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Abstract: The purpose of this Master’s Thesis is to explore the impact of 

spare time reading fiction on the identity of teenage boys, and what 
it really means to them. To investigate this, we have focused our 
investigation on how teenage boys relate to and what they search 
for in their reading. 

  
The data collection is based on 8 interviews with boys in the age 
between 14 and 15 and on literature on the subject. The theoretical 
framework focuses on the reading theories of Joseph A. Appleyard, 
the transactional theory of Louise M. Rosenblatt and a model of 
reading used by Sten Furhammar during the SKRIN-project. For 
the purposes of studying gender we used the theoretical material 
about male identity by Daniel Ekman.  

 
The results of this study reveal that the main reason for teenage 
boys’ reading is relaxation but that an underlying reason is to 
improve vocabulary and reading abilities. They also seek 
involvement, identification and realism in their reading and 
sometimes a story that makes them think. The boys seem to favour 
fantasy, which could be a possible way to mark the differences 
between the genders, since they consider fantasy as a genre for 
boys.  

 
We have come to the conclusion that spare time reading of fiction 
influences the identity of teenage boys in several ways. It 
contributes with alternative ways to act and provides an 
opportunity to escape from real life’s demands and pressure. By 
reading fiction, teenage boys get experiences that influence and 
strengthen their identity.  
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1 Inledning 
 
Vi började intressera oss för tonårspojkars läsning därför att vi insåg att även om den 
skönlitterära läsningen har haft stor betydelse såväl för oss som för de flesta av våra 
tjejkompisar, var detta inte något som återkom bland bröder och killkompisar. Detta tedde sig 
något förvånande och vi kunde inte riktigt förstå varför det var så att pojkar tycktes läsa i 
mindre mån än flickor.     
 
När vi vidare började studera litteratur inom området fick vi bekräftat att det är en existerande 
uppfattning i samhället att pojkar läser mindre skönlitteratur än flickor och att detta uppfattas 
som ett problem. Vi fann till exempel speciella åtgärdsprogram i vissa skolor för att öka 
pojkars läsning, såsom försöket på en skola i Sundsvall där pojkarna har fått extra tid för att 
ägna sig åt skönlitterär läsning medan flickorna har fått extra tid i datorsalarna.1  
 
Eftersom det finns såväl undersökningar som åtgärder för att öka pojkarnas skönlitterära 
läsning finner vi det inte intressant att vidare undersöka anledningarna till pojkars 
ickeläsande. Däremot upplever vi att det i mindre utsträckning forskats om de pojkar som 
faktiskt läser. Därför har vi valt att inrikta oss på vilken betydelse läsningen kan ha för 
läsande pojkar. 
 
Vi vill med vår studie inte peka på att det finns ett problem i att pojkar inte läser skönlitteratur 
i samma utsträckning som flickor. Vi vill istället vända på detta och ta reda på vad skönlitterär 
läsning har för betydelse för de pojkar som faktiskt läser, för de finns. 
 
Vi har vidare koncentrerat oss kring pojkar i åldern 14 till 15 år och anledningen till att vi 
finner denna målgrupp intressant är för att våra egna erfarenheter säger oss att detta är en 
känslig tid i utvecklingen. Tonårstiden är en omvälvande tid i livet då mycket händer, till 
exempel frigörelsen från föräldrarna och formandet av den egna identiteten. Det skulle därför 
vara intressant att se om den skönlitterära läsningen har någon betydelse i dessa pojkars liv 
och för formande av en identitet.  
 
Ytterligare en anledning till att det är intressant att studera tonårspojkars läsning är att de 
nyligen lämnat den så kallade slukaråldern, åldern mellan 9 till 12 år, som karakteriseras av 
ett aktivt läsande. Enligt litteraturforskaren Ulf Boëthius visar många undersökningar på att 
det är i denna ålder som läsningen når sin kulmen och sedan successivt trappas ned.2 Vi har 
hittat mycket forskning på barn i slukaråldern,3 men vi tycker att det är av intresse att se vad 
som händer med dem som därefter fortsätter att läsa.  
 
Vi anser att det är viktigt för oss som blivande bibliotekarier att se till läsande pojkars behov 
för att bättre kunna möta dessa på våra framtida arbetsplatser. Uppsatsen är också relevant ur 
såväl ett samhällsperspektiv som ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv 
eftersom vi upplever att det har forskats en hel del kring pojkars läsande eller ickeläsande, 
men kanske i mindre utsträckning kring vilken betydelse den skönlitterära läsningen eller 

                                                 
1 Engstedt Edfast, Ingrid 1996. Rollbyte i klassrummet: Data för tjejerna och böcker för killarna. Ingår i Barn i 
hem, skola, samhälle. nr, 5. s. 8-9. 
2 Boëthius, Ulf 1992. Kontrollerade njutningar – ungdomen och de litterära texterna. Ingår i Fornäs, Johan et al. 
red. Unga Stilar och Uttrycksformer, s. 245.  
3 Se till exempel Wåhlin, Kristian & Asplund Carlsson, Maj 1994. Barnens tre bibliotek : läsning av 
fiktionsböcker i slukaråldern. 
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ickeläsningen kan ha. Motsvarande forskning för flickor har vi bland annat funnit i Maria 
Ulfgards avhandling som har blivit en inspirationskälla för vårt arbete av den anledningen att 
hennes studie syftar till att studera hur tonårsflickor konstruerar genus genom sin läsning.4 Vi 
har med inspiration från Ulfgard valt att istället studera hur pojkar förhåller sig till sitt 
manliga genus samt formar sin identitet genom läsning.   

1.1 Bakgrund 
 
Vi finner det vara intressant att som en inledning till vårt bakgrundskapitel kortfattat 
presentera vad Ulf Boëthius, litteraturforskare med inriktning på barn- och ungdomslitteratur, 
anför i artikeln ”Kontrollerade njutningar – ungdomen och de litterära texterna”, publicerad i 
en antologi av forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige. Boëthius framför att 
ungdomar oftast väljer att läsa underhållningslitteratur för vuxna framför ungdomsböcker och 
gällande pojkar och flickor menar han att de i grund och botten lägger ner lika mycket tid på 
läsning. Däremot lägger flickor ner mer tid på böcker än vad pojkar gör. Flickor kan även läsa 
sådant som pojkar gillar att läsa, men det är mer sällan tvärtom. Pojkar föredrar att läsa 
spänningsromaner och helst litteratur som är skriven av manliga författare.5 Att pojkar dras 
till hjältehistorier kan ha sin förklaring i någon slags symbolisk betydelse för deras utveckling 
till vuxna. Män i samhället förväntas vara på ett visst sätt, med en viss kompetens och ett visst 
förhållningssätt. Här har då framförallt spänningsromaner ett innehåll som gör att pojkar kan 
bearbeta denna problematik.6  
 
Utifrån detta har vi funnit det intressant att studera statistiska uppgifter kring läsvanor och 
således valt att presentera uppgifter från undersökningarna Kulturbarometern och 
Mediebarometern. För att betrakta statistiken i ett internationellt sammanhang har vi även 
studerat PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) från 2000.   
 
Som ytterligare bakgrund till vår undersökning har vi sist i bakgrundskapitlet valt att redogöra 
för utvecklingen under adolescensperioden, vilket vi menar ger en inblick i de 
utvecklingsstadier som ungdomar, i vårt fall pojkar, går igenom.  

1.1.1 Statistiska uppgifter om läsvanor 
 
Vi har valt att studera statistik från Kulturbarometern 2002 och Mediebarometern med 
uppgifter från 2003, två landsomfattande undersökningar där man har genomfört 
telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Utifrån dessa 
statistiska undersökningar har vi funnit att pojkar läser mer böcker och skönlitteratur än vad vi 
från början trodde. 
 
Mediebarometern har en åldersindelning som är lätt att applicera på vår egen studie då den för 
ungdomar har ett intervall mellan 9 och 17 år. Dessutom har den skönlitterära läsningen skiljts 
ut från andra typer av böcker. Det görs dock ingen tydlig skillnad mellan nöjesläsning och 
ålagd läsning. Kulturbarometern har istället valt att skilja mellan nöjesläsning och ålagd 
läsning, men har inte urskiljt läsning av skönlitteratur från annan litteratur.  
 

                                                 
4 Ulfgard, Maria 2002. För att bli kvinna - och av lust: En studie i tonårsflickors läsning.  
5 Boëthius 1992, s. 245-247. 
6 Ibid., s. 266. 
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Resultatet av Kulturbarometerns undersökning visar att kvinnor läser mer böcker för nöjes 
skull än män. 70 procent av kvinnorna mot 60 procent av männen har läst de senaste fyra 
veckorna. Skillnaden mellan könen i åldern 9 till 14 år är något större, 90 procent av flickorna 
mot 75 procent av pojkarna. Bland de äldre ungdomarna i åldern 15 till 24 år är skillnaden 
mellan könen marginell, 80 procent av kvinnorna mot 75 procent av männen. Siffrorna visar 
att nöjesläsningen av böcker i viss utsträckning minskar med åldern och att detta är mer 
markerat bland kvinnorna.7 
 
Mediebarometerns undersökning visar att 45 procent av befolkningen under en genomsnittlig 
vecka läser skönlitteratur.8 Av ungdomarna i åldern 9 till 17 är det 69 procent som läser 
skönlitteratur under en genomsnittlig vecka, 67 procent av pojkarna. Detta innebär att det inte 
heller här är någon större skillnad mellan könen. Däremot framträder det stora skillnader i 
jämförelse med vuxna män, av vilka endast 29 procent läser skönlitteratur en genomsnittlig 
vecka.9 Dock måste man här ta in i beräkningarna att läsningen även innefattar ålagd läsning 
och att siffrorna därför sjunker avsevärt för båda könen efter det att individerna har slutat 
skolan. 
 
Sammantaget visar undersökningarna på att läsningen av böcker minskar med åldern, både 
den totala läsningen och den skönlitterära. De visar dessutom på att det i viss utsträckning 
finns en skillnad mellan könen oavsett ålder, män läser mindre böcker än kvinnor och de läser 
även mindre skönlitteratur. Skillnaderna är dock inte så stora som vi hade förväntat oss. Detta 
bekräftas också av PISA-undersökningen från 2000, en studie som syftar till att studera och 
jämföra femtonåringar från ett trettiotal länder och deras kunskaper inom läsförståelse, 
matematik och naturvetenskap.10 Undersökningen visar att svenska ungdomar har ett stort 
läsintresse och ligger en bra bit över genomsnittet. Den visar också att flickor i samtliga 
länder är mer läsintresserade än pojkar, men att Sverige är ett av de länder där skillnaden 
mellan flickor och pojkars läsintresse är tämligen liten. 11 Det finns uppenbarligen många män 
och pojkar som läser, trots att vi har uppfattat att diskussionerna i samhället kretsar kring 
problematiken i att pojkar inte läser. 

1.1.2 Adolescens  
 
Här redogör vi för adolescensutvecklingen och kapitlet fungerar således som en introduktion 
till den fas i utvecklingen i vilken pojkarna som vi vill studera befinner sig. 
Adolescensutvecklingen utgör en byggsten i vår uppsats då den i mångt och mycket ligger till 
grund för hur pojkar kan forma sin identitet.   
 
I en antologi om pojkar och pojkars utveckling har sociologen Thomas Johansson bidragit 
med artikeln ”Det stora äventyret: Tonårspojkar och psykologisk utveckling”, i vilken han 
utgår från psykoanalytikerna Peter Blos och Erik Homburger Eriksons tankar om pojkars 
utveckling. Idéerna grundar sig i de psykoanalytiska tankarna kring adolescens och 
identitetsutveckling. Adolescensen delas in i fem olika stadier som ungefärligt kan relateras 

                                                 
7 Kulturbarometern 2002  2003, s. 53. (diagram 16:3). 
8 Carlsson, Ulla, Facht, Ulrika & Hellingwerf, Karin 2004. Bokläsning i den digitala tidsåldern. Resultat från 
Mediebarometern 1979-2003. Ingår i Bokläsning i den digitala tidsåldern: Aktuella undersökningar från 
NORDICOM och SOM-institutet, s. 60. (tabell 11). 
9 Ibid., s. 65. (tabell 18). 
10 PISA 2000 2001, s. 12. 
11 Ibid., s. 53. 
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till åldrarna som följer: preadolescens (10-12 år), tidig adolescens (12-14 år), högadolescens 
(14-16 år), senadolescens (16-20 år) samt postadolescens (20-25 år).12  
 
För vår uppsats är det mest relevant att koncentrera genomgången till tidig-, hög- och 
senadolescensen vilka utgör de stadier där våra pojkar troligen befinner sig. Därför väljer vi 
att närmare presentera dessa nedan.  
 
Johansson för fram att de tre första stadierna i adolescensen mycket präglas av en rädsla för 
andras tankar och åsikter, att det är viktigt att passa in. Medan flickor använder språket och 
relationerna till andra individer för att lösa problem, lär sig pojkar att handla aktivt. Fantasin 
spelar också stor roll i pojkars identitetsutveckling under dessa stadier genom bland annat 
datorspel och filmer. Fantasin hjälper pojkar igenom denna utvecklingsfas genom att erbjuda 
såväl flykt som alternativa lösningar.13 
 
Tidig adolescens: Pojkar tillbringar allt mer tid i kompisgänget samtidigt som det motsatta 
könet blir allt mer intressant. Känslomässiga störningar kan leda till känslor av ensamhet och 
”tonårsångest”. Under denna fas menar Johansson att en manlig förebild är av vikt för pojkar i 
deras identitetsutveckling. Han framhåller också att ungdomar i denna fas söker sig till olika 
idoler och att medan flickor söker sig till såväl manliga som kvinnliga förebilder är pojkar 
ofta väldigt koncentrerade på den manliga förebilden. Johansson ser detta som ett försök att 
sätta upp tydliga gränser mellan könen. 14  
 
Högadolescens: Johansson menar att de viktigaste kännetecknen för denna period är 
förälskelsen och sorgen, en sorg som många gånger inte har någon tydlighet i fråga om vem 
som sörjs. Mycket av pojkars energi kan ägnas åt att bemästra denna känsla av sorg och 
ensamhet och detta kan ske i utvecklandet av hobbys och aktiviteter präglade av kreativitet, 
eller ett utlevande av spänning och äventyr.15   
 
Senadolescens: Under denna period präglas pojkar av ett identitetsskapande och ett 
identitetsprovande och perioden kännetecknas av ett testande av olika grupper. Pojkarna 
lämnar i detta skede fantasin bakom sig och börjar få en allt mer strukturerad och realistisk 
syn på framtiden. De kan komma att ledas in på tankar och frågor om livet. Killgänget 
fortsätter att ha en stor betydelse för identitetsutvecklingen.16  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
 
Vi vill ta reda på vilken betydelse skönlitterär fritidsläsning kan ha för tonårspojkar, om den 
kan ha betydelse för formandet av pojkarnas identitet och i så fall hur. Vi vill därför närmare 
undersöka hur de ser på sin skönlitterära läsning utifrån sitt manliga genus. Dessutom vill vi 
undersöka vilka olika motiv de ser med sin läsning samt vad pojkarna söker i sin läsning med 
hänsyn till genrer och olika form av utbyte, det vill säga vilken behållning de söker med sin 
läsning. 
 

                                                 
12 Johansson, Thomas 1995. Det stora äventyret: Tonårspojkar och psykologisk utveckling. Ingår i Bolin, Göran 
& Lövgren, Karin red. Om unga män, s. 31. 
13 Johansson 1995, s. 38-39. 
14 Ibid., s. 33-36. 
15 Ibid., s. 36-41. 
16 Ibid., s. 41-42. 
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Syftet med vår uppsats är således att undersöka vilken betydelse den skönlitterära 
fritidsläsningen har för pojkar i åldern 14 till 15 år och för formandet av deras identitet. I syfte 
att undersöka detta vill vi studera hur tonårspojkarna förhåller sig till sin läsning och vad de 
söker i berättelserna.  
 
Konkret väljer vi att problematisera avsikten med vår uppsats som: Vilken betydelse har 
skönlitterär fritidsläsning för tonårspojkar och för formandet av deras identitet? Utifrån detta 
har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 
 
- Hur ser tonårspojkar på sin läsning av skönlitteratur? 
- Vad söker tonårspojkar i den skönlitteratur de läser? 

1.3 Avgränsningar  
 
Med skönlitterär läsning menar vi skönlitteratur endast och bortser därför från läsning av 
seriemagasin, facklitteratur och annat. Detta görs inte för att vi vill förringa annan sorts 
litteratur utan därför att intresset för vår uppsats helt enkelt ligger i den skönlitterära 
läsningen.  
 
Med skönlitterär fritidsläsning åsyftar vi all skönlitterär läsning som sker på fritiden 
oberoende av vilken medietyp det handlar om. Vi koncentrerar således vår studie till den 
skönlitterära berättelsens innehåll och bortser från dess medietyp. 
 
Vi har som redan nämnts valt att vända oss till pojkar som redan läser. Vi inser problematiken 
med att definiera ”läsande” pojkar, men vi avser med det pojkar som läser skönlitteratur på 
sin fritid. Vi väljer här att precisera läsande pojkar som de som under det senaste halvåret har 
läst minst en skönlitterär bok för nöjes skull. 
 
Anledningen till att vi har valt att studera pojkar som är i åldern 14 till 15 år är att de befinner 
sig mitt inne i adolescensen och i en del av tonårsperioden då det händer mycket både fysiskt 
och psykiskt.  Dessutom har pojkarna då lämnat den så kallade slukaråldern och mycket tyder 
på att det är efter denna period som pojkarnas läsning minskar. 

1.4 Termer  
 
Nedan väljer vi att redogöra för ett antal termer som återkommer i uppsatsen och som vi av 
den anledningen finner att det är relevant att klargöra för den fortsatta förståelsen. 
  
Med skönlitteratur menar vi all fiktiv litteratur i romanform och räknar därmed även in 
populärlitteratur och barn- och ungdomslitteratur. 
 
I Nationalencyklopedin definieras identitet som en ”… medvetenhet om den egna 
personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand format 
personligheten”. 17 
 
Genus definieras i Nationalencyklopedin som ett begrepp ”… som används för att förstå och 
urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala 
kön.” Begreppet används för att ”… betona relationen mellan könen och som redskap för att 

                                                 
17 Identitet (2000). Ingår i Nationalencyklopedin: Multimedia 2000 plus.    
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studera de i tid och rum varierande formerna av vad som uppfattas som manligt och 
kvinnligt.”18 
 
Vi har i vår uppsats valt att huvudsakligen använda pojkar som term, men i intervjuerna med 
pojkarna använde vi oss främst av termen killar. Även pojkarna vi intervjuade talade om killar 
och inte pojkar. Detta har medfört att vi ibland även talar om killar då vi tittar tillbaka på vårt 
intervjumaterial. Även termerna flicka respektive tjej används på liknande sätt synonymt i 
uppsatsen. 

1.5 Litteratursökning 
 
För att finna relevant litteratur till vår uppsats valde vi att vända oss till LIBRIS, Nordiskt 
BDI-index, Artikelsök, samt de internationella databaserna LISA och ERIC. Vid sökningarna 
använde vi söktermer såsom pojkar, läsning, tonårspojkar, pojkböcker, identitet och 
maskulinitet, som i vissa fall trunkerades. Vi använde termerna på både engelska och svenska 
samt både separat och i olika kombinationer.   
 
Med avsikten att komma vidare i våra sökningar har vi när vi har funnit värdefulla källor sökt 
oss vidare via de ämnesord som dessa är indexerade på. Till exempel gjorde vi så med Maria 
Ulfgards avhandling, För att bli kvinna - och av lust: En studie i tonårsflickors läsning. 
Ämnesorden var bland annat: läsvanor, ungdom, Sverige, litteraturreception, böcker och 
läsning, genusaspekter. I verk som vi har funnit vara av intresse har vi även givit särskild 
uppmärksamhet åt källförteckningarna för att på så viss hitta ytterligare relevant litteratur. 
 
Ytterligare tips har vi fått från seminarieledare samt från vår handledare. Vi fick exempelvis 
rådet att besöka Internetsidorna för Svenska Barnboksinstitutet och Centrum för 
Barnkultur forskning. Andra Internetsidor vi har besökt är Regeringens, NORDICOMs 
(Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning) och Kulturrådets. 
 
För att få åtkomst till det som vi fann vara relevant för vårt arbete har vi sökt i bland annat 
Högskolebibliotekets katalog Voyager. En del litteratur har vi även stött på efter att ha 
”browsat” bibliotekshyllorna och annat material har vi fått beställa.  

1.6 Disposition 
 
I kapitel 2 presenteras den tidigare forskningen samt annan litteratur som är relevant för 
ämnet. 
  
I kapitel 3 redogörs för de teorier som kommer att användas. I slutet av detta kapitel ges även 
en utförligare beskrivning av hur teorierna kommer att tillämpas. 
 
I kapitel 4 redovisas resultatet från intervjuerna genom att pojkarna presenteras var för sig. I 
slutet av kapitlet sammanställs resultaten. 
 
I kapitel 5 analyseras och diskuteras materialet utifrån teorier, tidigare forskning och annan 
litteratur. Kapitlet är strukturerat utefter olika teman.  
 
I kapitel 6 presenteras slutsatserna som studien har genererat.  

                                                 
18 Genus (2000). Ingår i Nationalencyklopedin: Multimedia 2000 plus.    
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I kapitel 7 följer en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning och litteratur  
 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning och litteratur inom ämnesområdet som är relevant 
för vår kommande diskussion. Kapitlet struktureras efter huvudrubrikerna Läsning, Ungdom, 
Mannen och Fantasy. I anslutning till varje separat verk väljer vi att motivera dess relevans 
för vår studie för att därefter avslutningsvis under varje huvudrubrik föra en samlad 
relevansdiskussion.    

2.1 Läsning  
 
Nedan presenteras några större studier som har gjorts beträffande läsning, studier som vi 
finner berikar vår egen undersökning genom att de studerar motsvarande målgrupp eller har 
ett liknande förfaringssätt. Dessa studier har kategoriserats efter om de behandlar allmänna 
läsundersökningar, ungdomars läsning eller yngre barns läsning. Slutligen redogörs för ett 
urval av tidigare magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som på olika 
sätt behandlar ungdomars läsning. Vi anser att ett urval av magisteruppsatserna har varit 
nödvändigt eftersom många av dem liknar varandra till både metod och resultat.  

2.1.1 Allmänna läsundersökningar 
 
Sten Furhammar, lektor vid Högskolan i Borås, redogör i Varför läser du? för det så kallade 
SKRIN-projektet (Projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer). Detta är ett 
projekt som genomfördes tillsammans med de andra nordiska länderna för att studera 
familjers medieanvändning på fritiden, där bland annat skönlitteraturen var en viktig del. I den 
svenska studien genomfördes djupintervjuer med 16 familjer, hälften från stadsmiljö och 
hälften från landsbygden, mellan 1988 och 1990. Barnen i undersökningen var i åldern 10 till 
12 år.  
 
Utifrån detta material har sedan fyra olika kategorier av lästyper arbetats fram utifrån Sten F. 
Larsens kunskapstaxonomi.19 Dessa kategorier är: personlig upplevelseläsning, opersonlig 
upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumentell läsning. 
Dessa går kortfattat ut på huruvida läsningen sker med personligt engagemang, underhå llning, 
terapi eller nyttoaspekt som motiv. Vi kommer att redogöra för dessa mer utförligt i vårt 
teorikapitel. Furhammar framhåller att kategorierna är stränga och att läsaren under 
läsningens gång mycket väl kan gå från en kategori till en annan, vilket då betecknas som 
generativitet.20  
 
Resultaten från Furhammars undersökning visar på att barn nästan uteslutande hamnar i 
kategorin opersonlig upplevelseläsning och att män oftast hamnar i kategorin opersonlig 
instrumentell läsning. Dessutom visar studien att de män som har placerats i kategorin 
opersonlig instrumentell läsning, under barn- och ungdomstiden snarare har tillhört kategorin 
opersonlig upplevelseläsning.21 I kategorin personlig instrumentell läsning kunde endast en 
man placeras och i det fallet inträffade generativitet, vilket gjorde att han samtidigt kunde 
placeras i kategorin opersonlig upplevelseläsning och kategorin opersonlig instrumentell 

                                                 
19 Furhammar, Sten 1997. Varför läser du?, s. 146.  
20 Ibid., s. 158. 
21 Ibid., s. 376. 
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läsning.22 De flesta män tycks förorda nyttoaspekten av läsningen och läser därför mest fakta. 
Denna nyttoaspekt framträder till viss del också hos en del barn i undersökningen, som bland 
annat framhåller att läsningen har gett dem större ordförråd och att de har blivit bättre på att 
stava.23 Furhammars resultat tyder på att kvinnor hamnar i fler kategoriseringsgrupper än vad 
männen gör, vilket han menar visar att kvinnorna har ett mer varierat utbyte av sin läsning än 
vad männen har.24 
 
Furhammars undersökning blir intressant för oss då den kan ge oss en inblick i vilka motiv 
med läsningen som både barn och vuxna män har, vilket vi kan jämföra med våra egna 
undersökningsresultat och relatera till våra frågeställningar. 

2.1.2 Ungdomars läsning 
 
Johan Elmfeldt, gymnasielärare och forskare inom litteraturvetenskap, har i sin avhandling 
Läsningens röster – om litteratur, genus och lärarskap följt två gymnasieklasser på teoretiska 
program under deras litteraturundervisning det sista året på gymnasiet. Eleverna har ägnat sig 
åt att läsa litteratur i vilken förhållandet mellan man och kvinna på olika sätt har behandlats. 
Böckerna har sedan diskuterats både i helklass och i mindre grupper. Undersökningen har 
avslutats med en uppsatsskrivning som har kretsat kring den litteratur som har lästs och de 
ämnen som har diskuterats i undervisningen. 
 
Studien har en receptionsteoretisk utgångspunkt, med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 
med fokus på genus. I studien kombineras Louise M. Rosenblatts transaktionsteori med ett 
uppmärksammande av interaktionen mellan individerna i klasserna. I analysen 
uppmärksammas såväl maktspelet mellan individerna som olika samtalsteman kring läst 
litteratur. Underliggande i analysen finns hela tiden genusperspektivet. Elmfeldt använder sig 
delvis av såväl diskursanalys som dramaanalys i analysen av klassrumssamtalen. 25 
 
I undersökningen finner Elmfeldt att ungdomarna har ett stort behov av att finna karaktärer att 
identifiera sig med i texterna. Om de inte finner någon som passar är det troligt att de istället 
försöker hitta författaren bakom texten. Om texten inte överrensstämmer med ungdomarnas 
tankar och önskemål väljer de att ”skapa” en egen fiktion. Ungdomarna ser på detta vis 
karaktärerna och texten som formbara, samtidigt som de har förmågan att uppmärksamma 
författarens avsikter, vilket relateras till transaktionsteorin. Elmfeldt menar också att han i 
spelet mellan eleverna tydligt finner att de söker urskilja både sig själva som individer och sitt 
genus ur klassen. Skillnader mellan könen återfinner han även i uppsatsskrivandet gällande 
hur de framställer sig själva och sina relationer till andra.26 
 
Elmfeldt studerar äldre ungdomar utifrån en skolkontext. Det är ändå fruktbart att ta hänsyn 
till resultaten i studien på grund av de liknande perspektiven, eftersom avhandlingen fokuserar 
på genus och samspel med litteratur, vilka utgör centrala teman även i vår uppsats. 
 
I forskaren Gunilla Molloys avhandling Läraren, Litteraturen, Eleven: en studie om läsning 
av skönlitteratur på högstadiet behandlas relationen mellan lärare, elev och text i en 
klassrumskontext. En tyngdpunkt ligger på demokratifrågan. Molloy har följt fyra 
                                                 
22 Furhammar 1997, s. 332 och 326. 
23 Ibid., s. 70-78. 
24 Ibid., s. 368. 
25 Elmfeldt, Johan 1997, Läsningens röster – om litteratur genus och lärarskap, s. 9-10 och 308-309. 
26 Ibid., s 312-314. 
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högstadieklasser från år 7 till år 9. Materialet från studien består av klassrumsobservationer 
samt intervjuer med lärare och elever om läsningen av såväl litteraturen i skolan som den 
skönlitterära fritidsläsningen.    
 
I studien har Molloy främst utgått från tre perspektiv: ämnesdidaktik, receptionsteori och 
genusteori. Didaktiken har en roll i studien genom de avvägningar och val som läraren gör i 
urvalet av litteratur för undervisningen. Därigenom, menar Molloy, ingår såväl receptionsteori 
som genusteori i det didaktiska perspektivet. 27   
 
Resultaten från Molloys undersökning visar bland annat att pojkarna ofta vill läsa böcker som 
är roliga och som har en direkt nyttoaspekt. De vill lära sig något som de kan ha nytta av i 
framtiden som till exempel ett större ordförråd.28 Undersökningen visar även att en del pojkar 
betecknar det som ”inte killigt” att läsa, något som allmänt tycks vara en del av att vara man, 
nämligen att avstå från skönlitterär läsning.29 Dessutom visar pojkarna ett avståndstagande 
mot läsning av kärleksromaner som omtalas som barnsliga eller kvinnliga.30 Molloy menar att 
pojkar visst kan ha en känslomässig inlevelseförmåga i sin läsning, men att det kan vara svårt 
att leva ut den, då synen på vad som är manligt säger något annat. Detta visar i sin tur på att 
konstruktionen av det manliga könet både sker på kollektiv- och individnivå.31  
 
I övrigt menar Molloy att det är viktigt för ungdomarna att handlingen i böckerna ligger nära 
deras egen verklighet, att de kan känna igen sig. Samtidigt menar hon att ungdomar även kan 
avvisa böcker som är alldeles för nära deras eget liv om detta upplevs som jobbigt att 
hantera.32 Vidare framhåller hon att anledningen till att ungdomar ofta väljer att läsa 
vuxenlitteratur kan ha att göra med att de vill veta vad det innebär att vara vuxen. 33  
 
Vi anser att Molloys forskning är relevant för oss då hon pekar på saker som utmärker 
ungdomars läsning. Av förklarliga skäl har vi främst koncentrerat oss på det som handlar om 
pojkars läsning, något som vi kan relatera till vår egen studie. Dessutom finner vi det vara av 
intresse att uppmärksamma studien då den visar på ett sätt att studera genus och samspel med 
litteratur.  
 
I litteraturforskaren Charles Sarlands studie, Young People Reading: Culture and Response, 
medverkade 46 brittiska ungdomar i åldern 11 till 15 år, varav 21 pojkar. Studien syftar till att 
utforska den skönlitterära läsningen och samspelet med denna, ”the central focus of the study 
was the relationship between the meanings young people generate in their reading of fictional 
texts and the meanings they bring to those texts”. 34 Studien genomfördes som gruppintervjuer, 
där indelningen skedde efter kön och ålder men också utifrån social bakgrund, eftersom ett av 
syftena med studien var att undersöka sådana skillnader. Studien kretsade främst kring 
skönlitterär läsning, men i viss mån berördes även spelfilm. Utifrån idéerna om social klass 
och bakgrunds inverkan på läsningen har Sarland utgått från sociologen Pierre Bourdieus teori 
om kulturellt kapital.  
 
                                                 
27 Molloy, Gunilla 2002. Läraren, Litteraturen, Eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet , s. 
37 och 43. 
28 Ibid., s. 147 och 173. 
29 Ibid., s. 322. 
30 Ibid., s. 175. 
31 Ibid., s. 136-137. 
32 Ibid., s. 328 och 173. 
33 Ibid., s. 307. 
34 Sarland, Charles 1991. Young People Reading: Culture and Response, s. 24. 
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Det framgår att de äldre ungdomarna i studien främst väljer att läsa ungdomslitteratur samt 
populärlitteratur för vuxna.35 Pojkarna i Sarlands studie föredrar att läsa om äventyr, våld och 
hjältar, medan de skyr djurböcker, kärlek och hjältinnor. Sarland utläser skillnader mellan 
könen i sättet att läsa, skillnader som tenderar att öka med åldern. Flickorna har till exempel 
en större förmåga att finna pluraliteten i texten. Pojkarna läser ensidigt handlingen medan 
flickorna också läser in psykologiska undertoner.36  
 
Realismen tycks vara allt viktigare ju äldre ungdomarna är och de vill läsa om någon som är i 
deras egen ålder eller äldre.37 Det är viktigt för läsarna att de kan relatera till känslor och 
händelser i texten som de själva har upplevt.38 Det visar sig också i Sarlands undersökning att 
ungdomarna behöver dela sina kunskaper om världen och sina kulturella uppfattningar med 
de uppfattningar som förs fram i texten. 39 Sarland menar att ungdomarna genom läsningen 
definierar kulturen, de lär känna delar av samhället som de annars inte skulle möta. Därför är 
generaliseringar och stereotyp iseringar nödvändiga i den litteratur de läser, för genom dessa är 
det lättare att förstå vuxenvärlden. 40 
 
Sarlands forskning är relevant för vår studie därför att dess syfte påminner om vårt, även om 
den genomförs med en annan metod. Vi menar därför att uppgifterna i hans studie kan berika 
och komplettera vårt eget material.  
 
Forskaren och läraren Maria Ulfgard har i sin avhandling, För att bli kvinna – och av lust: En 
studie i tonårsflickors läsning, studerat hur tonårsflickor på olika sätt konstruerar genus i 
samband med sin läsning och i sina egna liv. Ulfgard följde under två års tid tjugo flickor i 
åldern 15 till 16 år. Flickorna var dels storläsare och dels mindre läsmotiverade och kom från 
tre olika miljöer som skiljde sig åt socialt, kulturellt och geografiskt. I studiens första skede 
intervjuades flickorna både enskilt och i grupp. I ett senare skede fick de läsa tre romaner som 
de själva fick välja ut och som Ulfgard slutligen analyserade. Ulfgard har således utgått från 
receptionsforskning, genusforskning och textanalys och vidare använt sig av teorier såsom 
reader-responsmetoden där bland annat Louise M. Rosenblatts transaktionsteori behandlas. 
 
Ulfgard kommer fram till att de romaner som flickorna har valt att läsa i mångt och mycket 
motsvarar deras egna liv och att det finns ett starkt samband mellan läsningen och formandet 
av deras identitet. Flickorna tycks både söka bekräftelse och kvinnliga förebilder att se upp 
till. Det framkommer även att flickornas läsning till största delen är lustbetonad samt att deras 
bakgrund påverkar läsningen och valet av böcker.41 
  
Ulfgards undersökning har till stor del bidragit med inspiration till vår egen undersökning, 
vilket gör att vår studie därför påminner om Ulfgards med skillnaderna att hennes är utförd på 
flickor, under en längre tid samt att den delvis utgörs av textanalys. Vi finner det vara av 
intresse att jämföra vår studie om hur läsning påverkar pojkars identitet med hennes studie 
som har visat att läsning påverkar flickors identitet. 

                                                 
35 Sarland 1991, s. 115-116. 
36 Ibid., s. 49-51. 
37 Ibid., s. 116. 
38 Ibid., s. 84. 
39 Ibid., s. 94. 
40 Ibid., s. 67. 
41 Ulfgard 2002. För att bli kvinna - och av lust: En studie i tonårsflickors läsning, s. 346-347. 
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2.1.3 Yngre barns läsning  
 
Lars Brink, litteraturvetenskaplig forskare, har genomfört en studie i undervisningsmiljö som 
redovisas i antologin Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och 
förskola, där han har valt att bland annat studera barns läsning ur ett genusperspektiv. I de två 
kapitlen ”Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6” och 
”Boksamtal under mellanåldern” redogör han för dels en undersökning med barn i 
grundskolans tre första år och dels en undersökning med barn i år 6. Studien på de yngre 
barnen gick ut på att de skulle läsa en bok i veckan från ett urval och vid varje terminsslut 
sammanställdes barnens tankar om läsningen i enkäter. I år 6 strukturerades uppgiften så att 
barnen fick välja bland tio titlar och utifrån dessa val konstruerades läsgrupper bestående av 
mellan tre och sex barn, där barnen tillsammans med lärare diskuterade den lästa boken. Brink 
tar teoretisk utgångspunkt i maskulinitetsforskaren Robert Connells forskning om att genus 
skapas i sociala situationer och forskaren Christine Skeltons teori om genus som skapat av 
miljö. Receptionsteoretisk utgångspunkt tas i Joseph A. Appleyards teorier kring läsarstadier 
och ytterligare en receptionsteoretiker som används i kapitlet med de äldre barnen är 
litteraturteoretikern Kathleen McCormick och hennes repertoarbegrepp. 
 
Resultaten visar på att de yngre pojkarna är mer individuella i sina val av böcker än flickorna. 

Överlag är böcker med manliga hjältar mest populära och det framgår att flickorna är mindre 
könsstereotypa i sina val av böcker. I år 3 minskar kravet på manlig huvudkaraktär hos 
pojkarna till fördel för en intressant handling, vilket utgörs av humor och fotboll. Resultaten 
från studien i år 6 tyder på att barnen i allt mindre mån gör könsstereotypa val av böcker.42 
Dessutom ökar sökandet efter realism och Brink framhåller att flera av barnen, flickor som 
pojkar, redan här placerar sig i Appleyards stadium läsaren som tänkare.43 Brink 
uppmärksammar också i studien att det grupptryck som det ofta talas om i samband med unga 
pojkar tycks frånvarande. Pojkarnas val är ytterst individuella.44 
 
Brinks studie är utförd på yngre barn och resultaten är därför inte direkt relevanta för vår egen 
undersökning. Dock anser vi det vara intressant att uppmärksamma studien då denna ger 
exempel på hur man inom forskning med barn och ungdomar kan förhålla sig till 
genusperspektivet, eftersom detta perspektiv sätter viss prägel på vår egen undersökning. 
 
Elaine Millard, forskare inom pedagogik, har i artikeln ”Differently Literate: Gender Identity 
and the Construction of the Developing Reader” redogjort för sin studie av hur ungdomars 
attityder till läsning påverkas av familj, vänner och skola.45 Hon uppmärksammar också hur 
könet speglas i läsningen och framförallt hur konstruktionen av manlighet visar sig i 
läsningen. Millard gör ingen skillnad mellan skönlitterär läsning och lä sning av andra texter. 
Studien genomfördes med sammanlagt 255 elever från nio olika skolor i South Yorkshire i 
åldrarna 10 till 12 år och där 134 av de undersökta eleverna var pojkar. Millard använde sig 
främst av enkäter men kompletterade dessa med intervjuer med 16 av eleverna.  
 

                                                 
42 Brink, Lars 2005a. Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6. Ingår i: Kåreland, 
Lena Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola, s. 190-198. 
43 Brink, Lars 2005b. Boksamtal under mellanåldern. Ingår i: Kåreland, Lena Modig och stark – eller ligga lågt: 
skönlitteratur och genus i skola och förskola, s. 229. 
44 Ibid., s. 247. 
45 Millard, Elaine 1997. Differently Literate: Gender Identity and the Construction of the Developing Reader. 
Gender & Education. vol. 9, nr. 1, s. 31-48. 
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Resultaten från undersökningen visar att läsning redan tidigt i hem- och skolmiljö framställs 
som en aktivitet mer lämpad för flickor. För pojkarna kan det dessutom vara svårare att syssla 
med aktiviteter för flickor än tvärtom, då pojkarna lättare kan uppfattas som ”fjolliga”. Det är 
också tydligt att det mesta av pojkarnas läsning har en direkt funktionell aspekt, såsom att ta 
reda på hur de ska klara av ett datorspel eller att uppdatera sig om sitt favoritfotbollslag. Det 
är vidare av den anledningen som pojkar kan tänkas utbyta litteraturtips med varandra, annars 
är heller inte detta en syssla som är vanlig för pojkar.  
 
Trots att Millards studie är genomförd på en yngre åldersgrupp finner vi studien vara relevant 
då den behandlar den könsproblematik som unga pojkar ställs inför. Vi finner det av den 
anledningen vara intressant att jämföra hennes resultat med våra egna. 

2.1.4 Magisteruppsatser  
 
Maria Anderssons magisteruppsats, Bokmal eller datanörd?: En studie av högstadieelevers 
läs- och biblioteksvanor, utgår från frågan om hur högstadieelevers läs- och biblioteksvanor 
ser ut samt om det går att urskilja skillnader mellan olika årskurser. Empirin i studien består 
av en enkätundersökning som har genomförts med 122 elever, varav 67 pojkar, samt 
intervjuer med skolbibliotekarier och med en barnbibliotekarie.  
 
Andersson har tagit utgångspunkt i litteratur och teori som grundar sig i ett 
utvecklingspsykologiskt och sociologiskt perspektiv på ungdom, bland annat med 
utgångspunkt i Jean Piagets idéer och i John Baron Mays teorier om tonåringen i samhället. 
Som utgångspunkt för läsutveckling och tonårsläsning används Cai Svenssons teorier om 
motivation för läsning tillsammans med hans läsutvecklingsstege, vilken kompletteras med 
Joseph A. Appleyards teori. Dessutom presenteras Richard Bambergers fyra läsetyper. 
 
Av resultatet framgår det att mer än hälften av eleverna läser skönlitteratur på fritiden samt att 
läsningen minskar med åldern som följd av upplevd tidsbrist. 46 De populäraste genrerna bland 
pojkarna visar sig vara fantasy och därefter deckare. Ingen av pojkarna väljer att kategorisera 
sin läsning som kärleksromaner. Både flickor och pojkar uttrycker att det i en bra bok bör 
finnas spänning, bra beskrivningar av karaktärer och miljö samt hända mycket. Främst 
flickorna talar om identifikation som viktigt, men bara några av pojkarna. Det tycks dock vara 
vanligt att de jämför sitt eget liv med karaktärernas. Vikten av realism i böckerna poängteras 
också och de får gärna vara verklighetsbaserade.47  
 
Magisteruppsatsen är av intresse för oss eftersom den studerar pojkars läsning i förhållande 
till flickors och på så vis uppmärksammar genusskillnader. Därför finner vi det vara av 
intresse att ställa den i förhållande till vår egen studie. 
 
Zara Bärebring har i sin magisteruppsats, Identitet och påverkan: Om unga kvinnor och 
skönlitteratur, undersökt om det finns skönlitterära böcker som har haft betydelse för unga 
kvinnors identitetsskapande. Hon har även tittat på hur de unga kvinnorna uppfattar att deras 
litteraturbehov bemöts av biblioteket. För att få svar på sina frågor har Bärebring intervjuat 
åtta unga kvinnor samt gjort litteraturstudier. Hon har teoretiskt främst utgått från reader-
responsemetoden, som hon bland annat har hämtat från Louise M. Rosenblatt och som 
fokuserar på samspelet mellan läsare och text. 
                                                 
46 Andersson, Maria 1999. Bokmal eller datanörd?: En studie av högstadieelevers läs- och biblioteksvanor, s. 
20-22. 
47 Ibid., s. 26-28. 
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Bärebring kommer fram till att det för hennes intervjudeltagare finns skönlitterära böcker som 
i stor utsträckning har haft betydelse för formandet av deras identitet. Hon menar också att de 
böcker som har haft störst betydelse för de unga kvinnorna är böcker som de själva kan känna 
igen sig i. De läser därför helst om unga kvinnor. Bärebring kommer också fram till att 
läsning om karaktärer som är lika de unga kvinnorna kan stödja dem i att våga vara sig 
själva.48 
 
Magisteruppsatsen är relevant för vårt arbete då den fokuserar på den skönlitterära läsningens 
betydelse för identitetsformandet, något som är centralt även i vår egen uppsats. Bärebring har 
dock mer specifikt sökt efter särskilda böcker som skulle kunna ha haft betydelse för 
identitetsskapandet för dessa kvinnor, medan vi ser till den skönlitterära läsningens betydelse i 
sig. Hon har även tittat på vilken funktion biblioteket har för dessa unga kvinnor, något som 
vi inte gör. Bärebrings undersökning påminner ändå om vår egen och vi finner det vara 
intressant att kunna ställa hennes undersökning på flickor i förhållande till vår egen.   
 
Jenny Hultqvist och Helen Isaksson syftar med sin magisteruppsats, Pojkarna mot strömmen: 
En studie kring några läsintresserade pojkars läs- och biblioteksvanor, till att undersöka 
läsintresserade tonårspojkars läsvanor, litteraturval samt vilken attityd de har till det lokala 
huvudbiblioteket. De har ingen avgränsning till typ av litteratur, utan såväl skön- som 
facklitteratur och tidningsläsning innefattas. Författarna har genomfört sex intervjuer med 
läsande tonårspojkar som har föregåtts av 79 enkätsvar, varav 35 från pojkar. Gällande 
läsning och läsutveckling har författarna valt att stödja sig på Joseph A Appleyards och Cai 
Svenssons teorier om läsutveckling samt modellen från SKRIN-projektet, presenterad av Sten 
Furhammar. Dessutom tar författarna upp läsandets förutsättningar utifrån Aidan Chambers 
teori om ”läsandets cirkel”. 
 
 Det som läses mest bland de intervjuade pojkarna är skönlitteratur och de ägnar sig åt både 
ungdoms- och vuxenlitteratur i olika utsträckning. Fyra av pojkarna nämner särskilt fantasy 
som genre, medan de två andra ser sig som ”allätare”. Också vuxendeckare nämns särskilt. 
Anledningen till att de läser uttrycker de främst vara för att det är roligt och därefter 
allmänbildande. 49 Författarna upplever svårigheter med att placera pojkarna efter modellen 
från SKRIN-projektet. De väljer dock att placera fyra av pojkarna i opersonlig 
upplevelseläsning och två i personlig upplevelseläsning. En anledning som de för fram till 
varför unga väljer att läsa är att det är en tyst, lugn aktivitet som författarna ser som kontrast 
till den stressiga vardagen. De kommer dessutom fram till att läsning verkar vara 
statushöjande i killgruppen. 50 
 
Uppsatsen är relevant för oss då den handlar om läsintresserade tonårspojkar och delvis tar 
upp aspekter som vi själva utgår från i vår studie. Även den teoretiska ramen är snarlik och vi 
väljer därför att förhålla oss till resultaten i deras uppsats.  
 
I magisteruppsatsen, Läsintresserade ungdomar: Om läsning, litteraturförmedling och 
litteraturtillgång bland några gymnasieungdomar, tar författarna Anders Lundblad och Anna 
Vesterlund upp ämnen som är nära relaterade till vår uppsats. Med sin uppsats vill författarna 
undersöka några gymnasieelevers läsintressen samt försöka ta reda på hur de väljer ut 

                                                 
48 Bärebring, Zara 2004. Identitet och påverkan – Om unga kvinnor och skönlitteratur, s. 63-64. 
49 Hultqvist, Jenny & Isaksson, Helen 2000. Pojkarna mot strömmen: En studie kring några läsintresserade 
pojkars läs- och biblioteksvanor, s. 42-44. 
50 Ibid., s. 60-61. 
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litteraturen och vilken funktion i sammanhanget som biblioteket fyller. Författarna väljer att 
undersöka läsningen av såväl fack- som skönlitteratur. De har i sin studie dels använt sig av 
kvantitativ metod där en enkät delades ut i fem gymnasieklasser, vilket i slutändan resulterat i 
88 enkätsvar, varav 32 från pojkar, och dels av intervjuer som genomfördes med 13 
ungdomar, varav 7 pojkar. Teoretiskt har författarna främst koncentrerat sig på de 
psykoanalytiska adolescensstadierna och receptionsforskaren Norman N Hollands begrepp 
kring transformationsprocessen, vilket är en teori kring individens läsande och omskapandet 
av det som den läser. Författarna har också använt olika begrepp kring läsare såsom Joseph A. 
Appleyards teori om läsaren som tänkare samt Richard Bambergers läsetyper. 
 
Resultaten visar att huvuddelen av pojkarna läser flera gånger i veckan och drygt hälften av 
pojkarna har angett att de föredrar att läsa fantasy.  51 Det framgår dessutom av intervjusvaren 
att vännerna spelar roll främst för fantasyläsarna vilka ofta diskuterar och utbyter 
litteraturtips. Det framgår också att drygt hälften av de övriga pratar om sin läsning med 
vänner. Studien visar att de flesta av de intervjuade pojkarna läser både ungdoms- och 
vuxenlitteratur och att flera av dem genom sin läsning söker information och kunskap.52 
Identifikation och inlevelse i boken anses i olika grad vara viktigt för samtliga respondenter.53  
 
Författarna urskiljer i analysen tre typer av läsning bland ungdomarna. De som läser för 
underhållning, känslomässig eller existentiell läsning samt för allmänbildning eller 
förkovran. Resultatet visar att alla pojkarna utom en placeras i kategorin underhållning och 
den återstående placeras i kategorin för allmänbildning eller förkovran. Bland flickorna är 
resultatet mer jämnt fördelat mellan kategorierna underhållning och känslomässig eller 
existentiell läsning, medan en flicka placeras i kategorin allmänbildning eller förkovran.54  
 
Lundblad och Vesterlunds kategoriseringar påminner mycket om SKRIN-projektets modell, 
vilken vi använder oss av i vår studie och vi finner det därför vara intressant att ställa deras 
resultat i förhållande till våra egna. Även de andra resultaten som har framkommit i deras 
studie anser vi är intressanta att jämföra med våra. 
 
Veronica Norberg och Petra Strömbäck har i sin magisteruppsats, Spänning, romantik och 
fantasy: om ungdomars läsning och val av skönlitteratur, studerat ungdomars läs- och 
biblioteksvanor i förhållande till kön och sociokulturell bakgrund. För att utreda detta har de 
genomfört en enkätundersökning med 217 elever i år 9. Författarna har i sin uppsats inte 
någon teoretisk utgångspunkt utan har valt att utgå från några tidigare undersökningar.  
 
Resultaten från undersökningen visar att den sociokulturella bakgrunden har stor betydelse för 
både flickors och pojkars läsvanor. Båda könen framhäver thriller/skräck som favoritgenre, 
men i andra hand verkar pojkarna föredra fantasy medan flickorna föredrar romantik. 
Författarna menar dock att dessa genrer egentligen liknar varandra och behandlar samma 
ämnen, trots att de till sitt yttre skiljer sig åt. Av denna anledning menar de att pojkar och 
flickor i grund och botten behöver bearbeta samma problematik. 55   
 

                                                 
51 Lundblad, Anders & Vesterlund, Anna 1998. Läsintresserade ungdomar: Om läsning, litteraturförmedling 
och litteraturtillgång bland några gymnasieungdomar, s. 26-29. 
52 Ibid., s. 37-39. 
53 Ibid., s. 72. 
54 Ibid., s. 60-69. 
55 Norberg, Veronica & Strömbäck, Petra 1996 . Spänning, romantik och fantasy: om ungdomars läsning och val 
av skönlitteratur, s. 38-39.  
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Undersökningen blir av intresse för oss då den ger en inblick i pojkars läsning i förhållande 
till flickors och därför att den utgör ett exempel på hur man kan studera genus och läsning. 

2.1.5 Sammanfattande kommentarer  
 
Vi finner att de studier som vi har valt att redogöra för här och som behandlar läsning är 
relevanta för vår egen studie då resultaten från dessa undersökningar öppnar för en jämförelse 
med våra egna resultat.  
 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av studier som behandlar enbart flickors 
läsning eller båda könens är att vi på så sätt får material att ställa i förhållande till vår egen 
undersökning, eftersom vi i vår studie endast har undersökt pojkars läsning. Vi menar att 
dessa studier därför berikar vår egen undersökning.  
 
Sammantaget ser vi det som värdefullt att förhålla oss till resultat och slutsatser, från för ovan 
redogjorda studier, i den kommande diskussionen av våra egna resultat. 

2.2 Ungdom 
 
Nedan har vi valt att redogöra för litteratur som behandlar ungdomar i dagens samhälle och 
deras interaktion med media. Inledningsvis tar vi upp några termer som sociologen Thomas 
Ziehe använder. Därefter kommer vi att ta upp några svenska forskares vidare arbeten, då vi 
vill närma oss svenska förhållanden.  
 
I sociologen Thomas Ziehes artikel ”Inför avmystifieringen av världen – ungdom och 
kulturell modernisering”, som ingår i en antologi om postmodernitet, behandlas den mediala 
utvecklingen som ger allt större utrymme för ”reflexivitet”. Med ”reflexivitet” menar Ziehe 
att det finns allt fler möjligheter för individen i dagens samhälle att uppleva saker och att 
erhålla erfarenheter utan att i egentlig mening själv delta. Han använder termen 
”individualisering” för att visa på att individen inte längre är begränsad av sin bakgrund, utan 
har en annan frihet att välja liv och livsstilar samt att välja om. Ziehe menar att denna frihet 
samtidigt kan skapa ångest då individen hela tiden utsätts för nya bilder samt att det kan vara 
svårt för denne att leva upp till omgivningens förväntningar.56 
 
Vi finner det vara av intresse att redogöra för några grundläggande termer i Ziehes forskning 
eftersom hans arbete ligger till grund för mycket av ungdomsforskningen som har gjorts. 
Dessa termer och idéer anser vi kan vara berikande för diskussionen av våra resultat. 
 
Ungdomskulturforskaren Johan Fornäs och litteraturvetaren Hillevi Ganetz har i en antologi 
om barn och ungdomar bidragit med essän  ”Ungdomens kraft - Aspekter på ungdomens 
kultur”, där de framhåller att dagens unga genom den ökade friheten och ”reflexiviteten” står 
utan tradition att luta sig tillbaka på. De menar att det för individen skapas såväl möjligheter 
som svårigheter med att själv tvingas avgöra vad som är rätt och fel. En problematik som 
ungdomar utsätts för idag gäller, enligt författarna, könsidentiteten. De signaler som media 
och samhället gör gällande är många gånger motsägelsefulla. Samtidigt som samhället 
förmedlar en önskan om att könen ska inta mindre traditionella roller och odla mindre 

                                                 
56 Ziehe, Thomas 1986. Inför avmystifieringen av världen – ungdom och kulturell modernisering. Ingår i 
Löfgren, Mikael & Molander, Anders red. Postmoderna tider? , s. 346-349. 
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traditionella egenskaper styr samhället trots allt mer eller mindre omedvetet in ungdomar på 
den konventionella vägen. 57   
 
Vi anser att det är meningsfullt att uppmärksamma denna essä i vår vidare diskussion 
eftersom den behandlar ungdomens roll i dagens samhälle. Detta kan vara intressant att ställa i 
förhållande till våra informanters utsagor.  
 
Sociologerna Philip Lalander och Thomas Johanssons har i översiktsverket Ungdomsgrupper 
i teori och praktik främst behandlat ungdomar som grupp och de menar att även om 
ungdomarna är enskilda ind ivider så existerar det mönster och symboler i kulturen som är 
specifika just för dem.58 Författarna definierar och problematiserar de begrepp som på olika 
sätt hänger samman med ungdomstiden. Dels begreppet ungdom i sig som egentligen inte är 
bundet till någon ålder utan snarare till livsstil och livsvillkor. Dels pubertet som betecknar de 
kroppsliga förändringarna vid tonårstidens startpunkt. Puberteten ses som en avgränsad period 
kantad av idoldyrkan, ”spirande sexualitet”, utforskning av det andra könet, spänningssökande 
etcetera.59 De för fram att ungdomar under adolescensen tar avstånd och frigör sig från vuxnas 
ideal och värderingar och istället söker alternativa förebilder i skapandet av sin identitet. Detta 
innebär att man under den tidiga adolescensen och högadolescensen rör sig bort från 
traditionen och det kända i gruppen för att sedan delvis eller helt återvända under 
adolescensens senare stadier.60 De poängterar att gänget är centralt för pojkars 
könssocialisation. I gänget lär de sig ramarna för den manliga gemenskapen, vilken är 
styrande i vårt samhälle. De får i gänget även sitt behov av intimitet tillfredsställt.61 
 
Vi menar att det är värdefullt för oss att ta hänsyn till vad Lalander och Johansson för fram i 
sitt verk, eftersom de behandlar ungdomsproblematiken, vilket vi kan relatera till våra 
informanters uttalanden. 

2.2.1 Sammanfattande kommentarer  
 
Vi anser det vara relevant att ta upp exempel på hur man kan se på ungdomar i dagens 
samhälle för att på så sätt skapa en bild av vår målgrupp som vi kan ställa i förhållande till 
våra informanters utsagor. Det är framförallt värdefullt för oss att uppmärksamma den 
identitetsproblematik som behandlas i texterna och som relateras till hur samhället ser ut idag. 
Vi menar med detta att materialet kan berika vår vidare diskussion om ungdom och identitet.  

2.3 Mannen 
 
Ur antologin Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män har vi 
hämtat två artiklar som vi finner vara av intresse för vår studie då de medverkar till att ge en 
inblick i hur man kan se på den svenske mannen idag.  
 
”Befria mannen”-rörelsen bildades under mitten av 70-talet för att försöka ändra synen på 
manlighet och lösgöra mannen från rollen som att vara hård, tuff och hålla inne med sina 
känslor. Detta för Helena Hill, forskare i idéhistoria, fram i sin artikel ”Befria mannen – 

                                                 
57 Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (1991). Ungdomens kraft - Aspekter på ungdomens kultur. Ingår i Tham, 
Amelie red. Perspektiv på barn och ungdom, s. 79-82. 
58 Lalander, Philip & Johansson, Thomas 2002. Ungdomsgrupper i teori och praktik , s. 11. 
59 Ibid., s. 15-17. 
60 Ibid., s. 123. 
61 Ibid., s. 132. 
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Försök till ny genusordning?”. Denna strävan efter att männen skulle få vara ”mjukare” ledde 
dock till myntande av uttryck som exempelvis velourpappor, vilket gjorde att allt istället 
vändes till en kamp för att männen skulle få vara just män, men kanske med vissa 
modifikationer. Det blev svårt för männen att identifiera sig med någon av dessa sidor, 
eftersom de blev två ytterligheter. Idag ser vi en man som fortfarande håller på sin manlighet, 
men som mer och mer tar på sig kvinnliga sysslor. Detta menar Hill har att göra med 
samhällets förändring där kvinnorna allt mer tar för sig på arbetsmarknaden och männen 
därmed måste ta på sig andra sysslor än tidigare. Det fyller en direkt funktion i motsats till det 
som ”Befria mannen”-rörelsen till en början strävade efter, med en mer ”mjukis” till man. Det 
är lättare för samhället att acceptera att mannen ändrar stil på grund av något som faktiskt har 
en funktion. 62 
 
Vi finner denna artikel vara av intresse för vår egen studie eftersom den ger en inblick i den 
problematik som mannen ställs inför i dagens samhälle, vilket vi kan sätta i förhållande till 
våra informanters uttalanden.  
 
Sociologen Thomas Johansson framhåller, i sin artikel ”Feminismens Andre – Om unga män, 
sexualitet och reflexivitet”, att unga män noga lär sig hur de ska vara som män gällande både 
språk och handlingar som ska skilja ut dem från andra i samhället, till exempel kvinnor. 
Problematiken i detta beskrivs som att konstruerandet av den tuffe mannen sker samtidigt med 
en längtan efter intimitet, två sidor som är svåra att sammanföra utan att förlora manligheten. 
Här har medieutbudet en roll att spela och Johansson menar att ungdomar idag har en mängd 
olika informationskällor att tillgå, utifrån vilka de får en bild av olika sätt att leva och hur 
sexualiteten kan utlevas. Det är utifrån detta som de sedan kan forma olika livsstilar.63   
 
Denna artikel ger kännedom om den problematik som unga män ställs inför i formandet av sin 
identitet, vilket vi finner användbart i vår egen diskussion kring informanterna i vår studie. 

2.3.1 Sammanfattande kommentarer  
 
Dessa artiklar bidrar till att ge en kortfattad introduktion till den problematik som män och 
unga män kan uppleva, samt hur man kan betrakta mannen i Sverige idag. De fungerar 
därmed även som en introduktion till det genusperspektiv som vi använder oss av teoretiskt. 
Vi menar även att artiklarna kan vara meningsfulla för vår vidare diskussion om hur 
informanterna förhåller sig till sig själva som unga män i det svenska samhället. 

2.4 Fantasy 
 
I inledningen av vårt arbete hade vi inte tänkt att närmare fördjupa oss i någon genre, men 
under arbetets gång visade det sig att en viss fokusering på fantasy var fruktbar då det var en 
genre som hela tiden återkom i intervjuerna. Av denna anledning utgör fantasy en betydande 
del i analys- och diskussionskapitlet. Vi väljer därför att här ingående redogöra för vad 
masskommunikationsforskarna Ulf Dalquist, Tomas Lööv och Fredrik Miegel för fram om 
genren och dess betydelse för pojkars identitet.  
 
                                                 
62 Hill, Helena 2003. Befria mannen – Försök till ny genusordning?. Ingår i Johansson, Thomas & Kuosmanen, 
Jari red. Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män, s. 48-59. 
63 Johansson, Thomas 2003. Feminismens Andre – Om unga män, sexualitet och reflexivitet. Ingår i Johansson, 
Thomas & Kuosmanen, Jari red. Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män, s. 
241-246. 
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Dalquist, Lööv och Miegel presenterar i en antologi om ungdom och identitet sin artikel 
”Trollkarlens lärlingar – Fantasykulturen och manlig identitetsutveckling”, som behandlar 
fantasygenren och relaterar den till pojkars identitetsutveckling. De fördjupar de tankar kring 
adolescensutvecklingen som vi har presenterat i bakgrunden. 
 
Den form av fantasy som författarna tar upp i texten är så kallad ”Sword and Sorcery”, där 
miljön vanligen är medeltida och handlingen ”… tilldrar sig i världar befolkade av troll och 
drakar, trollkarlar och demoner, sköna jungfrur och mer eller mindre bålda hjältar”. 64 Något 
som författarna menar är viktigt att notera i fantasyberättelserna är att trots att de vanligtvis är 
hjältesagor, är hjälten ofta ingen hjälte från början. Berättelsen handlar istället ofta om 
individens väg mot hjälteblivandet och det är vanligtvis unga pojkar som växer upp till män. 65 
Författarna talar om ungdomens identitetsprövande och rollspelande i sökandet efter en 
identitet. Denna socialisations- och individuationsprocess, som går ut på att anpassa sig till 
rådande föreställningar i samhället respektive att formas till en egen unik individ, liknar 
författarna vid en resa mellan olika världar, verkliga eller overkliga. De gör en jämförelse 
med den resa som vanligen förekommer i fantasyberättelserna.66 Författarna menar att man 
ofta kan ”… finna paralleller mellan hjältens påtvingade inträde i den främmande världen och 
barndomstidens avslutande, puberteten och inträdandet i vuxenvärlden”.67 
 
Här redogör vi kortfattat för hur författarna relaterar adolescensutvecklingen till handlingen i 
den klassiska fantasyberättelsen. Den blivande hjälten blir nästan undantagslöst kallad till ett 
uppdrag i fantasyberättelserna, ett uppdrag att bekämpa ondskan och i det läget är 
hjälteegenskaperna okända för honom/henne. Därefter lär sig den blivande hjälten att 
handskas med den heliga kraften, sina hjälteegenskaper, samtidigt som han/hon måste lära sig 
att se sina egna brister samt ondskan i världen. Därpå kommer uppbrottet från den trygga 
vardagen och resans verkliga början ut i den okända världen, vilket kan jämföras med 
tonåringens uppbrott och frigörelse från tryggheten i barndomen. På resan genomgår hjälten 
prövningar i vilka han/hon får visa sig värdig hjälterollen, vilket kan ses som en symbolisk 
beskrivning av de prövningar som tonåringen måste genomgå för att bli vuxen. Slutligen att 
bli vuxen, hjälten besegrar eller förtrycker ondskan, vilket kan jämföras med tonåringens 
mognad att hantera de mörka sidorna hos sig själv. Dessa mörka sidor kan betecknas som 
”skuggan” och får ofta symboliseras av drakar eller andra varelser. 68   
 
Författarna menar att hjälten sålunda utsätts för ett antal moraliska ställningstaganden längs 
vägen, på samma sätt som tonåringen gör. Det som i det sammanhanget gör genren attraktiv, 
enligt författarna, är att fantasyboken bidrar med ett moraliskt facit, där gränsen mellan gott 
och ont är tydlig, till skillnad från verkligheten. 69 

                                                 
64 Dalquist, Ulf, Lööv, Tomas & Miegel, Fredrik 1991. Trollkarlens lärlingar – Fantasykulturen och manlig 
identitetsutveckling. Ingår i Löfgren, Anders & Norell, Margareta red. Att förstå ungdom – Identitet och mening i 
en föränderlig värld, s. 38. 
65 Ibid., s. 42. 
66 Ibid., s. 41. 
67 Ibid., s. 46. 
68 Ibid., s. 44-49. 
69 Ibid., s. 50-52. 
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2.4.1 Sammanfattande kommentarer  
 
Denna artikel är relevant för vår vidare diskussion eftersom fantasy var en tongivande genre 
bland våra informanter. Artikeln är också av intresse för oss utanför diskussionen om fantasy 
eftersom den ställer pojkars läsning och utveckling i förhållande till varandra. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som vi har valt att analysera vårt insamlade material 
utifrån. Teorierna har indelats efter huvudrubrikerna Lästeorier och Mansforskning och 
eftersom vi redogör för flera lästeorier väljer vi att dela in dessa i underrubriker. I slutet av 
kapitlet finns en redogörelse för de olika teoriernas förhållande till varandra samt hur de 
kommer att tillämpas.  

3.1 Lästeorier  
 
Under denna rubrik presenteras teorier som alla behandlar läsning. Först redogörs för Joseph 
A. Appleyards teori om läsaren som tänkare, därefter för den i SKRIN-projektet använda 
modellen över motiv för läsning och sist för Louise M. Rosenblatts transaktionsteori. Kapitlet 
är således indelat i rubrikerna Joseph A. Appleyard, SKRIN-projektet och Louise M. 
Rosenblatt. 

3.1.1 Joseph A. Appleyard  
 
Joseph A. Appleyard, lärare vid Boston College, utforskar i sitt verk Becoming a Reader: The 
Experience of Fiction from Childhood to Adulthood hur individen från barn till vuxen ålder 
utvecklas som läsare enligt ett visst mönster. Han menar att man går igenom olika stadier i sin 
utveckling som visar sig i hur man läser, tillägnar sig det man läser och vad man läser. Utifrån 
detta har Appleyard med stöd av kognitionspsykologin utarbetat fem stadier som representerar 
människans läsutveckling. I förskoleåldern kan man tala om läsaren som aktör som sedan 
övergår till läsaren som hjälte eller hjältinna under den tidiga skolåldern. Därefter kommer 
ungdomsläsaren som betecknas som läsaren som tänkare. Nästa stadium utgörs av individer 
som studerar litteraturvetenskap, läsaren som tolkare. Slutligen utvecklas individen till den 
pragmatiske läsaren, som utgörs av den vuxne läsaren. Utifrån vårt uppsatsproblem kommer 
vi att koncentrera oss på ungdomsläsaren, alltså läsaren som tänkare. Hos denna får läsningen 
betydelsen av att ge insikter om livets mening, om värderingar och tro. Läsningen kan 
dessutom bidra till att skapa förebilder för ungdomarna att härma.70  
 
Appleyard menar att ungdomarna gärna vill läsa om personer i deras egen ålder, men de läser 
även vuxenlitteratur och pojkarna föredrar att läsa om äventyr, science fiction, krig och 
sport.71 Appleyard har kommit fram till att det är främst tre aspekter som är viktiga för 
ungdomsböckernas handling och han summerar dessa som tre kriterier: 
 

1. Att känna sig engagerad i boken och kunna identifiera sig med karaktärerna. 
2. Att berättelsen är realistisk. 
3. Att berättelsen får dem att tänka.72 

 
Appleyard menar att det engagemang som ungdomar upplever är speciellt, då deras inlevelse i 
berättelserna kan leda till att de ägnar mycket tid åt läsning. Att kunna identifiera sig med 
karaktärer i berättelsen betyder inte att det måste vara med endast en av karaktärerna. Det är 

                                                 
70 Appleyard, Joseph A. 1990. Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood, s. 
14-15. 
71 Ibid., s. 99. 
72 Ibid., s. 100. 
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mer vanligt att läsaren identifierar sig med många olika karaktärer eller karaktärsdrag i en och 
samma bok, eftersom det sällan är så att en av karaktärerna passar in perfekt på läsaren själv. 
Identifikation kan för ungdomarna också betyda att de gärna läser om någon som de själva 
önskar att de var. Appleyard beskriver att huvudpersonen i en ”bra” ungdomsbok ska vara en 
karaktär som är en känslig, missförstådd outsider i gränslandet mellan att vara barn och att 
vara vuxen. Detta bäddar för att de ungdomar som läser boken kan känna igen sig.73  
 
Att en bok är realistisk kan också ha olika innebörd för olika läsare. Det kan vara allt ifrån att 
den beskriver en läsares verklighet ”rakt av” till att karaktärerna i boken helt enkelt inte är 
idealtyper, utan har fel och brister som vanliga människor. Appleyard kommer fram till att 
tragedi är en genre som passar de flesta ungdomar, eftersom de har insett att världen inte är 
alltigenom god.74  
 
Appleyard beskriver olika sätt som en bok kan få läsaren att tänka på. Många läser 
berättelserna med en inlevelse som gör att de relaterar till berättelserna och karaktärerna i dem 
som om de vore verkliga. Sedan finns det de som har ett mer utvecklat sätt att tänka och som 
på ett djupare plan reflekterar över meningen med det som de läser.75  
 
Vid användningen av Appleyards lästeori måste det finnas en medvetenhet kring dess 
komplexitet. Till exempel att det rör sig om generaliseringar som inte kan sägas representera 
den enskildes läsning.76 Vi tror att vi kan närma oss vilken betydelse som läsningen kan ha för 
formandet av identiteten genom att använda oss av Appleyards teori. Genom att jämföra vår 
empiri med de kriterier han använder för vad som är betydelsefullt för läsaren som tänkare 
kan vi koppla det till ungdomsproblematiken och utvecklingen till en vuxen individ. Därmed 
är teorin nära sammanbunden med formandet av identiteten.  

3.1.2 SKRIN-projektet 
 
Sten Furhammar har i sitt verk Varför läser du? redogjort för den modell som han arbetade 
efter under SKRIN-projektet. Modellen innefattar fyra olika kategorier som har utarbetats från 
docenten Sten F. Larsens kunskapstaxonomi.77  Dessa kategorier för förhållningssätt vid 
läsning blev: personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig 
instrumentell läsning och opersonlig instrumentell läsning. Med instrumentell läsning menas 
att målet inte ligger i själva läsningen utan på ett annat plan och att tanken är att få insikt om 
något som kan användas direkt i ett sammanhang helt utanför läsningen. Med 
upplevelseläsning menas läsning som är knuten till situationen och sker för själva läsningens 
och upplevelsens skull. Med personlig respektive opersonlig läsning menas läsning som 
personen antingen är engagerad i och känner sig delaktig i eller enbart fungerar som en 
betraktare till.78 Utifrån detta förklaras de fyra olika kategorierna för läsutbytet på följande 
sätt: 

 
Personlig upplevelseläsning. Denna kategori innebär att läsaren engagerar sig personligt i 
texterna och utgår från sig själv och sina egna erfarenheter vid läsningen. Vanligt är 
identifikation med personer i texterna, vilket leder till att läsaren upplever saker och skaffar 

                                                 
73 Appleyard 1990, s. 101-106. 
74 Ibid., s. 107-110. 
75 Ibid., s. 111. 
76 Ibid., s. 15. 
77 Furhammar 1997, s. 146. 
78 Ibid., s. 157-158. 
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sig erfarenheter genom att leva sig in i det som läses. Läsningen blir ett direkt samspel mellan 
läsaren och texten där läsaren hela tiden reflekterar över och bearbetar sin läsning, vilket gör 
läsningen unik.79 
 
Opersonlig upplevelseläsning. Kategorin innebär att läsaren inte engagerar sig personligt i 
texterna, men kan ändå vara engagerad i själva handlingen och till exempel tycka att den är 
spännande. Läsaren fungerar snarare som betraktare och ser läsningen som underhållning 
samt tidsfördriv och får inte erfarenheter eller kunskap från sin läsning. Läsaren konsumerar 
gärna text efter text utan att fundera vidare kring dem.80  
 
Personlig instrumentell läsning. Denna kategori innebär att läsaren har ett personligt 
förhållande till texten, reflekterar över den och hämtar kunskap och insikt till sammanhang 
där personen själv är delaktig, vilket får en nästan terapeutisk funktion. Den kan till exempel 
ha en tröstande funktion, men det viktiga här är att läsaren själv är medveten om detta och 
själv ser sin läsning som fyllandes denna funktion. 81   
 
Opersonlig instrumentell läsning. Kategorin innebär att läsaren inte har något personligt 
förhållande till vad som läses. Läsningen är inte heller bunden till den konkreta situationen 
utan kan plockas ur det direkta sammanhanget och användas i andra sammanhang. Det kan 
handla om att söka kunskap eller information om något och ofta består denna typ av läsning 
av facklitteratur, men så behöver inte vara fallet.82   
 
Det kan tyckas svårt att kategorisera olika människors läsutbyte på detta sätt, eftersom det ofta 
kanske inträffar att man som läsare upptäcker att resultatet av läsningen inte överensstämmer 
med syftet man hade med den till en början. Men som Furhammar framhåller är det motivet 
till läsningen som det ska fokuseras på när det gäller teorianvändningen, inte resultatet av 
läsningen. Skulle det vara så att läsaren går från en kategori till en annan under läsningens 
gång inträffar något som benämns generativitet.83  
 
Furhammar själv menar att han använder sig av dessa kategoriseringar för att kunna visa på 
likheter och skillnader utifrån intervjumaterialet, bland annat i förhållande till kön, utbildning, 
generationstillhörighet med mera.84 Vi kommer inte att använda modellen på detta sätt, 
eftersom vår studie skiljer sig mycket från SKRIN-projektet. Vi har valt att använda oss av 
modellen för att med utgångspunkt i den lättare kunna se vilken betydelse läsningen har för 
pojkarna i vår studie. 

3.1.3 Louise M. Rosenblatt 
 
Vi tar även utgångspunkt i reader-responsemetoden vilken går ut på att textens mening skapas 
i samspel mellan text och läsare. Vi utgår från företrädaren inom reader-responsemetoden, 
Louise M Rosenblatt, och hennes transaktionsteori som redogörs för i det pedagogiska verket 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Med transaktionsteorin menar 
Rosenblatt att läsaren har med sig tidigare erfarenheter och förväntningar som möter den 
tryckta texten och att det är i detta möte som mening kan skapas. Dessa två element blir 

                                                 
79 Furhammar 1997, s. 140-141. 
80 Ibid., s. 137-140. 
81 Ibid., s. 143-144. 
82 Ibid., s. 142-143. 
83 Ibid., s. 158. 
84 Ibid., s. 365.  
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således helt beroende av varandra och påverkar varandra beroende på vad det ena för med sig 
in i mötet med det andra.85 
 
Rosenblatt menar att läsningen av ett verk även är beroende av i vilket skede eller i vilken 
situation i livet som läsaren befinner sig. Detta påverkar i hög grad vilken betydelse den 
tryckta texten får för läsaren. Samma text kan därför bli betydelsefull på olika sätt beroende 
på i vilken situation i livet läsaren befinner sig när denne läser texten. 86 På liknande sätt kan 
en text som inte överensstämmer med läsarens livserfarenheter eller som ter sig direkt 
oväsentlig för läsaren direkt ogillas eller avfärdas som oförståelig.87   
 
Tonåringen befinner sig ofta i en omvälvande period där denne ska komma underfund med 
sig själv och med livet.88 Särskilt den unge läsaren kan därför genom texten få en 
betydelsefull bild av det annars så till synes oorganiserade och meningslösa livet, menar 
Rosenblatt.89 Det är också med utgångspunkt från denna situation i livet som den unge läsaren 
möter texten och det är därför även de delar i texterna som kopplar till den egna 
livssituationen som läsaren uppmärksammar.90 Rosenblatt för vidare fram att läsaren genom 
att koppla delar av texten till sitt eget liv söker lösning på egna problem. Det är vanligt att 
läsning blir ett sätt att fly från verkligheten. Den kan också bidra till att läsaren för stunden 
kan få identifiera sig med en karaktär som inte har samma fel och brister eller som liknar 
läsaren själv men vågar göra större bruk av dessa förmågor. Rosenblatt framhåller att det till 
exempel kan vara den lille pojken, som trött på att bli sedd som ett barn tillfälligt kan 
identifiera sig med en hjälte i en bok.91  
 
Genom att läsa en text får läsaren, enligt Rosenblatt nya erfarenheter snarare än ny 
information. 92 Läsning kan bland annat leda till att människor lättare kan sätta sig in i andra 
människors situationer och förstå vad deras egna handlingar kan få för konsekvenser för 
andra.93 På så sätt kan den unga läsaren också lära sig vilket beteende som är gynnsamt ute i 
världen och hur denne bör bete sig i förhållande till det andra könet såväl som sitt eget. Men 
detta betyder, enligt Rosenblatt, inte att litteraturen obehindrat influerar människors liv. Det 
betyder snarare att människor, som idag är friare att själva sålla bland olika intryck, med 
litteraturen får ännu en möjlighet att antingen ta till sig nya erfarenheter eller helt förkasta 
dem.94  
 
Vi anser att Rosenblatts transaktionsteori blir användbar för oss då vi är intresserade av att se 
till hur den skönlitterära läsningen påverkar pojkar i formandet av identiteten. Eftersom det 
enligt Rosenblatts transaktionsteori är av betydelse vad läsaren har med sig in i mötet med 
texten för att denna påverkan ska kunna ske, anser vi att det är viktigt att analysera utifrån 
detta samspel för att vidare kunna utröna hur läsning påverkar pojkars identitet. Genom att ta 
reda på hur pojkar ser på sin läsning och ställa detta i förhållande till de resonemang av 
Rosenblatt som vi har presenterat ovan anser vi att vi kan närma oss en förståelse för hur 
skönlitterär läsning kan påverka pojkar.  

                                                 
85 Rosenblatt, Louise M 2002. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, s. 36-37.  
86 Ibid., s. 43. 
87 Ibid., s. 60. 
88 Ibid., s. 79.  
89 Ibid., s. 48.  
90 Ibid., s. 82.  
91 Ibid., s. 45-46. 
92 Ibid., s. 45.  
93 Ibid., s. 148. 
94 Ibid., s. 150-158. 
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3.2 Mansforskning 
 
Beteendevetaren Daniel Ekman har behandlat genus och manlighet som begrepp i sitt 
översiktsverk En mans bok: manlighet identitet – teorier, ideal, verklighet. Han menar att 
begreppet genus används för att utskilja biologiska från kulturella faktorer, det vill säga att 
genus är kulturellt och kön biologiskt.95 Ekman diskuterar vidare det biologiska respektive det 
kulturella könet. Han menar att även biologin är en social konstruktion, eftersom det är vi 
människor som bestämmer vad som innefattas av biologin. ”Det mest rimliga är väl att se en 
samverkan mellan den mänskliga biologin och kulturen, där också det kulturella återverkar på 
det biologiska”. 96  
 
Ur den psykologiska dimensionens syn på manligheten hämtar Ekman tre begrepp som får 
representera plan på vilka mannen har kontakt med sin manlighet: Psykologiskt, socialt och 
idémässigt. Det psykologiska planet är för den enskilde individen det sätt på vilket han 
tillägnar sig manligheten och manlighetens egenskaper.97 På ett vidare plan måste mannen 
socialt få sin bild av manligheten och sig själv att gå ihop med de förväntningar som han ser 
eller tror att han ser i samhället i övrigt, det vill säga påtryckningar utifrån, socialt.98 Den 
idémässiga kontakten med sitt kön handlar om de olika mediala bilder som mannen kommer i 
kontakt med och måste förhålla sig till. Den manliga bilden som framställs i såväl massmedia, 
litteratur, bilder, myter, sagor, politik och ideologi.99 
 
Ekman utvecklar resonemanget om stereotypiseringen av mannen och det faktum att 
diskussionerna som regel behandlar mannen som ”urtyp”, samt svårigheterna med dylika 
generaliseringar. Han menar att det finns en ram för hur män bör vara, men att det är få män 
som egentligen passar in i denna. En man är en mer komplicerad varelse än så. Problemet 
ligger i att vi människor tillsammans hjälper till att bibehålla denna ram. Ekman menar att 
både samhället i sig och männen själva agerar som att denna manlighet existerar, vilket får till 
följd att den bekräftas som verklig.100   
 
Vi finner Ekmans teori vara relevant för oss då den fokuserar på genus med koncentration på 
mannen i samhället. Teorin berikar vår studie såtillvida att vi utifrån den kan närma oss 
pojkars formande av en identitet och sedan sätta det i förhållande till deras läsning. Vi har inte 
för avsikt att här bruka alla de teoretiska begrepp som vi har presenterat men har ändå valt att 
redogöra för dem i syfte att skapa sammanhang och berika förståelsen av teorin. 

3.3 Tillämpning av teorier 
 
De teorier som vi har valt att använda anser vi på många sätt kompletterar och motsvarar 
varandra. Vi kommer här att redogöra för deras förhållanden och hur vi väljer att använda och 
applicera teorierna på vårt empiriska material. Vi har i utgångsläget valt att dela in teorierna i 
lästeorier respektive mansteorier, där teorierna inom läsning i mångt och mycket tangerar 
varandra. Vi anser att samtliga teorier går att relatera till identitetsformandet, vilket är centralt 
i vår studie.  
 
                                                 
95 Ekman, Daniel 1995. En mans bok: Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet , s. 139. 
96 Ibid., s. 45-46. 
97 Ibid., s. 149. 
98 Ibid., s. 156. 
99 Ibid., s. 162. 
100 Ibid., s. 101-103 
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Lästeorierna är en kombination av deskriptiva och mer tolkande, där ansatsen är beroende av 
vilken disciplin upphovsmännen kommer från. Modellen som Furhammar presenterar är 
deskriptiv men kan genom personlig läsning respektive opersonlig läsning kopplas till 
Rosenblatts tolkande transaktionsteori. Detta genom att de åskådliggör vilken relation som 
individen menar sig ha till läsningen, huruvida individen ser sig som helt utanför boken eller 
som en medaktör. Furhammar för också själv fram att förutom att modellen från SKRIN-
projektet har rötter i kognitionspsykologin har den också samband med litteraturvetenskapen 
och reader-responsemetoden. 101  Även Appleyards teori har en tydlig koppling till Rosenblatt, 
då det framgår att Appleyard utgår från transaktionen mellan läsare och text, med fokus på 
läsarens utveckling och dess påverkan på interaktionen med texten.102 Skillnaden är således 
att Rosenblatts teori har en tolkande ansats medan Appleyards teori är mer deskriptiv och 
åskådliggörande. Detta får till följd att Rosenblatts transaktionsteori öppnar för vidare 
tolkningar om innehåll kring det som har åskådliggjorts genom applicerande av Appleyards 
teori. För att kunna utveckla tankarna kring pojkars formande av en manlig identitet har vi 
som komplement till lästeorierna valt att relatera till Ekmans beskrivande teori om mannen.  
 
Vi utgår i mångt och mycket från Appleyards tre kriterier för en ”bra” ungdomsbok, till vilka 
vi sedan väljer att applicera såväl Rosenblatts som Ekmans teorier. Det innebär på intet vis att 
dessa blir underordnade Appleyards teori utan bara att vi har använt hans kriterier som ram. 
Liknande gör vi vid användandet av modellen från SKRIN-projektet. Modellen får en 
framskjuten plats i vår analys och diskussion, men det beror inte heller här på att vi anser 
denna mer betydelsefull utan att vi med den som utgångspunkt kan relatera till övriga teorier.  
 
Vi har i vår studie valt att inte aktivt använda alla de begrepp som vi i vårt teorikapitel har 
redogjort för. Dock har vi ändå valt att presentera dessa för att ge en fullständigare bild av 
teorierna och skapa ett sammanhang kring dem. Nedan kommer vi att närmare redogöra för 
vilka begrepp som kommer att brukas i vår vidare analys. 
 
Vid användningen av Appleyards teori om läsaren som tänkare önskar vi kunna jämföra vad 
våra informanter söker i sin läsning och vad de vill läsa om med de idéer som Appleyard för 
fram om ungdomsläsarens behov. Framförallt kommer vi att fokusera på Appleyards tre 
kriterier över vad som karakteriserar en ”bra” ungdomsbok, kriterierna engagemang och 
identifikation, realism samt att berättelsen får dem att tänka. Genom att relatera till dessa 
kriterier och betrakta hur de kan tolkas av pojkarna önskar vi närmare studera hur pojkarna 
genom sin läsning formar och omformar sin identitet.  
 
För att närmare kunna undersöka vilka motiv som informanterna har med sin läsning och 
därmed vilken betydelse läsningen har för dem har vi valt att fokusera på den av Furhammar 
brukade modellen i SKRIN-projektet. Vi avser att analysera informanternas utsagor utefter de 
fyra kategorierna personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig 
instrumentell läsning samt opersonlig instrumentell läsning och försöka utröna vad som är 
deras huvudsakliga motiv med läsningen. Informanterna kommer i enlighet med SKRIN-
projektet att placeras i kategorierna efter den huvudsakliga anledningen som de uppger till sin 
läsning. Detta kommer inte att utesluta att vi uppmärksammar andra underliggande motiv med 
läsningen då vi menar att även dessa kan vittna om vilken betydelse läsningen har för 
informanterna.  
 

                                                 
101 Furhammar 1997, s. 136. 
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31 

Vi har även valt att teoretiskt utgå från Rosenblatts transaktionsteori och vi kommer främst att 
knyta an till hennes resonemang om hur läsare och text samspelar. Det hon för fram som 
viktigt framförallt för ungdomar i detta samspel, att kunna känna igen sig i texterna och finna 
överensstämmelse med egna problem och erfarenheter samt att kunna använda läsningen som 
en möjlighet till att skapa ordning i tillvaron, kan vi ställa i förhållande till våra informanters 
utsagor. På samma sätt behandlas resonemangen kring läsarens sätt att ta till sig och förkasta 
delar av texten beroende på hur väl den motsvarar läsarens behov eller ej. Genom att använda 
dessa resonemang menar vi att det blir möjligt att vidare tolka vilken betydelse läsningen kan 
ha för pojkar i formandet och omformandet av identiteten. Vidare finner vi det vara fruktbart 
att använda Rosenblatts resonemang om vad den skönlitterära läsningen erbjuder för form av 
lärdomar för att på så sätt närma oss pojkarnas egna uppfattningar om vad de anser att 
läsningen bidrar med. 
 
Utifrån teorikapitlet om mansforskning använder vi några begrepp och resonemang som 
Ekman tar upp. Dessa begrepp och resonemang kretsar främst kring stereotypiseringen av 
mannen, mannen som ”urtyp”, och kring de tre begrepp som representerar på vilka plan 
mannen står i kontakt med sin manlighet, psykologiskt, socialt och idémässigt. Detta önskar 
vi ställa i relation till våra informanters uppfattningar om manlighet och framförallt manlighet 
i förhållande till skönlitterär läsning samt till informanternas uppfattningar av hur samhället 
ser på manlighet och skönlitterär läsning. 
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4 Metod 
 
I följande kapitel redogörs för val av metod och för hur uppläggningen av arbetet med 
intervjuerna har gått till. Detta följs av en presentation av tillvägagångssätt vid analys av 
materialet.  

4.1 Intervju som metod 
 
För att bemöta vår problemformulering och besvara våra frågeställningar i syfte att ta reda på 
vad läsande tonårspojkar själva tänker kring sin läsning har vi valt att utgå från kvalitativ 
metod och genomföra intervjuer med ett antal tonårspojkar. Samtidigt som vi i vår studie tar 
reda på hur den enskilde individen tänker kring sin läsning är tanken att utgå från individerna 
som indikatorer på sociala mönster, vilket sociologen Karin Widerberg i sin handbok för fram 
som värdefullt.103 Även om det inte går att generalisera utifrån dessa utsagor kan de visa på 
tendenser till mönster.  
  
Sociologen Jan Trost för i sin metodhandbok fram att ”val av metod skall ske i anslutning till 
val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen”. 104 Detta har vi i vårt 
förfarande försökt att ta hänsyn till. Eftersom frågeställningarna främst rör tolkande kunskap 
och inte generell eller sifferkunskap lämpar det sig bäst med intervjuer som metod. Utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna skulle det varit möjligt att anta en kvantitativ metod i 
applicerandet av såväl Furhammar som Appleyard, men eftersom vi utifrån våra 
frågeställningar är intresserade av att göra en tolkande studie har vi valt att också använda den 
mer tolkande teori som Rosenblatt presenterar. Vi anser att intervjuer som metod är en 
förutsättning också eftersom vi i vår studie vill se till den manliga identiteten och således 
vänder oss till Ekmans teori. För att framgångsrikt kunna använda dessa menar vi att den 
tolkning som intervjuer erbjuder behövs. 
  
Inledningsvis var tanken att vi båda skulle medverka vid samtliga intervjuer, men den tid vi 
fick till vårt förfogande för intervjuerna gjorde att vi fick tänka om, vilket resulterade i att vi 
fick genomföra fyra intervjuer vardera. Vi funderade på om pojkarna kunde uppfatta det som 
jobbigt att prata med oss om sin läsning på grund av könsskillnaderna och att de därför skulle 
undanhålla saker som de eventuellt kunde uppfatta som pinsamma eller jobbiga att tala om. 
Psykologen Heléne Thomsson för i sin handbok fram att man genom att veta att man 
intervjuar till exempel pojkar också har förutfattade meningar om dessa, just för att de är 
pojkar.105 Detta tror vi också kan spela roll i våra intervjuer från båda håll, inte bara att vi har 
förutfattade meningar om dem utan att också de har vissa förutfattade meningar om oss. 
Samtidigt kan det vara en fördel att intervjua pojkar, eftersom tendensen till att ta saker och 
ting för givet borde vara ännu större om vi hade intervjuat flickor, något som Trost poängterar 
och därför ser han inte något problem i tvåkönade intervjuer.106  

                                                 
103 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken , s. 67.  
104 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer, s. 17. 
105 Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer, s. 124. 
106 Trost 1997, s. 42-43. 
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4.2 Urval  
 
Inom utrymmet för magisteruppsatsen insåg vi att det bara var möjligt att utföra ett fåtal 
intervjuer och vi valde att genomföra åtta intervjuer med pojkar i åldern 14 till 15 år som läser 
på sin fritid. För att få tag i deltagare till intervjuerna tog vi kontakt med rektorerna på två 
skolor. I det ena fallet fick vi via rektorn hjälp att finna deltagare och vid det andra fick vi 
hjälp av lärare på skolan. Detta innebär att vi själva inte hade någon möjlighet att styra urvalet 
annat än i den mån att det motsvarade de läskriterier som vi hade satt upp, nämligen att 
pojkarna skulle ha läst minst en bok på sin fritid det senaste halvåret. Fördelen med att ta 
hjälp av förmedlare av deltagare är för vår del att vi själva inte kände och omöjligt kunde lära 
känna pojkar i den mån som krävs för att kunna ta reda på om de passar för vår undersökning. 

4.3 Intervjuformuläret 
 
Eftersom vi båda är ovana intervjuare användes ett ganska klart formulerat formulär, vilket 
också rekommenderas av Trost. Han menar att ett tydligt utformat formulär kan vara bra som 
stöd, men att man samtidigt inte bör bli för låst vi detta utan följa samtalet.107 Vi rättade oss 
inte heller helt efter vårt intervjuformulär, utan detta fungerade mer som en hjälp för att se till 
att alla våra frågor och funderingar togs upp.  
 
I utformandet av frågor och ämnen utgick vi bland annat från Trosts intervjutips. Vi tog 
särskilt till oss av det som han för fram om vikten av att försöka undvika att börja en fråga 
med ordet varför, eftersom detta är direkt hämmande.108 Trost framhåller att man som 
intervjuare bör söka svaret på frågan hur istället för på varför. Han menar att med frågan hur 
kommer man närmare den man intervjuar och kan därmed närma sig dennas sätt att tänka och 
handla på.109  
 
För att prova om frågorna var hållbara och gick att föra ett samtal kring gjorde vi en 
pilotstudie där vi intervjuade några i vår bekantskapskrets med samma frågor. Detta var en 
stor hjälp i utformandet av det slutgiltiga intervjuformuläret, då vi kunde se ungefär hur lång 
tid intervjun skulle ta samt om frågorna var begripliga och möjliga att besvara. Dessutom gav 
pilotstudien oss en övning i vå r roll som intervjuare.  

4.3.1 Intervjufrågorna 
 
Intervjufrågorna är utformade för att ge svar på våra frågeställningar och därmed kretsar de 
kring hur pojkarna ser på sin läsning, samt vad de söker med den. Intervjufrågorna har även 
inspirerats av våra va lda teoretiska utgångspunkter.  
 
Inledningsvis i intervjun vill vi ställa lite bakgrundsfrågor till pojkarna. Vi låter dessa frågor 
kretsa kring läsning och läsintressen och går inte vidare in på mer allmän bakgrund eftersom 
vi inte finner det vara relevant för vårt syfte. Frågorna kretsar därför kring deras egen läsning 
samt bakgrunden till deras läsning (se bilaga 2).  
  

                                                 
107 Trost 1997, s. 61. 
108 Ibid., s. 81. 
109 Ibid., s. 33. 
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Med inspiration från Ekmans teori om mannen väljer vi att ställa frågor till informanterna om 
pojkars respektive flickors läsning eftersom deras inställning kan tänkas vittna om hur de ser 
på sig själva gentemot såväl det egna som det andra könet.  
 
De följande frågorna om handling och ämnen använder vi med syfte att få svar på vad 
pojkarna söker i sin läsning och hur detta påverkar deras identitet, vilket går att koppla direkt 
till våra frågeställningar. Samtidigt blir dessa frågor en naturlig inledning dels till frågan om 
identitet och identifikation med karaktärerna i böckerna och dels som en inledande del till 
avsnittet med frågor direkt om läsningens betydelse. De fyller en funktion såtillvida att de 
öppnar upp samtalet. Dessutom anser vi att man genom att tala ytligt om något kan få fram 
djupa tankar och åsikter som vi kanske inte når med direkta frågor. Trost menar exempelvis 
att man genom att fråga om beteenden och handlingar kan få fram den intervjuades känslor.110 
Det är så som vi tänker vid utformandet av våra frågor. Genom att gå runt ämnet identitet 
föreställer vi oss att informanterna ändå kan ge oss indirekta upplysningar om detta, då vi tror 
att direkta frågor om identitet blir svårt för pojkarna att besvara.  
 
För att ytterligare få en inblick i vilken genre eller typ av handling som pojkarna föredrar 
väljer vi att fråga dem om vad de skulle skriva för bok för pojkar som de själva om de var 
författare. Vi menar att denna fråga kan få pojkarna att på ett vidare sätt fundera över vilken 
typ av berättelser som de föredrar. Detta eftersom de på så sätt får möjlighet att helt på egen 
hand bestämma handlingen och inte är låsta av de berättelser som redan finns ute på 
marknaden. 
 
Frågorna om läsningens betydelse menar vi hjälper oss att bland annat få fram vilka motiv 
informanterna har med sin läsning, vilket alltså kan relateras till modellen från SKRIN-
projektet. Det ger även inblick i den djupare betydelsen av läsningen och behandlar huruvida 
läsningen kan påverka dem i deras liv. Detta, menar vi, vittnar om läsningens betydelse för 
deras identitet. Genom att fråga om pojkarna har lärt sig något genom att läsa kan vi dessutom 
genom Rosenblatts teori få en inblick i vad pojkarna upplever att läsningen faktiskt kan ge för 
form av lärdomar.  
 
Vi väljer i anslutning till Appleyards teori att ställa frågor utifrån vad han har fört fram att 
läsaren som tänkare vill få ut av sin läsning. Av denna anledning ställer vi frågor om 
engagemang och identifikation med karaktärerna i böckerna samt huruvida det är viktigt med 
realism och att böckerna får pojkarna att tänka. 
 
Genom att fråga pojkarna hur de väljer ut böcker att läsa kan vi få reda på hur medvetna valen 
är och detta kan indikera på hur engagerade de är i sin läsning samt vilken betydelse läsningen 
har för dem. På samma sätt menar vi att frågorna om när och var pojkarna läser sina böcker 
kan visa på läsningens betydelse, eftersom det kan visa vilken plats läsningen har i pojkarnas 
liv. 

4.4 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes den 22 februari respektive 28 februari 2006 sedan vi varit i kontakt 
med rektorer och lärare för att få godkännande men också för att få tips på lämpliga 
intervjudeltagare. Dessutom kontaktades föräldrarna till de utvalda pojkarna genom ett brev 
för att vi skulle få deras godkännande för medverkan, detta eftersom pojkarna som vi 

                                                 
110 Trost 1997, s. 35. 
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intervjuade var minderåriga. I brevet presenterade vi vårt ämne och vad intervjuerna skulle 
handla om (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes i skolorna. Vi fann det vara lämpligt då det 
skulle kunna vara en plats där vi kunde agera relativt jämställt, samtidigt som det var 
”hemmaplan” för intervjudeltagarna som då förhoppningsvis kunde känna sig avslappnade. 
 
Inledningsvis var det tänkt att alla intervjuerna skulle genomföras på en och samma skola, 
men väl där visade det sig att tre av pojkarna inte dök upp. På grund av geografiska problem 
fick vi därför vända oss till ytterligare en skola på vilken vi fick tre nya deltagare. 
 
Eftersom vi för genomförandet av våra intervjuer var beroende av skolornas hjälp och tid 
kunde vi inte ställa så höga krav på när intervjuerna skulle genomföras då det var beroende av 
pojkarnas schema. Detta ledde till att vi fick genomföra flera intervjuar samma dag, något 
som inte rekommenderas av Trost.111 Detta kan givetvis påverka resultatet av intervjuerna och 
vidare utfallet av vår studie på grund av trötthet.  
 
Vi fick trettio minuters intervjutid med varje pojke och denna tid visade sig vara lagom. Det 
finns naturligtvis nackdelar med detta, eftersom vi bland annat var tvungna att hålla ett öga på 
klockan för att hålla oss inom tidsramen. Det hade möjligtvis också varit lättare att utveckla 
vissa frågor om vi redan från början hade vetat att vi hade gott om tid på oss. Men vi menar 
att trettio minuter ändå var lagom tid för att både vi och pojkarna skulle orka hålla oss 
koncentrerade.  
 
Varje intervju spelades in på band, efter godkännande av våra intervjudeltagare, någo t som 
gjorde att vi lättare kunde föra ett samtal när vi inte hela tiden behövde anteckna. Vi förde 
dock kortare anteckningar till intervjuerna som fick fungera som komplement till 
inspelningarna.  
 
Under intervjuerna förekom vissa störningsmoment. Bland annat kom en lärare in under en av 
intervjuerna för att hämta böcker i grupprummet där vi var placerade. En annan intervju 
stördes av att bandspelaren inte fungerade som den skulle, vilket dock inte nämnvärt 
inverkade på transkriberingen av intervjun.  
 
Under intervjuerna lyckades vi med olika framgång bygga upp förtroende och skapa givande 
samtal med pojkarna. De flesta var lättpratade och verkade ha tänkt i dessa banor tidigare eller 
hade i alla fall tankarna nära till hands, medan någon hade svårare att formulera sig eller att 
öppna sig för oss som intervjuare.   

4.5 Bearbetning av material 
 
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet eftersom vi tyckte att det bidrog till att fördjupa vår 
analys, då vi lättare kunde markera skratt, suckar, tveksamheter etcetera. Widerberg menar att 
detta kan vara bra då man kan se och ta till vara på exakta ordalydelser som annars lätt faller 
bort vid ett sammandrag av intervjun. 112  
 
I samband med genomförandet av intervjuerna frågade vi om pojkarna ville ha möjlighet att 
läsa igenom sammandragen före publicering samt om vi fick höra av oss om det uppkom 

                                                 
111 Trost 1997, s. 92-93. 
112 Widerberg 2002, s .115. 
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vidare frågor. Sex av de åtta pojkarna ville läsa igenom sammanställningen och tyckte att vi 
gärna fick höra av oss med vidare frågor och lämnade oss därför sina mailadresser. 
 
I resultatredovisningen har pojkarna tilldelats fingerade namn och de presenteras i form av 
porträtt. Vi anser att detta är ett åskådliggörande sätt att presentera materialet på och att de ger 
en inblick i de enskilda individerna före den tematisering vi gör i resultatsammanfattningen 
och i analysen. Vi har noga övervägt vilka uppgifter som vi har valt att ha med i dessa 
porträtt, dels därför att de ska ge en fullständig och riktig bild och dels ur etiskt hänseende för 
att pojkarnas identitet inte ska röjas.  

4.6 Analys av material  
 
Materialet kommer att analyseras och diskuteras utefter teman som bygger på vårt 
intervjuformulär och de teorier som vi har valt att använda oss av. Följande är våra olika 
huvudteman: Genrer, Identifikation, Realism, Att värdera, tänka och engagera sig, 
Nyttoaspekten, Gruppgemenskap samt Lästyper. I syfte att analysera vårt material använder vi 
Appleyards teori om läsaren som tänkare och hans tre kriterier för en ”bra” ungdomsbok samt 
den i SKRIN-projektet använda teorin om olika lästyper, vilken Furhammar redogör för. 
Dessa fungerar som teoretiska ramar vilka vi väljer att berika med Rosenblatts 
transaktionsteori samt Ekmans begrepp och resonemang om mannen. Närmare beskrivning av 
hur vi har valt att använda de olika teorierna framgår i kapitel 3.3 Tillämpning av teorier. 
Vidare har materialet i samband med analysen diskuterats utifrån den tidigare forskning som 
vi har ansett vara relevant för vår undersökning. 
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5 Resultatredovisning  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra informanter närmare. Det viktigaste ur porträtten 
har sammanställts sist i kapitlet för att lättare ge en överblick. I dessa porträtt kommer vi inte 
att gå in på identitetsdiskussionen, eftersom vi, som tidigare nämnts i metodkapitlet, har valt 
att inte ställa direkta frågor om detta. Denna diskussion kommer istället att återkomma i vårt 
analysavsnitt.  

5.1 Intervju med Adam 
 
Adam berättar att han läser mycket, men att det kan ta tid innan han lånar nya böcker eftersom 
han ser sig själv som lat. Han lägger dock till att tennisen tar mycket av hans tid och gör att 
han inte hinner låna så mycket. Men han berättar att när han väl har en bok läser han två till 
tre timmar varje dag. Adam läser mest på kvällen innan han somnar, men på helgerna kan det 
hända att han läser hela dagarna om han inte har något annat att göra. Han tillägger också att 
han ibland hoppar över att göra vissa saker för att kunna läsa istället. Även när han reser kan 
han läsa, som exempelvis på bussen.  
 
Adam började läsa på sommarlovet någon gång i år 5 eller år 6 på grund av att hans mamma 
tjatade på honom att han inte läste. Han började då att läsa serietidningar, som hans mamma 
gav honom, men efter att ha lånat Harry Potter fastnade han för läsning av böcker och säger 
själv att han blivit ”bokoman”. Nu läser han mest fantasy och han berättar att han för tillfället 
läser en serie som heter Sagan om drakens återkomst, att han befinner sig i åttonde boken och 
att han tycker att det är den bästa serien som han har läst. Han återkommer till denna serie 
flera gånger under intervjun och berättar också mycket ingående om handlingen när han blir 
ombedd att beskriva en bra bok som han har läst. Adam har inte funderat så mycket på om det 
är vuxen- eller ungdomslitteratur han läser, det viktiga för honom är att det är fantasy, men 
han tror att det är vuxenlitteratur, eftersom han vet vuxna som läser genren också.  
 
På frågan om hans föräldrar läste högt för honom när han var yngre svarar han bestämt nej. 
Han berättar sedan att hans mamma gillar att läsa, men att hon inte har så mycket tid till det. 
Hans lillasyster läser mycket och han upplever att det är mest kärleksdrama. Han talar om att 
han har försökt att få henne till att läsa fantasy och att hon verkade uppskatta berättelsen, men 
att hon inte har fortsatt med dessa sedan. Eftersom Adam har berättat att hans lillasyster läser 
mycket kärleksdrama får han frågan om han upplever att dessa berättelser är mer för tjejer. 
Han svarar att han inte tycker det, men menar att han inte uppskattar dem. Han tror ändå att 
det är skillnad på tjej- och killböcker, framförallt att det finns böcker som är speciellt 
inriktade till tjejer. Han beskriver dessa tjejböcker som innehållandes kärlek, 
kärleksrelationer, killar och ”trubbel mellan killar och tjejer”. Böcker riktade till killar 
beskriver Adam som fantasy och fotbollsböcker. Men när han får frågan om det är 
fotbollsböcker som killar gillar svarar han att det inte är det, men att det är sådana böcker som 
killar som inte läser så mycket oftast lånar när de blir tvingade att läsa i skolan. Adam själv 
gillar inte sådana böcker. Han poängterar än en gång att det är fantasy som gäller för honom 
och berättar att alla killar som han känner, som läser på fritiden, också läser fantasy. Han 
känner ingen tjej som läser fantasy. Harry Potter tycker han är en bok som passar både tjejer 
och killar och andra böcker som passar båda könen tycker han är sorgliga böcker. Adam 
menar att det är lika accepterat för både killar och tjejer att läsa, men han tror att många killar 
kan vara ”… rädda för att ta det lugnt med en bok”.  
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Adam pratar en del med sina kompisar om det som han har läst, men menar att det inte är så 
mycket om själva handlingen, utan mer att de tipsar varandra om böcker som är bra.  
Fantasy beskriver Adam som berättelser som handlar om en annan värld med äventyr, magi 
och ”… varelser som inte finns här”. Det är också detta innehåll som tilltalar honom. Han 
menar att det inte finns några böcker som är dåliga, bara sådana som är sämre än Sagan om 
drakens återkomst. Exempel på detta är böcker som han har fått läsa i skolan och dessa skulle 
han inte sätta sig hemma och läsa. Han berättar om en bok som han har läst i skolan, nämligen 
Eldfågeln och han beskriver denna som en sorglig bok. Han återkommer till att det inte finns 
något som gör böcker dåliga utan att det istället finns sådant som gör dem bra, som bland 
annat magi, äventyr samt kartor som han berättar att det finns i början av alla fantasyböcker. 
Vidare tycker Adam att det är kul om huvudpersonen är ung och oerfaren och kanske lär sig 
något på resan, så att han kan identifiera sig med denna. Det gör inget om huvudpersonen är 
erfaren, men han menar att det är lättare att identifiera sig med en som inte är det. 
 
Han har funderat på att bli författare och om han skulle skriva en egen bok är han säker på att 
han skulle skriva fantasy. Det skulle handla om en oerfaren person som på något sätt hamnar i 
äventyr i en för honom okänd värld och där får möta svårigheter och magi. Han berättar också 
att någon skulle dö och att ”Skuggan” skulle besegras. ”Skuggan” är en av figurerna i boken 
Sagan om drakens återkomst  och som Adam har berättat om tidigare i intervjun. 
 
Han tycker inte att det är så viktigt att handlingen är realistisk, eftersom han menar att mycket 
i fantasyberättelserna inte är det, bland annat påpekar han att det finns krigare som är snabba 
som blixten. Adam tycker om att kunna drömma sig bort till en annan värld när han läser och 
han läser mest för avkoppling, men tror bestämt att böcker kan påverka honom i vardagen. 
Bland annat menar han att han gör ”godare” handlingar och att han kanske handlar 
annorlunda än om han inte hade läst dessa böcker. Dessutom tycker han att man blir bättre i 
skolan av att läsa böcker. Han tycker att han har fått bättre ordförråd, blivit ”… bättre på 
svenskan” [läs svensklektionen] och att han har lärt sig en del om medeltiden, eftersom 
fantasyberättelserna utspelar sig under denna tid.  
 
Adam ser läsningen som en del av sitt liv även i framtiden och tror att han kommer att läsa 
lika mycket även när han blir äldre.  

5.2 Intervju med Björn 
 
Björn berättar att han läser ungefär en bok i veckan. Han har alltid läst mycket men berättar 
att han som yngre läste mest faktaböcker. Detta intresse menar han att han växte ifrån, att han 
har gått från fakta till fantasi. Han brukar läsa Harry Potter när det kommer ut nya böcker i 
den serien, men säger att det är mest science fiction som han läser. När han går till biblioteket 
tar han ofta en fantasybok på måfå. Det första han fastnar för när han väljer sina böcker är om 
de har en ”cool” framsida och sedan ska de gärna vara på runt tre- till fyrahundra sidor. 
Annars menar han att han inte är så noggrann när han väljer det som han ska läsa. Det är när 
han inte har något annat att göra som han sätter sig i sin fåtölj på rummet och, som han säger, 
”slöläser”. Han tycker att utbudet av science fiction till ungdomar är bra, men han säger att 
han även läser vuxenlitteratur. Förutom dessa böcker läser han också serietidningar, men 
menar att detta är annorlunda. Sådana läser han mest när han ska lägga sig eller sitter vid 
frukostbordet. Björn berättar att det i familjen är mest hans mamma som läser förutom 
honom, men han kommer ihåg att de hade högläsning hemma när han var liten. 
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På frågan om han tycker att det finns böcker som passar killar bäst svarar han att det är 
fantasy och science fiction och tillägger med ett skratt att han inte tror att det är så många 
killar som läser drama och kärlek. Att killar gillar fantasy förklarar han med att ”det har väl 
alltid varit mer killigt att läsa typ fantasy”, kanske för att det oftast är en kille som är 
huvudperson och som han säger för att ”man kan känna att man är stor och stark eller 
någonting”. Sedan tror han att killar gillar spänningen som finns i dessa böcker. De böcker 
som de har fått läsa i skolan tycker han oftast är ointressanta och han tror inte att det är många 
andra killar som gillar dem heller. Björn har faktiskt försökt få andra som inte läser så mycket 
att läsa genom att tipsa dem om någon fantasybok, men detta har oftast inte gått så bra och de 
har sagt att de inte orkar.  
 
Björn tror att det finns en skillnad mellan vilka böcker som passar tjejer respektive killar bäst. 
Kärlekshistorier beskriver han som tjejböcker. I övrigt tror han att deckare och skräck är 
sådant som passar för båda könen. Han berättar också att han känner tjejer som läser fantasy. 
Björn är av uppfattningen att läsningen är ett av de intressen som är mest balanserat mellan 
könen. Han upplever att det är accepterat bland killar att prata om läsning, men han själv 
pratar inte så mycket med sina kompisar om sin läsning. Det händer dock om de har läst klart 
någon serie att de pratar om den och han nämner här Sagan om ringen som exempel.  
 
Björn ser gärna att de flesta berättelser han läser har en realistisk handling, men han 
uppskattar att ibland även läsa böcker som inte har det. En bra bok ska enligt honom ge bra 
inlevelseförmåga så att man som läsare kan känna att man själv är där. Detta återkommer han 
till när han berättar om en mindre bra bok som han har läst, eftersom den var dålig mycket på 
grund av att han inte kunde känna denna inlevelse. Han kunde inte se karaktärerna framför sig 
och tyckte att det var svårt att förstå handlingen. Dessutom menar han att det inte hände så 
mycket i boken och att detaljerna i den var tråkiga. Björn tycker nämligen att det även är 
viktigt att en bok innehåller mycket detaljer. Han berättar om en science fictionbok som han 
tyckte var bra, där han upplevde att hans faktaintresse blandades med fantasin, något som han 
uppskattade. Denna bok hade ett lyckligt slut, men Björn menar att han egentligen föredrar 
när de onda vinner, eftersom han anser att det oftast är de goda som vinner och han vill ha lite 
variation.  
 
Huvudpersonen i berättelsen får, enligt Björn, gärna vara en elak, egoistisk antihjälte. Han 
gillar inte när de som han säger är ”så här äckligt naiva och alltid ska vara snälla och glada 
och hjälpa varje person de ser”. Detta tycker han är patetiskt. Han tycker heller inte att det är 
nödvändigt att kunna identifiera sig med huvudpersonen. Det är dock viktigt att det finns 
någon karaktär i boken som han kan identifiera sig med. Det kan också vara någon som han 
kan se upp till, men detta varierar beroende på böckerna som han läser. Han berättar att det 
nästan alltid är killar som är huvudpersoner, men att huvudpersonens kön inte är viktigt för 
honom ”så länge det finns någon lite coolare karaktär med i boken”. Trots allt menar han att 
det är lättare att identifiera sig med en manlig huvudperson.  
 
Björn berättar att han inte vill bli författare men om han själv skulle skriva en bok skulle han 
nog skriva fantasy och då skulle huvudpersonen just vara en elak antihjälte som är ute på 
något uppdrag för att rädda världen med några andra personer. Men Björn menar att hans 
huvudperson inte skulle bry sig om världen utan istället ha egna avsikter med detta uppdrag 
och påpekar att slutet inte skulle behöva vara lyckligt.  
 
På frågan om vilken betydelse läsningen har för Björn svarar han bestämt att det rör sig om 
tidsfördriv. När han inte har något annat att göra tar han fram en bok och sätter sig och läser 
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en stund, men han menar att läsningen egentligen inte är något av hans största intressen. Han 
berättar också att läsningen ibland kan fungera som en verklighetsflykt om han har haft en 
dålig dag, då han med bokens hjälp kan drömma sig bort till en plats där det är bättre. Då är 
det också viktigt att det finns någon karaktär i boken som han kan identifiera sig med, men det 
behöver inte vara huvudpersonen. 
 
Björn tror att det finns fall då böcker kan påverka hans handlingar, men oftast gör de inte det. 
Han menar bestämt att han inte går och tänker på vad han har läst i vardagen, men han tycker 
att han lär sig av att läsa, framförallt nya ord. Dessa ord har han sedan stor nytta av när han 
spelar dator- och TV-spel. När han blir tillfrågad om han har lärt sig något annat förutom ord 
återkommer han till sitt tidigare faktaintresse och menar att detta har gjort att han blev ”… 
långt före i naturvetenskap”. Men han säger att han inte får så mycket ny kunskap från det han 
läser nu, eftersom det är mest fantasy. Björn berättar att han började läsa fantasy eftersom han 
spelade mycket dator- och TV-spel och då ofta spel som liknade världarna som finns i 
fantasyberättelserna. Han beskriver denna fantasyvärld som medeltida och med magi, 
konstiga varelser och ”killar med enorma svärd”. 
 
Björn tror inte att hans läsning kommer att ändras så mycket i framtiden. Han tror att han 
kommer att läsa samma typ av böcker och ungefär lika mycket. 

5.3 Intervju med Cesar 
 
Cesar berättar att han läser relativt mycket, men det beror på hur mycket han har att göra och 
om han har några roliga böcker hemma. Vissa veckor läser han därför inte alls. Roliga böcker 
menar han är fantasy. Cesar tror inte att det är familjen som har påverkat honom att börja läsa 
utan menar att han tar initiativet själv, men han berättar att även hans mamma läser mycket. 
Han kommer också ihåg att hans föräldrar läste högt för honom när han var mindre.  
 
Cesar började läsa mer i år 5 då han fick upp ögonen för boken Dragonland som han längtade 
efter att läsa, men som tyvärr länge var utlånad. Det var omslaget med bland annat drakar som 
han tyckte såg häftigt ut och som gjorde att han fastnade för denna bok. Det var efter det att 
han hade läst denna bok som han fastnade för fantasy, vilken han nu också ser som sin 
favoritgenre. Tidigare hade han inte läst så mycket, förutom någon bok om Harry Potter. 
Cesar tycker att det är mest ungdomsböcker som han läser, men han påpekar att han även 
känner vuxna som gillar fantasy. Därför tycker han att fantasy passar för nästan alla. Cesar 
tycker att fantasyböckerna är bra för att det händer mycket i dem och som han säger så är det 
inte ”svart och vitt som vanliga böcker kan vara utan det är mer färgsprakande”. 
Överhuvudtaget tycker han att det är en bra blandning av många olika ”saker” i dessa böcker. 
Han tycker bland annat det är en bra variation av karaktärer och att de onda karaktärerna är 
häftiga. Dessutom gillar han att det är mycket strider och komedi.  
 
Cesar säger att fantasy handlar om sådant som inte är verkligt och det är detta som han gillar. 
Han tycker inte att det är roligt att läsa om sådant som är verkligt. Nuförtiden läser han mest 
fantasy, förutom de böcker som han säger att han tvingas läsa i skolan. Dessa böcker tycker 
han är tråkiga, framförallt anser han att det är för lite ”action”. Andra böcker som han inte 
gillar är sådana som handlar om ”kärlekstrams”, vilket han tycker är fånigt, bland annat 
nämner han böckerna om Adam och Eva. Sådana böcker vill han absolut inte läsa och han 
förklarar att de är tråkiga eftersom det bara handlar om två personer och att de bara pratar. 
Han säger att han vill att de ska resa omkring, träffa roliga personer och gärna kriga. Cesar får 
frågan om det inte förekommer någon kärlek i fantasyberättelserna och han svarar att det visst 
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finns, men menar att hela berättelserna inte handlar om detta. Han funderar sedan en stund 
och kommer fram till att en av fantasyberättelserna handlar mycket om syskonkärlek, men 
säger att ”det är ändå så utspätt så man tänker inte på det”. Cesar vill helst inte att det ska 
finnas någon kärlek alls i böckerna han läser.  
 
En bra bok tycker han ska innehålla mycket action och mycket komedi, men gärna en 
blandning av olika saker för att det inte ska bli för mycket av något. Cesar ombeds att berätta 
lite kort om en bra bok som han har läst och han berättar då ivrigt om handlingen i 
fantasyserien Dragonland. Han berättar också om en bok som är mer komiskt inriktad och 
som är lite av en parodi på fantasy, som han nyss har börjat läsa, men poängterar att han inte 
tycker att den är lika bra som Dragonland-serien. När Cesar ska välja en ny bok att läsa 
berättar han att han läser på baksidan men att han oftast även läser sista sidan i boken. 
 
Cesar tror bestämt att det finns böcker som passar killar bäst och han tror att fantasy är en 
sådan genre. Trots att han vet tjejer som gillar dessa böcker menar han att de ändå är mer 
inriktade till killar. Han tror att det bland annat beror på att huvudpersonerna oftast är killar. 
Cesar drar sig till minnes lektioner i svenska där de arbetat med fantasy och diskuterat att 
killar gärna vill identifiera sig med huvudpersonerna och kunna drömma sig bort. Han 
kommer även ihåg att de pratade om en speciell fantasyserie som var mer inriktad till tjejer. 
Annars tycker han att det är svårt att säga vad som är böcker som är mest för killar, eftersom 
han menar att detta beror mycket på vad man har för intressen. Däremot menar han att 
kärleksromaner är mest inriktade till tjejer. Själv tycker han att sådana är fåniga.  
Deckare tycker han är böcker som passar båda könen eftersom han menar att det oftast inte är 
en karaktär utan ett mord i centrum. Han säger att deckare kan vara bra men att han inte gillar 
dem så mycket. Om Cesar var författare skulle han skriva en rolig och actionfylld bok och han 
är klar över att det skulle vara fantasy.  
 
Cesar berättar att han brukar diskutera vad han läser en hel del med sina kompisar och han 
tror inte att killar har svårt för att göra detta. Han tror snarare att det är många killar som inte 
läser för att de helt enkelt har andra intressen. Han själv brukar diskutera handlingen mycket 
med sina kompisar, om vad de tyckte var roligt, vad de skrattade åt, vad som var bra och 
dåligt och vilka karaktärer i boken som var bra och vilka som var dåliga. Dåliga karaktärer 
tycker han är sådana som inte har betydelse för handlingen. Cesar tycker att det är svårt att 
förklara hur en bra huvudperson ska vara. Det är lättare att beskriva hur en huvudperson inte 
ska var och det är mesig. Ibland vill han kunna identifiera sig med huvudpersonen, men ibland 
menar han att det kan vara kul att läsa om någon som är olik honom själv och som han kanske 
kan lära sig något av.  
 
Cesar tycker det är svårt att säga vilken betydelse läsningen har för honom. Han menar att han 
oftast inte tänker på läsningen på det sättet. Han säger att han vanligtvis läser när han har 
tråkigt, innan han ska sova, är på semester eller när han åker bil. Han funderar om det kanske 
är för avkopplingen och för att fly från verkligheten som han läser. Han vet också att han 
förbättrar ordförrådet genom att läsa, men menar att det inte är därför som han läser. Det är 
något som han får på köpet. Han tror visst att han kan ha lärt sig fler saker genom att läsa, 
men menar att detta inte är något han brukar tänka på. Sedan säger han att han nog lär sig mer 
genom att läsa läroböckerna i skolan och ingenting av att läsa fantasy. Cesar tror också att 
böckerna kan påverka honom, men att detta beror mycket på vilken typ av bok det är. Han tror 
att vissa böcker kan påverka hans personlighet och säger att om han har läst en rolig bok så 
kanske han härmar humorn och menar att böckerna på så vis har ”… en viss styrka mot 
människorna också”. Cesar berättar även att han ibland i vardagen funderar över vad han har 
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läst, om det är några ”saker som är nyttiga”. Men han säger sedan skrattandes att fantasy 
kanske inte hör dit.  
 
Cesar tror att han kommer att läsa ungefär lika mycket i framtiden, eller mer, men att detta 
beror på hur stressigt han kommer att ha det i skolan och på framtida arbetsplatser. 

5.4 Intervju med Dan 
 
Dan berättar att han läser några gånger i veckan och han läser både ungdoms- och 
vuxenlitteratur beroende på vad han för tillfället känner för. Han brukar läsa hemma i soffan 
eller i sängen och ofta innan han ska sova. Dan berättar vidare att han har läst sedan han var 
ungefär fyra eller fem år. Då sov han och hans syster i våningssäng och systern läste alltid på 
kvällarna, vilket gjorde att han också ville lära sig att läsa. Dan berättar att hela familjen läser 
mycket. Han minns också att föräldrarna läste högt för honom när han var liten och kommer 
bland annat ihåg berättelserna om Bamse.  
 
Dan tycker att en bra bok ska vara spännande och göra att man vill läsa vidare. Han läser 
främst fantasy, men även deckare. Han påpekar dock att fantasy prioriteras. Han tror att han 
fastnade för fantasy i samband med att han läste Sagan om ringen. Han berättar sedan 
ingående om handlingen i en av de fantasyberättelser som han har läst och talar om att han 
bara har läst första boken och att det finns sexton böcker till i just denna serie. Den här 
berättelsen tyckte han var bra för att den var spännande och för att han kände att han ville läsa 
den hela tiden. Han förklarar fantasy som berättelser som handlar om onaturliga saker och det 
är detta som han tycker om att läsa om, saker som inte kan hända i verkligheten så att han kan 
fly ifrån den.  
 
Dan tror att fantasyberättelser passar killar bäst, kanske för att de oftast handlar om killar och 
som han säger ”… om det är tjejer med så är de typ dumma våp”. Han säger sedan att det inte 
alltid är så, men oftast. Han tror ändå att det finns tjejer som läser fantasy, men att det är mest 
killar. Dan tycker att kärleksböcker istället passar bättre för tjejer. Han tycker inte om dessa 
böcker, för han vill att böckerna ska vara spännande och i kärleksböckerna tycker han att 
personerna mest ”springer runt” och som han säger ”… man vet ju ändå att de kommer att bli 
ihop i slutet och så”. Han tycker att dessa böcker är förutsägbara och dessutom ”sliskiga”. 
Han tror ändå att killar visst kan ha behov av att läsa om känslor men inte i den 
utsträckningen. I fantasyberättelserna menar han att det också kan finnas de som är kära, men 
att det inte är lika säkert att de får varandra på slutet, till skillnad från kärleksberättelserna där 
det sker för det mesta. Om man bortser från monstren kan fantasyberättelserna av den 
anledningen på sätt och vis vara mer realistiska. Deckare och sportböcker tycker Dan passar 
för både tjejer och killar, men då kommer han på att även hästböcker nog passar tjejer bäst. 
Han tror inte att det är många killar som gillar att läsa sådana. Dan säger först att han absolut 
inte skulle vilja läsa kärleksböcker eller hästböcker. Men sedan säger han att han skulle kunna 
tänka sig att läsa en hästbok bara den var rolig att läsa. Han menar att det trots allt inte spelar 
så stor roll vad det handlar om bara boken är bra och rolig att läsa.  
 
Dan brukar diskutera med sina kompisar om han har läst något bra och roligt. Han tror att det 
oftast är accepterat av killar att prata om böcker, men han menar att det beror på vem som 
säger det. Han själv tycker att det är accepterat, men menar att det finns de som säger att det 
inte är det. Dan vet inte om han tycker att det är lika lätt för killar att prata om böcker som det 
är för tjejer. Han tror att det beror på situationen.  
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Dan lägger inte så stor vikt vid om handlingen är realistisk eller ej, men han menar att det 
beror på vilket humör han är på och vad han för tillfället känner för att läsa. Ibland vill han 
läsa om något som inte skulle kunna hända i verkligheten för att få möjlighet att drömma sig 
bort.  
 
Dan säger att tråkiga böcker är sådana där det inte händer så mycket och som inte fångar en 
som läsare. Han påpekar att det även finns fantasyböcker som är på det viset. Han ger 
exempel på en fantasybok som han tyckte var långtråkig, där det inte hände så mycket och 
karaktärerna mest pratade om ointressanta saker. Dan tror att en anledning till att han inte 
gillade denna bok kan vara att han började mitt i en serie och att han kanske hade förstått mer 
om han hade läst serien från början. Han tycker att det är svårt att säga något generellt om vad 
som kännetecknar dåliga böcker. Det kan bero på huvudpersonen, för om denna är tråkig att 
läsa om menar Dan att det kan förstöra boken. Han har dock svårt att förklara vad det är som 
gör en huvudperson dålig. Däremot tycker han att en bra huvudperson ska vara rolig så att 
man kan skratta. Om huvudpersonen är tråkig måste resten av boken vara rolig så att man inte 
behöver tänka på detta. Dan tycker att det oftast inte spelar någon roll om han kan identifiera 
sig med huvudpersonen eller inte, men menar att det kan vara ”… rätt kul om hjälten är lite 
som en själv”. Precis som han inte tycker att det är viktigt om karaktärerna i boken är i samma 
ålder som han själv, men att det är roligt om de är det. Dan är ganska säker på att han skulle 
skriva fantasy om han själv var författare och han skulle göra huvudpersonen modig och som 
han säger ”… lite så här smådum så att man kan skratta åt när han gör fel och så”.  
 
Dan säger själv att läsningen har stor betydelse för honom, eftersom han läser ganska mycket. 
Han läser för att han tycker att det är roligt och ibland för att han vill fly från verkligheten. 
Han tror också att berättelser kan påverka honom, men kan inte riktigt förklara hur. Han säger 
att han brukar tänka på det han har läst och menar att läsningen får honom att tänka på ett 
annat sätt. Han tycker också att han har lärt sig nya ord. Han kommer ihåg att det var många 
ord som han inte förstod tidigare som han nu förstår i och med att han har läst mycket. Dan 
läser också en hel del böcker på engelska och det är både fantasy och annat. Detta har gjort att 
han har blivit bättre på engelska och dessutom har lättare för att prata engelska till exempel 
när familjen är ute på semester. Han menar att även om han inte förstår riktigt alla ord förstår 
han sammanhanget i berättelsen. Annars är Dan osäker på om han har lärt sig något annat 
genom att läsa.  
 
När Dan ska välja ut en bok att läsa brukar han tänka på vad han är sugen på att läsa och vad 
han inte har läst på länge. Sedan läser han på baksidan av boken, tittar kanske på omslaget och 
bläddrar lite i den. Tjockleken på boken spelar ingen roll förutom då han ska ut och resa och 
det känns otympligt att ha med sig tjocka böcker. Han väljer gärna berättelser av Terry 
Pratchett som han beskriver som en fantasyförfattare som skriver mer komedi. Han har läst 
många böcker av honom och tycker att alla har varit bra och roliga.  
 
Dan vet inte hur mycket han kommer att läsa i framtiden. Han tycker att han har haft svårt att 
hinna läsa på sista tiden på grund av mycket arbete i skolan, men menar att han kommer att 
fortsätta läsa om han även fortsättningsvis kan hitta bra berättelser.  

5.5 Intervju med Erik 
 
Erik berättar att han läser i perioder beroende på om han har någon bra bok på gång, vilket 
innebär att han inte läser varje dag. Eriks läsning sker främst hemma men är inte direkt 
beroende av specifika omständigheter eller tidpunkter utan sker när andan faller på. Ibland tar 
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han med boken till skolan om det behövs i samband med läsundervisningen. Erik tycker också 
om att läsa när han reser. Han ser läsningen främst som avkoppling. Erik upplever inte att 
hans föräldrar läser speciellt mycket, men hans storebror gör det däremot och Erik tror att det 
är han som i mångt och mycket har influerat honom. Som han minns det lästes det en del högt 
för honom när han var liten. Han började dock läsa själv redan vid fem års ålder vilket 
resulterade i att han tog över läsningen alltmer själv. Numera när Erik läser blir det mest 
vuxenlitteratur. 
 
När Erik får frågan om han anser att det finns berättelser som passar tjejer respektive killar 
bäst funderar han ett slag och kommer slutligen fram till att han tror att det kanske kan finnas 
de som passar tjejer bäst, men att han inte tror att det finns några direkta killböcker. 
Berättelser om romantik och käns lor upplever han kan vara tjejberättelser. Samtidigt 
framhåller han att alla böcker kan läsas av alla och han anser inte att läsning är mer för varken 
kvinnor eller män. Erik diskuterar endast böcker i liten utsträckning med sina kompisar, ”det 
är mer att man bara läser liksom, det är inte så att man direkt pratar om vad man läser”. Men 
han tycker inte att det skulle vara något problem att prata med sina kompisar, utan att det mer 
handlar om att de har olika intressen. När Erik ombeds att fundera över vad han skulle skriva 
för berättelse för killar berättar han att det skulle handla om en kille som påminner om honom 
själv, levandes i nutid. Killen skulle inledningsvis ha det svårt men genom boken arbeta sig 
uppåt, för att till slut lyckas. Sidohandlingar och olika ämnen som i övrigt skulle behandlas 
preciserar han inte närmare, utan det ska främst vara en bok om någon som arbetar sig uppåt.   
 
I en bra berättelse händer det enligt Erik mycket, vilket gör att han inte vill lägga undan den 
förrän den är slut. Han säger att när han har fått tag i en riktigt bra bok som inte går att släppa, 
då har han den i tankarna under dagen ”och man längtar bara tills man kommer hem så man 
kan fortsätta”. När han uppmanas att berätta om en bok som han tycker om kommer han 
direkt att tänka på Da Vinci-koden som var en sådan bok som han inte kunde sluta läsa, en 
bok som han återkommer till flera gånger under intervjun. Som bokens styrka för han fram 
sättet den är skriven på, att det var lätt att leva sig in i den. ”Man såg liksom scenerna framför 
sig, man kunde inte sluta läsa. Det var som att se en film liksom…” Han tycker att den var lätt 
att leva sig in i och han tycker att det var lätt att läsa den som om den var sann, även om det är 
författarens verk. Erik berättar att han efter läsningen av Da Vinci-koden fick ett fortsatt 
intresse för handlingen och tog reda på fakta om olika komponenter i handlingen, religiösa 
ritualer och symboler som den heliga Graal.  
 
Det språkliga är viktigt för Erik, han påtalar att ett enformigt språk kan göra en bok dålig, 
vilket han ofta märker i böcker som är riktade till lite yngre. En annan faktor som kan göra en 
bok dålig är om det inte händer så mycket. Erik tycker om att läsa deckare, men han väljer 
bort skräckhistorier som han ofta tycker blir för överdrivna och overkliga. Han menar att det 
antigen ska vara verkligt eller helt overkligt som fantasy. Själv föredrar han berättelser som 
känns verkliga och gärna är verklighetsbaserade. När Erik väljer bok tänker han således 
främst på att den ska vara verklighetstrogen eller verklighetsbaserad, samt att det gärna får 
handla om ett eller flera dödsfall. 
 
När vi pratar om hans syn på huvudpersonen poängterar Erik att ”det ska var någon man kan 
känna igen sig i och så, och det blir ju mer att så skulle jag vilja vara eller det är ungefär som 
jag är nu…”. I samband med detta ställs frågan ifall det spelar någon roll vilket kön 
huvudkaraktären har. Erik svarar att det egentligen inte spelar någon roll men att det är lättare 
att känna igen sig i en manlig karaktär. I övrigt framträder i intervjun inga åsikter om 
egenskaper som han vill att huvudkaraktären ska ha. 
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Erik ser läsningens främsta betydelse som en möjlighet att ”kunna släppa allt tråkigt och 
vanligt, att bara läsa en bok och liksom drömma sig bort”. Han tycker dessutom att en bok kan 
bidra till att stärka självförtroendet. Som exempel ger han om han är deppig och läser om en 
hjälte som har det bra och lyckas. Erik tror att han genom sin läsning lär sig mer om andra 
människor, ”att man får en större bild av livet och hur vissa folk har det och så”. Han 
poängterar även att läsningen kan bidra till samhällskunskaper. På frågorna kring hur en bok 
kan påverka eller vägleda honom i specifika frågor är han mer tveksam. Han upplever sig inte 
ha varit med om det själv, men menar absolut att man kan påverkas och bli vägledd av en 
speciell bok. Erik påpekar att det främst är musik som han influeras av. 
 
Avslutningsvis ser Erik sig som en framtida läsande man, men han funderar om det kanske 
kommer att bli mindre läsande i framtiden, eventuellt med några längre uppehåll. Men också i 
fortsättningen ser han läsningen som en del av sitt liv. 

5.6 Intervju med Fredrik 
 
Fredrik läser regelbundet ungefär en halvtimme om dagen, men poängterar att om det är en 
riktigt bra bok kan det bli mycket mer än så. Han berättar att han har läst mycket i princip 
sedan han lärde sig att läsa och säger om läsning att ”… jag har alltid tyckt att det är rätt så 
häftigt”. Numera blandar han vuxen- och ungdomslitteratur när han läser och påpekar att det 
mest blir vuxenlitteratur men att han till exempel läser böckerna om Harry Potter. Fredrik 
tycker att det är skönt att variera mellan vuxen- och ungdomslitteratur, då han menar att det 
går långsammare att läsa böcker för vuxna men att han samtidigt lär sig mer. Även de andra 
familjemedlemmarna verkar läsa en del och som han minns det lästes det en hel del högt för 
honom när han var liten. 
 
Fredrik tror att det finns vissa berättelser som passar killar eller tjejer bäst och att detta främst 
beror på skilda intressen, men menar samtidigt att om man är intresserad kan man visst läsa 
böcker över könsgränserna. Böcker som handlar ”till exempel om ridning och sånt, så är det 
kanske inte så mycket killar som läser dem. Det finns kanske någon men det är liksom mer 
tjejer som sysslar med det”. Fredrik pratar inte så mycket om böcker och läsning med sina 
kompisar. Det är ett par som han brukar prata med om det är någon som har läst något bra. 
Han upplever att det är få killar som läser, i alla fall av dem som han känner. Fredrik tror inte 
att det finns någon egentlig skillnad mellan tjejer och killars pratande om böcker förutom att 
han tror att tjejer läser mer. Han vet inte varför det är så och han tycker inte personligen att 
det är mer kvinnligt än manligt att läsa. Fredrik säger att han ”… har aldrig hört någon säga 
det heller, men hade de sagt det så hade jag inte brytt mig ändå”. 
 
När Fredrik ska berätta om en bok som han tycker om blir det böckerna om Harry Potter. 
Anledningen till att han tycker om dessa är att han finner dem välskrivna och lätta att leva sig 
in i samt att han tycker om J K Rowlings beskrivningar. ”I och med att det är en annan värld 
så man vet ju inte så mycket om alla saker som finns och så där så det tycker jag är spännande 
att lära mig.” Framförallt inlevelsen poängterar han som viktig. Förutom fantasy läser Fredrik 
andra äventyrsböcker och science fiction och menar att han gillar spänningen, att det händer 
något. 
 
Han kan inte direkt komma på några specifika handlingar eller ämnen som han ogillar att läsa 
om, han testar att läsa och om han inte tycker om boken slutar han helt enkelt. En bok som 
han inte tyckte om var en av böckerna om Emanuel. Han säger att den beskrev väl hur det är 
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att vara tonåring men att han ändå inte tyckte om handlingen. Framförallt reagerade han på 
det grova språket i boken. Han tyckte att det var alltför talspråkligt och att det blev grovt 
därför att huvudpersonen ”var en ganska så tuff kille”. Fredrik tycker att realismen i böckerna 
han läser är av viss betydelse, även när han läser fantasy och dylikt, men då är det inte lika 
viktigt. Är det däremot en bok om mer vardagliga händelser är det viktigt. Om Fredrik skulle 
skriva en bok för killar skulle han välja att författa ett äventyr, gärna i fantasymiljö, eftersom 
han upplever det som populärt och som inspiration nämner han Sagan om Ringen. När Fredrik 
ska välja bok vänder han sig som regel direkt till avdelningen för fantasy eller science fiction, 
därefter går han efter omslaget, om bilden är tilltalande och ser rolig ut. Sedan brukar han läsa 
på baksidan av boken för att få en uppfattning om handlingen och hur författaren skriver. Han 
poängterar även att valen är lättare nu eftersom han har läst en hel del och vet vilka författare 
som han tycker om.  
 
När det gäller huvudpersonens kön säger han att det inte spelar någon roll, att han inte tänker 
på det. I övrigt föredrar Fredrik om huvudkaraktären är i hans egen ålder ”… för då kan man 
lite lättare sätta sig in i den, hur han känner och tänker, för det har man kanske upplevt själv. 
Sedan är det även om de är yngre då blir det lite tråkigare, då är det bättre om de är äldre.” 
Fredrik tycker att det kan vara kul att läsa om någon som han kan identifiera sig med, 
samtidigt som han tycker att det kan vara lika kul att läsa om någon som inte alls är lik honom 
själv. Att det skulle vara viktigt att huvudkaraktären är en hjälte att se upp till håller han inte 
alls med om. Däremot upplever han att huvudpersonen i de flesta berättelser utgörs av en 
hjälte. Fredrik tycker om att läsa om karaktärer som är duktiga på något, men säger samtidigt 
att de inte behöver vara bra på det de gör från början utan att de kan utvecklas under 
berättelsens gång. Han kan inte komma på några egenskaper som han ogillar att karaktärerna 
har. 
 
Fredrik tycker att det är viktigt att läsa, eftersom läsningen bidrar till att förbättra ordförrådet 
och förståelsen så att han bättre förstår det som han läser till exempel i tidningar och 
undertexter på filmer. Han berättar att han just nu läser en del facklitteratur och att det också 
är bra för då lär han sig att förstå den sortens texter, och att se skillnaden. Han upplever inte 
att han vägleds eller påverkas av berättelserna han läser i någon större utsträckning. Kanske 
att de moraliska budskapen om rätt och fel påverkar ibland, men han kan inte komma på något 
speciellt fall. Förutom svåra ord menar han annars att man ibland kan lära sig konkreta fakta. 
Fredrik läser som avkoppling innan han somnar. Han menar att tankeverksamheten gör att han 
blir tröttare och får lättare att somna. I övrigt väljer han gärna att läsa under ledigheter och på 
semestern. 
 
Fredrik tror att han kommer att läsa lika mycket eller mer i framtiden. Han menar att han allt 
mer har börjat inse fördelen med läsning såväl på svenska som på engelska. 

5.7 Intervju med Gustav 
 
Gustav berättar inledningsvis att han inte läser så mycket. När han ombedes precisera menar 
han att det kan röra sig om ett par böcker i halvåret. Han poängterar samtidigt att han läser i 
perioder och ibland blir det mer, ibland mindre. Gustav ser sin läsning främst som avkoppling 
eftersom han oftast väljer att läsa innan han ska sova. Han menar att han blir tröttare av att 
läsa och därför somnar lättare. Andra tillfällen då Gustav väljer att ta fram en bok är när han 
väntar eller åker bil, som tidsfördriv när han har tråkigt. När Gustav väljer böcker att läsa 
utgår han från titeln och omslaget som ett första urval och därefter läser han på baksidan för 
att se om handlingen verkar tilltalande. 
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När han blir tillfrågad om övriga familjmedlemmar läser svarar han att en av hans föräldrar 
läser en del och att hans syster läser lite. Han vet att föräldrarna läste högt för honom när han 
var liten, men han har inga starka minnen av det och ingen uppfattning av hur mycket. 
Gustavs eget läsintresse växte fram först i samband med att han började på högstadiet och det 
som han väljer att läsa är fantasy, äventyr eller science fiction, oberoende om det är ungdoms- 
eller vuxenlitteratur.  
 
Gustav tror att det nog kan finnas litteratur som intresserar flickor respektive pojkar mest. 
Som exempel på sådan litteratur ger han kärlek för flickor och äventyr, fantasy och science 
fiction för pojkar. Dessa gränser stämmer väl överens med hans egna intressen. Böcker som 
han själv annars anser kunna intressera både flickor och pojkar är till exempel berättelserna 
om Emanuel och Bert. Anledningen till att han anser dessa vara mer neutrala är att de är 
roliga och handlar om vanliga saker, om vardagen. Gustav pratar inte så mycket om böcker 
och läsning med sina killkompisar, inte därför att det inte är accepterat utan snarare därför att 
de inte läser och att han inte tycker att det är meningsfullt att prata om läsning med någon som 
inte är intresserad eller insatt. Av samma anledning som han tycker att det är svårt att tala med 
killar om läsning tror han att det är enkelt för tjejer, då han upplever att det är fler tjejer som 
läser. Dock ser han det inte som något alternativ att prata med tjejer om böcker då de tjejer 
som han känner inte delar hans läsintressen.  På detta sätt anser Gustav att det kanske är mer 
kvinnligt att läsa, eftersom han helt enkelt upplever att det är fler kvinnor som läser, men i 
övrigt lägger han ingen värdering i det. 
 
När han ombeds att berätta om en bra bok som han har läst väljer han Martin Krigaren ur 
serien Legender från Redwall. Bokens karaktärer är djur istället för människor, men de har i 
stort sett samma egenskaper som om de vore människor. Det som är bra med den är 
framförallt att det är ett högt tempo, att det händer mycket. Annat som gör en bok bra enligt 
Gustav är att det är ”… en bra handling så att man förstår vad de gör och varför de gör det”. 
Dessutom tycker han att det är viktigt hur författaren väljer att skildra händelserna, vilka 
händelser som författaren väljer att berätta om och låter hamna i centrum. Som exempel på 
mindre bra skildringar ger han Sagan om ringen-triologin. Han tycker att Tolkien ”mest 
beskrivit när de ridit rundor och så och inte beskrivit slagen så mycket”. Gustav tycker också 
att det är viktigt hur karaktärerna i en berättelse är för att han ska gilla den. Gustav poängterar 
att det är viktigt att karaktärerna tänker, att såväl om de slåss och härjar eller bara är 
hjältemodiga och goda ska de vara tänkande varelser. Han påpekar också att i den sortens 
böcker som han brukar läsa är huvudpersonen ofta mäktig. Gustav finner det bra och 
spännande om huvudpersonen är en hjälte, men han ser inte det som något måste. När Gustav 
får frågan om han tycker att det är viktigt att kunna identifiera sig med huvudpersonen 
framhåller han att det inte är speciellt viktigt, utan att han har förmågan att leva sig in i 
karaktären oavsett. Han finner inte att han heller liknar karaktären vid sig själv.  
 
Det är olika huruvida en bok ska vara realistisk eller ej tycker Gustav. Detta gäller framförallt 
hans favoritgenre fantasy som inte behöver vara helt realistisk, men samtidigt måste hålla sig 
innanför vissa ramar. ”Det beror ju på vad det är för bok och så. Som fantasy där ska det ju 
inte vara helt realistiskt, men ändå, den kan ju inte sväva bort alldeles för mycket.” Om 
Gustav själv skulle skriva en berättelse för pojkar i hans egen ålder säger han att det skulle bli 
en fantasbyberättelse. Efter lite funderande tillägger han att berättelsen ska ha ett tydligt mål 
och att vägen fram till målet ska vara tydlig. Gustav ger här återigen Martin Krigaren som 
föredömligt exempel.  
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Gustav berättar att ibland när han läser en bra bok stannar den kvar i hans tankar under dagen. 
På frågan om han tycker att en berättelse kan ha betydelse såtillvida att den påverkar honom i 
en viss riktning svarar han att det nog kan vara så i viss mån. Han menar att han kan reflektera 
över det som karaktärerna gör, ifall det är rätt eller fel, och att han till viss del bär det med sig 
ut i vardagen. Gustav tror att han kan lära sig och har lärt sig saker genom sin läsning, men 
han kan under intervjun inte komma på något exempel.  
 
Avslutningsvis får Gustav frågan om hur han tror att hans läsning kommer att se ut i 
framtiden. Först blir svaret att han tror att läsandet kommer att sjunka därför att han inte tror 
att det finns så många böcker i de genrer som han tycker om bland vuxenlitteraturen. Men när 
han har funderat en stund tillägger han att ”… det är väl om man hittar någon annan genre, 
man förändras ju hela tiden”. Han säger sig därför till viss del se sig som en framtida läsare. 

5.8 Intervju med Herman 
 
Herman läser inte speciellt mycket. Han säger att han läser i perioder och att dessa perioder 
ofta inleds med en läsuppgift i skolan som sedan gör att han läser vidare hemma när den 
obligatoriska boken är slut. Detta då han blir nyfiken på fortsättningen eftersom han i regel 
väljer att läsa fantasyserier. Han läser främst när han ska gå och lägga sig, men uppskattar 
också att läsa när han reser. Herman ser läsningen som avkoppling, han tycker att det är skönt 
och roligt att läsa och när han väl är inne i en berättelse tänker han ofta på den även när han 
inte läser. Läsintresset uppkom när den första Harry Potter boken kom [Harry Potter och de 
vises sten, första svenska upplaga 1999]. Herman uppfattar att hans föräldrar läser en del, men 
har ingen närmare uppfattning kring hur mycket. Han minns att det förekom högläsning i 
hemmet under barndomen, men det är inget som han har några starkare minnen av. 
 
På frågan om han tror att det finns handlingar som passar bättre för pojkar respektive flickor 
visar det sig att detta inte är något som han vidare har reflekterat över, men när han tänker 
efter tror han inte att det är så. Han menar att det är svårt att säga om det finns genrer som 
passar killar eller tjejer bäst eftersom han bara har liten kännedom om berättelser som inte är 
fantasy. Han har inte någon uppfattning om fantasy passar killar eller tjejer bäst. Herman 
berättar att han pratar om böcker med sina vänner någon gång ibland, ”ja, jo det gör vi ju på 
svenskan och så, men jo även om jag har läst någon bok hemma som jag tyckt var bra”. Han 
anser på inget vis att det skulle vara mer manligt eller kvinnligt att läsa och tror inte att det är 
lättare för något av könen att prata om läsning. 
 
Herman kan inte påminna sig om att han någon gång har läst en bok som han inte har tyckt 
varit bra. När han ombeds att berätta om en bok som han har tyckt varit bra tar han upp Bilbo. 
Herman berättar att han tycker om den för att det är en bra historia som berättas och därför att 
han tycker om Tolkiens sätt att beskriva omgivningarna. Dessutom tycker han om 
karaktärerna i berättelsen, men han har svårt att precisera varför han tycker om dem. Han 
framhåller att det är viktigt hur karaktärerna är, men han kan inte beskriva hur eller vilka 
egenskaper som är viktiga. Det är olika från bok till bok, att berättelsen är bra beror snarare på 
hur karaktärerna beskrivs än vilka egenskaper de har. Herman finner inte heller att det spelar 
någon roll om han kan identifiera sig med karaktärerna eller om de är hjältemodiga. Han 
tycker att det till viss del är av vikt att berättelserna är realistiska, samtidigt som han vidhåller 
att de gärna får vara overkliga också. På frågan vad han själv skulle ha valt att skriva för bok 
för killar som honom själv påtalar han först att det faktiskt inte är så många killar som läser. 
Sedan berättar han att han nog skulle valt att skriva en fantasybok, men en som inte är så 
avancerad. En bok som inte följer de konventionella reglerna om namn och världar, utan en 
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friare variant. När Herman själv väljer en bok att läsa tittar han först och främst på titeln och 
om den verkar bra läser han på baksidan för att få en ytterligare uppfattning om vad den 
handlar om.  
 
Läsningens betydelse är främst som avkoppling och underhållning, tycker Herman, men han 
menar också att han utvecklar sitt ordförråd genom läsningen, ord som han frågar om eller 
slår upp när han inte förstår. Han tror att läsningen kan påverka och ge svar på frågor av till 
exempel etiskt slag, men själv upplever han inte läsningen så. En bok som han dock kommer 
att tänka på som har påverkat honom är När Hitler stal den skära kaninen som de läste i 
skolan i år 7. Han minns att den påverkade och betydde en del för honom, men han kan inte 
komma ihåg på vilket sätt idag. 
 
Herman ser sig själv som en framtida läsare men tror nog inte att han kommer att läsa mer i 
framtiden. Han menar att han nog även i fortsättningen kommer att läsa i perioder.  

5.9 Sammanfattning av resultat 
 
För att ge en överskådlig bild av resultaten följer här en sammanfattning av reflektionerna 
som pojkarna gjorde under intervjuerna. Denna presenteras under följande teman: 
Reflektioner kring pojkars och flickors läsning, Reflektioner kring berättelsernas handling 
och ämne samt Reflektioner kring läsningens betydelse. 

5.9.1 Reflektioner kring pojkars och flickors läsning 
 
De flesta av pojkarna har uppfattningen att somliga berättelser passar det ena eller andra könet 
bäst. Erik anser att det inte finns någon litteratur speciellt för killar men däremot att böcker 
om känslor kan räknas som tjejböcker. Pojkarna verkar överlag vara överens om att 
kärleksböcker främst är för tjejer och de tror att tjejer gärna läser drama och sådant som 
handlar om killar. Dan och Fredrik menar att även hästböcker läses mest av tjejer.  
 
Många av pojkarna uppfattar att fantasy är en genre som är populär bland killar. Björn 
upplever att det alltid har varit mer ”killigt” att läsa fantasy. Gustav tycker att äventyr 
överhuvudtaget är mer för killar och både han och Björn tar även upp science fiction som 
böcker för killar. Cesar tycker att det är svårt att säga vad som är killböcker eftersom han 
menar att det beror på vilka intressen man har. Erik menar att han inte tror att det finns några 
direkta killböcker och Adam delar en liknande uppfattning då han menar att det finns fler 
böcker som är direkt för tjejer än det finns böcker som är för killar. Adam tycker också att 
fotbollsböcker är riktade till killar, men hans uppfattning är att det är få killar som egentligen 
uppskattar att läsa dessa. De läser dem enbart när de blir uppmanade att läsa något.  
 
Det råder delade meningar om vilka böcker som passar båda könen. Björn, Cesar och Dan 
menar att deckare är sådana och Cesar förklarar detta med att dessa oftast inte handlar om en 
specifik karaktär utan om ett mord. Det kommer upp en del exempel på berättelser och 
handlingar som är lämpade för båda könen. Adam nämner Harry Potter och Gustav tar upp 
Emanuel och Bert, eftersom han menar att dessa böcker är roliga och handlar om 
vardagligheter. Adam tycker att sorgliga böcker passar för båda könen och Dan nämner 
sportböcker. Både Erik och Fredrik verkar tycka att alla böcker naturligtvis kan läsas av alla 
beroende på intresse och Herman tror inte att det finns böcker som passar varken det ena eller 
det andra könet bäst.  
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Samtliga pojkar tycker själva att det är lika accepterat för både kvinnor och män att läsa och 
att prata om sin läsning. Många tror också att övriga i samhället tycker likadant, men Dan är 
ändå av den uppfattningen att det finns de som inte tycker det. Gustav tror också att det kan 
bli en naturlig skillnad då han upplever att det är fler tjejer än killar som läser. Några av 
pojkarna menar att även om läsningen är accepterad är det många killar som inte läser och de 
har olika förklaringar till detta. Adam tror att killar har svårt att få ro till att sätta sig ner med 
en bok och Cesar menar att många killar helt enkelt har andra intressen än läsning.  
 
Det skiljer sig en del hur mycket pojkarna pratar med varandra om vad de läser. Adam, Erik 
och Gustav menar att de inte gör det och anledningarna till detta skiftar. Gustav har inga 
kompisar som läser och Erik menar att allas läsintressen är så olika att det blir svårt att prata 
med varandra. Adam menar att han och hans kompisar främst tipsar varandra om böcker. 
Björn menar att han och hans kompisar pratar med varandra om de har läst färdigt något i 
samma långserie. Dan, Fredrik och Herman pratar med sina kompisar om sin läsning om de 
har läst något bra, men Fredrik anser sig inte ha så många att prata med. Cesar är den enda av 
pojkarna som uttrycker att han pratar mycket med sina vänner om läsningen. 

5.9.2 Reflektioner kring berättelsernas handling och ämne  
 
Fantasy tycks vara den överlag mest populära genren bland pojkarna och Adam, Cesar och 
Herman nämner endast denna genre. Dan påpekar att han främst läser fantasy, men även en 
och annan deckare. Även Björn, Fredrik och Gustav nämner fantasy som en viktig genre 
tillsammans med science fiction och de två senare gillar också andra äventyrsberättelser. Den 
enda som inte alls verkar ägna sig åt läsning av fantasyberättelser är Erik som hellre läser 
deckare och realistiska skildringar. 
 
De flesta av pojkarna verkar läsa såväl ungdoms- som vuxenlitteratur. Cesar poängterar att det 
nog till övervägande del rör sig om ungdomsböcker för hans del medan Adam och Erik 
uttrycker en motsatt uppfattning om sin läsning. Fredrik läser både och, men tycker att han lär 
sig mer av att läsa vuxenlitteratur.  
 
Gällande handlingar i böcker som pojkarna inte uppskattar vidhåller Adam att det inte finns 
några dåliga böcker och Herman att han i alla fall inte har läst någon. Fredrik kan inte peka på 
någon speciell handling som han ogillar utan menar att det varierar från bok till bok och ett 
exempel på sådant som kan vara dåligt är språket. Även Erik påpekar att ett enformigt språk 
kan göra en bok dålig och han upplever att det många gånger är så i böcker för yngre 
ungdomar. Erik nämner också att en bok kan bli dålig om det inte händer så mycket, en åsikt 
som han har gemensamt med Dan, Cesar och Björn. Dan upplever också böcker som inte 
fångar en som dåliga och Cesar tillägger att han inte tycker om kärleksböcker. Björn 
poängterar att inlevelsen är viktig och om den uteblir är boken dålig. Gustav väljer att 
exemplifiera vad han tycker är dåligt med Tolkiens sätt att skriva, vilket han finner vara 
alltför centrerat kring miljö och för lite kring slag och krig. 
 
Herman är av motsatt åsikt, han uppskattar Tolkiens miljöskildringar och beskrivningar. Även 
Erik, Fredrik och Gustav poängterar vikten av att författaren ger goda beskrivningar. Gustav 
menar att det betyder mycket vilka händelser och detaljer som författaren väljer att skildra och 
Erik tillägger att beskrivningarna är viktiga för att skapa inlevelse i boken. Inlevelsen är något 
som flera av pojkarna tar upp som viktig, och Björn anmärker att detaljrikedom främjar 
inlevelsen. Något som många av pojkarna också återkommer till under intervjuerna är att 
böckerna ska vara fyllda av ”action” och äventyr. Erik menar att det måste vara driv i 
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handlingen, vilket hänger samman med en rikedom av händelser. Han tycker också om böcker 
som känns verkliga. Cesar gillar om det finns humor i böckerna. Björn uppskattar om det 
lämnas utrymme för hans faktaintresse i böckerna, medan Cesar liksom Gustav väljer att 
poängtera striderna som viktiga inslag. 
 
Adam, Cesar och Dan relaterar sin syn på bra litteratur till läsningen av fantasy som de tycker 
motsvarar önskemålen de har. Cesar säger att fantasy tilltalar honom då han upplever att 
genren är färgsprakande till skillnad från andra böcker. Dan motiverar sin läsning av fantasy 
med att han gillar att det är overkligt, spännande och att det öppnar för verklighetsflykt. 
Samtidigt säger han att handlingen inte är viktig så länge som boken är bra och rolig att läsa. 
 
Alla pojkarna utom Erik skulle välja att skriva en fantasybok om de var författare, Fredrik 
eftersom han upplever det vara en populär genre och Herman skulle skriva en fantasybok som 
inte var så avancerad. Adam målar upp en klassisk fantasyhandling, Cesars skulle vara rolig 
och actionfylld och Gustavs bok skulle ha ett tydligt mål. Erik skulle istället välja att skriva en 
bok om en kille i dagens samhälle som hade det svårt och slutligen lyckades. 
 
Adam vill gärna att huvudpersonen är oerfaren och utvecklas efterhand, vilket han menar gör 
att det är lättare att identifiera sig med denna. Även Erik tycker att det är viktigt att man kan 
känna igen sig i huvudpersonen. Fredrik och Dan tycker att det är en fördel om 
huvudpersonen är i deras egen ålder eller äldre eftersom det är lättare känna igen sig i boken 
då. Det är inte viktigt att karaktären är en hjälte tycker Fredrik, men denna får gärna vara bra 
på något eller utvecklas till att bli det. Gustav tycker om att läsa om tänkande hjältar, som inte 
bara slåss och härjar. Björn gillar inte naiva och snälla hjältar utan vill läsa om antihjältar. 
Han poängterar också att huvudpersonen inte nödvändigtvis är viktig så länge som 
sidofigurerna är ”häftiga”. Cesar vill ha ett blandat persongalleri med olika sorters karaktärer, 
men han vill inte läsa om karaktärer som inte tillför handlingen något. Dan tycker att en bra 
huvudperson ska vara rolig så att man kan skratta åt honom, modig fast lite ”smådum”. 
Herman har svårt att precisera vad som gör huvudpersonen bra, han menar att det är olika från 
bok till bok. 
 
Gällande identifikation med karaktärerna påtalar Herman och Gustav att det är oviktigt, 
Gustav menar att han lever sig in i karaktären oavsett. Det framstår som om identifikation 
däremot är viktigt för Adam, Björn och Erik. Björn menar att det inte nödvändigtvis måste 
vara med huvudpersonen, men att han vill kunna identifiera sig med någon i boken. För de 
övriga pojkarna framstår identifikationen vara viktig bara ibland, Cesar tycker att det istället 
kan vara kul att läsa om någon som är olik en själv. Björn och Erik tycker det är lättare att 
identifiera sig med huvudpersonen om det är en kille, men det utgör inget tvång, de övriga har 
inte uttalat sig om huvudpersonens kön. 
 
Cesar uttrycker att han inte finner det roligt att läsa om sådant som är verkligt. I motsats till 
det föredrar Erik realistiska berättelser och framförallt tycker han att det ska vara antigen 
eller. Även Fredrik poängterar att när det rör sig om fantasy är realism oviktigt, men är det 
vardagliga händelser är det viktigt. De övriga pojkarna är lite ambivalenta och Gustav menar 
att även om fantasy är overkligt får det inte sväva iväg helt. 

5.9.3 Reflektioner kring läsningens betydelse 
 
Det är vanligt att pojkarna läser innan de ska somna och när de är ute och reser. Några läser 
också när de har tråkigt och Björn är den enda som uppger detta som den enda anledningen 
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till sin läsning, eftersom han anser att läsningen inte är ett av hans största intressen. Adam 
menar å andra sida att han kan tillbringa en hel helg med en bra bok och Dan, Erik och 
Fredrik menar att en bra bok gör att de inte vill lägga undan den.  
 
När det gäller val av böcker är det vanligast att pojkarna läser på baksidan av böckerna, men 
för Björn, Dan, Fredrik och Gustav verkar även bokomslaget ha viss betydelse. Det är endast 
Dan och Fredrik som uttrycker att de kan gå efter författare när de ska välja sina böcker. För 
Erik är det viktigast att boken är verklighetstrogen eller verklighetsbaserad. 
 
Pojkarna verkar relativt överens om att det är för avkopplingens skull som de läser. Många 
nämner också att läsningen är ett sätt för dem att fly från vardagen och att få drömma sig bort 
en stund. Även Björn som främst vill framställa sin läsning som tidsfördriv menar att det 
ibland kan vara skönt att få drömma sig bort till berättelsernas värld om man till exempel har 
haft en dålig dag. Erik uttrycker liknande tankar då han menar att det är skönt att läsa om 
någon som lyckas, när han själv är deppig. För honom kan en bok stärka självförtroendet.  
 
Samtliga pojkar kommer fram till att böcker kan påverka dem i vardagslivet, även om vissa är 
lite tveksamma och andra har svårigheter att förklara hur. Erik som menar att han själv inte 
har påverkats av någon bok är trots allt övertygad om att böcker kan påverka. Flera menar att 
läsningen kan inverka på deras personlighet. Dan säger att han tänker på ett annat sätt och 
Adam, Fredrik, och Gus tav tar upp moraliska och etiska aspekter som något som läsningen 
har fått dem att fundera över. Även Herman tar upp detta som något som läsningen skulle 
kunna få en att fundera kring, men menar att han inte gör det själv. Cesar menar istället att 
han kan ta till sig mycket av humorn i boken och härma den.  
 
Björn är den enda av pojkarna som bestämt hävdar att han i vardagen inte går och tänker på 
vad han har läst. Flera av de andra pojkarna gör detta, men i olika utsträckning. Cesar menar 
att han enbart gör det om han har läst något nyttigt och dit räknar han inte fantasy. Herman är 
den enda som säger att han ofta går och tänker på det han har läst. 
 
Sex pojkar framhåller att de har fått större ordförråd genom att läsa. Detta anser de att de 
sedan har stor nytta av. Framförallt Fredrik poängterar vinsten med den ökade ordkunskapen, 
bland annat när han läser tidningen och i undertexterna till filmer. Adam tycker att han har 
blivit bättre i skolan, framförallt på svensklektionerna och Dan att han blivit bättre på 
engelska. Björn menar att han har störst nytta av dessa ord när han spelar dator- eller TV-spel. 
 
Flera av pojkarna tar upp att de kan få andra kunskaper och erfarenheter av läsningen, men 
några har svårt att förklara hur. Adam berättar bland annat att han har lärt sig mer om 
medeltiden genom läsningen av fantasy och Erik menar att läsning ger samhällskunskaper. 
Han menar också att han har lärt sig mer om livet och om andra människor. Både Björn och 
Cesar, som främst läser fantasy, menar att de på grund av det inte lär sig så mycket av att läsa. 
Fredrik anser att han lär sig mer av att läsa vuxenlitteratur. 
 
Samtliga pojkar tror att de kommer att fortsätta läsa i framtiden och de flesta menar att 
läsningen kommer att ske i ungefär samma skala, men några tror ändå att det kommer att bli 
skillnad. Bland annat Erik och Gustav tror att deras läsning kommer att minska och Gustav 
förklarar detta med att han inte uppfattar att de genrer som han gillar finns bland 
vuxenböckerna. Även Dan är osäker på sitt framtida läsande då han upplever att skolan tar 
mycket tid, men så länge som han hittar bra böcker kommer han att fortsätta. Fredrik och 
Cesar kan till och med föreställa sig att de i framtiden kommer att läsa mer än nu, men Cesar 
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menar att detta beror på utbudet av böcker och på hur mycket arbete han kommer att ha i 
skola och framtida yrkesliv.  
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår empiri och relatera denna till teorier och tidigare 
forskning. Vi har valt att integrera analys och diskussion i detta kapitel och analysen kommer 
att baseras på teorierna från Appleyard, SKRIN-projektet, Rosenblatt samt Ekman, för vilka 
vi har redogjort i teorikapitlet. De teoretiska begrepp som vi aktivt kommer att använda oss av 
i analysen har konkretiserats i kapitlet Tillämpning av teorier. I samband med analysen 
kommer friare diskussioner att föras kring den tidigare forskning som vi har valt att använda 
för vår studie.  
 
Vi har vidare analyserat materialet utifrån olika teman, huvudsakligen baserade på de teman 
som vi hade i intervjuerna. Huvudrubrikerna är således: Genrer, Identifikation, Realism, Att 
värdera, tänka och engagera sig, Nyttoaspekten, Gruppgemenskap och Lästyper. Därefter 
följer våra avslutande reflektioner kring den genomförda studien. 

6.1 Genrer 
 
De flesta av informanterna läser fantasy, men också annan äventyrslitteratur och science 
fiction, genrer som de också menar passar pojkar bäst. Två av pojkarna ägnar sig, om än i 
olika utsträckning, åt att läsa deckare. Detta stämmer rela tivt väl överens med vad Appleyard 
framför angående pojkars läsning, att den ofta karakteriseras av äventyr, fantasy, science 
fiction, krig och sport.113 Även Sarland kommer i sin studie fram till att framförallt äventyr 
och våld är viktigt i pojkars läsning.114 Som exempel på hur centralt våld och krig kan te sig 
för pojkarna tycker Gustav att det i Tolkiens böcker har lagts alldeles för mycket energi på att 
skildra hur ”de ridit rundor”, när han främst var intresserad av att läsa om slagen. Flera av 
informanterna anser, liksom Appleyard, att även sportböcker är en genre för pojkar. Vi finner 
dock Adams resonemang kring detta ytterst intressant då han menar att fotbollsböcker är 
riktade till pojkar, men att pojkarna egentligen inte tycker om dessa utan lånar dem när de blir 
tvingade att läsa, till exempel i skolan. Vi kan se att Adam egentligen ger uttryck för en 
problematik som verkar finnas i samhället. Det tycks finnas såväl i samhället som i pojkarna 
vilka genrer som passar pojkar även om det inte alltid är de genrer som de är intresserade av. 
Pojkarna går på så sätt in i den roll som deras kön har gett dem, vilket vi kan koppla till 
Johanssons resonemang om hur pojkar lär sig hur de bör vara som män, för att skilja ut sig 
från andra i samhället.115 Även Molloy behandlar detta då hon menar att konstruktionen av det 
manliga könet även sker på kollektivnivå.116  
 
Att fantasy har visat sig vara en sådan populär genre är intressant att vidareutveckla. Detta 
visar sig inte bara i vår studie utan även i flera av de studerade magisteruppsatserna.117 Vi 
ställde oss frågan varför fantasygenren gör ett sådant stort intryck på pojkarna. Många av 
informanterna vill att huvudpersonen ska vara ung och oerfaren och lära sig medan 
handlingen utspelar sig. Detta är enligt Dalquist, Lööv och Miegel något som är typiskt för 
just fantasyberättelser, där det mesta av handlingen går ut på att en person ska lära sig och 
utvecklas till en ”hjälte”, att gå från ung pojke till vuxen man. 118 De menar att det går att dra 
                                                 
113 Appleyard 1990, s. 99. 
114 Sarland 1991, s. 49. 
115 Johansson 2003, s. 241-242. 
116 Molloy 2003, s. 136.  
117 Andersson 1999, s. 26, Hultqvist  & Isaksson 2000, s. 42, och Lundblad & Vesterlund 1998, s. 37. 
118 Dalquist, Lööv & Miegel 1991, s. 42. 



55 

paralleller från fantasyberättelserna till ungdomsperioden, vilket då skulle innebära att pojkar 
kan känna igen sig i den utveckling som hjälten genomgår.119 Det är, menar vi, möjligt att 
intervjudeltagarnas eget sökande efter en identitet återspeglas i det som de läser. Denna 
igenkänning kan i så fall också relateras till Eriks läsning av Da Vinci-koden, som också den 
utgör en resa och ett sökande. På detta sätt menar vi att pojkarnas läsintressen i stort ändå 
påminner om varandra. Även om de tar sig uttryck i olika genrer kan vi finna likheter dem 
emellan som går att relatera till samma problematik som man ställs inför som ung. Kanske har 
pojkar behov av att få samma utbyte av sin läsning om än i olika former. Som det framgår i 
Norberg och Strömbäcks magisteruppsats gäller detta alla läsande ungdomar, pojkar som 
flickor. De söker och vill i mångt och mycket få samma utbyte av läsningen, bearbeta samma 
problematik, trots att de vänder sig till olika genrer.120 

6.1.1 Genus och läsning 
 
Många av informanterna menar att det är viktigt att beskrivningarna i berättelserna är bra. 
Fredrik säger om JK Rowling att ”… jag tycker att hon skriver bra, beskriver massa saker bra 
… i och med att det är en annan värld så man vet ju inte så mycket om alla saker som finns 
och så där, så det tycker jag är spännande att lära mig”. Vikten av bra beskrivningar 
överensstämmer med resultatet av Anderssons undersökning där såväl flickorna som pojkarna 
menade att bra beskrivningar av karaktärer och miljö är viktiga ingredienser i berättelserna. 
Dessutom poängterade ungdomarna i Anderssons magisteruppsats att en bra berättelse också 
karakteriseras av ett rikt utbud av händelser.121 Flertalet av våra informanter uttryckte också 
att de ville att det skulle hända mycket i böckerna, att de prioriterade ”action”. Samtidigt 
framgick det att de bakomliggande strukturerna i texten också var viktiga, att de även läste in 
en djupare innebörd i berättelserna då till exempel Erik menar att läsningen gör att han lär sig 
mer om andra människor och om livet. Detta kan jämföras med Sarlands studie i vilken det 
framgår att pojkarna främst läser handlingen ”rätt av” medan flickorna i större utsträckning 
ser en djupare mening och läser in känslor i den.122 Att gå ett steg vidare i sina reflektioner 
kring berättelserna anser vi borde innebära att man kan få erfarenheter som kan kopplas till 
det egna livet och som därmed blir en del av ens identitet. Med det menar vi att de som 
faktiskt läser mellan raderna i större utsträckning borde kunna påverkas av sin läsning i 
formandet av identiteten eftersom de på ett annat sätt reflekterar över det som de upplever i 
berättelserna. Vi kan finna tydliga paralleller till pojkarna i Sarlands undersökning, framförallt 
när vi tänker på hur pojkarna i vår studie talade om de böcker som de ansåg var bra. De 
berättade då inlevelsefullt om i princip hela handlingen i berättelserna utan att någon gång 
stanna upp för att fördjupa sina tankar kring karaktärer eller händelser. Först genom vidare 
samtal om deras tankar kring läsningen framkom det att pojkarna hade flera djupare 
tankegångar. Därför menar vi att pojkarna ändå gav uttryck för denna förmåga att på ett 
djupare plan kunna analysera och reflektera över berättelserna de läste. Vi tror därför att 
skillnader mellan könen finns och att flickor, likt dem i Sarlands studie, kanske i större 
utsträckning kan se pluraliteten i berättelsen. Vi menar dock att pojkar ändå är kapabla till det 
om de är vana läsare. Detta skulle kunna tyda på att skillnaderna främst är beroende på hur 
van läsare man är. 
 
De intervjuade pojkarna beskriver fantasyböcker som berättelser där männen har 
framträdande roller. Det är oftast de som är huvudpersoner och som Dan säger ”… om det är 
                                                 
119 Dalquist, Lööv & Miegel 1991, s. 43. 
120 Norberg & Strömbäck 1996, s. 31.  
121 Andersson 1999, s. 27. 
122 Sarland 1991, s. 51. 
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tjejer med så är de typ dumma våp”. Björn talar om fantasy som innehållande ”killar med 
enorma svärd” och menar att man genom att läsa genren ”… kan känna att man är stor och 
stark eller någonting”. Från pojkarnas beskrivningar uppfattar vi världen i fantasyböckerna 
som relativt könsstereotyp. Enligt pojkarna finns det starka kvinnor i berättelserna, men de är 
i minoritet och det är framförallt männen som beskrivs i olika hjältekonstellationer. Vi menar 
att fantasygenren på så vis framhäver den i samhället existerande bilden av mannen som 
”urtyp”, vilken Ekman problematiserar.123 Han menar att dessa bilder kommer bland annat 
från just litteratur.124 Vi menar då att det är denna bild av mannen som pojkarna måste 
förhålla sig till. Vi finner det intressant att trots att pojkarna själva tycker att kvinnorna ofta 
framställs på ett ofördelaktigt sätt i fantasyberättelserna till skillnad från männen uttrycker de 
en stor fascination för dessa berättelser. Vi funderar på om detta är ett tecken på att pojkarna 
har lättare att drömma sig in i den ideala mansbilden genom att läsa berättelser där 
skillnaderna mellan könen är så pass tydliga och stereotypa. Att det, precis som Björn ger 
uttryck för, känns bra att för ett ögonblick kunna känna sig så där stor och stark som samhället 
menar att den riktige mannen bör vara.  
 
Vi menar att fantasylitteraturen genom sina förenklade bilder kan bidra till att stärka och 
bibehålla bilden av mannen som just stor, stark och hjältemodig. Detta strävande efter att 
behålla de stereotypa bilderna av könen är en tendens som finns i många delar av samhället, 
enligt Ekman. 125 Kanske är det viktigt för pojkar att i deras utveckling mot vuxna individer 
möta förenklade bilder som tydligt visar var gränserna mellan könen går. Johansson 
framhåller nämligen att det för pojkar är viktigt att lära sig hur de ska skilja ut sig från 
kvinnorna för att passa in.126 Samtidigt menar vi inte att det innebär att pojkarna tar till sig allt 
det som de läser i fantasyberättelserna rakt av, utan som Rosenblatt skriver väljer läsaren att ta 
till sig och förkasta olika delar av berättelserna beroende på vad de tycker om dem. 127 Vi 
menar att bara för att pojkarna läser fantasy och kanske gör det för att de känner ett behov av 
att markera skillnaderna mellan könen, innebär det inte att de lever ut dessa åsikter i 
verkligheten. Kanske fungerar fantasy bara som en flykt från den mängd av bilder om hur 
man bör vara från mediesamhället i stort, som Ekman och Ziehe menar att individen tvingas 
förhålla sig till.128  
 
Adam är klar över att sorgliga böcker passar alla ungdomar, vilket även Appleyard hävdar då 
man i den åldern inser att världen inte är alltigenom god.129 De flesta av våra informanter 
verkar annars ha klara uppfattningar om vad som är böcker för flickor respektive pojkar. 
Vissa hävdar också bestämt att de inte själva skulle läsa böcker för flickor, vilka de menar 
ofta handlar om kärlek eller hästar. I enlighet med pojkarna i Millards undersökning funderar 
vi om informanterna är rädda att framstå som ”fjolliga” om de berättar att de kan tänka sig att 
läsa böcker för flickor och att många av den anledningen visar sig avogt inställda till dessa.130 
Cesar tycker till exempel att kärleksböcker är fåniga. Vi kan här se tecken på att pojkarna vill 
skilja ut sig från flickorna, precis som Johansson menar. Han framhåller att unga män lär sig 
genom bland annat handlingar hur de ska skilja ut sig från det kvinnliga könet.131 Även 
Molloy har i sin studie funnit att pojkar tycks avstå från kärleksböcker, då de anser dessa vara 
                                                 
123 Ekman 1995, s. 149. 
124 Ibid., s. 162. 
125 Ibid., s. 101-103. 
126 Johansson 2003, s. 241-242. 
127 Rosenblatt 2002, s. 158. 
128 Ekman 1995, s. 162 och Ziehe 1986, s. 346. 
129 Appleyard 1990, s. 110. 
130 Millard 1997. 
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kvinnliga eller barnsliga.132 Dessa resultat står delvis i kontrast till de pojkar som Brink har 
undersökt, där det framgår att barnen överlag gör allt mindre könsstereotypa val ju äldre de 
är.133 I enlighet med Brinks studie borde det innebära att tonårspojkarna i mindre utsträckning 
skulle skilja ut böcker som ämnade åt det ena eller andra könet. Vi upptäckte dock under 
intervjuerna att pojkarna uttryckte sig lite ambivalent kring detta. Samtidigt som de ville vara 
tydliga med att de inte läste böcker för flickor och nästan fnös åt dessa, menade många av 
dem att det i slutändan inte handlade om litteratur för respektive kön utan mer om vilka 
intressen var och en har. Det var dock ingen av informanterna som hade dessa intressen, vilka 
de ansåg hörde till flickor. Ett exempel på ambivalens är Dan som först ansåg att hästböcker 
var för tjejer och att han inte skulle kunna tänka sig att läsa dem, men som kort därefter påstår 
att han helt klart skulle kunna läsa dessa böcker, bara de är roliga. Dan ger uttryck för en 
problematik som vi kan tänka oss att många unga män ställs inför. I förhållande till vad som 
angivits ovan med hänvisningar till Johansson och Molloy, menar Ekman att det är få män 
som egentligen kan leva upp till denna idealbild av mannen. 134 Genom att fnysa åt 
flickböckerna ger pojkarna uttryck för en syn på manlighet som finns i samhället. Genom att 
klart ta avstånd från flickböcker, och därigenom även det andra könet, försvarar sig pojkarna 
mot en bild av den mesige mannen. Denna mjukis till man kan vi spåra tillbaka till ”Befria 
mannen” -rörelsen och vilken negativ effekt den fick, vilket ledde till försök till 
avståndstagande från densamma.135 Vi anser med andra ord att det inte är konstigt att även 
pojkarna i vår intervju ger uttryck för motstridiga åsikter. Samtidigt tycks flera av dem, 
genom att hävda att det inte handlar om litteratur för olika kön utan om olika intressen, vilja 
ge sken av att vara politiskt korrekta. Kanske vill de inför oss, som intervjuare av det andra 
könet, dölja sina egentliga åsikter.  
 
Molloys studie visade att flera pojkar ansåg att det var ”inte killigt” att läsa.136 Pojkarna som 
vi intervjuade var i motsats till detta överens om att det är lika accepterat för både män och 
kvinnor att läsa. Till skillnad från Molloy intervjuade vi endast pojkar som läste, vilket 
naturligtvis måste påverka resultatet. Att de själva anser det vara accepterat att läsa är därför 
inte svårt att förstå. Däremot ger några av dem sken av att den övriga omgivningen inte finner 
det vara lika accepterat. Dan till exempel menar att det finns de som inte tycker att det är 
accepterat och Fredrik hävdar att han inte skulle bry sig om någon uttryckte den åsikten, något 
som ändå visar på att han har en medvetenhet om att sådana åsikter existerar. Vi kan här se 
exempel på hur pojkarnas egna föreställningar ställs inför de förväntningar som de upplever 
att samhället i övrigt har. Här möts således de psykologiska och sociala dimensionerna av 
manligheten som Ekman beskriver.137 Utifrån vårt material kan vi dock se att informanterna 
på grund av sitt läsintresse kan tänka sig att bortse från att läsning inte alltid ses som en typisk 
manlig sysselsättning. 

6.2 Identifikation  
 
Från vårt intervjumaterial kan vi dra paralleller till Appleyards framställning av en ”bra” 
handling för en ungdomsbok. Att kunna identifiera sig med någon i boken tycks vara av 
betydelse, förutom för två pojkar som hävdar att det är oviktigt. De andra pojkarna tycker 
antingen att det är viktigt eller att det är viktigt ibland. Erik säger att ”… det ska var någon 
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man kan känna igen sig i och så, och det blir ju mer att så skulle jag vilja vara eller det är 
ungefär som jag är nu”. I Elmfeldts undersökning framgick det att identifikation var av stor 
vikt bland eleverna, precis som i Sarlands studie.138 Dessa resultat skiljer sig något mot våra 
och från resultaten i Anderssons samt Lundblad och Vesterlunds uppsatser, då det framgår att 
identifikation har betydelse men att den inte tycks vara avgörande.139 Enligt Appleyard är 
viljan att identifiera sig med karaktärerna utmärkande för ungdomarna i deras läsning. 140  I 
intervjun med Björn framkom det först att han inte tyckte att det var nödvändigt att kunna 
identifiera sig med huvudpersonen, men senare att det var viktigt att det fanns någon karaktär 
i boken som han kunde känna att han var lik. Han säger att ”… det ska alltid finnas folk som 
man ska kunna känna att det är jag”. Även Appleyard pekar på detta då han menar att det 
sällan är en enda karaktär i boken som helt motsvarar läsaren själv och att det därför blir 
vanligt att istället identifiera sig med många olika karaktärer eller karaktärsdrag. 141 Han menar 
även att det är lättare för ungdomarna att känna igen sig om huvudpersonen är missförstådd av 
samhället.142 Ingen av våra informanter uttrycker sig på detta vis i klartext, men ändå implicit. 
Bland annat framhäver flera av dem vinsten med att få läsa om karaktärer som börjar från 
botten och kämpar sig uppåt så sakteliga. Detta är karakteristiskt i mycket skönlitteratur och 
kanske framförallt inom fantasy som många av de intervjuade pojkarna läser. Kanske kan 
man tänka sig att deras idoga läsande av fantasy grundar sig i ett sökande efter bekräftelse och 
överensstämmelse med sina egna liv och känslor. Som Rosenblatt påpekar söker läsaren 
lösningar på egna problem samt gemenskap och stöd i känslor, svårigheter och beslut.143 Detta 
kan exemplifieras med att Erik vill läsa om någon som liknar honom själv, någon som har det 
svårt och slutligen lyckas. Han använder läsningen för att höja sitt självförtroende när han 
känner sig deppig.   
 
Berättelser ger även en annan möjlighet till identifikation. För Björn och Erik till exempel kan 
det betyda att de identifierar sig med karaktärer som de kan se upp till och själva önska att de 
var. Vi kan även se en likhet med flickorna i Ulfgards undersökning som också de framhöll att 
de med sin läsning sökte en förebild att se upp till, i det fallet en kvinnlig sådan.144 Enligt 
Dalquist, Lööv och Miegel är denna önskeidentifiering med uppdiktade hjältar ett sätt för 
pojkar att hitta en egen personlig identitet.145 Genom att läsa fantasy menar Björn att han för 
stunden kan ta del av karaktärernas styrka. Cesar uttrycker liknande tankar när han menar att 
han ibland vill läsa om någon som är helt olik honom själv och som han kanske kan lära sig 
något från. Detta överrensstämmer väl med Appleyards teori. Han menar att identifikation för 
ungdomar inte behöver betyda att man läser om någon som helt liknar en själv.146  Det går 
även att relatera till Rosenblatts tankar om läsarens önskan att kunna se upp till och kanske 
identifiera sig med någon som är perfekt, som inte har samma fel och brister som man själv 
har och som kanske genomför det som man själv inte skulle våga.147 Erik uttrycker att ”… om 
man är deppig och läser om en hjälte som har det bra och sådär, då kan det typ stärka sig”. 
Rosenblatt framhåller att identifikationen med karaktärerna kan fungera som kompensation 
för det egna nederlaget. Pojken vill inte vara svag och identifierar sig därför med hjälten. 148  
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Framförallt Erik påtalar att det är viktigt för honom att läsa berättelser som ligger nära honom 
själv och hans verklighet. Rosenblatt framhåller också vikten av att läsa om något som går att 
relatera till sig själv och sitt eget liv.149 Detta framgår även i såväl Bärebrings som Ulfgards 
studie.150 Vi frågar oss om det kan vara så att de pojkar som läser fantasy finner denna 
igenkänning trots att berättelserna är så fantasifulla och långt ifrån ”verkligheten”. För som 
Dalquist, Lööv och Miegel anför, och som vi tidigare har behandlat, förklaras pojkarnas 
dragning till fantasygenren med att de kan känna igen sig i de unga karaktärerna i 
berättelserna som inte ännu har hunnit lära sig allt som behövs för att kunna hantera livets alla 
utmaningar.151 Pojkarna får i läsningen av fantasyberättelserna följa med under karaktärens 
utveckling och trots att berättelserna är fiktiva finns det enligt Dalquist, Lööv och Miegel 
mycket i dem, bland annat på ett symboliskt plan, som liknar den egna utvecklingen från 
barndomen in i de vuxnas verklighet.152 Vi tror, med inspiration från författarna, att böckerna 
attraherar pojkarna just därför att handlingen ofta kretsar kring en eller flera karaktärer som 
från början inte har så stora livserfarenheter men i slutet ändå framställs som hjältar.153 
Tanken på att en person som dem själva kan uträtta stora saker i livet tror vi kan fungera 
stärkande för den egna personligheten. Vi kan se ytterligare en anledning till att pojkarna 
skulle fascineras av hjältarna i berättelserna, den att hjältarna skulle kunna fungera som 
alternativa förebilder för pojkarna under deras frigörelse från föräldrarna. Behovet av 
alternativa förebilder är något som Lalander och Johansson poängterar är viktigt för 
ungdomar under adolescensen. 154  
 
”Skuggan” är en symbol i fantasyberättelserna som bidrar till att man kan se likheterna med 
adolescensutvecklingen, då den representerar de mörka sidor som individen måste lära sig att 
hantera i sin utveckling till hjälte.155 Adam berättade under intervjun upprepade gånger om 
”Skuggan” och det som vi fann intressant var att han beskrev besegrandet av ”Skuggan” som 
viktigt om han själv skulle skriva en bok. Kanske innebär det att Adam har ett medvetet 
förhållningssätt till ”Skuggan”. Det vore då intressant att veta ifall han förstår innebörden och 
tolkar symbolen på samma vis som Dalquist, Lööv och Miegel, vilket skulle kunna tyda på att 
Adam har en djupare medvetenhet om symboliken i fantasygenren. Vi menar att det skulle 
vara intressant att veta hur medvetna andra pojkar är om denna symbolik. Bortsett från 
symboliken tänker vi oss att fantasyberättelserna även kan bli viktiga ur ytterligare en aspekt. 
Genom genrens stereotypiseringar och generaliseringar blir det inte bara en möjlighet till 
identifiering eller en mindre komplicerad värld att fly till, utan också, som Sarland framhåller, 
en hjälp i att förstå den vuxenvärld som de är på väg in i.156  
 
Vissa av informanterna menar att karaktärernas kön inte spelar någon roll, men överlag 
märkte vi tydligt i intervjuerna att pojkarna omnämnde karaktärerna som manliga när vi talade 
om önskvärda egenskaper och dylikt. Detta menar vi skulle kunna tyda på att karaktärernas 
kön spelar större roll för pojkarna än de själva tycks vilja ge sken av. Kanske ville de inför oss 
som intervjuare visa sig fria från fördomar. De flesta av pojkarna menar dock att det är lättare 
att identifiera sig med manliga karaktärer och flera påtalar att huvudpersonerna i 
fantasyberättelserna nästan uteslutande är manliga. Det ger Sarland stöd åt i sin studie då han 
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framhåller att pojkar söker manliga karaktärer och hjältar.157 Vi tror att det kanske är lättare 
att finna gemensamma nämnare hos en karaktär av det egna könet.  
 
Fyra av våra informanter uttrycker att de föredrar att läsa om någon i sin egen ålder, vilket 
även flickorna i Bärebrings studie tycks göra.158 Detta är något som Appleyard menar är 
typiskt för ungdomar.159 Av den anledningen kan man tro att ungdomarna därför hellre vänder 
sig till ungdomsböcker. Sarlands undersökning visar dock att ungdomar även kan tänka sig att 
läsa om personer som är äldre än de själva. 160 Det visar sig bland de intervjuade pojkarna att 
de flesta blandar ungdomslitteraturen med litteratur för vuxna samt att Erik föredrar att läsa 
vuxenlitteratur. Fredrik säger att ”… det går ju lite långsammare att läsa liksom lite vuxnare 
böcker men man lär sig mer”. Detta är något som vi finner stöd i hos Appleyard, som pekar på 
att många ungdomar trots allt väljer att läsa litteratur för vuxna.161 Såväl Hultqvist och 
Isakssons som Lundblad och Vesterlunds resultat visar på att pojkarna både läser ungdoms- 
och vuxenlitteratur.162 Detta intresse för vuxenlitteratur är enligt Molloy ett sätt för ungdomar 
att få reda på hur det framtida vuxenlivet skulle kunna se ut.163 Bland våra informanter är det 
enbart Cesar som menar att han läser mest ungdomsböcker.   

6.3 Realism 
 
Resultatet av vår undersökning visar att informanterna förhåller sig på olika sätt till realismen 
i berättelserna. Erik menar att realism är av stor vikt och han vill gärna läsa sådant som är 
verklighetsbaserat. Framförallt föredrar han att berättelserna är trovärdiga även om de är 
deckare eller skräcklitteratur. Liknande tendenser kan utläsas av resultatet i Anderssons 
uppsats där det framgår att realism är viktigt för ungdomarna, att de gärna vill läsa berättelser 
som är verklighetsbaserade.164 Somliga av våra pojkar menar dock att realismen naturligt 
faller bort i läsningen av fantasy, samtidigt som Gustav menar att ”… den kan ju inte sväva 
bort alldeles för mycket”. Detta kan vi relatera till Appleyard som menar att realismen är ett 
viktigt kriterium för en ”bra” ungdomsbok.165 Endast Cesar uttrycker att han helt ogillar 
böcker som är ”verkliga”. Molloy menar att vissa ungdomar ibland avvisar litteratur som 
handlar om sådant som upplevs som jobbigt och ligger alldeles för nära deras eget liv.166 
Kanske är det därför som Cesar föredrar att läsa om sådant som inte kan hända i verkligheten. 
För Björn och Dan tycks dagshumöret påverka om de vill läsa om sådant som kan hända i 
verkligheten eller inte. Ibland kanske de inte är kapabla att läsa om verkliga händelser om de 
upplever att dessa är för jobbiga att hantera fö r ögonblicket.  
 
Utifrån resultatet får vi uppfattningen att informanterna tolkar betydelsen och innebörden av 
termen realism olika. Appleyard framhåller att realism kan betyda olika saker för olika 
människor, då vissa vill att verkligheten beskrivs ”rätt av”, medan andra nöjer sig med att 
karaktärerna i boken liknar vanliga människor såtillvida att även de har brister.167 De flesta av 
pojkarna tycks dock endast koppla realism till om världen i boken är ”verklig” eller ej. 
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Eftersom många av dem är hängivna fantasyläsare verkar de inte tro att de kan tycka att 
realism är viktigt då fantasy inte är ”verkligt”. Däremot uppmärksammas realismen igen i 
samband med att karaktärerna i boken diskuteras, trots att de själva inte verkar vara medvetna 
om detta. Flera uttrycker nämligen en önskan om att karaktärerna ska vara lite som de själva 
och även om de är bra på något ska de inte vara det från början utan utvecklas genom boken.  

6.4 Att värdera, tänka och engagera sig 
 
De flesta av de intervjuade pojkarna uppger att böcker kan få dem att tänka, något som 
Appleyard hävdar är ett viktigt kriterium för en ”bra” ungdomsbok.168 Endast Björn menar att 
böckerna inte får honom att tänka. Samtliga av de intervjuade pojkarna menar att det är viktigt 
att berättelserna griper tag och engagerar och flera av pojkarna menar att en riktigt bra bok är 
en bok som man inte vill lägga ifrån sig. Till exempel säger Adam att ”… ibland får jag 
sådana här ryck som typ på helger och går upp klockan åtta och läser till åtta på kvällen”. Ett 
sådant starkt engagemang och en sådan inlevelse menar Appleyard är typisk för just 
ungdomar och det ingår också i ett av de kriterier som han ställt upp för en ”bra” 
ungdomsbok.169 Pojkarnas sökande efter spännande och engagerande litteratur fann vi vid 
första anblicken som slarvigt, men vid eftertanke tycktes valen relativt överlagda. Det visade 
sig att de utförde sina val med noggrannhet, men att de till skillnad från oss utgick från andra 
kvaliteter, till exempel att boken skulle ha en spännande framsida. Flera av pojkarna ger 
uttryck för att omslaget visar hur pass spännande boken är, alltså i vilken mån boken skulle 
kunna engagera dem. Detta tyder således inte på, som vi trodde från början, att pojkarna inte 
bryr sig närmare om kvaliteten. I själva verket tycks de visa ett stort intresse i valen av 
böcker, men att de utgår från andra kriterier än vad vi hade förväntat oss.  
 
Engagemanget i berättelserna tog sig också ett annat uttryck då många av pojkarna berättade 
inlevelsefullt om karaktärerna i böckerna. Ibland fick vi känslan av att det lika gärna hade 
kunnat vara riktiga människor de beskrev och inte karaktärer i en bok. Detta att leva sig in i 
berättelsen som om den vore verklig är något som Appleyard menar är vanligt.170 Vi kan dock 
se tendenser till att pojkarna kan bredda sitt tänkande till att se en djupare mening med 
berättelserna. Detta menar Appleyard visar på ett mer utvecklat sätt att tänka.171 Fyra av 
pojkarna menar till exempel att händelser som återfinns i berättelserna kan få dem att fundera 
över moraliska och etiska dilemman, något som bland annat Adam menar kan återspegla sig i 
hans beteende i vardagen. Erik menar att han lär sig mer om samhället och livet i stort genom 
att läsa. Han anser dessutom att läsningen gör att det är lättare för honom att sätta sig in i 
andra människors situation, vilket Rosenblatt menar kan bli resultatet av läsning. 172 Genom 
intervjuerna med pojkarna har vi fått fram att de identifierar sig med och finner igenkänning i 
berättelserna, vilket innebär att pojkarna i viss mån drar in sina egna erfarenheter i texten. I 
mötet med texten frambringar pojkarna genom sina erfarenheter nya funderingar. Sarlands 
studie tyder på detta, att ungdomar relaterar egna känslor och upplevelser till berättelsen eller 
vice versa.173 Detta kan även relateras till Rosenblatts transaktionsteori och ”det levande 
kretslopp som upprättas mellan läsare och text”. 174  
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Vi kan konstatera att fantasy tycks utveckla reflektioner kring etik och moral. Adam menar att 
böckerna till och med påverkar honom att göra ”godare” handlingar. Detta kan vi relatera till 
Dalquist, Lööv och Miegel som menar att fantasyberättelserna kan vara ett stöd i etiska och 
moraliska frågor eftersom det i handlingen tydligt framgår vad som är rätt och vad som är fel. 
De menar att fantasyvärlden inte är så komplex utan att rätt och fel är tydliga motpoler utan 
någon gråzon emellan. 175 Detta till skillnad mot verkligheten där ungdomen hela tiden utsätts 
för nya bilder över rätt och fel samt hur man ska vara och inte ska vara, vilket Ziehe benämner  
”reflexivitet”. 176  Även Fornäs och Ganetz menar att det är svårt för ungdomar i dagens friare 
samhälle att ta ställning till rätt och fel samt att finna sin plats i tillvaron. Svårigheten kommer 
just av de ökande antal möjligheter som står till buds.177 Litteraturen får här, precis som 
Rosenblatt framhåller, en viktig uppgift i att skapa ordning i det kaos som tonårstiden kan 
innebära.178 Vi tror att fantasylitteraturen kanske kan erbjuda ett alternativ till denna mångfald 
och ge enkla svar på svåra frågor. Flera av pojkarna ger sken av att fantasyberättelserna av 
samma anledning fungerar som en flykt från verkligheten. Björn till exempel säger att det kan 
vara skönt att få drömma sig bort till en bättre plats om han har haft en dålig dag.  

6.5 Nyttoaspekten 
 
De flesta av våra informanter menar att de genom att läsa förbättrar sitt ordförråd, men att 
avkoppling är den främsta anledningen till att de läser. Enligt Molloy är det dessa två aspekter 
på läsning som pojkar framhäver, att det både är roligt och nyttigt, genom att man bland annat 
lär sig nya ord.179 Men till skillnad från pojkarna i Molloys studie menar alla utom Fredrik att 
språkkunskaperna är något som de får på köpet. Även Hultqvist och Isaksson har kommit 
fram till att pojkar helst läser för att det är roligt och därefter för att det är allmänbildande.180 
Detta stämmer bättre in på vår egen undersökning då vi inte kan se att nyttoaspekten är något 
som pojkarna framhäver som anledning till sin läsning, annat än i Fredriks fall. Han 
framhäver ”nyttan” med läsningen som skäl till att fortsätta läsa i framtiden. Det är däremot 
tydligt att pojkarna kan uppfatta ”nyttan” med att läsa. Flera anser att det har hjälpt dem att bli 
bättre i olika ämnen i skolan och Dan menar att han genom att läsa böcker på engelska har 
blivit bättre på att prata engelska när han är utomlands. Adam säger att han har lärt sig mer 
om medeltiden och Erik att läsningen ger samhällskunskaper. Av detta kan vi se att även om 
pojkarna inte nämner nyttoaspekten på frågan om av vilken anledning de läser har de inte 
svårt att inse och förstå vikten av den. Nyttoaspekten finns där som en underliggande 
anledning till läsningen, vilket också framgår av Furhammars forskningsresultat, åtminstone 
gällande barnen. 181 I denna undersökning framgår det också att de flesta vuxna männen ser 
nyttoaspekten som huvudmotiv till läsningen. 182  
 
Den del av nyttoaspekten som vi hittills har behandlat rör främst inhämtandet av information, 
men den kanske främsta nyttan som pojkarna har av sin läsning är de erfarenheter som de 
tillägnar sig bland annat av etiskt och empatiskt slag. Erik säger till exempel att ”… man får 
en större bild av livet och hur vissa folk har det och så. Sådana erfarenheter får man ju som 
läsare till exempel”. Flera av pojkarna uttrycker en klar uppfattning om distinktionen mellan 
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skönlitteratur och facklitteratur, att skönlitteratur sällan ger direkta kunskaper såsom fakta 
utan att dessa främst erhålls från facklitteratur och, som Cesar menar, från läroböckerna i 
skolan. Däremot fyller skönlitteraturen en funktion för tillägnande av kunskap genom att man 
får större ordförråd och bättre förmåga till läsförståelse samt erfarenheter om livet och andra 
människor. Rosenblatt menar att man genom skönlitterär läsning snarare förvärvar 
erfarenheter än information.183 Detta till skillnad från våra informanter som uttrycker att både 
information och erfarenheter är betydelsefullt i läsningen, men det framgår ändå att 
erfarenheterna dominerar. 

6.6 Gruppgemenskap 
 
Omfattningen av hur mycket pojkarna diskuterar läsning med sina vänner tycks variera. 
Någon har inga vänner som läser, medan en annan menar att läsintressena är för olika för att 
det ska gå att diskutera dem. Enligt Lundblad och Vesterlund har vänskapskretsen betydelse 
för läsarna och framförallt för fantasyläsarna som ofta diskuterar och ger varandra 
litteraturtips.184 Av våra resultat kan vi se att det faktiskt är bland pojkarna som läser fantasy 
som det förekommer flest diskussioner med vänner. Adam berättar dessutom att han och hans 
vänner utbyter litteraturtips med varandra. Erik läser inte fantasy och diskuterar heller inte sin 
läsning så mycket med sina vänner. Men i och med att nästan alla informanter läser just 
fantasy kan resultatet bli något missvisande, eftersom vi utifrån vårt material inte kan säga att 
de som läser annat än fantasy talar med varandra om sin läsning i mindre utsträckning. Det vi 
kan konstatera är att informanterna inte tycker att det är främmande att tala med andra om sin 
läsning och vad berättelserna de har läst har handlat om. Detta kan ställas i förhållande till 
Millards studie, där pojkar enbart talade med varandra om läsningen handlade om något med 
en direkt praktisk funktion. 185 
  
En fråga som vi ställer oss angående identitetsformandet är om läsandet av fantasy i större 
mån än annan läsning kan bidra till en gruppsamhörighet. Vi tänker oss att all form av 
specifik genreläsning kan bidra till denna samhörighet mellan individer, eftersom det ger en 
gemensam grund och urskiljer gruppen från övriga i omgivningen. Gruppsamhörigheten 
behandlas inom ungdomskulturforskningen och markeras som främst en manlig företeelse. 
Bland annat framgår det av Johanssons bild av adolescensutvecklingen att pojkarna under 
denna period har stort behov av samhörigheten i gruppen. 186 Även Lalander och Johansson 
behandlar behovet av gruppen för formandet och testandet av identiteten. De menar till 
exempel att den manliga gruppen bidrar till att upprätthålla gränserna mellan könen. 187 
Genom gruppen ges pojkarna möjlighet att socialt jämföra och förhålla sig till den syn på 
manligheten som finns i samhället, likt Ekmans resonemang. 188 Vi tänker oss att 
diskussionerna med vännerna därför kan göra att berättelserna får en särskild mening för 
pojkarna. Genom att läsa samma böcker som vännerna får pojkarna något att samtala kring. 
Tre av pojkarna berättade att de var vänner med varandra och det visade sig att de dessutom 
läste samma böcker. Vi ställer oss frågan om de kanske har påverkat varandra att läsa samma 
böcker genom att de är vänner, eller om deras läsintressen bidragit till att de är vänner. Det 
här är inget som har kommit fram i intervjuerna och vi kan därför inte dra några slutsatser 
utifrån detta. Vi menar ändå att det måste vara betydelsefullt för pojkarna att kunna diskutera 
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med vännerna och att det skulle kunna bidra till att de läser samma sorts böcker. Vi hävdar att 
det är lättare att känna samhörighet med en grupp om man kan följa med i samtalen. På så sätt 
måste böckerna bli betydelsefulla för det sociala livet såväl som för personligheten. Vi kan 
även tänka oss att diskussionerna med vännerna bidrar till att skapa en mer enhetlig bild dem 
emellan av karaktärerna, handlingen och meningen i böckerna. Kanske kan vi här se exempel 
på ett skapande av manlig identitet på kollektivnivå, något som Molloy behandlar.189 Genom 
att utbyta erfarenheter med sina vänner kan en annan bild av meningen i böckerna skapas än 
om pojkarna inte hade några att diskutera med.    

6.7 Lästyper 
 
Vid analys av resultatet utefter modellen från SKRIN-projektet har vi först och främst utgått 
från informanternas egna utsagor angående anledningen till deras läsning. Utifrån detta kan vi 
konstatera att alla utom Fredrik som huvudmotiv med läsningen väljer avkoppling och 
verklighetsflykt. Därmed bör de placeras i kategorin opersonlig upplevelseläsning. Erik 
beskriver till exempel läsningens betydelse som att framförallt ”… kunna släppa allt tråkigt 
och vanligt, att bara läsa en bok och liksom drömma sig bort”. Gustav ser läsningen som 
”avkoppling mest, eftersom jag brukar läsa när jag ska sova så, då blir jag liksom tröttare så 
kan jag lättare sova sedan”. Fredrik är den av pojkarna som tydligt markerar att huvudsyftet 
med läsningen är den språkliga utvecklingen, ”man använder ju läsningen hela tiden… när 
man ska förstå texter och läsa texten på engelska filmer, den svenska texten. Hela tiden är det 
bra med ett bra ordförråd, och förståelse.”  Eftersom det är nyttoaspekten som han främst 
poängterar motiverar det en placering i opersonlig instrumentell läsning.  
 
Samtidigt upplevde vi i samband med denna analys att allt inte var svart och vitt. Det som 
omnämndes som huvudmotiv för läsning blandades under samtalet upp med andra 
underliggande anledningar till läsningen. Bland annat påpekar flera av pojkarna vinsten med 
ett ökat ordförråd. Cesar säger att ”… det blir ju bättre när man läser och så. Men, ja det är 
inte av den anledningen jag läser utan det är för att jag ska ha någonting att göra ibland”. 
Även andra kunskaper som läsningen gav berördes. Adam uttrycker att ”jag har väl lärt mig 
ganska mycket om medeltiden … Folk, vad de gjorde, lite lekar, gårdfarihandlare och sådant”. 
Detta skulle kunna motivera en placering i opersonlig instrumentell läsning. Dessutom 
framkom det att de flesta av pojkarna såg det som viktigt att från och till kunna identifiera sig 
med karaktärerna och leva sig in i berättelsen. Cesar uppger att han ibland uppskattar att läsa 
om någon som är lik honom själv. Erik säger om huvudpersonen att ”… det ska var någon 
man kan känna igen sig i och så, och det blir ju mer att så skulle jag vilja vara eller det är 
ungefär som jag är nu”. Detta är drag som passar in i kategorin personlig upplevelseläsning. 
För övrigt uttrycker somliga av pojkarna en tendens till att läsningen kan ha en terapeutisk 
funktion. Björn till exempel säger att ”… om man har haft en dålig dag så sätter man sig och, 
sätter sig där och drömmer dig in någon annanstans där det är bättre” och Erik menar att ”en 
bok kan ju stärka ens självförtroende, och sådär, om man är deppig och läser om en hjälte som 
har det bra och sådär”. Detta skulle motivera en placering i personlig instrumentell läsning. 
Att vi endast delvis kan placera vissa pojkar i personlig instrumentell läsning går att jämföra 
med Furhammars egna resultat där endast en man kunde placeras i denna kategori. Inte heller 
i detta fall var denna placering ensamt framträdande då samme man dessutom placerades i två 
andra kategorier.190  
 

                                                 
189 Molloy 2003, s. 136. 
190 Furhammar 1997, s. 332 och 326. 
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När vi jämför Lundblad och Vesterlunds resultat med våra egna ser vi att de stämmer relativt 
väl överens, trots att de har använt sig av andra kategorier samt studerat såväl skön- som 
facklitteratur. De placerade de flesta av pojkarna i kategorin för underhållning,191 som vi anser 
motsvarar kategorin opersonlig upplevelseläsning och i vilken de flesta av pojkarna i vår 
undersökning hamnade. En av pojkarna i deras undersökning läste främst för 
allmänbildning,192 vilket kan relateras till Fredrik. I deras tredje kategori, som kan sägas 
motsvara personlig upplevelseläsning eller personlig instrumentell läsning, i vilka vi inte 
kunde placera någon av pojkarna, kunde de endast placera flickor. I studien framgår det att 
spridningen mellan kategorierna är större bland flickorna.193 Liknande resultat framgick i 
Furhammars material där det också fanns en större spridning bland kvinnorna än bland 
männen. 194 Detta tyder på en skillnad mellan könen och det verkar som om kvinnor har en 
bredare och mindre styrd syn på sin läsning. Eftersom SKRIN-projektet är baserat på studier 
med både läsare och ickeläsare är det i sammanhanget intressant att betrakta de läsande 
flickorna i Ulfgards studie som, precis som våra informanter, ser underhållning som 
huvudmotiv till läsningen men ändå framhåller nyttan av att läsa.195 Vi funderar om det är så 
att flickor och pojkars läsning egentligen inte skiljer sig så mycket åt så länge som det gäller 
dem som på fritiden läser skönlitteratur, men att skillnaderna blir större då man ser till 
ungdomar i allmänhet.  
 
I jämförelse med Hultqvist och Isakssons resultat kan vi se att de flesta av pojkarna i deras 
studie, precis som våra informanter, har placerats under kategorin opersonlig 
upplevelseläsning, men att de till skillnad från vår även har kunnat placera två av pojkarna i 
personlig upplevelseläsning.196 I Furhammars egna forskningsresultat framgår det att barnen 
uteslutande placerades i kategorin opersonlig upplevelseläsning med tillägget att de sett en 
nyttoaspekt i ett ökat ordförråd, vilket påminner tydligt om våra informanter. I Furhammars 
undersökning framgår det också att nyttofunktionen var huvudmotivet för de flesta vuxna 
männen och därmed placerades dem i kategorin opersonlig instrumentell läsning.197 Vi kunde 
placera en av våra informanter i den kategorin och vi ställer oss frågan om denna syn på 
läsandet kommer att utvecklas tydligare hos de andra informanterna eller om de även i 
fortsättningen kommer att se avkoppling som främsta anledning till sitt läsande. Det som vi 
finner intressant är att det visade sig att i stort sett alla män som i Furhammars undersökning 
placerats under kategorin opersonlig instrumentell läsning, under barndomen hört hemma i 
kategorin opersonlig upplevelseläsning.198 Möjligen kan det vara så att denna övergång börjar 
märkas bland våra informanter. Vi vill vidare koppla detta till mansforskningen och ”befria 
mannen” -rörelsen under 70-talet som utmynnade i att mannen inte kunde vara ”mjuk” så 
länge som detta inte fyllde en direkt funktion. 199 Detta tolkar vi som att allt som mannen gör 
bör fylla en funktion och att läsning av skönlitteratur därför måste ha en nyttofunktion för att 
motiveras. Vi funderar om det är så att yngre pojkar inte är lika medvetna om dessa 
mansideal, men att de i tonåren, genom påtryckningar från den närmsta omgivningen och 
samhället i övrigt, får en annan bild av hur de som blivande män bör uppträda. Detta kan 
kopplas till Ekman som redogör för hur män måste förhålla sig till olika mediala bilder av 

                                                 
191 Lundblad & Vesterlund 1998, s. 60. 
192 Ibid., s. 69.   
193 Ibid., s. 60, 67 och 69. 
194 Furhammar 1997, s. 368. 
195 Ulfgard 2002, s. 140-141. 
196 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 60. 
197 Furhammar 1997, s. 369. 
198 Ibid., s. 376. 
199 Hill 2003, s. 59. 
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manligheten. 200 Vi tänker oss att det som händer under tonårsperioden leder till att pojkar går 
från att se på läsningen som upplevelse, som de gjorde som barn till att istället främja 
nyttoaspekten, vilket de förväntas göra som vuxna män. Detta skulle kunna vara skälet till 
skillnaden mellan könens läsvanor, att det för män är nödvändigt att framhålla en 
nyttofunktion medan det inte verkar vara något som kvinnor är låsta av. Konkret kan vi säga 
att det ur denna aspekt inte är läsningen som påverkar identitetsutformningen utan snarare 
formandet av en identitet som påverkar läsningen.  

6.8 Avslutande reflektioner kring metod 
 
Vi anser att intervju som insamlingsmetod har tjänat sitt syfte väl, då vi har fått fram 
pojkarnas reflektioner och värderingar och har kunnat diskutera med dem när vi har tyckt att 
intressanta aspekter har framkommit. Detta är vi säkra på att vi inte hade nått fram till om vi 
istället använt oss av kvantitativ metod, såsom en enkätundersökning. Vi finner också att 
mängden intervjuer har varit lagom både för vad vi har klarat av att genomföra och för att ge 
tillräckligt underlag för den vidare arbetsprocessen.  
 
Att vi blev tvungna att genomföra flera intervjuer under en och samma dag kan ha haft viss 
inverkan på resultatet då vi inte hann samla våra tankar mellan intervjuerna. Samtidigt blev vi 
av denna anledning snabbt bekanta med våra frågor och kunde därför föra ett allt mer fritt 
samtal kring dessa, vilket vi har upplevt som positivt. Vi ser därför både fördelar och 
nackdelar med denna intervjusituation och tror av den anledningen inte att det i någon större 
utsträckning har påverkat vårt resultat.  
 
I efterhand har vi reflekterat över vad vi hade kunnat göra annorlunda och har då några 
funderingar kring vårt intervjuformulär. När vi utformade detta tänkte vi enbart på att fråga 
om huvudpersonen i syfte att få reda på huruvida identifikation var viktigt. Men under 
intervjuernas gång förstod vi att flera av pojkarna inte nödvändigtvis hade behov av att 
identifiera sig med huvudpersonen men fortfarande med någon karaktär i boken. Därmed kan 
vi i flera av intervjuerna ha missat det faktum att det kan finnas andra karaktärer i boken som 
pojkarna kan känna igen sig i, vilket gör att identifikationen med huvudpersonen kan bli 
oviktig. Vi funderar därför över om våra resultat hade kunnat bli annorlunda om vi istället 
pratat mer allmänt om identifikation med karaktärerna i boken och inte specifikt med 
huvudpersonen. I övrigt finner vi att frågorna i vårt intervjuformulär har fungerat väl och att 
formuläret har utgjort ett bra stöd under intervjuerna.  
 
Vi tycker att det i de flesta fall har varit lätt att tala med pojkarna, att de varit öppna och 
villiga att dela med sig av sina tankar, men att det i något fall har varit svårare att få flyt i 
samtalet. Vi upplever inte att vårt kön har inverkat på pojkarnas vilja att prata under 
intervjuerna, men vi kan tänka oss att de i vissa fall har övervägt sina svar mer noggrant, 
framförallt i samtalen kring pojkar och flickors läsning. Kanske av rädsla för att stöta sig med 
oss och för att inte framstå som bärare av fördomar gentemot det motsatta könet. 
 
Under intervjuernas gång upptäckte vi att de flesta av pojkarna talade mycket om fantasy, 
vilket gjorde att vi fann det vara av intresse att närmare studera denna genre och vilken 
betydelse den har för pojkar och deras formande av en manlig identitet. Vi finner sålunda att 
studierna av Dalquist, Lööv och Miegels text även har varit av betydelse i de diskussioner 

                                                 
200 Ekman 1995, s. 156 och 162. 
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som inte direkt har rört genren fantasy. Därför menar vi att deras artikel har varit mycket 
värdefull för analys och diskussion.  
 
Vi anser även att teorierna har varit användbara, då de har varit en stor hjälp i att försöka nå 
fram till vilken betydelse skönlitteraturen har för pojkars formande av identitet. Under 
arbetets gång har det, precis som vi förmodade, också visat sig att Appleyards teori och 
modellen från SKRIN-projektet har varit mycket användbara som ramar att utgå ifrån i det 
vidare arbetet med de andra teorierna.  
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7 Slutsatser  
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vilken betydelse den skönlitterära fritidsläsningen 
har för pojkar i åldern 14 till 15 år och för formandet av deras identitet. I syfte att undersöka 
detta ville vi studera hur tonårspojkarna förhåller sig till sin läsning och vad de söker i 
berättelserna.  
 
I detta kapitel presenteras slutsatserna från vår undersökning utifrån de två frågeställningar vi 
har utgått från. Sist i kapitlet konkretiseras vår syn på hur studien besvarar vår inledande 
problematisering av ämnet, det vill säga : Vilken betydelse har skönlitterär fritidsläsning för 
tonårspojkar och för formandet av deras identitet. 

7.1 Hur ser tonårspojkar på sin läsning av skönlitteratur? 
 
Vi konstaterade att sju av informanterna huvudsakligen såg meningen med läsningen som 
avkoppling och en flykt från verkligheten och att det därefter fanns en del underliggande 
motiv till deras läsning. Det främsta av de underliggande motiven var nyttoaspekten, således 
var de mest centrala anledningarna just avkoppling och nytta. Detta gällde även den 
återstående av informanterna med skillnaden att han såg det tvärtom, nytta före avkoppling. 
Vi tror att det som Furhammar för fram om att de flesta män har gått från opersonlig 
upplevelseläsning till opersonlig instrumentell läsning, börjar visa sig hos tonårspojkarna i 
vår studie. I enlighet med Furhammar skulle det innebära att pojkarna så sakteliga kommer att 
närma sig nyttoläsningen. Vi tror att pojkarna nu befinner sig i den åldern där de börjar 
reflektera över de bilder av män som framställs på olika sätt i samhället. Att de av den 
anledningen medvetet eller omedvetet influeras av att det män gör ska fylla en funktion, även 
när det gäller läsning. Vi kan således sluta oss till att det ur denna aspekt inte är läsningen som 
påverkar identitetsutformningen utan snarare formandet av en identitet som påverkar 
läsningen.  
 
Pojkarnas sätt att beskriva sin läsning tyder på ett samspel med texten, att de i sitt 
meningsskapande tycks förhålla sig till texten på det sätt som Rosenblatt utvecklar i sin 
transaktionsteori. Vi tolkar det som att samspelet med litteraturen, oavsett om det gäller 
fantasy eller annan skönlitteratur, kan bidra med upplevelser från den resa som pojkarna 
själva genomför i utvecklingen mot vuxna individer. Innehållet i berättelserna kan ge 
bekräftelse på att det är möjligt att ta sig igenom de eventuella svårigheter som tonårstiden 
innebär. Samtidigt finner vi den andra delen av samspelet i att pojkarna genom sin läsning och 
reflektion över det som de läser påverkas att fundera över moraliska aspekter. Vi anser att 
pojkarnas djupa tänkande och reflekterande över texterna borde leda till att de i större 
utsträckning påverkas av sin läsning i formandet av en identitet än mindre vana läsare.   
 
Pojkarna ser äventyr, spänning och framförallt fantasy som litteratur främst för killar. De 
flesta kan se en tydlig skillnad mellan böcker för killar och böcker för tjejer, vilket visar på en 
medvetenhet om vad som i samhället ses som ”lämplig” respektive ”olämplig” läsning för det 
manliga könet. Precis som det har framkommit i mansforskningen och vad de intervjuade 
pojkarna ger sken av har de ett behov av att få skilja ut sig från det motsatta könet. Därför 
menar vi att även om pojkarna gärna vill framhäva att läsning för dem är en accepterad syssla 
har de fortfarande en stark medvetenhet om var gränserna går för vad som passar in i bilden 
av manligheten. Att många av pojkarna i vår undersökning huvudsakligen läser fantasy kan 
med de stereotypa bilder som erbjuds däri tolkas som ett sätt för dem att stärka sin manlighet. 
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Kanske fyller fantasygenren därmed en viktig funktion för dem då denna skillnad mellan 
könen där är utmärkande.  

7.2 Vad söker tonårspojkar i den skönlitteratur de läser? 
 
Det är tydligt att fantasy är en populär genre bland pojkar, vilket kan förklaras med att 
behovet av igenkänning i deras egen livssituation blir väl tillfredsställt genom dessa 
berättelser, där utvecklingstemat, enligt Dalquist, Lööv och Miegel, från ung pojke till 
fullfjädrad hjälte ofta är centralt. Det verkar också som att pojkar som inte läser fantasy kan 
finna denna tillfredsställelse i annan litteratur, men att det kanske är i fantasygenren som 
utvecklingsmönstret tydligast utkristalliseras. 
 
Den främsta funktionen som pojkarna söker med sin läsning är avkoppling, men det framgår 
att de också finner andra funktioner med läsningen. Att de med sin läsning söker 
verklighetsflykt tyder på att berättelserna fyller en viktig funktion för dem, då de med 
berättelsernas hjälp kan få en paus i det kanske annars tumultartade livet. Vi har även funnit 
att en funktion med läsningen kan vara terapeutisk då ett par av pojkarna menar att de genom 
läsningen kan få möjlighet att stärka sitt självförtroende.  
 
Nyttoaspekten är en annan funktion med läsningen och trots att vi utifrån vår studie kan sluta 
oss till att den inte är en ledande anledning för mer än en informant, finns det en 
underliggande medvetenhet om den nytta som läsningen faktiskt innebär. Flera av pojkarna 
ger uttryck för klara uppfattningar om att skönlitteratur endast i liten utsträckning ger nya 
kunskaper och då främst i form av bättre ordförråd och läsförståelse. Däremot är det tydligt att 
berättelserna kan få dem att tänka och att detta i sin tur bidrar till nya erfarenheter, något som 
kan ses som en annan typ av kunskap.  
 
Vi ser även att sökandet efter en grupptillhörighet för pojkarna skulle kunna vara en funktion 
med läsningen och att detta kan vara en orsak till att pojkar läser samma genrer, exempelvis 
fantasy. Läsningen kan därmed bli ett sätt för dem att finna en gemenskap och en plats i 
gruppen, vilket vi genom att studera Ekmans teori och tidigare ungdomsforskning kan se som 
viktigt för pojkar i formandet av en identitet. Efter de resultat som vi har fått fram i vår 
undersökning kan vi inte klart säga att pojkarna med sin läsning söker denna 
grupptillhörighet, men eftersom vi har sett vilken betydelse gruppen kan ha för formandet av 
en identitet kan vi se att det mycket väl skulle kunna vara en möjlig funktion med 
genreläsningen.  
 
Det framgår att engagemang i berättelserna är viktigt för pojkarna samt att detta engagemang 
kan visa sig på olika sätt. Flera av pojkarna menar att en riktigt bra bok kan få dem att bortse 
från andra sysslor och ”sluka upp” dem helt. Ett annat sätt som behovet av engagemang visar 
sig på är genom pojkarnas tankar om identifikation och igenkänning, där många menar att det 
är lättare att känna den riktiga inlevelsen om de kan känna igen sig i någon eller något i 
berättelserna.  
 
Informanterna tycks överlag ha behov av att kunna identifiera sig med i alla fall någon 
karaktär i boken. Att pojkarna upplever igenkänningen med karaktärerna som viktig kan ses 
som att de genom läsningen på så sätt får en möjlighet att dela sina egna problem med en 
fiktiv karaktär. Pojkarna som befinner sig i en känslig period i livet får möjlighet att bearbeta 
sina upplevelser genom att känna igen dem hos karaktärerna i berättelserna och se hur de 
hanterar dem. I enlighet med Rosenblatts uppfattning om att litteraturläsning kan bid ra till att 
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skapa ordning och mening, tror vi att igenkänning med karaktärerna kan fungera som en 
”guide” i detta ordningsskapande. Det framgår även av några av pojkarnas kommentarer att 
de kan önskeidentifiera sig med huvudpersonen som en hjälte som de kan se upp till och vi 
menar att det kanske tydligast ses i läsandet av fantasyberättelserna där hjälten är en så pass 
central gestalt.  
 
Vi har i vår studie funnit att pojkarna anser det vara lättare eller snarare mer naturligt att 
identifiera sig med en manlig karaktär än med en kvinnlig. Det är också tydligt att de finner 
det vara lättare att identifiera sig med någon främst i sin egen ålder, men även med äldre. Vi 
menar att det kan bero på att karaktären i samma ålder är i motsvarande fas i utvecklingen och 
att läsa om den karaktär som är äldre ger en inblick i det framtida vuxenlivet. Det kan också 
vara anledningen till att pojkarna väljer att blanda läsningen av ungdomslitteratur med 
vuxenlitteratur. 
 
Angående Appleyards kriterium realism framgår det att det finns olika sätt att se på det och att 
informanterna vanligen kopplar realism till den värld där händelserna äger rum, vilket gör att 
kriteriet på så sätt skulle gå förlorat till fördel för fantasin i till exempel läsningen av fantasy. 
Endast den av pojkarna som inte läste fantasy alls poängterade särskilt vikten av realism och 
likhet med verkligheten. Samtidigt kan vi sluta oss till att det inte är helt oviktigt för dem 
eftersom pojkarnas behov av identifikation och möjlighet till jämförelse med karaktärerna i 
berättelserna också utgör ett tecken på realism.  
 
Utifrån ovanstående slutsatser och reflektioner kan vi härmed summera att de tre kriterier för 
en ”bra” ungdomsbok som Appleyard har ställt upp tycks stämma in även på vad pojkarna i 
vår undersökning söker i sin läsning. Dessa kriterier utgörs som tidigare nämnts av 
engagemang och identifikation, realism och dessutom att boken får en att tänka vilket vi 
skrivit om under föregående rubrik.  
 
Slutligen kan vi i jämförelse med tidigare studier av unga kvinnors läsning konstatera att 
skillnader i sättet att läsa mellan pojkar och flickor inte nödvändigtvis kan dras till kön utan 
att de snarare har med läsvana att göra.  

7.3 Vilken betydelse har skönlitterär fritidsläsning för tonårspojkar och för 
formandet av deras identitet? 
 
Vår studie visar att den skönlitterära läsningen har betydelse för pojkarna på så sätt att den 
fyller funktion som avkoppling samt som inhämtande av i första hand språkkunskaper. Vidare 
framgår det att den skönlitterära läsningen på flera sätt fyller funktionen av att hjälpa pojkarna 
i formandet av sin identitet. Dels genom att aktivt bidra med bilder och erbjuda alternativa 
handlingssätt och dels genom att ibland erbjuda en flykt från det egna stundtals kaotiska livet, 
med alla de förändringar som tonåringen genomgår. Vi menar att pojkarna formar och 
omformar sin identitet genom de lärdomar, erfarenheter och upplevelser de tillägnar sig 
genom läsningen.  
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8 Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vilken betydelse den skönlitterära fritidsläsningen 
har för pojkar i åldern 14 till 15 år och för formandet av deras identitet. I syfte att undersöka 
detta ville vi studera hur tonårspojkarna förhåller sig till sin läsning och vad de söker i 
berättelserna. Konkret valde vi att problematisera avsikten med vår uppsats som: Vilken 
betydelse har skönlitterär fritidsläsning för tonårspojkar och för formandet av deras 
identitet? Utifrån detta har vi sedermera utgått från dessa frågeställningar: Hur ser 
tonårspojkar på sin läsning av skönlitteratur? Vad söker tonårspojkar i den skönlitteratur de 
läser?  
 
För att besvara våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativ metod och 
genomförde åtta intervjuer med pojkar i åldern 14 till 15 år. Detta kombinerade vi med studier 
av litteratur. Vi utgick teoretiskt från några teorier kring läsning, det vill säga Joseph A. 
Appleyards teori om läsaren som tänkare samt hans tre kriterier för en bra ungdomsbok, den i 
SKRIN-projektet använda modell över olika lästyper samt Louise M. Rosenblatts 
transaktionsteori. Dessutom använde vi Daniel Ekmans teorier om mannen med anledning av 
det underliggande genusperspektivet i uppsatsen. 
 
Fantasy är en populär genre bland informanterna och de flesta av dem kategoriserade denna 
som en pojkgenre. Ingen av pojkarna är intresserade av kärleksromaner som anses vara en 
flickgenre av de flesta av dem. Det tycks därigenom som om pojkarna med läsningen även 
urskiljer sitt kön genom att välja somliga genrer framför andra.  
 
Det framgår i studien att de tre kriterier för en ”bra” ungdomsbok som Appleyard ställde upp, 
det vill säga att den ska engagera och ge möjlighet till identifikation, vara realistisk samt få 
läsaren att tänka, tycks stämma in även på vad pojkarna i vår undersökning söker i sin läsning.  
 
Vidare framgår det att det huvudsakliga syftet med läsningen för pojkarna är avkoppling och 
nytta. Detta leder till att sju av pojkarna, utifrån modellen från SKRIN-projektet, placerats i 
kategorin opersonlig upplevelseläsning och den återstående i kategorin opersonlig 
instrumentell läsning, vilket innebär att läsa för underhållning respektive att läsa för att 
inhämta kunskap.   
 
Det framkommer samtidigt i studien att pojkarna har djupare, underliggande motiv med sin 
läsning och att fritidsläsningen på flera sätt fyller funktionen av att hjälpa pojkarna i 
formandet av sin identitet. Detta genom att aktivt bidra med bilder och erbjuda alternativa 
handlingssätt samt genom att ibland bidra med möjligheten till flykt undan det egna emellanåt 
tumultartade livet. Den skönlitterära läsningen tycks medverka till att pojkarna formar och 
omformar sin identitet genom lärdomar, erfarenheter och upplevelser. 
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Bilaga 1: Brev till föräldrarna 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vi är nu i färd med att genomföra vår magisteruppsats som kommer 
att handla om högstadiepojkars läsning och vi vill genomföra enskilda intervjuer med ett antal 
läsintresserade pojkar.  
Vi har varit i kontakt med personal på ---skolan och fått deras godkännande till intervjuerna. 
Dessa kommer att genomföras vecka --- och kretsa kring vad pojkar i högstadiet läser och 
varför.  
Pojkarnas medverkan kommer naturligtvis att vara anonymiserad i uppsatsen.  
Er son är en av dem som valt att ställa upp, och nu behöver vi bara Ert godkännande! 
Vi vill ha svar ifall medverkan är möjlig så snabbt som möjligt, dock senast den ---. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lina Grahn 
Erika Ribacke 
 
 
 
 
Namn:………………….. 
 
?  Ja, jag godkänner att min son medverkar i intervjustudien.  
   
?  Nej, jag godkänner inte att min son medverkar i intervjustudien.  
  
 
Målsmans underskrift:……………………………………………………….. 
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Bilaga 2: Intervjuformulär 
 
Bakgrund  
Läser du mycket? Hur mycket? 
Har du alltid läst ”mycket”? 
Vuxen- och/eller ungdomslitteratur? 
Läses det mycket i hemmet över huvud taget? Föräldrar? Högläsning när du var liten etc? 
 
Pojkar/flickor 
Finns det några böcker som passar killar bäst? 
Är vissa handlingar/ämnen bara till för killar/tjejer? 
 
Finns det några böcker som både killar och tjejer kan läsa? 

- Hur skulle en sådan bok kunna se ut? 
 
Pratar du med dina kompisar om läsning/böcker?  

- Är det okej att prata om böcker i killgruppen/för killar?  
- Tror du att det är lättare för flickor än för pojkar att prata med varandra om 

läsning/böcker? 
- Anser du att det är lika manligt som kvinnligt att läsa?  

 
Ämne/handling 
Vad gör en bok bra? (speciell genre, ämne/handling?) 
- Berätta kort om en bra bok du läst. 
- Något särskilt som gjorde att du tyckte den var bra, som gör att du kommer ihåg den? 
 
Vad gör en bok dålig/Vad läser du inte? (speciell genre, ämne handling?) 
- Berätta kort om en dålig bok du läst. 
- Något särskilt som gjorde att du tyckte den var dålig? 
 
Är det viktigt för dig att handlingen är realistisk? 
 
Berätta lite om hur du vill att huvudpersonen ska vara? (Ska det var någon att se upp till, en 
hjälte? Eller ska det vara någon som du kan identifiera dig med/relatera till med liknande 
förutsättningar?) 
- Vilka egenskaper tycker du att personerna/huvudpersonerna i en bok ska ha? 
- Vilka egenskaper föredrar du om personerna/huvudpersonerna inte har? 
 
Om du var författare vad skulle du då skriva om, för killar som du? (ämnen, handling, 
genre…) 
 
Betydelse  
Vad har läsningen för betydelse för dig? (verklighetsflykt, svar på frågor, moralisk hjälp etc.?) 
- Läser du av någon särskild anledning? (avkoppling, läsutveckling, bildande syfte, 
informationsinhämtande, känsloöverensstämmelse…) 
 
Tror du att en bok kan påverka/vägleda dig i en viss riktning? (politiskt, etiskt/moraliskt, 
känslomässigt?) 
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Har du genom din läsning lärt dig sådant som du annars inte skulle ha vetat? (erfarenheter, 
kunskaper) 
 
Finns det någon bok/böcker som har fått dig att tänka efter, hjälpt dig att ta ställning i en viss 
fråga, haft särskild betydelse för dig, i så fall hur? 
 
Kan det ibland hända att du funderar på/bär med dig i vardagen, det du nyligen läst? 
 
Var/när brukar du läsa din bok? (på ditt rum, hängmattan, tåget, när det inte är nåt bra på tv, 
eller inte finns nåt annat roligt att göra, när du gått och lagt dig? Någon särskild årstid?) 
 
Val  
Vad brukar du tänka på när du väljer en bok att läsa/vad lockar dig? (omslag, tjocklek, 
författare, handling, titel…) 
 
Avrundning 
Tror du att du kommer att läsa mer eller mindre i framtiden? 
Ser du dig som en framtida läsande man? 
 
 
 
 
 
 


