresentera som
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förregelbundetvilkamellan deltagarna,cirkuleraskulle möttes att
lästa.detdiskutera

tillförklaringviktigfolkbildningochStudiecirkeln är enannan
bildnings-läsförståelsen Sverige.i Dennaoch högautbreddaden

och denlågutbildadeverksamhet utgörmånganår ettäven vuxna
mötesplatser.finns andradetdärglesbygdeninslag iviktigt

70-talenochkraftigt underexpanderadeCirkelverksamheten 1960-
denfjärdedelarhög nivå. Trekvardess legatsedanharoch aven

ochstudiecirkeldeltagit iharbefolkningen gångnågon envuxna
cirkel. SNSbefolkningen ideltarvarje 20år procent enuppemot av

förskriverdemokratiråd i sin 1995:rapport

denspeciell plats iharstudieförbundochStudiecirklarna en
från olikaför medborgaremöjlighetdemokratin.svenska De ger en
viktigadet helasammanträffa ochsamhällsgrupper är tagetatt

Huvudandelensamhällsanda.medborgarnasför stärka avatt
politik,samhällsfrågor ochandrastudiecirklarna änämnenägnas
förviktigacirklarorienteradeestetisktexempelvis är attävenmen

ochmötesplatserskapakapitalet.sociala Dettastärka det attgenom
demokratiska dialogen.denunderlättaspeciellasitt sätt

Domänförluster

tillförslagpresenteradespråknämnden i 1998Svenska ettmars
förstaspråket.svenska Detfrämja detförhandlingsprogram att

ställning isvenska språketsför framförslaget nämnden är attsom
ställningsvenskansskyddasärskiltvilllagfästas.börSverige Den
privatägdaoch iradio TVgrundutbildning, ävenhögskolansbl.a. i

kanaler.
fördomänförlusterföroroadspråknämndenDet ärär
användasupphördelvishelt ellerspråketalltsåsvenskan, attatt

fördomänförlustermöjligaExempelsektorer.inom vissa
internationellforskning,naturvetenskapligsvenskan inomär

populärmusiken.ochföretagglobalapolitik,
överdrivet.betydligt AvdessbättredödsvenskansRyktet ärom

densvenskantillhörvärldentalasspråk ide cirka OOO5 pro-som
starkspråk byggerställning.starkast Vårthar encent som
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historisk tradition, nationalstat, skolväsende, skön-riken ett en
litteratur och hög läskunnighet. Svenskan väl etablerad ochären
Standardiserad, den har allsidig användning med mångaen an-
vändare. Språket relativt homogent; tal och skrift liggerär nära
varandra. framföralltAtt engelskan används alltmer inom vissa
delar näringslivet, forskningen och populärkulturen naturligt iärav

alltmer internationaliserad värld och inget hotpåtagligtutgören
svenska språket.mot

rikt och levandeEtt språk kan bara skapas och upprätthållas av
människor läser, skriver, lyssnar och talar inte paragrafer.som av-
Därför det viktigt alla användare svenskan, och framföralltär att av
de sitt språk påverkar andra, bemödarmånga sigsom genom om

vårda språket.att

Europa

kan hängivenMan anhängare det europeiska integra-vara en av
tionsarbetet hylla EU omistligt fredsprojekt, alla deettsom se-
materiella fördelar handelshindrens avveckling för med sig,som
uppskatta den fria rörligheten för människor och idéer och ändå-
inse lider demokratisktEU underskott.att ettav

underskottDetta främst den tredje dimensionen. poli-rör I en
tisk gemenskap med omkring dussin officiella språk det svårtärett

utveckla djup dialog mellan medborgarna och mellan med-att en
borgare och beslutsfattare. Visst de EU-dokumentöversätts som
direkt berör medborgarna till alla språk. levande demokratiMen en
behöver olika förmånga kommunikation: böcker, tid-arenor
skrifter, dagstidningar, etermedier etc.

utbildning främmandeBättre i språk kanske engelska ettsom-
EU-språk och utveckling automatiska översätt-gemensamt av-

ningstekniker kan utveckla den tredje dimensionen ivägar attvara
till dessEuropa. det bästMen låta EU-samarbetet be-är attnog

frågortill där det finns betydande fördelargränsas med gemen-
internationella regler och där det finns hyggliga förutsätt-samma,

ningar dessa regler allmänt accepterade i unionen.att
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Folkbibliotek

Folk-exempel de gåvorytterligareFolkbiblioteken är somett
kultur-viktigasteBiblioteken vårahar givitrörelsesverige äross.

endaofta denbiblioteketmindreförmedlare. På är perma-orter
detidärför lätt instämmakulturinstitutionen. Det är attnenta

följandemeddå denformuleradeDagerman-prisetför Stigjuryn
folkbiblioteket pris:svenska åretsdettilldelademotivering

folk-med omkringkommuner 600alla 1SverigesFolkbiblioteket i
för sittDagerman-prisStigtilldelasbiblioteksenheter års1998
oberoendeför alla ochtillgängligtordetmedarbete göra envar,att

befinner sig,livetoberoende ibor,landeti manvaravmanav var
betydelse.ochspridningplats,fria ordetsdetoch så värnasätt

främjamed in-dagliga arbetebiblioteksanställdasdeGenom att
traditio-deoch kultur,bildningoch litteratur,för läsningtresset

allemans-självklarläsandet dagideochmediernanella är ennya,
rätt.

talenochunderstarktexpanderade 70-1960Biblioteken samt
böckerfrån miljonerBokbestånden har 2480-talet.början växtav

ochböckerantaletminskningvissmiljonertill En1995.441970 av
Antalet1990-talet.underdock sketthartidningsprenumerationer

Utlå-tillfrånminskade 1995.8,08,9 1976boklån invånareper
skönlitteraturenmedanökatharförfacklitteraturningen vuxnaav

relativt konstant.har varitBarnboksutlåningenminskat.har
biblio-hurframgårrefererade LO-rapportenden tidigareAV
andeldenTabellen visarolikautvecklats iteksvanorna grupper.

månaden:ibibliotek minst gånggår ensom

1982/83 1996
LO

%kvinnor °/o 2927-
1819män-

TCO
kvinnor 3945-

2133män-
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SACO
kvinnor 57 50-

49män 41-

kanVi alltså minskning biblioteksbesöken blandnotera en av
tjänstemän och akademiker blandinte LO-medlemmar. Där-men
till kan läggas sjukhusbiblioteken har drabbats nedskär-att storaav
ningar under uppsökandeår. Den verksamheten blandsenare
gamla, sjuka och handikappade har dragits liksom skoibiblio-ner,
teken. Samarbetet mellan barnhälsovård, förskola och skoh kring
läsfrämjande verksamheter har också minskat hål.många

Gulag

finns 0rdDet den politiskamånga i historien minner hursom om
politiska förtryckare har förföljt författare och hindrat läsare:
bokbål, Gulag, index och fatwa.censur, senastnu

skrev Johan Henric Kellgren1792 fiender därLjusets de: bl.a.
heter:

utlätEn sig: dum...Man vore
saken kommitSen har vidaså

vilja Ljusets bestrida;Att gagn
Blott, hindrar det spridaatt attman

skenSitt till hela Publikum.
och det dylik faraNu, en

landi vårt må äga rum,
Är bäst lämnar dennaman vara
Åt tillmig Monopolium.

Högmod

riksdagsdebatten folkskolansI införande sade1840 Peterom
följande:Mårtensson

will fråga: behöfwerJag Bondflicka lära känna det allmänasteen
Fäderneslandets historia och Geografie Naturläran jemtesamt
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honicke.det Månneoch SpeciesRättskrifning JagQvatuor tror
göromål,defärdighet skötamed likaålderwidkan sommognare

kunskapsmåttdettaqwinliga könet, Jagdettillkomma attutan ega
blifwa anlitadframförlärer wäl ickehondet mannentror senare:

öfwertagaeller Inspections-Bouppteckningar någontill förrättaatt
befattning.

anspråkordet gjordefolkgrupperobemedladeDå erövraattgenom
motstånd. beskylldesdeoffentligheten Deinträda i mötte avatt

högmod"företrädare för andligtöverhetssamhälletsdet gamla
tolkaläsa ochskriva,självpåtagenhävdadedärför de rätt attatt en

Även motståndfannsobemedladebland de motetttexterna.
misstänksamhet, iblandmedbetraktadeslitteraturen. Läsning även

utslagsvenska hem. Läsningenförakt, sågsi många ett avsom
härfarliga tankar.upphov till Såhögmod.lättja eller Den gav

i/lnalfabetenLo-Johanssonskriver 1951:Ivar

försökte lutaandra.bland deköketkvälln jag JagiOm satt
för läsljus.lampskärmen att

frågade minVarför du sågör mor.-
ska läsa.Jag-

tillVad ska det tjäna-
Sakförarn.medsamtaletkom ihågHon

bror.för slippa arbeta, minDet är att sa-
fritidväl läsakan min-Jag

läsning,blir förstörd minMan mor.saav-
fullt allvar.trodde detHon

finnsdagförsvunnen. ivälmentalitet MenDenna änär numera
människorringaktningtendenser,antiintellektuella somaven

"teoretiskaavfärdarbildning.bokligsöker och använder Man
handlingskraften möjligenelleroch åberoparseminarieövningar"

manifestation.högstademokratinsvoteringen som
nedför den belästefinns anledningdetLika litet att sesom

finns detlika litettill läsning,möjligheterhaftdem har sämresom
försöktden harfnysabelästeden mindreanledning för att som

fråga läsning.sig in iträngaatt genomen
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Informationstekniken

Informationsteknikens utveckling tillhör tids starkastevårenorma
förändringskrafter. Datorteknikens utveckling har under de

decennierna sänkt kostnadernatvå för databehandling medsenaste
Kostnaderna föråret. interkontinentalt30 telefon-procent ettom

samtal har reducerats femtiondeltill sedan infor-Denna1970.en
mationsrevolution påverkar alla samhällssektorer: näringslivet,
vetenskapen, kulturen och politiken.

Informationstekniken påverkar möjligheter ochvåra spridaatt
del bilder och ljud. Kostnaderna sjunker och utbudetta texter,av

samtidigt denMen sammanlagda tid har till för-växer. vårtär
fogande konstant och hjärnas möjlighetervår be-ochatt ta emot
arbeta informationsmängder begränsade.stora

risk med informationsrevolutionenEn översköljs medär att
allehanda budskap och själva eller mindre planlöst surfaratt mer

informationshavet tid, möjlighet eller vilja till djupare be-utan
arbetning informationen. mycket information förorenarFörav
hjärnan, nobelpristagaren har konstaterat.Peter Kapitsasom

Informationsrevolutionens ökande textflöden kan också
devalvera och skriftspråket. Anita Ankarcrona skriver:texten

Mycket kommer sannolikt förändras informationsteknologinsiatt
allt kargare språkvärld. den multimediala värld därI orden ibland
devalveras till blott markörer och verbala illustrationer till den allt-

dominerande bilden; där växande information och krympandemer
språklig kompetens riskerar följas där det skrivna ordet bliråt;att

bild bland andra bilder, ikon bland andra ikoner, förställetien en
förinstrument analys och insikt. ordens makt försvagasNärett

och bildens makt stärks, skriftens linjära tidsflöde denersätts av
ögonblickliga bildstrukturens snabba växlingar. språkligaDet
uttrycket sträcker för det bildliga intrycket.vapen

informationsrevolutionenMen också ökade möjligheter attger
utveckla den skriftliga kommunikationen. det blir informa-Om
tionsteknikens ellernegativa sidorpositiva kommer över-attsom

beror finnsdet enskilda människor kan ochväga ytterst om som
vill läsa och skriva ordentligt.
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kan skriva hela böcker vad informationsrevolutionenMan om
redan har åstadkommit och vad den överskådliginom tid kan
förväntas åstadkomma. skall barajagHär exempel:någrage

Böcker, tidskrifter och andra kan beställas via Internet,0 texter
vilket utbud och ofta lägre distributionskostna-ett enormtger
der. smakprov kan erbjudasGratis för locka köpare. Denatt
elektroniska marknaden särskilt förviktig dem bor iär som

där det saknas förutsättningarregioner för vital, traditionellen
bokhandel.

Förlag kan trycka direkt beställning och kund-iO texterna en
form,anpassad vilket minskar kostnaderna för lagerhållning

och beställningingen behöver besvaras med slutgör att
förlaget". kanTexter snabbt och enkelt uppdateras.

Via kan hem frånInternet källor världeni9 ta texter runt om
och minskar därmed beroendet massmedier och andra filter.av

ÄldrekanVi snabbt hem aktuell information.ta texter, utan
upphovsrättsligt skydd, kan också läggas vilketnätet, görut

kulturskatter allmänt tillgängliga.enorma

Förlag, redaktioner och enskilda skribenter kan välja enbartO att
finnas vilket billigt för organisationersmånätet, är sättett

tillgänglig för potentiell publik.att vara storen

dessaAlla finnstjänster redan tillgängliga. sektor dagEn trång i är
utrustning till rimliga kostnader kan framställa längre läsar-som
vänliga direkt hos läsaren. sådanMen utrustningäven ärtexter

kommerVi ha tillgång till läsarvänliga bildskärmarväg. snart att
kan laddas direkt telefonnätet.via Sedan kommer elektro-som nya

niska läsytor kan bläddra och rulla ihopi och kansom man tasom
information radiovågor.via kommer ocksåDet bli möjligtemot att

projicerad insidan glasögon eller kanske direktatt texten av
näthinnan.

elektronisk kanGenom presentation görastexten rnera an-
passad till den enskilde läsarens önskemål. Urvalet kantexterav
skräddarsys. kan själv välja typografi.Läsaren kan snabbt sökaHan
i lägga elektroniskain understrykningar, anteckningartexten, egna
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för varjeindividuellt minnesedan ibokmärkenoch som ettsparas
fortsätt-alternativakanhypertexter mångas.k.läsare. Genom

skapas ifördjupningarellerningar texten.
ochproduktions-traditionelladeinnebär inteDetta att

köpafortfarandekommerViförsvinner.distributionssätten att
tryckta Detoch andraböckeroch läsa är papper.texter som

redaktionerochförlagfinnasfortfarandekommer ansvararsomatt
marknadsföringochbearbetningurval,för texter.av

skötastexthanteringenändamål kommerför vissaMen utanatt
tid-kiosker,bokhandlare,centrallager,lastbilar,tryckerier,förlag,

behöver intedetOchreturpappersinsamlare.ningsbud eller man
för.ledsensärskiltbli

Journalism

diskussionen iallmännadenförändratharfaktorviktigEn som
framväxtenochbetydelseökademediernassamhällsfrågor är enav

tämligenjournalistkår. Dennasjälvmedvetenochsjälvständigmer
särskild sittprägladstarktyrkesgrupphomogena är synav en

folkbilda-elleravslöjaren, inteidealetdär rapportörenuppdrag är
skönjakanskriver: ManMassmedieforskaren AspKent enren.
handmassmedierna avgöraktörerna inommediekrati där egen

ochskall tolkashur denhandlaskalldebattenpolitiskadenvad om,
dra den.skallmedborgarnaslutsatservilkakanske också av

huvudrapportsinskriver imaktutredningenstatligaDen om
journalisternatilldelarjournalistideologispecielladen ensom

demokratin:förbetydelseavgörande
föreställningenVadledningen.bliruppdragJournalisternas taatt
uppgiftenför intekritiserasbetydelse kanavslöjarens är attom
ledet teorin,andra idetmakthavande. Detgranska dekritiskt är

ifrågasättas.kan Ihjälte,avslöjarenidénnämligen somsomom
speciell demokratiupp-alldelestankenverket byggersjälva en

ochelitismblandningegenartadsigfattning. Det rör avenom
blirmakthavarnagenomskådaförmågaJournalistenspopulism. att

ochupphöjssidan bådeandraFolketför demokratin. åavgörande
förmedla denochuppdragfolkets nåharJournalistenmisstros. att
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kunskap folket förmår finna hand.inte Samtidigtsom egen
medför fokuseringen till avslöjandet det också journalistenäratt

vilken kunskap folket vill blir journalisten ochnå. Detavgörsom
medborgaren drar slutsatsen.inte allsidiga informationenDensom

får därmed tillbaka för hjältedådet.stå

Kunskapssamhället

rad omvärldsförändringar det ställs Ökade kompetens-En gör att
krav förvärvsarbetande, konsumenter och medborgare.oss som
Samhället blir allt komplext. Förändringstakten ökar. Medie-mer
bruset sköljer Internationaliseringen och informations-över oss.
tekniken skapar ständigt möjligheter fordrar samtidigt attnya men

har kompetens tillvarata dessa möjligheter. förmågagodEnatt
läsa och skriva därför guld värd kunskapssamhället.iäratt
Ännu 1970-talet det de flesta kunde klara medansågs sigatt
funktionellas.k. läsfärdigheter kunna fylla blanketteriatt etc.som

dagens arbetsliv förståkunnaI måste isvårare texter t.ex.man
form skriftliga instruktioner. kunna formuleramåste sigManav
skriftligt och kommunicera dator. gäller bådevia traditionellaDet i
tjänstemannayrken och för yrkesarbetare. ställs ökadeDessutom
krav ständig kompetensutveckling. Näringsliv och arbetsliv
förändras snabbt. Vi alla beredda ställa och läramåste attvara om

förlorarDen arbete och har dålig läs- ochsittnytt. som som
skrivförmåga kan det mycket förnya kompetenssin ochsvårt att
komma tillbaka till arbetslivet.

informationstekniken har tillgång tillGenom ett enormt
utbud information. gäller kunna hitta det rele-Det ärattav som

för informationen,mig just Mycket Internet, ärvant t.ex.nu. av
desinformation eftersom filter fördet saknas urval och kon-ren

troll. själva utveckla förmågaVi till källkritik ochmåste tolk-en
ning kunna följa med informations-det snabbaFör itexter. attav
flödet själva referensramarskapa tillfällenmåste vi och tilloss
fördjupning och eftertanke. kunna dra informa-För att nytta av
tionsflödet det också frigörabra kan från invandaär om oss
tolkningsmönster begränsar tänkande och handlande.som

37



LÄSARNA OCH DEMOKRATIN

informationbättre omvandla tillgod läsvanaEn gör attoss
kunskap.

Litterat

läsförmåga"läskunnighet kan skapa intryckOrdet attett av
eller kanantingen-eller: kan läsahandlar Antingen så manmanom

förläskunnigOch har lärt läsadet siginte. sågång ärman en man
läskunnighet förmågasjälva verketlivet. iMen ärresten en somav

förmågautvecklat eller mindre grad.kan ha i Enstörre somman
och både kanbehöver upprätthålladessutom ständigt somman

ochutvecklas degenerera.
medkunskapssamhället räcker detdet moderna inteI att vara

kunna ljudabemärkelsen kunna läsa mekaniskt,läskunnig i attatt
kunskapssam-förstå enklare iFramgångänannat texter.utan att

baraförutsätter litterat. handlarhället inteDetäratt om av-man
högreförståelse och tänkande nivåer.kodning Attävenutan om

tänka, lärahar tillägnat detlitterat innebär sig sätt attatt manvara
följer läskunnighet ochtala verkligoch därmedsig att som av

föra och hypotetiskaförmåga abstraktabl.a. innebär attensom
resonemang.

grundlagt goda läsvanorlitterat innebär harAtt att manvara
upprätthålla och utveckladet livslångt projektoch attettser som

för läsningensläsförmåga. politik litteratare Sverigesin En rörett
grundeftersom tidig lästräning braroll förskola och skolai är en

grundhar får denna iför läsvanorna livet. intei De somsenare
förpolitikofta lässpiralskolan hamnar i negativ Mensenare. enen

kan begränsas till ungdomsårenlitteratare Sverige inte utanett
hela samhällets läs- och skrivkultur.beröramåste

Medievridningen

härradio och tidningarSvenskarnas konsumtion TV, såg såutav
enligt bokutredningen:1996,
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Andel svenskar år Antal minuter9-79av per
dagligen konsumerar dagsom

TV °/o84 97
radio 81 131
morgontidning 71 21

dagliga tidskrifter,lästiden andra tidningar och inklusiveDen av
kvällstidningar, och böckerminuter minuter. iBarn25 22var
åldern fem lång tid och videoTVår gånger så3-14 ägnar som
böcker.

Enligt SOM-undersökningarna har nyhetsprogramTV:s sam-
fått ökad publik under 1990-talet samtidigt detmantaget som

regelbundna läsandet morgontidningar har minskat. Förtroen-av
det för radio förtroendet föroch också betydligt högreTV är än
dagspressen. SOM-undersökning hamnade radio och TVI års1997

fjärde plats förtroendeligan efter sjukvården, ochi universiteten
kungahuset. Därefter korn polisen, grundskolan, domstolarna och
försvaret. följdSedan korn dagspressen, bankerna, Svenskatätt av
kyrkan och storföretagen.

Förtroendet för radio och har relativt konstant sedanTV varit
medan förtroendet för förhar sjunkit. Förtroendet1986 pressen

etermedierna relativt oberoende ålder och utbildning. För-är av
troendet för dagspressen både med ålder och utbildning.stiger

Ankarcrona skriver, det språkliga uttrycketAtt, Anitasom
sträcker för det bildliga intrycket saknar betydelse förintevapen
demokratins tredje dimension. handlar både kvantitativaDet om
och kvalitativa aspekter.

och informationsfattigaTV radio medier. Tidningar in-är är
formationsrika. sedan väckte det irritationFör årett storpar

redaktion då Sydsvenska Dagbladet före publi-Rapports sigtog att
ordagrann utskrift hel Rapportsändning. Den upptogcera en av en

effektivinte sida tidningen. kompakt ochi Textenän ärmer en en
informationsbärare. läser snabbare talar och lyssnar.Vi Sam-än
tidigt har möjlighet sänka läshastigheten och avsnittatt ta om

fordrar tankeverksamhet.som mer
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themediatbeMcLuhan harMarhall myntat tesen message,
förståbefrämjar olikaOlika medierbudskapet.mediet sättär att

eftersom hjärnanrationalitetbefordrarTryckta mediertillvaron.
Bildmedierinformationen.struktureraochtolkastegvistvingas att

behand-hjärnaneftersom tvingasemotionalitetbefordrar däremot
Bilden lämnarhelheter.ochomedelbart iinformationen mer

skapabraborta.och sedan TVsnabba känslospår stäm-ärär att
kunskaper.förmedla djupareningar sämre attmen

visadekärnkraftsomröstningenstudie 1980AspsKent attav
infor-mycketinnehöll såstorstadsmorgontidningarna gånger6-7

Åtminstone blandnyhetssändningar.RadiosSverigesmation som
främstTV-tittande,med ökatkunskapenhögutbildade minskade

skulle ha kunnataktiviteterfrån andratidTV:n somtogattp.g.a.
effektivare.kunskapenöka

Greshams lag.kallasfinns Dennationalekonomin någotI som
högremetallvärdeinnebär trängersämre myntut avmyntatt av

förhållande;liknandehamedievärlden tycksmetallvärde. I ett
högremedierinformationsvärdemedier trängersämre ut avav

detlättkonsumeradeinformationsvärde. Det tränger ut mer
din,alltsåkommersialiseringen,drivkraftkrävande. En är ytterst

efterfrågan.medborgaresandraoch allamin sammantagna
detlitafler tycks benägnakommerTill detta sägsatt somatt

gradhögrehari Detoch detradio TV ståri än avenpressen.som
eller TVradioioch höra statsministern änautenticitet attatt se

etermediernadet ivad han hartidningenläsa Meni sägssagt. som
sammanhangibland placeratoch iredigeratofta hårt ärär ett

har undernyhetsprogrammissvisande. TV:stämligenkan varasom
harBildsekvenserna ihårdare. Rapportredigerats allt1990-talet

till1980-taletundersekunderfrån genomsnitt 4minskat i 13
sekunder.halverades tillPolitikeruttalandenasekunder. 15

betydelsehariTVheller detinteDet störstsägsär somsom
betydelsefaktorersolikastudiebrittiskEnligtför tittarna. omen

ochstod mimiknyhetssändning i TVintryckför tittarnas av en
verbalaoch detförtonfalletförplastik 3063 procentprocent,
ord.dödabild kanförinnehållet En än7 tusenprocent. mer

innehållet.tonfallet och tidningenRadion präglas avav
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radiokanaler medfler ochfått allt TV-har under årVi senare
hårdnar.publikensändningstid. Konkurrensen Detallt längre om

drivs den i TVmediedramaturgi.specielldriver fram Längsten
Journalisterna till-alltmer efter.kvällstidningarnaäven tarmen

Redaktören blirstandardiserade principer.nyheter enligtverkar en
aktö-berättarstrukturer, organiserarfärdigafyller iregissör som

pjäsförfattare,bådejournalistenIbland bliroch scenerier.görrerna
ochaktör, regissör recensent.

medialise-internationell diskussionfinns seriösDet omen
maktutredarennorskeeffekter för demokratin. Denringens

"det medievridnabegreppetintroduceratGudmund harHernes
mediedramaturgin:typiska drag isamhället". pekar någraHan

intensifiering och personi-förenkling, polarisering,tillspetsning,
och journalisten Bergströmfiering. har HansSverigeI statsvetaren

följandedenbeskrivit sätt:

välfungerande ochföre det positiva.negativa gårDet6

framför det normala.förstegavvikande harDet6

kontinuerliga.framför dethar företrädetidsavgränsadeDet6
Långsiktigaoch slut.ha börjanNyhetsberättelsen måste etten

dramatiseras.kan inteprocesser

abstrakta.konkreta det PersonervinnerDet änöver6 snarare
sakfrågorna.politiska spelet Kronorprinciper. Det änsnarare

dynamiskalångsiktigaoch plånboken,i inteören processer.

Ond och god eller åtminstoneduala det plurala.Det över6 segrar
bara komplice-alternativslagskämpar. och mångatvå Nyanser

onödan.irar

villkorformas dessafler verklighetsbildallt människorsOm är
kunskaps-medborgerligadendet blir brister idet uppenbart att

skriverdemokratiråd i sinoch idébildningen. 1995:SNS rapport

opinionsbildningenden politiskadominansmassmediernas iDenna
unika drag suddas vissapolitikenstill Iriskerar leda ut. avseen-att

mellangrundläggande motsättningnämligenden finns det mass-en
denMassmedia betonarpolitikens tolkningsramar.ochmedias

41



LÄSARNA OCH DEMOKRATIN

enskilda händelsen, medan politiken framhäver sambandet mellan
händelser och ideologiska helhetsperspektiv. Massmedia framhäver

medan idéer och spelarprinciper mycket roll istörrepersoner, en
politiken. Massmedia kräver enkla enkla frågor, politikensvar
arbetar med kompromisser och mellanavvägningar svårförenliga
krav.

och tidningarTV har helt olika påverkan det sociala kapitalet,
alltså den förmåga till medborgerlig samverkan centralårsom
för fungerande demokrati. amerikanskeDenen statsvetaren
Robert har utifrån amerikanskaPutnam studier kommit fram till

framförvarje timme förknippadTV:n med mindre tillit tillåratt
andra människor och lägre delaktighet olika för-i ochgrupper

medaneningar, dagstidningsläsandevarje timme förknippadärav
med motsatsen.

Därmed inte ochTV radio har fördelar.inte sina Detsagt att
finns lysande etermediejournalistik liksom det finns dålig tidnings-
journalistik. Problemet med etermedierna beror inkompe-inte

mediets inneboende förutsättningar, ibland kom-itens utan
bination med bristande tid och journalistiska resurser.

åtminstone hållMen vissa i TV-världen hyllas tanken TV-att
nyheter skall barnvälling, alltså kroppenrinnavara som genom
med möjliga kravminsta från konsumentens sida.ansträngning

iTV 4-ledningen: från material1992 "Vi avstårsäger en person
inte har bra mänskliga inslag. abstraherar onödan.Vi iintesom

Och vrider skruven till. Liksom kvälls-TVett varv passerar
tidningen hjärnan och i ansvarig i TVgår magen. En 3rätt ner

nyhetsprogrammet Direkt skall bort alltTV1995säger 3att rensa
dödkött. skall hålla oerhört högtDet onödiga ordett tempo utan
och bilder och hellerinte bjuda längreanalyser ellernågra
reportage.

franske sociologenDen Pierre Bourdieu har beskrivit hur TV
leder till intellektuell utarmning samhällsdebatten:en av

fallerTV tillbakaAtt stab fZzst-tbinkers levereraren av som
kulturell fast-food, färdigtänkt och färdigtuggad kulturell snabbmat,
beror bara fastinte det har med brådskans diktaturäven göraatt

det finns adresslista till sådana för alltidövrigtatt en personer
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herr frudesamma: Ryssland eller Tyskland herr DetX, Y.omom
finns obligatoriska kommentatorer befriaruppsättning somen pro-

från leta folkgrammakarna verkligen skulle ha någotatt upp som
oftadet vill okändasäga, säga ännu äratt unga, personer som

forskning och fögaengagerade benägna till media;i sin springaatt
alltså skulle leta habituéerna finnsmedan alltidsom man upp -

till hands, beredda översikt ellervispa sig sin intervju.att ur ge en
beror förockså särskild tänkareDet måsteatt sortsman vara en

stånd tänka under förhållanden där längrei ingenatt attvara
tänker.

Medievridningen politiken blir Tidshorisontengör nervösare.att
krymper. taktiska övervägandena blir viktigare. Motstånds-De
allianser kan lätt förändringar.skapas alla Misstroendet allmot mot
överhet ökas samtidigt det skapas vad politikerövertrosom en
skulle kunna åstadkomma de Verkligen Ville. Politikerna självaom
börjar allt oftare medievrida gäller brasig. TVzsDet sig igöraatt

tala enkelt och med behagligt tonfall samtidigtatt ettmysprogram;
undviker alla djupare tankar, ochnogsamtsom man nyanser

komplikationer.
Medievridningen fenomeninternationellt med USAär ett som

föregångsland". därför tillfällighet amerikanskaingenDet är att
konsulter anlitas rådgivare till svenska partier.som

förre förbundskanslernDen tyske Helmut Schmidt sade i
Svenska Dagbladet den oktober västliga demo-våra199316 att
kratier har förändrats från samhällen där läser böcker ochman
tidningar till ytliga TV-demokratier. har förvandlatDetta tyvärr
politikerna till populära behöveropportunister intesom
djupet fråga.i någon

då politisk detta Kanske kanKan någotväg göraman
fundera det nödvändiga bygga markbundeti attman ut ett

digitalt med kanaler till samhällsekonomisk kostnadTV-nät 50 en
Ärmiljarder kronor.minst det nödvändigt med den10 nya

Ärdygnetruntkanalen Television för nyheteri Sveriges och sport
det Expedition Robinson bäst behövs förtyp attprogram av som

allmäntelevisionens existensberättigandemotivera
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Andra frågor alla bör ställa hur skall främjaärsom oss en
ökad medvetenhet hos medborgarna medielogiken och hurom
källkritiken kan utvecklas.

Nymuntligheten

Poeten Göran Sommardal skriver:

denDet muntliga minneslöshetenär effektivt förhindrarsåsom
framåtskridandevarje deni kavalkadistiska verkligheten och i

stället upphov till tilltagande genrebildning med åtföl-ger en ty
jande lagerhållning. fördjupas,Ingenting analyseras, förs vidare.
Allting repriseras, uppdateras i enskildaväntanupprepas, nästa

Den muntlighetens uppkomst hargenrerepresentant. nya- - -
naturligtvis i mycket med etermediernas tilltagande domi-göraatt

och de pappersburna informationsuttryckens minskande be-nans
tydelse. också det skrivnaMen ordet har hemsökts av en munt-ny
lighet: löpsedlarna ylar, rubrikerna böckerna tvingasryter, t.o.m.

försig locka till läsning.göra väsen Samtidigtattav som- - -denna muntlighet strikt kommunikationshistoriskt hör hemma i en
äldre period det skrivna ordet,än så muntligheten iutgör samman-
hang med de moderna massmedierna TV IT den förstaCo8C 8C- -industrialiserade meddelelseformen, den första produktionsord-
ning där produktionen det sociala medvetandet sker löpandepåav
band. jakt efterPå sin den framtida framtidenännu imötsmer
denna punkt det globala dygnet-runt-samhället med dess redan

realtid och det oavbrutnasägenomspunna berättandet liktsom en
lockande skaatavism digitalisera narratologierna i avsikt för-att
bättra den massmediala metabolismen: alltMer Mer merav av-

Organisationssverige

klassiskaDe folkrörelserna gjorde avgörande förinsatser Sveriges
demokratisering. Sedan flera decennier de idéburna folkrörel-är

tillbakagång. Enligt frånårets demokratirådSNSserna rapport
under 1997 alla2,3 svenskar mellan och16 årvar 80procent av

aktiva frikyrkligti samfund och i nykterhets-0,6ett procent en

44



ANDERS JOHNSON

organisation. heller de s.k.Inte rörelserna miljö-, kvinno-,nya -
freds-, internationella solidaritetsorganisationer och lokala
aktionsgrupper aktiverade tillsammans drygt 3än procentmer av-
befolkningen. blirSammantaget detta alltså omkring 6 procent
inklusive dubbelräkningar dem aktiva i änav som var mer en
organisationstyp. Motsvarande andel drygt1987 9 procent.var

till 1980-talet ökadeFram svenskarnas föreningsaktivitet totalt
både bland barn och Framförallt det idrottsrörelsensett, vuxna. var

Demokratirådet konstaterar dock denna utvecklingväxte.som att
har brutits under 1990-talet: Aktivitetsnivån har gått ettner

skrämmande enhetligt de olikanärmast organi-sätt tvärs över
sationstyperna.

idéburna folkrörelsernasDe kris också partiernas kris. An-är
delen partiaktiva befolkningeni har minskat från till9 5 procent
från till Vilka strukturer framtiden1987 främja1997. i skallsom
idébildningen, normbildningen och den breda medborgarskol-
ningen skrivetstår i stjärnorna. höga andel äldreDen medlemmar i
de folkrörelsernaidéburna och förpartierna talar medlems-att
minskningen kommer fortsätta. Folkrörelserna kan dagi när-att

betecknas det vithåriga Sverige.mast som

Pressen

heltäckandeDen morgontidningen har viktigutgjort delen av
demokratins tredje dimension i tillhör,Sverige. Vi tillsammans
med Finland, och Schweiz, deNorge länder hari detEuropa som

utbredda tidningsläsandet. Tidningen har förstått opinions-mest
bildning, nyhetsförmedling och kritisk granskning, såväl nationellt

lokalt. harPressen grundlagt daglig hos befolk-som storaen vana
ningsgrupper följa och fundera samhällsfrågor. spriddEnöveratt
tidningsläsning allai samhällsgrupper har dessutom bidragit till
hög och bred läsförståelse.

Under 1990-talet har det långsiktigtuppstått ned-en svag men
åtgående trend antaleti regelbundna tidningsläsare och prenume-

Under delen 1980-talet läste drygt 80ranter. senare av procent av
befolkningen morgontidning femminst dagar veckan.i Nu ären
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informa-till ökadfinns tendensdrygtandelen Det70 procent. en
utsträckning minskartionsklyfta då i störreresurssvaga grupper

åldernmorgontidningar iAndel läsaretidningsläsningen. 15-24av
ochmellanfrån tillhar sjunkit 1997.1983år 6071 procent

komplextochinformationmängdenJu växer sam-mermer
generell orientering.behovet Attökarblir, destohället avmer

möjlighetergodamorgontidningöversiktligt skumma attgeren
inte visstehitta detöverblick och intressantaskaffa sig att man

kunde söka aktivt.därföroch intenågot som manom
bredd ochdjup,harDagspressen sammantaget ett enen

förochgranskninginformation,det gälleraktualitet när utrymme
harförmediegrupper sig svårt nåandraolika åsikter attvarsom

Är detpropositiondettill", heter i regeringens 1996/9723.upp
gratistid-kvalitetstidningar intedärför har menmoms

Är direktreklamavskaffatshardärför reklamskattendetningar
Är därför datordettidningsannonseroch TV-reklam intemen

tidning iintefrån förmånsbeskattningbefriatshemmet hari men
Är skolandatorermiljarder idärfördethemmet staten satsar

tidningsläsningintemen

Qvinnor

öd tiden bort...Med läsning
föga det behöver.kön såVårt

det kort,Och skall du läsa, gör
fräsa översåsen måatt

0rdsedan Någraför iprecis årskrev Maria Lenngren 200Så Anna
godadenharbade Dessbättrezfalljøgtill kära dotter, någon.min

inflytande.haft Detpunktfru denna inte så ärLenngren stort
både blandoch skrivarna,flitiga läsarnadekvinnorna är mestsom

efterförmodligen maximen:leverbarn och Många mänvuxna.

tiden bort...Med läsning öds
behöver.föga detkönMitt så

kort,hållerOch läsningen jag
klöver.hellretjänarjag mera
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Riksdagen

Under riksdagsåret producerades sammanlagt1997/98 65 300
sidor riksdagstryck; sidor propositionstext, sidor22 OOO 13 OOO

sidor utskottsbetänkandenmotioner, och sidor20 000 10 OOO
protokoll. människa skullevettig komma tankenIngen läsaatt
allt detta. Mycket det produceras, skrivs tanke detutanav som att
skall publik.nå någon större

Alltför ofta fungerar riksdagen textfabrik där textersom en
produceras maskinmässigt kränker både skribentersättett som
och läsare. sådan miljö det skapa förI densvårt entusiasmär atten
goda eller den stimulerande läsningen.texten

Varför skrivs det mycket riksdagen den fråganså i Svaret
kanske liknar det professor har fråganTore Jansonsvar som

Östergötlandvarför Rökstenen och dei andra stora runstenarna en
skapades:gång

höggs förSvaret läsas, förmåste inteatt attvara runorna utan att
imponera. skulle där och högtravandeNågot ochstå, någotgärna
dunkelt, huvudsyftet kunskap denvisa i magiskaattmen var upp
runkonsten, föra vidareinte speciellt budskap.någotatt

Skolan

exakt formuleradesedan den folktribunenFör liberale Adolfår130
Hedin brevformi tämligen heltäckande politiskt Därett program.
finns bl.a. denna dag: Därför fårmening sigstår iänsom
folkskolan lämna sikte hon skall framför allt väckaattur
kunskapsbegäret, grundlägga böjelse, och förmåga läsa.attvana

grundlägga böjelse, förmågaoch läsa, börFör läs-att attvana
träningen tidigt livet. uppgift föri hemmet, för-Det ärstarta en
skolan och skolan. del barn har särskilt utveckla dessaEn svårt att
färdigheter. frånkan komma hemDe med lästradition. Desvag
kan ha ochläs- skrivsvårigheter. kan ha modersmålDe änannat
svenska. dettainget oöverkomliga hinder.Men Genomutgör attav

tillräckligt med tid och utformad pedagogik kan allarättge genom
läsfärdighet. därförsin bör lämna grundskolanIngenöva upp utan

kunna läsa och skriva ordentligt. Alla har läs- ochatt vuxna som
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dessa färdig-skrivsvårigheter bör möjlighetermånga tränaattges
heter.

kan fullgörafinns flera oroande tecken skolan inteDet att
färre speciallärare minskar möjlig-uppgift. klasser ochsin Större

Bokbeståndet skolbibliotekenheterna stöd till elever. iatt ge svaga
Årskostnaden elevhar minskat sedan början 1980-talet. iperav

för ungefär kr. Läromedelskost-grundskolan skolbibliotek 150är
kr eller denaden elev grundskolan cirkai 500är procenten avper

förtotala kostnaderna skolan. prenumerationEtt års Fantomen
ungefäreller Kalle Anka kostar kronor.750

detkan sannolikt lära del iSverige Stor-görssomen av nu
startade den brittiska Thebritannien. regeringenmajDen 31 1996

för och skrivkunnighetenTask hur läs-Literacy strategiForce, en
Projektet har mycket tydligaskall stärkas skolan.insatser igenom

uppföljningar kontinuerligt. Lärarhögskolornamål och görs ger
läsfärdigheter.läralärare bättreprioritet åt göra att utatt nya

Även får fortbildning. Föräldrarnasaktiva lärare och skolledare
läsa för barnenbetonas och de minuter20att omansvar uppmanas
för hjälpa elever.dagen. Sommarundervisning startas att svaga

företag och Skön-Biblioteken liksom organisationer.engageras,
godispåsar. och skriv-litterära trycks chips- och Läs-texter

läxläsning.tävlingar Idrottsklubbar startararrangeras.
meningsfulltLäsförmågan sammanhang ochberoendeär av

eleverna erbjuds läsvärda ochinnehåll. viktigt intressantaDet är att
finns samband mellan nöjesläsning och läs-starktDet etttexter.

förmåga. skall bidra till läslusten, låta läsningen bliSkolan inte
pliktfyllt.något

Även fundera hurhögskolan finns det anledninginom att
skrivfärdigheter kunna utvecklas.studenternas läs- och skall På

Kanskedet här finns brister.håll hurvittnarmånga storaman om
propedeutiskundervisningen inledas med terminbör den högre en

tänkande, texttolkning ochdär studenterna bl.a. kritisktitränas
skrivning.
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Tryckfrihetsförordningen

för frihetordets inleddes allvari SverigeKampen Linné-av
lärjungen Forsskål, sedermera det för 1700-tals-Peter röntesom
svenskar ovanliga ödet avlida jemenitisk bergsby.iså Hanatt en
lyckades slinka med liten skriftigenom1759 censuren en som
hette Tankar den borgerliga friheten där han skrev:om

Borgerliga frihetens lif och styrka består altså synnerheti uti in-en
skränkt oinskränkt skrif-frihet. Skrif-frihetenRegering, en - - -
updrifwer Wetenskaperna höjd, författ-til alla skadeligasin röjer

tyglar alla ämbetsmänsningar, ochorättwisa, regeringensär
förswar fritt rike. lämnari wis RegeringEntryggaste ett - - -

menigheten hällre lägenhet, medsitt missnöje änat yttra pennor,
med andra gewär.

Forsskåls skrift alltföremellertid radikal och den blev indragenvar
Kanslikollegium. den bidrog till den debatt ledde framMenav som

till tryckfrihetsförordning. svenska liberalismensårs Den1766
fader, kaplanen från annexförsamlingNedervetils utanför Gamla
Karleby Anders Chydenius, ledamöterna prästeståndetivar en av

riksdag och han gjorde avgörande förårs insatser1765-66 att
då fickSverige världens liberala tryckfrihetslagstiftning.mest

eftervärlden fått oförtjänt anseende,Gustav III, ett gottsom av
avskaffade tryckfriheten och den antiliberala linjen drevs sedan
vidare Karl Johans indragningsmakt. därefter harXIV Mengenom
det under fredstid fritt fråni tämligen inskränkningarSverige varit

friheten skriva, trycka ochi läsa.att
harVi alltså mycket lång tradition tryckfrihet och haren av

utvecklat sammanhängande regelsystem till skydd för detett
tryckta finnsordet. all anledning slå vakt dettaDet att system.om

hot tryckfrihetenpotentiellt utvecklingenEtt ärmot av nya
medier och olika tekniker.integrationen SverigeDå 1991 ettav gav
särskilt grundlagsskydd andra medier det tryckta ordet,åtäven än
valde riksdagen lägga skyddet de medierna särskildiatt av nya en
lag, yttrandefrihetsgrundlagen. viktigt skäl skydda detEtt attvar

utformatsregelverk för tryckta skrifter. dennaTyvärr harsom
tillräckligt skydd. vilandeseparation inte visat sig Deutgöra ett nu
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förslagen till grundlagsändringar syftar till vidga krimina-som att
liseringen barnpornografi innebär det fredstida ingreppetstörstaav

tryckfriheteni under 1900-talet. Lagrådet beskriver ingreppet som
första fullständigtett genombrott grundläggande principerav
sedan länge kännetecknar den svenska tryckfrihetslagstift-som

ningen, nämligen förbuden och hindrande åtgärder,mot censur
meddelarskyddet och anonymitetsskyddet. Detta principgenom-
brott inte har kunnatnågongörs påvisa barnpornografitrots att att
har spritts tryckta skrifter under decennier.genom senare

tryckfrihetsförordningårs1766 introducerade också principen
allmänna handlingars offentlighet. offentlighetsprincipDennaom

unik för svensk förvaltning.är Den läsa handlingrättger attoss en
eller inkommit tillupprättats myndighet be-som en utan att

höver vårt eller anledningen till vill deluppge namn att ta av
handlingen. harVi också kopiera den och förmedlarätt denatt

till tidning. finns fleraDet hot denna offentlighets-t.ex. en mot
princip:

Digitaliseringen informationen ibland den6 teknisktgörav som
svårtillgänglig och ibland den lättillgängligsågörmera att man

integritetsskäl vill inskränka offentlighetsprincipen.iav

Bolagiseringen offentlig verksamhet ofta har0 strävanav som en
efter slutenhet motiv.som

Internationaliseringen upphov till krav frånO utländskasom ger
politiker och tjänstemän, fostrade i förvaltningstradi-en annan
tion, inskränka dennai svenska regel.säregnaatt

denFör det tryckta ordets betydelse för levandetrorsom en
demokrati och inser värdet det regelverk skapats isom av som
Sverige det viktigt följa utvecklingen,är motverka urholk-att att
ningar skyddeti det tryckta ordet också medverka tillav attmen
sådana anpassningar i regelverket behövs för detvarsamma som att
tryckta ordet och offentlighetsprincipen skall ha starkast möjliga
skydd framtiden.iäven
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Uppfinningar

för läsningen handlar historiskt bara denKampen intesett om
politiska friheten de praktiska möjligheterna läsa.ävenutan attom

tekniska utvecklingen har här avgörandegivit bidrag.Den många
uppfinningGutenbergs boktryckarkonsten kanskeär väster-av

landets avgörande tekniska Boken blevinnovation. Europasmest
första massproducerade Boktryckarkonsten hade baraintevara.
betydelse för textproduktionen också för själva läsprocessen.utan

oregelbundna handskrifternaoch svårlästaDe medersattes nu
ochjämna tydliga textsidor. Tidigare hade det nödvändigtvarit att

långsamt förläsa högt och ljuda kunna tolkatexterna attnoga
blev läsningen och läshastigheten kunde höjas.Nutexten. tyst

viktig glasögonen uppfannsinnovationEn iannan var som
slutet 1200-talet, sannolikt närheten Venedig.i börjadeDärav av
de tillverkas 1300-talet. det först 1800-taletMen var som
produkten och produktionstekniken hade utvecklats deså att
kunde bli allmänt tillgängliga.

1800-talet konstruerades också modernaPå tryckpressar och
sättmaskiner. kunde börja användaMan pappersråvara,trä som
vilket frigjorde frånpappersbruken beroendet den knappaav
tillgången läsfrämjandelump. de gjordeinnovationerMen som

intryck samtiden utvecklingen belysnings-störst var nog av
tekniken. mörka klimat gjorde bristen billig och effektivI vårt
läsbelysning allvarligt hinder. 1860-talet kom den dyra ochPåett

fotogenlampan.osande början 1900-talet blev den elektriskaI av
metalltrådslampan allmänt tillgänglig. då blev ljuset billigt,Först så
effektivt, lätthanterligt och det kunde blirent att var mans egen-
dom.

Landet det vil, skrev den danske för-"Lys Detover er
fattaren Jacobsen Upplysningen handlade både ande.P. 1885. om
och Elektriciteten kulturfaktor.materia. avgörande Detsom en
kan tänka tid då Culturalnågot i iCorrectness mätsattvara en
hur kärnkraftverk vill snabbavveckla.många man
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Voltaire

År hemska faran läsning,skrev Voltaire denOm1765 enav
Jussuf-Cheribi, mufti det heliga ottomanskafingerad ukas där av

funnitgrunder, lämpligtriket, förklarar han, nedan angivnaatt
förvisa den djävulska tryckerikonsten:fördöma, och bannlysaatt

lätthet förmedla tankar tenderar uppenbartsinaDenna1:0. attatt
okunnigheten, civiliserade väktare ochskingra är staterssom

skyddsmur.
införs frånbefara bland de böcker Väster-Det2:0. är att att som

fullkomnafinnas sådana jordbruk ochlandet kan sätten attomom
förbjude,färdigheterna, böcker längden, det Gudde tekniska isom

fabrikörersodlares och derasskulle kunna väcka geni,våra sporra
deras rikedomar och dag dem själensverksamhetslust, öka ingeen

striderlyftning till det allmänna bästa, känslor heltoch kärlek som
den heliga läran.mot

fick friahända historieböckerskulle till kunnasistDet3:0. att
enfald.från håller folket kvar lyckligdet övernaturliga, i ensom

godaoklok bedömakunde dessa böcker rättvistiMan attnogvara
fosterlandskärlek,och anbefalla ochoch onda rättvisagärningar att

strider rättsmedvetandet land.vilket uppenbarligen i vårtmot
filosofer, undertiden kunna hända stackarsskulle medDet4:0. att

vilja upplysaskenfagra straffbara förevändningenden attmen
farliga dygderoch dem bättre, kom läramänniskorna göra att oss

folket aldrig bör känna till.som
vördnad för Gud ochskulle, visaDe5:0. ännu störreattgenom en

han uppfyller allt, minskaförargelseväckande tyckasättett att
frälsning.till skada för själarnasantalet pilgrimer till Mekka stor

detvivel hända läsaskulle kunnaDet6:0. att attutan genom
sjukdomarvästerländska författare har behandlat smittsammasom

bli olyckliga skyddaoch förebygga dem, kundesättet att attnog
skulle fruktansvärtvilket ett attentat motmot pesten,oss vara

ordning.Försynens
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Xenos

Det grekiska ordet betyder både främling och gäst.xenos
dubbelbetydelseDenna härrör från arkaisk tid f.Kr. då700-500ca

grekiska bosättningar upprättades Medelhavet. Mellan dessarunt
uppstod livlig handel. viktig förutsättningEn det etable-en attvar
rades sedvänja fredligt och hjälpsamt bemöta främmandeen att
handelsmän kom besök ellersom genomresa.

Utvecklingen fria marknader har betytt mycket för möjlig-av
heterna producera och sprida böcker, tidningar och tidskrifter.att
Nationalekonomen Assar Lindbeck skriver 1982:

vital, från hovetEn och kyrkan fristående litteratur fram iväxte
västerlandet först författarna fick direktkanal tillnär allmän-en
heten via tidnings- och bokmarknad.öppen för-Denen - - -kättrade kommersialiseringen författarnas produkter frigjordeav
dem från och hovets direkta inflytandestatens sättsamma som
framväxten marknad för bildkonst frigjorde konstnären frånav en
beroendet samtidigtMen tillkom naturligtvisav mecenater. en ny

ekonomisk otrygghet marknadsrisk stället föri dentyp av en- -tidigare risken skriva eller skapa uppfattadesnågotatt som som
olämpligt hov, statsmakt och Denna marknadsriskav ärmecenater.
naturligtvis skäl till kulturarbetarna dagi i viss villmånett att
tillbaka till där de anställda det offentligaärett systern av en-tillåtergång med konstnärer ämbetsmän,ett system som

Sverige harI företagsamma invandrare gjort viktiga insatser, inte
förminst utvecklingen bokmarknaden. tidigaDen bok-av

branschen naturliga skäl internationell. bildadeDen elitenvar av
läste och skrev latin eller de folkspråken. Därför har ocksåstora
tryckerier, förlag och bokhandel ofta i Sverigeupprättats genom
invandrares försorg. Sedan tidigt 1600-tal har i språkvårt det

ordet "boklåda" efter tyskanssäregna Buch bok och Laden
handelsbod.

förstaDe ambulerande tyska bokhandlarna kom till Sverige
1400-talet. Lübeckaren Johan Snell inrättade tryckeriett
Riddarholmen där han tryckte den första1483 boken i Sverige.
Georg Richolff, han från Lübeck, tryckteäven Vasabibeln1539-41
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svenskaförstaSchold denArnoldstartade tyskenUppsala.i 1612
Uppsala.papperstillverkningen i

ochbokmarknadenkraftig expansioninnebar1800-talet aven
välkändadagiförlagstartadeinvandrare ärflera än varu-som

Lund.Danmark tillfrånGleerupflyttade Christianmärken: 1826
JacobNathan Gumpertland kom övertogFrån somsamma

komfamiljen Bonniertysk-judiskaGöteborgsfirma. DenGleerups
startadeAdolf Bonniertill Sverige.1820-taletunderDanmarkvia

broderngrundadeochStockholm årbokhandel 15i1827 senareen
Geber,invandrare HugoboksyntaAndrabokförlag.Albert varett

Bromberg.ochtid, Adam Doroteaoch, ivårEdvard FritzeCarl
bidrag tillväsentligtfåttdettaDanmarkAtt sätt ettge

nämligenharLandetkanske intekultursvensk ån rätt.är mer
viktigtblev1600-taletKöpenhamnförtackaSverige ettattatt

intervenerade deiAdolfGustavbokcentrum. Dåinternationellt
till 30-årigtTysklandförvandladeochreligionsstridernatyska ett

till det lugnarebokbranschentyskadeniblodbad, sökte sig många
bokskatterrövadedelkunde köpaocksådär deKöpenhamn, en

Sverige.hemvägenmedhar sigmilitärersvenska motsom

Ytdemokrati

utvecklingenbeskriverWeibullochHolmberg Lennart motSören
traditionellamedtaktfram iopinionssamhälledet växer attsom

försvagas:organiseradekollektivtoch grupper
viktigalikapreferenser, opinioneråsikter,opinionssamhälletI är

industrisamhället. Iståleteller ijordbrukssamhälletjorden isom
Konkurrensenfenomen.centraltopinionssamhället imageär ett

fram-bilddentillbidrarbudskapmångfaldenmellan att somav
politiskakan deinnehållet. Såbetydelsefåroftaträder änstörre

politik, precisderasviktigarebliimagepartiernas än som varu-
ochindustri-produkterna iviktigareblihållermärkena änatt

nyckelroll.mediernaspelarutvecklingdennatjänstesamhället. I en
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Zappa

Flitigt läsa dig klok. Därför läs varenda bok, skrevgör Falstaff,
fakir 1894.

kanskeNumera det skall heta här:så
baraFortsätt du du all klokhetsåatt zappa, att tappa.

Åkommor

En motstånd läsare förr tiden hadei övervinnatyp av som att
grundades olikai pseudomedicinska föreställningar: Läsningen
sades skapa ögonbesvär, kroppsligt förfall eller depraveratett
levnadssätt. ände detIngen det myckna bokskrivandet, ochär
mycket studerande kroppen dettrött", står i Predikarengör 12:12.
Rousseau läsarenansåg ochpassiv läsningensågvara som en
underkastelse under främmande vilja. Platon skriftenansågen att

minnet. dialogenI Faidros låter han Sokratesutarmar säga:

Den således han lämnar efter lärasig skrift,i ochsom tror, att en
den den bok såsom det tydligt ochtarsom emot ur en ettvore
säkert ord, han mycket enfaldig han inbillarär sig, detatt- - -skrivna ordet har uppgift påminnelseän utgöraen annan att en om

förnågot den, redan känner det.som

Ärans och hjältarnas språk

Fornnordiska finns bevarade sedan och 400-talen och300-texter
något liknar svenska finns nedtecknat 800-talet. Mensom
tydligt svenska dyker först 1200-talet landskaps-itexter upp
lagarna där den äldre västgötalagen från 1220-talet äldst.är

Under medeltiden förekom dels svenskt lagspråk olika deiett -olika landskapen och religiöst skriftspråk framföralltett som-
hörde hemma Vadstena.i Reformationen innebar brott iett
språktraditionen. Gustav avskaffadeVasa latinet kyrkospråksom
och han lät och trycka bibeln svenska.översätta statligEn
förvaltning började byggas med Stockholm Alltupp centrum.som
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till Mälar-flyttadesspråknormensvenskadengjordedetta att
landskapen.

svensktmodernt natio-skapandetförviktigminstInte ettav
formdefinitivafick sin 1541bibelöversättningen,nalspråk somvar

till Littera-beståkornretuscheringar 1917.med lättaoch attsom
skriver:HäggGöranturvetaren

religiösbaraskapade intebibelöversättarnaförstaVad de envar
andra dialek-talatdesvenskan.språk, Omskapadeurkund. De ett

deras insatsannorlunda likasåspråkskulle vårt ut, omsettter
svenskantroligtdettidigareden kommitkommit Om är attsenare.

tillspråket hörbestående iTill deras spårallsexisteratinte exem-
förbluffande stavningenoch denbokstävernaexotiskapel de d

mycketochinfinitivändelsenobligatoriska idenoch, annat.-aav

Önskedrömmen

Ismael,Abdulpersiske storvesiren KassemdenberättasDet om
voly-bibliotekägde 000han 117900-talet,levde ett omattsom

underhan sinavid böckernafästadStorvesiren så att resorvarmer.
dresseradedjur såkameler. Dessalastademedförde dem 400 var

underbibehållaskundeordningenalfabetiskaden transporternaatt
bibliotekarierocksåtjänstgjordekameldrivarnaoch somsom

IsmaelAbdulvolym Kassemfram denplockakundesnabbt som
önskade.

föl-berättasRonaldnämligen Reagan,Om statsman,annanen
helaödelagtbrand harödesdigerhörtnijande historia: Har att en
detOchförstördes.böckernaBådabibliotekpresident Reagans

denfärgläggahade hunnitbarahantråkigaverkligt ena.attvar
intrycket mångafrånfrigöra migkan inteJag tyvärr attav

denliggerlitterära intressepolitikerssvenska närmareledande som
SkytteIsmaels.Abdul GöranRonald Kassemtillskrivs Reagan än

främstaSverigeskrönika tvåföljandeskrivit ihar avomen
kommunalpolitiker:

Ochanalfabeter.kulturellaförefaller detitvå närmasteBägge vara
generadede minstatycks intehäpnadsväckande sätt varanog

dettidenförr i sågrörelsetillhördetta. De som enöver somen
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viktig uppgift bilda folket. dettaTrots tycks de dagi närmastatt
stoltsera med de ointresserade och okunniga det gällerär näratt
bildning och kultur.

politikernDen hade i förklaratintervju han aldrig lästeene en att
böcker, bara Clas Ohlsons postorderkatalog. andre,Den som var

hade Madickenår, favoritbok.53 länder"I skullemångasom en
ledande politiker hellre dra erkänna han inteäntunganut att att
läser böcker", konstaterar Skytte. harSverige däremotI skapat

politisk kultur där det vanligt bland politiker läsainte ochären att
där förväntaringen sig kulturellt engagerade politiker.mötaatt

Naturligtvis kan habil politiker bok-man vara en utan att vara
mal. Och visst kräver ledande politiska uppdrag mycket tid,så att
det blirinte mycket tid tillså Det den brittiskeöver ärannat. som
labourpolitikern Michael skrevFoot "Maktens människor1980:
har ingen tid för läsning, de läserinte bör anförtrosintemen som
makt."

alltså förDet inte moralisera enskilda illiteraterär detiöveratt
politiska toppskiktet, jag avslutningsvis detta ämne.tar upp
Problemet har fått andligt klimat där boklig bildningär att ett

snobbigt avvikande. gällernärmast Detta barainte ianses som
politiken. de allra mäktigasteEn svenskti näringslivmännenav
uttalade sig i iExpressen maj förhållandesitt till1996 poesi:om
"Det jag hurinte det hans lakoniskastavas", Envet var svar. som
skulle ha gillat detta Platon. ville nämligen förbjudaHan deär
härskande läsa eftersompoesi han skönlitteraturenansågatt att
fördärvar själen.

fårSverigeI allt politikernas vanliga liv, derasveta om om
favoritmat och favoritdrycker, bostad familj.och fårMenom

mycket litet deras kulturella intressen. behöver detSå inteveta om
bl.a. Finland,I Frankrike, och Tjeckien harNorge kultur-vara.

personligheter haft politiska toppositioner. övertygadJag är attom
det också finnsi Sverige politikermånga goda läsare. Detärsom

Ånstrandsocialdemokratiska landstingsrådet Claes uppenbar-är
ligen dem. sade Svenskai DagbladetHan den september i3en av
ar:
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landstingsråd. Detskönlitteraturläsamåste ärMan är ettom man
till kreativiteten.appellerarhuvudetbilderbygga isätt att som

klockan läser inga tjänstepapper.Efter jag22

använderaktivtochdet såtråkiga såDet öppetsägerär attatt
offentliga samtalet.det Detreferensereller iteknikerlitterära

lyftkraft, tanken intefår sällanOrdenspråket. närävenutarmar
giftiga lättöl.likaElakheternaLiknelserna haltar.stilla står. är som

vilketverbaljämntjocktämligeningår i ärDet ettsmet,mesta en
undertecknadeartiklarundviker läsahelsttillskäl jag äratt somatt

partiledare.statsråd elleroftast skrivnaintemen av
samhället skapassvenskadetskrivkulturoch istarkare läs-En

skapaskan barastatsbidrag.ellerlagar Detinte attgenomgenom
skrivförmåga. Ledandeochläs-utvecklarfler människor sin egen

förhållande tillsittdenpolitiker tillhör egetgenomgrupp som
har deDärmedtill språket.inställningandrasspråket påverkar ett

språket.för de använderhur Ettpersonligt som manansvaransvar
ellerformavlatsbrevfrån ifriköpakan siginte pengaravgenom

paragrafer.
skallläslustskrivarglädje ochönskedröm störreMin är att

produceradepliktskyldigtMindrepolitiken.i texter.utrymme av
bud-MindreformuleradepersonligtdetMer engagemanget. avav

den passive Merskapsvälling rinner mottagaren. avgenomsom
ochtuggmotståndskaparformuleringarfiberrika uppmanarsom

till aktiv läsning.

skrevHedeniusFilosofen 1976:Ingemar

bara möjligttankeutbyteallvarligtaldrig glömmaskall ärMan att
ellerpåbyltade med prestigeMänniskor,nakna.mellan ärsom

aldrigtiden kanliggervad iiklädereller sigpartisinne mansom
lära sig något av.

samtaletoffentligadetför utarmningenuttryckettydligasteDet av
sedanförpartisekreterare några årdenkan kommajag somvar

starktmedskriven partivänartikelavfärdade viktig per-av enen
skribenten intemedsonligt argumentet att represen-engagemang

ombuds-enda sigdär dedemokrati,terade ärnågot. En yttrarsom
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levererar färdigförhandlade och färdigkompromissademän, som
åsiktspaket, förideal partisekreterare. detmå Men ärettvara en
demokrati djup.utan

demokratins skull bör sända budkavleFör nätteren genom
dagar,och och århundraden, löpande angelägnaår i sittgenom

ärende, frambärande från tid till tid det brådskande budet, det
och det främsta. Budkavle igår iLäs nattyppersta natt,

Vänliga hälsningar

Anders jobnson
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