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1. Inledning 

 

1.1 Fantasylitteratur och ungdomars läsning 

Fantasylitteraturen, liksom populärlitteratur i stort, har ofta ett dåligt rykte. Så här resonerar 

dock John Henri Holmberg om fantasylitteratur i boken Fantasy. Fantasylitteraturens 

historia, motiv och författare, 1995:  

 

Fantasylitteraturen är mer än berättelser om drakar, prinsessor, muskulösa barbarer och ondskefulla 

trollkarlar. Den är en litteratur skapad av fantasi och drömmar, av metaforer och förhoppningar, i bästa 

fall av poesi och magi. Liksom all litteratur bär den också vittne om oss själva, vårt väsen och våra 

innersta känslor. Vem kan säga att det inte skulle vara gott nog, eller inte räcka till för att den bör tas på 

allvar?
1
  

 

Trots vuxnas ofta negativa inställning till fantasy är denna typ av litteratur något som 

ungdomar själva ofta läser med stor behållning. Min uppfattning som svensklärare är att 

läsningen av fantasylitteratur har ökat bland ungdomar i dagens samhälle, inte minst bland 

flickor. Min bild är att fantasy, och speciellt den ”nya” sortens fantasy med vampyrer, 

varulvar och häxor, har blivit en av de mest populära genrerna bland ungdomar idag. Genom 

denna uppsats vill jag undersöka om min uppfattning stämmer.  

 För mig personligen tillhör läsning av skönlitteratur en av mina absoluta 

favoritsysselsättningar på fritiden. Jag skulle säga att jag är en allätare när det gäller litterära 

genrer men på senare år har jag blivit allt mer intresserad av fantasylitteratur. Då jag själv 

läser fantasy med stor behållning är jag intresserad av att ta reda på mer om fantasy som 

genre. Vad är det egentligen som lockar med fantasy? 

 

 

  

                                                 
1
 John-Henri Holmberg, Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (Viken, 1995), s. 9. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fantasylitteraturens roll i gymnasieungdomars 

fritidsläsning. Jag vill genom denna uppsats utreda huruvida fantasy är den dominerande 

genren i gymnasieungdomars fritidsläsning, vilket nyare forskning hävdar. En av de frågor jag 

avser undersöka är hur stor andel av eleverna i två gymnasieklasser som läser 

fantasylitteratur. Jag vill också undersöka gymnasieungdomars förhållande till 

fantasylitteraturen samt ta reda på varför de läser fantasy och vad det är som engagerar dem.  

 Min studie har två delar. Förutom min empiriska studie, där jag ämnar undersöka 

fantasylitteraturens roll i gymnasieungdomars fritidsläsning, kommer jag också att göra en 

litteraturstudie om fantasy som genre samt belysa mitt resultat med hjälp av aktuell forskning 

om genren fantasy och unga läsares förhållande till denna genre. Min litteraturstudie av 

genren fantasy avser ge en bakgrund till min empiriska studie. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Hur stor andel av eleverna i två gymnasieklasser läser fantasylitteratur på sin fritid? 

 Vilka skäl uppger gymnasieungdomar att de har för att läsa alternativt inte läsa 

fantasylitteratur? 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Ungdomars litteraturläsning i det moderna samhället 

Bland människor i allmänhet råder ofta uppfattningen att dagens ungdom övergett läsandet av 

skönlitteratur till förmån för moderna medier som TV, dataspel och Internet. Men stämmer 

verkligen den uppfattningen? Det har under de senaste årtiondena genomförts många 

läsvaneundersökningar bland ungdomar för att kartlägga huruvida läsningen av skönlitteratur 

har minskat under senare tid. Redan 1992 konstaterade Ulf Boëthius i artikeln ”Kontrollerade 

njutningar. Ungdomen och de litterära texterna” att ”[d]et ungdomar i första hand använder 

sig av för att tillfredsställa sina estetiska behov är massmedier”.
2
 Boëthius undersökningar 

visade att ungdomar använde massmedier ungefär sju timmar per dag. Av dessa sju timmar 

bestod 29 minuter av läsning av skönlitteratur, skolböcker och kurslitteratur ej medräknat. 

Boëthius menade dock att ungdomars läsande hade ökat under 1980-talet och att ungdomar 

läste mer än alla andra ålderskategorier. Så mycket som 44 % av flickorna i åldern 13-15 år 

läste skönlitteratur under en genomsnittlig dag medan siffran var 26 % bland pojkarna. 

Flickorna läste med andra ord betydligt mer än vad pojkarna gjorde.
3
  

 Boëthius resultat stämmer väl överens även jämfört med nyare undersökningar. Ulla 

Johnsson-Smaragdi och Annelis Jönsson presenterar i artikeln ”Book Reading in Leisure 

Time: Long-Term Changes in Young Peoples’ Book Reading Habits”, 2006, hur 11-12-

åringars och 15-16-åringars läsvanor förändrats under de senaste 25 åren. De fokuserar 

speciellt på huruvida dagens moderna teknik har konkurrerat ut läsningen av böcker. 

Johnsson-Smaragdi och Jönssons forskning visar att en överväldigande del av ungdomarna är 

aktiva bokläsare; av 15-16-åringarna läser 75-80 % åtminstone ibland. Det är dock tydligt att 

flickorna läser mer än pojkarna. Sett i tid per vecka läser deungdomar som läser skönlitteratur 

regelbundet mer idag än vad de gjorde år 1990. Bokläsningen sett i tid har alltså ökat trots 

intåget av modern teknik. Det är dock fler som inte läser böcker alls idag än vad det var 

tidigare. ”Book reading time has not been negatively affected by the new opportunities 

available in the new media world and despite increasing time spent with newer screen and 

                                                 
2
 Ulf Boëthius, ”Kontrollerade njutningar. Ungdomen och de litterära texterna”, Unga stilar och uttrycksformer, 

red. Johan Fornäs, FUS-rapport 4, (Stockholm,1992), s. 243. 
3
 Ibid, s. 245ff. 
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computer media. On the contrary – the average time devoted to reading has even risen during 

the 13 years.”
4
  

 Ulla Carlsson skriver i ”Några inledande ord i spåren av tidigare utredningar om 

förändrade medielandskap, läsning och kulturpolitik”, 2012, att andelen som aldrig läser av 

befolkningen sedan länge är 11-12 %. Hon ser flera likheter mellan dagens och 1940-talets 

bokläsare. Då liksom nu är intresset för böcker störst bland barn och ungdomar för att sedan 

minska med stigande ålder. Flickorna läste då och läser idag betydligt mer än pojkarna,
5
 vilket 

är ett resultat som återkommer i flera studier. Till exempel konstaterar Ulf Fredriksson i ”Hur 

15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009”, 2012, att flickorna läser skönlitteratur 

oftare än pojkarna. År 2009 anger 45 % av flickorna att de läser skönlitteratur på sin fritid 

flera gånger i veckan/månaden, medan endast 20 % av pojkarna använder tid till att läsa 

skönlitteratur för nöjes skull.
6
   

 I Litteraturen i mediesamhället, 2012, slår Ann Steiner fast att hotet mot den vanliga 

boken från e-boken, mp3-böcker och nedladdningar från internet är överdrivet. På frågan om 

hur litteraturen mår i dagens samhälle svarar Steiner att ”det säljs mer böcker än någonsin, det 

läses mycket skönlitteratur och intresset för litteratur och författare i tv, radio och dagspress är 

mycket stort”.
7
  

 Statens medieråd publicerade i oktober 2013 rapporten Ungar & medier 2012/13. Fakta 

om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Statens medieråd har tillfrågat 

2000 barn och unga mellan 9 och 18 år om deras medievardag och attityder rörande 

medieanvändning. Jag kommer här endast att redovisa statistik gällande åldersgruppen 17-18-

åringar då min egen empiriska undersökning genomförts i denna åldersgrupp. Rapporten visar 

att 100 % av 17-18-åringarna 2012/13 äger en mobiltelefon och att 84 % av dessa 

mobiltelefoner är så kallade smarta mobiler med tillgång till pekskärm och, vanligen, internet. 

98 % av ungdomarna använder sin mobil varje dag. 91 % av ungdomarna använder också 

internet dagligen, via sin mobil, surfplatta eller dator. När ungdomarna spenderar tid på 

internet är deltagande i sociala medier den vanligaste aktiviteten. 78 % av ungdomarna 

använder sociala medier, såsom Facebook, dagligen. Förutom användandet av sociala medier 

                                                 
4
 Ulla Johnsson-Smaragdi & Annelis Jönsson, ”Book Reading in Leisure Time: Long-Term Changes in Young 

Peoples’ Book Reading Habits”, Scandinavian Journal of Educational Research (Vol. 50, Issue 5, 2006), s. 535. 
5
 Ulla Carlsson, ”Några inledande ord i spåren av tidigare utredningar om förändrade medielandskap, läsning och 

kulturpolitik, Läsarnas marknad, marknadens läsare, red. Ulla Carlsson & Jenny Johannisson (Göteborg, 2012), 

s. 17. 
6
 Ulf Fredriksson, ”Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009”, Läsarnas marknad, marknadens 

läsare, red. Ulla Carlsson & Jenny Johannisson (Göteborg, 2012), s. 89. 
7
 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället (Lund, 2012), s. 9. 
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har även intresset för nyheter ökat. 72 % av 17-18-åringarna tar dagligen del av nyheter via tv, 

internet och främst sin mobil.
8
  

 En fråga i medierådets rapport gäller ungdomars fritidsaktiviteter i stort. Där har 

ungdomarna bland annat svarat på hur ofta de brukar läsa böcker och tidningar på sin fritid. 

Av 17-18-åringarna läser 23 % böcker och tidningar varje dag, 31 % några gånger i veckan, 

14 % en gång i veckan, 22 % mer sällan och 10 % aldrig. Flickor läser böcker och tidningar 

oftare än vad pojkar gör. Läsningen av böcker och tidningar ligger med andra ord långt efter 

andra fritidsaktiviteter som mobilanvändande och internetsurfande. Något som är intressant 

att notera i rapporten är att ungdomarna själva anger att de tycker att de ägnar för mycket tid 

åt sociala medier, internet och mobilanvändande. Samtidigt upplever ungdomarna att de ägnar 

för lite tid åt böcker och tidningar, läxor och skolarbeten samt träning och sport.
 9

 Läsning är 

med andra ord något som ungdomarna vill lägga mer tid på. 

 

2.2 Vad vill ungdomar läsa? 

Denna uppsats syftar till att undersöka fantasylitteraturens roll för gymnasieungdomars 

fritidsläsning. Jag kommer här att presentera några exempel från aktuell forskning om 

ungdomars fritidsläsning. Maria Ulfgard har i sin doktorsavhandling För att bli kvinna – och 

av lust: en studie i tonårsflickors läsning, 2002, skrivit om tonårsflickors fritidsläsning. 

Flickorna i Ulfgards undersökning lägger inte någon speciellt vikt vid genre utan väljer fritt 

bland många olika sorters skönlitteratur. Ulfgard poängterar här att ungdomar inte bara läser 

den litteratur som är avsedd för dem. Hennes undersökning visar att flickornas fritidsläsning 

är omfattande och att flickorna själva värderar sin läsning högt. För flickorna är läsningen 

lustbetonad. Den litteratur som flickorna föredrar att läsa har samband med deras egna liv; vid 

läsningen fokuserar flickorna på sina egna livsfrågor. Ulfgard menar att det är tydligt att 

flickorna i sin läsning söker efter förebilder: ”Att flickorna söker sig till den litteratur som 

svarar mot deras behov av starka förebilder är uppenbart.”
10

  

 Även Annette Årheim betonar i sin avhandling När realismen blir orealistisk: 

litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier, 2007, det lustfyllda i 

ungdomars läsning. Årheim har undersökt ungdomars läsning av faktionslitteratur, det vill 

säga samtidslitteratur som gör anspråk på att leverera sanning och verklighet. Årheim kommer 

                                                 
8
 Statens medieråd, Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier 

(Stockholm, 2013), s. 6-20. 
9
 Ibid, s. 18-19, 70. 

10
 Maria Ulfgard, För att bli kvinna - och av lust: en studie i tonårsflickors läsning (diss. Lund; Stockholm, 

2002), s. 346. 
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fram till att bokförlagens aggressiva marknadsföring av faktionslitteratur som sann styr 

ungdomars läsning. Ungdomarna Årheim intervjuat läser denna litteratur som om den vore 

fakta. Enligt Årheim är ungdomars läsning av faktionslitteratur lustbetonad: ”Konsumtionen 

av ’sanna historier’ och dokumentärer i litterär form förefaller ge upphov till lustkänslor av 

olika slag.”
11

 

 I likhet med Årheim skriver Christina Olin-Scheller i Såpor istället för Strindberg?: 

litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, 2008, att unga läsare idag är intresserade av 

att läsa faktionstexter och att de fäster stor vikt vid texters sanningshalt. Enligt Olin-Scheller 

är det framför allt flickor som väljer att läsa faktionstexter medan pojkar gärna läser fantasy. 

På frågan om vad fantasygenren har att erbjuda som andra texttyper saknar svarar en av 

pojkarna i Olin-Schellers studie: ”Fantasyn gör det omöjliga möjligt.”
12

 Anledningen till att 

flickorna i studien inte läser fantasylitteratur tror Olin-Scheller själv ligger i bristen på 

förebilder av det egna könet i fantasyberättelserna.  

 Christina Olin-Scheller förespråkar i sin bok ett vidgat textbegrepp vilket innebär att 

begreppet fiktionstexter inte begränsas till skönlitteratur utan även innefattar teveserier, filmer 

och datorspel. Olin-Scheller förordar vidare ett förhållningssätt gentemot populärkultur i 

skolan som innebär att alla texter tillskrivs ett positivt bruksvärde: ”Att undervisningen ägnar 

sig åt Strindberg och Zola, innebär ett dolt avståndstagande till Liza Marklund och 

actionfilmer.”
13

 Detta positiva förhållningssätt gentemot populärkultur och det viktiga i att 

öppna upp klassrummen för den litteratur eleverna själva väljer är något även Maria Ulfgard 

poängterar i sin avhandling.
14

  

 Också Helen Schmidl konstaterar i sin avhandling Från vildmark till grön ängel: 

receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, 2008, att ungdomar, och i synnerhet flickor, vill 

läsa om livet och alla dess nyanser av glädje och sorg. Schmidl skriver att flickor läser 

samtidsrealistiska skildringar betydligt oftare än vad pojkar gör och att faktionslitteratur läses 

av nästan enbart flickor. Genom läsning av denna typ av litteratur får flickorna uppleva 

känslor och de får också utlopp för sitt behov av att jämföra sin egen tillvaro med andra 

människors liv. Schmidls undersökningar av elevernas läsvanor visar att knappast någon av 

ungdomarna motsätter sig läsning av realistisk litteratur, medan läsning av äventyr- eller 

fantasylitteratur ifrågasätts av många. Enligt Schmidl är anledningen till detta att ”böcker som 

                                                 
11

 Annette Årheim, När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares 

tolkningsstrategier (diss. Växjö, 2007), s. 190. 
12

 Christina Olin-Scheller, Såpor istället för Strindberg?Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap 

(Stockholm, 2008), s. 113. 
13

 Ibid, s. 74. 
14

 Ulfgard, s. 340. 
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skildrar ungdomars vardag är lätta att ta till sig för tonåriga läsare”.
15

 Flickorna i Schmidls 

studie föredrar böcker baserade på verkliga händelser som hanterar frågor och problem av 

existentiell natur. Pojkarna däremot läser helst thrillers, äventyrsböcker och fantasylitteratur, 

företrädesvis i form av film. Schmidl menar att pojkarna därigenom har utvecklat en 

motkultur till den litteratur som läses i skolan.
16

  

 Att ungdomar genom valet av litteratur drar en gräns mellan sin egen och skolans 

läsning är något som även Karin Lövgren uppmärksammar i sin artikel ”Farlig lockelse – om 

tonårsflickors läsning av romantikböcker”, 1991. I Lövgrens studie handlar det alltså inte om 

faktionslitteratur utan om flickors läsning av romantisk litteratur: 

 

Med lässtunden, i det egna rummet, på sängen, ensamma och tysta, markerar flickorna en gräns mot 

skolans vardag. Hemma på rummet läser de sin favoritlektyr, om kärlek och romantik. [...] De böcker de 

väljer är texter som skolan inte santionerar och som de är medvetna om att vuxenvärlden är kritisk mot. 

Genom valet av läsning sätter de upp en gräns mot skolans vardag och krav samt mot vuxenvärldens 

normer.
17

 

 

Flickorna som Lövgren intervjuade föredrar att läsa romantisk litteratur. De är dock noga med 

att poängtera att det inte räcker med ”enbart” en kärlekshistoria – böckerna måste innehålla 

något mer. Helst skulle böckerna vara spännande också och de fick gärna handla om mystiska 

och övernaturliga ting.
18

 Även om Lövgrens forskning är lite ålderstigen ser jag i den likheter 

med dagens expansiva utgivning av vampyrböcker med kärlekstema, inte minst den 

internationellt bästsäljande Twilight-sviten skriven av Stephenie Meyer. Åsa Warnqvist 

skriver i sin artikel ”Dragonball, LasseMaja och Twilight: Utgivningen av barn- och 

ungdomslitteratur i Sverige 2001–2010”, 2012, att fantasylitteraturen haft en omfattande 

utgivning under 2000-talet, tillsammans med deckare, manga och hästböcker. Warnqvist 

uppmärksammar speciellt utgivningen av fantasylitteratur med skräck- och vampyrtema.
19

  

 I Barnboken i samhället, 2013, menar Lena Kåreland att fantasy som genre ligger nära 

sagan och att den har en stor dragningskraft på unga läsare: ”Studier av ungdomars läsning 

visar att de har en tydlig preferens dels för fantasy, dels för faction, det vill säga en blandning 

                                                 
15

 Helen Schmidl, Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass (diss. Uppsala; 

Stockholm, 2008), s. 301-309. 
16

 Ibid, s. 323. 
17

 Karin Lövgren, ”Farlig lockelse – om tonårsflickors läsning av romantikböcker”, Om unga kvinnor, red. 

Hillevi Ganetz och Karin Lövgren, (Lund, 1991), s. 101. 
18

 Ibid, s. 102. 
19

 Åsa Warnqvist, ”Dragonball, LasseMaja och Twilight”, Läsarnas marknad, marknadens läsare, red. Ulla 

Carlsson & Jenny Johannisson (Göteborg, 2012), s. 304. 
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mellan fakta och fiktion. [...] Ungdomar söker sig både till en fantastisk värld och till texter 

med sanningsanspråk.”
20

 

 Maria Andersson har i sin magisteruppsats Bokmal eller datanörd? En studie i 

högstadieelevers läs- och biblioteksvanor, 1999, undersökt 13-16-åringars läs- och 

biblioteksvanor. I likhet med Lena Kåreland ser Andersson att ungdomar, förutom fantasy, 

föredrar att läsa faktionslitteratur: ”Åtskilliga elever påtalar att böcker ska vara realistiska och 

trovärdiga. Trots detta är fantasy den populäraste genren totalt sett. [...] Eleverna föredrar 

många gånger att läsa realistiska berättelser varvat med fantasy och skräck. Detta visar att 

eleverna har ett brett läsintresse.”
21

 I motsats till tidigare redovisad forskning kommer Maria 

Andersson i sin magisteruppsats alltså fram till att den genre högstadieelever helst läser är 

fantasy. Hennes studie visar att högstadieelever totalt sett föredrar att läsa fantasy, spännande 

böcker, skräck/rysare, deckare, äventyrsböcker och kärleksromaner. Enligt Andersson läser 

pojkar och flickor fantasy av olika anledningar. Pojkarna gillar spänningen i 

fantasylitteraturen, flickorna läser fantasy för att koppla bort vardagen och för dess intressanta 

miljöbeskrivningar.
22

  

 Dagens ungdoms förkärlek för fantasylitteratur är något som även forskaren Olle 

Nordberg noterar i sin artikel ”Has Reading Fiction Become Mere Entertainment?”, 2013. 

Nordberg har i sin studie jämfört 18-åringars läsning år 2000 med år 2012 och sett att 

läsningen inte alls verkar ha konkurrerats ut av modernare medier – tvärtom ligger läsningen 

idag många 18-åringar varmt om hjärtat. Böckernas ställning verkar inte heller vara hotad av 

film. Ungdomarna 2012 menar att läsning av en bok ger en starkare upplevelse än att se en 

film. Nordberg menar dock att ungdomarna läser på ett annat sätt 2012 än vad de gjorde år 

2000. Dagens ungdom läser för att slappna av och underhållas och har inte alltid den 

nödvändiga distansen till den fiktiva världen. Ungdomarna 2012 föredrar att läsa 

fantasylitteratur framför andra genrer, över 50 % av ungdomarna svarar att fantasy är den 

genre de helst av allt läser. ”The increase in the fantasy genre [...] is dramatic, while classics 

and other fiction fall back. In 2012 more than 50 % of the students are point [sic!] out fantasy 

texts as great reading experiences in their essays (51 %).”
23

 Nordberg menar att orsaken till 

den dramatiska ökningen när det gäller läsningen av fantasy ligger i att ungdomarnas attityd 

gentemot läsningen har förändrats, inte genren i sig. Olle Nordberg avslutar sin artikel med att 

                                                 
20

 Lena Kåreland, Barnboken i samhället (Lund, 2013), s. 107. 
21

 Maria Andersson, Bokmal eller datanörd? En studie i högstadieelevers läs- och biblioteksvanor (Borås, 1999), 

s. 49. 
22

 Ibid, s. 9-27. 
23

 Olle Nordberg, ”Has Reading Fiction Become Mere Entertainment?” (Uppsala, 2013) s. 15. 
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konstatera att läsningen av skönlitteratur verkar spela en enbart underhållande roll i 

ungdomars liv idag: ”Has reading fiction to a large extent become mere entertainment for 

young people? According to this longitudinal study, it would seem so.”
24

 

   

2.3 Fantasylitteratur – inte bara för pojkar 

Många studier visar att det är vanligare att pojkar läser fantasylitteratur än att flickor gör det. 

Till exempel skriver Lena Kåreland i Barnboken i samhället, 2013, att många pojkar föredrar 

att läsa om spänning och action och att pojkar vanligen är mer förtjusta i fantasy än vad 

flickor är.
25

 Som nämnts tidigare konstaterar även Helen Schmidl att fantasylitteratur är en av 

de genrer som pojkar föredrar:  

 

Men vad ska då läsas i skolan? Fick pojkarna i min studie välja skulle litteraturundervisningen domineras 

av fantasylitteratur, äventyrsböcker och thrillers med spännande och fartfyllda intriger. Helst skulle 

texterna, om vi utgår från ett utvidgat textbegrepp, dessutom vara i form av filmer. Om flickorna istället 

fick bestämma skulle en stor del av texterna istället vara i bokform, verklighetsbaserade och gärna hantera 

existentiella frågor och problem. Men även många flickor tyckte om att läsa fantasy, thrillers och 

äventyrsskildringar, varför deras litterära repertoar generellt sett var bredare än pojkarnas.
26

 

 

I artikeln ”Trollkarlens lärlingar. Fantasykulturen och manlig identitetsutveckling”, 1994, 

beskriver Ulf Dahlquist, Tomas Lööv och Fredrik Miegel vilken roll fantasyns manliga hjältar 

kan spela när det gäller manlig identitetsutveckling. Enligt Dahlquist, Lööv och Miegel 

beskrivs i fantasylitteraturen ofta hur unga pojkar växer upp och utvecklas till unga män. 

Ungdomar kan i sin vilja att identifiera sig med olika fiktiva karaktärer utveckla sin 

personliga identitet. ”Fantasykulturen är en fiktiv värld som på ett spännande sätt beskriver 

kraftfulla karaktärer som framförallt pojkarna kan önskeidentifiera sig med. I Hjältemyten 

beskrivs en utvecklingsprocess som alla unga pojkar måste genomgå, dvs. att växa upp och bli 

en man.”
27

 Författarna menar att en av anledningarna till fantasylitteraturens popularitet är 

den i genren ständiga kampen mellan gott och ont, mellan rätt och fel. I varje valsituation 

finns ett givet val som är gott eller rätt. I fantasyn existerar inte vardagslivets inte sällan 

invecklade förhållande mellan rätt och fel.
28

  

                                                 
24

 Ibid, s. 16. 
25

 Kåreland, 2013, s. 87. 
26

 Schmidl, s. 323. 
27

 Ulf Dahlquist, Tomas Lööv & Fredrik Miegel, ”Trollkarlens lärlingar. Fantasykulturen och manlig 

identitetsutveckling”,  Att förstå ungdom. Identitet och mening i en föränderlig värld, red. Anders Löfgren & 

Margareta Norell (Stockholm, 1994), s. 43. 
28

 Ibid, s. 52. 
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 Beträffande Dahlquist, Lööv och Miegels artikel skriver Siv Johansson i sin 

magisteruppsats Fantasylitteratur – även för tjejer. Enkäter och intervjuer med läsare och 

icke-läsare av fantasy, 2001, följande: ”Om pojkar kan få undermedveten hjälp i sin 

psykologiska utveckling genom att läsa fantasy borde även flickor kunna få det.”
29

 Siv 

Johansson har i sin magisteruppsats undersökt huruvida fantasylitteraturen kan tilltala unga 

kvinnor idag samt hur fantasylitteraturen uppfattas av kvinnliga läsare. Johansson har 

genomfört en enkätundersökning bland flickor i årskurs 8 och där funnit att 40  % av flickorna 

någon gång har läst fantasy. Flickorna i Johanssons undersökning menar att det bästa med 

fantasy är spänningen. Andra orsaker till att läsa fantasylitteratur är enligt 

undersökningsgruppen att den ofta är förutsägbar och verklighetsfrämmande. Så mycket som 

13 % av flickorna läste fantasy ofta. Johansson fann i sin studie att flickor identifierar sig med 

personer i fantasylitteraturen på samma sätt som de identifierar sig med personer i annan 

skönlitteratur de läser. Fantasylitteraturen är alltså utan tvekan något som även flickor tilltalas 

av, menar Siv Johansson. 
30

 

 

2.4 Genren fantasy 

I detta avsnitt avser jag att precisera hur jag definierar begreppet fantasy samt redogöra för 

nyare forskning om fantasygenren. I Möte med barnboken, 2001, skriver Lena Kåreland att 

fantasy, eller den fantastiska berättelsen som hon också kallar genren, ”kännetecknas av att 

den ofta utspelar sig i två parallella världar, verklighetens och fantasins”.
31

 Jag anser dock att 

Kårelands definition inte är tillräckligt precis och föredrar den definition av fantasy som 

Steven Ekholm använder sig av i sin bok En guide till fantasy, 2000: ”En fantasyberättelse är 

en historia som innebär ett medvetet brott mot vår världs naturlagar och det som vi uppfattar 

som realistiskt, trovärdigt och förnuftigt. Denna berättelse kan utspelas i vår värld men kanske 

ännu oftare i en sekundär värld.”
32

 Begreppet den fantastiska litteraturen är enligt Ekholm ett 

mycket vidare begrepp än fantasybegreppet eftersom begreppet den fantastiska litteraturen i 

princip omfattar all icke-realistisk litteratur. I den fantastiska litteraturen ingår med andra ord 

allt från gudasagor, folksagor, spökhistorier, fantastiska resor och legender till fantasy, skräck, 

science fiction och magisk realism. Enligt Ekholm definieras fantasy bäst i jämförelse med 

sina syskongenrer skräck och science fiction. Det som skiljer fantasy från skräckgenren är att 

                                                 
29

 Siv Johansson, Fantasylitteratur – även för tjejer? Enkäter och intervjuer med läsare och icke-läsare av 

fantasy (Borås, 2001), s. 75. 
30

 Ibid, s. 2-69. 
31

 Lena Kåreland, Möte med barnboken (Stockholm, 2001), s. 81. 
32

 Steven Ekholm, En guide till fantasy  (Stockholm, 2000), s. 68f. 
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de övernaturliga inslagen i en skräckberättelse upplevs av läsaren som något onormalt och 

därmed skrämmande. I fantasy å andra sidan upplevs de övernaturliga inslagen som naturliga 

och logiska. Det som skiljer genrerna fantasy och science fiction åt är att det som sker i 

science fiction gör anspråk på att vara teoretiskt möjligt i en framtid.
33

  

 Ekholm delar vidare upp fantasy i ett stort antal undergenrer. I denna uppsats kommer 

jag dock att begränsa mig till att redogöra för de fyra undergenrer till fantasy som Annika 

Johansson tar upp i sin bok Världar av ljus, världar av mörker: fantasy och skräcklitteratur, 

2000. Johansson skiljer mellan dark fantasy, episk fantasy, heroisk fantasy och high fantasy. 

Dark fantasy beskriver Johansson som en hybridform mellan fantasy och skräck. Termen 

episk fantasy härrör till verkets längd och bredd. Episka fantasyberättelser är långa berättelser 

med många huvudpersoner och bred bakgrund.
34

 I heroisk fantasy utgör hjältedåd en viktig 

ingrediens.
35

 Ekholm skriver att: ”Det heroiska består i dessa berättelser i att söka upp och 

besegra det onda trots att det allt som oftast ser hopplöst ut.”
36

 High fantasy, slutligen, 

utspelar sig i en sekundär värld där folk med magiska egenskaper vandrar omkring. I high 

fantasyberättelser finns det oftast flera olika folkslag och kampen mellan gott och ont utgör 

vanligtvis kärnan av berättelsen. Huvudpersonen i high fantasy är sällan färdig från början 

utan växer under historiens gång. Dessa berättelser handlar ofta om vuxenblivande och 

Johansson menar att det antagligen är därför genren är så populär bland unga: ”[P]raktiskt 

taget all fantasy handlar om förändring och växande insikt.”
37

 

 Som nämnts tidigare utmärks genren fantasy av att dess berättelser ofta utspelar sig i en 

sekundär värld. Detta gäller speciellt undergenren high fantasy. Ann Boglind och Anna 

Nordenstam skriver i Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 

barn- och ungdomslitteratur, 2010, att ”[f]antasylitteratur, eller i varje fall det som benämns 

’high fantasy’, inkluderar alltid en annan värld i en eller annan form och det finns en passage 

mellan världarna.”
38

 Denna andra, eller sekundära, värld kan förekomma i tre olika grader. I 

den första graden utspelar sig historien i en värld som är helt och hållet fantastisk. Ett exempel 

på detta är J R R Tolkiens verk Sagan om Ringen där berättelsen och dess karaktärer hela 

tiden rör sig i en magisk värld. I den andra graden utspelar sig historien i två parallella 

världar, den verkliga världen och en fantastisk värld. Mellan dessa två världar finns det en 

                                                 
33
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passage. Ett exempel på detta är C S Lewis böcker om Narnia där huvudkaraktärerna 

förflyttar sig mellan de två olika världarna via en magisk garderob. I den tredje graden 

utspelar sig historien enbart i den verkliga världen men där har magiska element trängt in. Ett 

exempel på detta är Stephenie Meyers böcker i serien Twilight där handlingen utspelar sig 

helt i vår värld men där vampyrer och varulvar existerar vid sidan av människorna.
39

 

Fantasyberättelser som utspelar sig i den tredje graden har blivit allt vanligare på senare tid. 

Detta är något som forskaren Maria Nikolajeva förutsåg tidigt. Redan år 1988 menade 

Nikolajeva att fantasyberättelser som utspelar sig i det som ovan benämns som tredje graden 

blir allt vanligare. Nikolajeva skriver följande i The magic code. The use of magical patterns 

in fantasy for children: “The secondary world has become more elusive, its relation to the 

primary world more sophisticated. The boundaries between closed, open and implied worlds 

are merging and dissolving.”
40

 

 

2.5 Den moderna fantasyn: vampyrberättelsen 

Ann Boglind och Anna Nordenstam beskriver en fantasyvåg som tagit ett starkt grepp om den 

moderna barn- och ungdomslitteraturen. Denna fantasyvåg började med utgivningen av 

böckerna om Harry Potter, den nya översättningen av Sagan om ringen samt Pullmans serie 

Den mörka materian och har följts av ett slagkraftigt vampyrtema, som genomsyrat både 

barn- och ungdomslitteraturen.
41

 Det litterära vampyrtemat startade med Stephenie Meyers 

fyra böcker i serien Twilight, i vilken den första delen Om jag kunde drömma utkom år 2006. 

Twilight-serien handlar om den 17-åriga Bella som förälskar sig i vampyren Edward. Kärlek 

blandas med spänning och erotik kombineras med dramatik, en blandning som har fascinerat 

en hel värld av läsande tonårstjejer.
 42

 Rebecca Housel och Jeremy Wisnewski menar i 

Twilight and Philosophy. Vampires, Vegetarians and the Pursuit of Immortality, 2009, att en 

av orsakerna till Twilight-seriens enorma framgångar ligger i att böckerna tar upp centrala 

livsfrågor:  

 

The Twilight saga is full of love and death, as well as a host of other topics central to the way we 

understand ourselves and navigate the world. Philosophical issues permeate the pages of the Twilight 

                                                 
39
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40
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books. Bella and Edward are mirror for our greatest fears and hopes-for all that can go right with our lives 

and all that can go wrong. They are human condition writ large, there for our reflection and exploration.
43

    

 

Boglind och Nordenstam kallar Twilight för en bekymmersam kärlekssaga snarare än en 

läskig vampyrberättelse. Serien tar upp en rad teman som tilltalar en ung publik – som kärlek, 

liv, död och vuxenblivande. ”Twilight betyder skymning, det vill säga gränsen mellan ljus och 

mörker, och titeln kan tolkas som att protagonisten Bella befinner sig i gränslandet mellan 

barn och vuxen.”
44

 Genom sitt kärleksförhållande med vampyren Edward får Bella kontakt 

med en tillvaro som ingen annan människa har möjlighet till. Boglind och Nordenstam menar 

att en av anledningarna till seriens popularitet ligger i att något sådant kan hända Bella, en 

flicka som i böckerna beskrivs som högst vardaglig: ”Kan det hända Bella kan det hända vem 

som helst som längtar efter ett spännande liv.”
45

 Bella kan liknas vid den fula ankungen som 

blir en svan - passande nog heter hon också Swan i efternamn.
46

  

 Även Lena Kåreland har i sin bok Barnboken i samhället uppmärksammat det som 

Boglind och Nordenstam kallar fantasyvågen i barn- och ungdomslitteraturen. Kåreland ser 

flera paralleller mellan Twilight-serien och böckerna om Harry Potter. I båda bokserierna 

drömmer huvudpersonen om kärlek och bekräftelse. Kåreland kallar dessa bokserier för 

ankungesagor: ”Den hunsade och olycklige Harry Potter blir en ansedd trollkarl, och den 

blyga, litet klumpiga Bella Swan upplever en kärlekshistoria med den stilige Edward. Båda 

berättelserna har tydliga sagodrag, där kampen mellan gott och ont är särskilt 

framträdande”.
47

 

 

2.6 Vad är det som lockar med fantasy? 

Att det har blivit allt viktigare att ta ställning till frågan om varför man ska läsa skönlitteratur i 

ljuset av vår tids kulturella och medieteknologiska mångfald är något Magnus Persson 

diskuterar i Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen, 2007. Anledningarna till att läsa skönlitteratur kan vara många. Till exempel 

skriver Persson: ”Litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och utmana. Den kan 

underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss att se på verkligheten med nya ögon eller erbjuda 
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verklighetsflykt.”
48

 Persson resonerar här kring skönlitteratur i stort men ovanstående citat 

kan naturligtvis även tillämpas på genren fantasy. Fantasylitteraturen blir ofta beskylld för att 

erbjuda inget annat än en stunds flykt från verkligheten. Lloyd Alexander lär dock ha sagt: 

”Fantasy is hardly an escape from reality. It is a way of understanding it.”
49

  

 John-Henri Holmberg skriver vidare i boken Fantasy. Fantasylitteraturens historia, 

motiv och författare, 1995, att dagens moderna värld ställer stora krav på kunskaper, 

konsekvensmedvetenhet, förnuftsmässighet och realism. Fantasylitteraturen kan erbjuda en 

stunds frihet från den enorma komplexitet som präglar vår verklighet. Enligt Holmberg är 

fantasy är ett annorlunda sätt att närma sig verkligheten. Han anser vidare att fantasyn inte bör 

förknippas med dagdrömmeri utan med drömmar.
50

 Även Ann Boglind och Anna Nordenstam 

menar att fantasylitteraturens fantasivärldar erbjuder läsarna möjligheter att med hjälp av sin 

fantasi bearbeta sina egna drömmar och problem.
51

  

 Enligt Lena Kåreland behöver fantasi och realism inte nödvändigtvis utesluta varandra. 

Det går inte att sätta likhetstecken mellan fantasi och eskapism eller verklighetsflykt. Istället 

menar Kåreland att de fantastiska berättelserna ofta har ett politiskt eller socialt budskap och 

på många sätt speglar verkligheten. Kåreland citerar i sin bok Ying Toijer Nilsson: ”Diktade 

och mytiska världar är stilmedel författare använder för att komma under verklighetens yta, 

inte för att fly ifrån den.”
52

  

 I likhet med Boglind och Nordenstam samt Kåreland resonerar John-Henri Holmberg 

kring anledningarna till att många läsare väljer just fantasylitteratur. Holmberg menar att en 

av anledningarna till att fantasylitteraturen attraherar en så pass stor publik ligger i att den 

enskilda individen i många fantasyverk spelar en ödesmättad roll för världens framtid: 

 

Med andra ord ligger världens öde i många av de mest populära fantasyromanerna i händerna på individer 

som är små, hjälplösa, föraktade eller utstötta, men som utan att själva känna till det antingen bär på 

magiska krafter som ger dem väldig makt, har egenskaper som andra saknar eller – ungefär som hjälten i 

Astrid Lindgrens Mio, min Mio - visar sig vara bortrövade tronarvingar.
53
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En del av fantasylitteraturens attraktionskraft ligger enligt Holmberg i läsarens möjlighet i att 

identifiera sig med den lilla människan som, trots sitt underläge, förgör ondskan och 

därigenom vinner omvärldens beundran.
54

 

 Jag skulle vilja avsluta denna forskningsöversikt med att återge Siv Johanssons ord om 

varför fantasylitteraturen lockar så många läsare. Johansson menar att fantasyns 

huvudpersoner går igenom samma dilemman som vi själva konfronteras med på vår väg till 

vuxenlivet: 

 

De stora livsfrågorna om vem jag är, vart jag är på väg, vad som är ont och gott, rätt och fel bearbetas 

undermedvetet. Ungdomarna ska hitta sin egen identitet som man eller kvinna och sin plats i tillvaron. De 

söker idoler, förebilder att härma och se upp till, personer som står för det som man själv vill kämpa för. 

Kanske kan fantasy ge sådana positiva idoler genom att skildra tonåringars mognadsprocesser, som 

blandas med spänning, magi och ibland lite romantik.
55

  

 

2.7 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Jag har i ovanstående forskningsöversikt redogjort för statistik och studier som rör ungdomars 

läsning, både av skönlitteratur i stort samt läsning av genren fantasy. Jag har vidare gjort en 

litteraturstudie av fantasylitteraturen och berört flickor och pojkars läsning av fantasy samt 

den så kallade nya fantasylitteraturen i form av vampyrberättelsen. Dessutom har jag 

resonerat kring möjliga anledningar till att fantasylitteraturen lockar så pass många läsare. I 

den följande resultatredovisningen kommer jag att presentera resultaten av min empiriska 

undersökning och belysa mina resultat med hjälp av den tidigare forskningen jag presenterat 

här.  
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3. Material och metod 

Den metod som använts i uppsatsen är dels en empirisk undersökning, dels litteraturstudier. 

Min empiriska undersökning består av en enkätundersökning som jag har genomfört i årskurs 

tre på gymnasiet för att ta reda på gymnasieungdomars förhållande till fantasy. Anledningen 

till att jag har valt enkätundersökning som metod är att jag ville få in jämförbara svar från 

relativt många elever. Min enkät (bilaga 1) består av 15 frågor uppdelade i två avdelningar. 

Den första avdelningen innehåller 10 frågor och behandlar ungdomars fritidsläsning i 

allmänhet medan enkätens andra avdelning, som innehåller fem frågor, handlar specifikt om 

läsning av fantasylitteratur. Enkätens andra del besvaras enbart av elever som har läst 

fantasylitteratur. I min enkät har jag använt mig av både kvantitativa och kvalitativa frågor. 

Jan Trost skriver i Enkätboken, 2012, att kvantitativa enkäter används för att återge frekvenser 

eller procentsatser medan kvalitativa enkäter används för att hitta mönster eller förstå 

människors sätt att resonera och reagera.
56

 För att besvara mina frågeställningar på bästa sätt 

har jag alltså valt att kombinera dessa två metoder. 

 Utöver min empiriska undersökning har jag också genomfört en litteraturstudie av 

fantasylitteraturen som genre. 

 

3.1 Empirisk undersökning 

För att säkerställa att det inte fanns några oklarheter i min enkät gjorde jag till att börja med 

en pilotstudie där jag lät jag tio gymnasieelever, fem flickor och fem pojkar, svara på frågorna 

i min i enkät. Min empiriska undersökning genomfördes sedan under oktober 2013 på en 

gymnasieskola med inriktning mot praktiska program i en medelstor stad i södra Sverige. På 

skolan går totalt cirka 1000 elever. Jag har träffat två klasser, totalt 46 elever, som alla gick i 

årskurs tre på hantverksprogrammet. Jag besökte varje klass cirka 15 minuter och alla elever i 

respektive klass har svarat på min enkät. Anledningen till att jag genomförde min 

enkätundersökning i just dessa två klasser var att deras lärare och rektor var positiva till att ta 

emot mig. Något jag inte var medveten om innan jag besökte skolan var att könsfördelningen 

på programmet var mycket sned. Därför är det 41 flickor som svarat på min enkät men bara 

fem pojkar. Detta påverkar naturligtvis resultatet. 

 Då eleverna som deltagit i min studie alla har fyllt 18 år behövdes inget godkännande 

från målsman. Däremot har skolans rektor i förväg godkänt mitt besök på skolan och granskat 

min enkät. Vid mitt besök i klasserna har jag läst upp mitt missivbrev (bilaga 2) och förklarat 
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syftet med undersökningen samt poängterat att det är valfritt att delta i enkätundersökningen. 

Jag har också muntligt förtydligat vilken betydelse jag har lagt i de olika texttyper som 

återfinns under fråga ett i min enkät och de olika genrer som nämns under fråga tre. 
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4. Redovisning och analys av enkätundersökningen 

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet av min enkätundersökning samt analysera 

resultatet i ljuset av den tidigare forskningen som jag har redogjort för. Jag kommer att 

analysera de svar jag har fått i samma ordning som de presenteras i enkäten. Det totala antalet 

elever som deltagit i min undersökning är 46, varav 41 är flickor och fem är pojkar. Samtliga 

elever går i årskurs tre på hantverksprogrammet på gymnasiet. Även om könsfördelningen är 

mycket skev kommer jag att särskilja flickors och pojkars svar i min resultatredovisning då 

jag vill kunna jämföra mina resultat med den statistik jag redogjort för i den tidigare 

forskningen. 

 

4.1 Allmänna frågor om elevernas fritidsläsning 

4.1.1 Fråga 1: Vad brukar du läsa när du läser på fritiden? 

Denna fråga, som redovisas i Diagram 1, ger en bild av vad eleverna läser när de läser på 

fritiden. Jag är främst intresserad av att se hur stor andel av eleverna som läser skönlitteratur 

på fritiden. Detta resultat är mycket intressant att relatera till hur stor andel av eleverna som 

läser just fantasylitteratur.  

 

 

 Diagram 1 

 

Även om det inte går att dra några större slutsatser utifrån detta resultat då antalet pojkar som 

deltagit i min undersökning är så pass få, är det intressant att notera att pojkarna läser 

skönlitteratur på fritiden i större utsträckning än vad flickorna gör. Hela 80 % av pojkarna 

läser skönlitteratur på fritiden medan siffran bland flickorna ligger på 51 %; alltså bara drygt 
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hälften av flickorna i min undersökning läser skönlitteratur på fritiden. Det är värt att här 

poängtera att eleverna som deltagit i min studie studerar på ett yrkesprogram, vilket gör mitt 

resultat ännu mer överraskande. Detta resultat går helt emot tidigare forskning som visar att 

flickor över lag är mer aktiva bokläsare än vad pojkar är, till exempel Ulla Johnsson-Smaragdi 

och Annelis Jönsson undersökning av hur 11-12-åringars och 15-16-åringars läsvanor 

förändrats under de senaste 25 åren. Eleverna i min studie är lite äldre, 18 år, än vad eleverna i 

Johnsson-Smaragdi och Jönssons undersökning är men jag anser att det ändå är relevant att 

jämföra våra resultat. Enligt Johnsson-Smaragdi och Jönsson läser 75-80 % av ungdomarna 

skönlitteratur, åtminstone ibland. Detta stämmer väl överens med resultatet bland pojkarna i 

min studie men inte med flickorna.
57

 

 Flickorna i min undersökning läser tidningar i större utsträckning än vad de läser 

skönlitteratur. Hela 63 % av flickorna och 60 % av pojkarna läser tidningar på fritiden. 

Andelen tidningsläsare bland flickorna och pojkarna är alltså ungefär lika stor. Det är dock 

bara bland pojkarna som vi finner läsare av serietidningar. En av pojkarna, 20 %, läser 

serietidningar på fritiden. Det är också intressant att notera att 60 % av pojkarna läser 

faktaböcker, medan den siffran bland flickorna är 0 %. Varken flickorna eller pojkarna läser 

lyrik överhuvudtaget. 32 % av flickorna har dock angett att de läser andra texter än de 

alternativ jag angivit. Flickorna har här namngett ett antal tidningar som de läser som till 

exempel Frida, VeckoRevyn och Solo. En flicka har angett att hon läser skvaller och en annan 

har bara skrivit artiklar. En flicka har skrivit One Direction, namnet på en känd popgrupp, 

som exempel på andra texter. Jag vet inte vad hon menar med detta, kanske syftar hon på 

låttexter av One Direction. 7 % av flickorna har under andra texter angett sms. 2 %, dvs. en 

flicka, har angett internet och en flicka har skrivit bloggar som exempel på andra texter. Med 

tanke på resultatet av Statens medieråds rapport från 2013, som visade att 91 % av 17-18-

åringar använder internet varje dag, gissar jag att andelen elever som läser texter på internet är 

mycket högre än vad mitt resultat visar.
58

 Eleverna i min undersökning har bara inte 

förknippat internet med läsning och texter. 

 

4.1.2 Fråga 2: Hur ofta läser du skönlitteratur? 

Denna fråga ger en bild av hur ofta eleverna läser skönlitteratur på fritiden. Som visas i 

Diagram 2 läser huvuddelen av flickorna, 54 %, 1-2 böcker per år. Huvuddelen av pojkarna, 
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40 %, läser 2-3 böcker per halvår. Även här förefaller alltså pojkarna läsa mer skönlitteratur 

än vad flickorna gör. Andelen av eleverna som aldrig läser är bland flickorna 24 % och bland 

pojkarna 20 %. Här följs alltså resultaten av pojkar och flickor åt. 

 

 

 Diagram 2 

 

 Resultatet av min undersökning går tvärtemot vad Ulf Fredriksson sett i sin studie av 

hur 15-åringars läsning förändrats mellan år 2000 och 2009. Fredriksson konstaterade att 

flickor läser betydligt oftare än vad pojkar gör.
59

 Pojkarna i min studie läser däremot 

skönlitteratur något oftare än flickorna. Än en gång gäller Fredrikssons studie ungdomar 

något yngre än de som deltagit i min enkätundersökning men det är ändå intressant att 

jämföra.  

 Även andelen elever som uppgett att de aldrig läser skönlitteratur, 24 % av flickorna 

och 20 % av pojkarna, är intressant att jämföra mot vad Ulla Carlsson skrivit i Läsarnas 

marknad, marknadens läsare. Enligt Carlsson är andelen som aldrig läser i befolkningen 11-

12 %.
60

 Andelen icke-läsare är alltså betydligt högre i min studie än i Carlssons.  

 

4.1.3 Fråga 3: När du läser skönlitteratur, vilken typ av böcker tycker du mest om att läsa? 

Under denna fråga har eleverna fått kryssa i maximalt tre alternativ. Elevernas svar fördelade 

sig enligt Diagram 3. Bland pojkarna är deckare den vanligaste genren, följd av fantasy och 

realistiska romaner. Deckare läses av så mycket som 80 % av pojkarna. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att det totala antalet svarande pojkar endast är fem stycken. Fantasy och 
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realistiska romaner läses av 40 % av pojkarna. Bland flickorna däremot dominerar 

ungdomsböcker, som läses av 56 %, följt av böcker om kärlek och deckare, som båda läses av 

nästan hälften av flickorna, 49 %. Realistiska romaner och fantasy, som enligt tidigare 

forskning brukar dominera flickors läsning, återfinns i min undersökning först på fjärde och 

femte plats. 29 % av flickorna läser fantasy och 20 % läser realistiska romaner. Det är 

intressant att notera att realistiska romaner hamnar så pass långt ner på flickornas lista över 

vilken genre de föredrar. En av anledningarna till detta kan ligga i att genren ungdomsböcker 

har hamnat högst upp på flickornas lista. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan 

ungdomsböcker och realistiska romaner då många ungdomsböcker eftersträvar realism. 

 

 

  Diagram 3 

 

 En lång rad forskare, som till exempel Annette Årheim, Christina Olin-Scheller, Helen 

Schmidl och Lena Kåreland, har påtalat att dagens ungdom, och speciellt flickor, föredrar att 

läsa realistiska romaner, eller faktion som genren också kallas.
61

 Detta stämmer väl överens 

med mitt resultat som visar att flickor föredrar att läsa ungdomsböcker, då många 

ungdomsböcker är av typen realistiska. Endast 20 % av flickorna i studien har dock 

uttryckligen angett att de har en preferens för realistiska romaner. Däremot säger sig 40 % av 

pojkarna föredra att läsa realistiska romaner. 

 Då min uppsats har som syfte att undersöka fantasylitteraturens roll i 

gymnasieungdomars fritidsläsning är jag naturligtvis främst intresserad av hur stor andel av 

eleverna som föredrar fantasygenren. 40 % av pojkarna föredrar att läsa fantasy. Bland 
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flickorna hamnar den siffran på 29 %. Detta resultat är intressant att jämföra med Olle 

Nordbergs studie från 2012 där han fann att 51 % av ungdomarna föredrog att läsa 

fantasylitteratur.
62

  

 Något som är uppseendeväckande är att eleverna i min undersökning i så pass hög 

utsträckning väljer att läsa deckare. Deckare som genre hamnar inte i topp i någon annan av 

den forskning jag har presenterat. Endast i Maria Anderssons magisteruppsats nämns deckare 

som en genre som ungdomar läser, tillsammans med fantasy, spännande böcker, 

skräck/rysare, äventyrsböcker och kärleksromaner.
63

 

 

4.1.4 Fråga 4: Vad vill du helst läsa om? 

Syftet med denna fråga är att ta reda på mer specifikt vad ungdomar helst väljer att läsa om, 

inte bara vilken genre de föredrar. Jag börjar med att redovisa flickornas svar. 14 stycken, 34 

%, av flickorna har angett att de vill att läsa verklighetsbaserade böcker. Detta går att jämföra 

med att endast 20 % av flickorna kryssat i realistiska romaner på föregående fråga. Troligtvis 

har inte flickorna förstått begreppet realistiska romaner, trots att jag gick igenom de olika 

texttyperna innan genomförandet av enkäten. Här har flickorna skrivit att de tycker om att läsa 

självbiografier och om ”tragiska livsöden” och menar att man lär sig genom andras 

erfarenheter. Att berättelserna hänt på riktigt anges också som skäl till att läsa 

verklighetsbaserade böcker. Flickornas svar på denna fråga ligger i linje med den tidigare 

forskningen som visar att faktion är den genre flickor föredrar att läsa. Årheims konstaterande 

att ”sanna historier” och dokumentära berättelser ger upphov till lustkänslor verkar stämma 

även för flickorna som deltog i min undersökning.
64

 

 12 flickor, 24 %, har angett att de vill läsa spännande böcker, de har dock inte 

specificerat hur en spännande bok är. Andra svarskategorier som förekommer under denna 

fråga är kärlek, deckare, mode, skönhet och kändisar samt ungdomsböcker. 

 Fem av flickorna, 12 %, har angett att de föredrar att läsa om någonting annorlunda eller 

overkligt. Här är det motsatsen till verklighetsbaserade böcker som eftersöks. ”Det spelar inte 

så stor roll, bara man får läsa om något nytt och intressant som inte påminner om mitt liv. 

Man vill läsa om något annorlunda. Så att man kommer in i någon annans värld.” skriver en 

av flickorna. En annan skriver: ”Fantasy! Jag älskar vampyrer, varulvar och häxor. Jag gillar 

att tänka mig in i en annan värld en [sic!] denna.” 
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 Pojkarnas svar på fråga fyra ligger i linje med deras svar på fråga tre. Här dominerar 

genren deckare och två av pojkarna skriver att man vill läsa om något spännande. Ingen av 

pojkarna nämner fantasylitteratur.  

 

4.1.5 Fråga 5: Hur är en riktigt bra bok enligt dig? 

Genom denna fråga vill jag få förståelse för hur ungdomarna tycker att en riktigt bra bok ska 

vara. Vad är det som fångar dem och får dem att fortsätta läsa? Jag börjar med att redovisa 

flickornas svar. Hela 15 flickor, 32 %, har svarat att en riktigt bra bok är spännande. En av 

flickorna skriver: ”Den måste vara spännande, något som driver en till att läsa ut boken för att 

t.ex. få veta hur det går.” Denna typ av kommentar återkommer hos flera av flickorna. Det 

näst vanligaste svaren är att boken ska vara intressant och händelserik. Fem av flickorna anser 

att en riktigt bra bok handlar om kärlek, gärna förbjuden sådan. Lika många flickor skriver att 

det är viktigt att kunna leva sig in i boken. Flickorna vill ”känna sig som en del av 

berättelsen” eller som en annan flicka uttrycker sig: ”När man känner igen sig, kan relatera 

och inte kan sluta läsa för man vill veta slutet.” Några av flickorna menar att en riktigt bra bok 

gärna får ha oväntade vändningar eller oförutsägbara händelser. Exempel på andra viktiga 

egenskaper hos en riktigt bra bok är enligt flickorna att den är rolig, sorglig, enkel, kort, 

trovärdig, inspirerande och har ett bra budskap. Flickorna anser också att början och slutet på 

en bok är viktigt. Boken ska fånga läsaren direkt och inte ha för lång introduktion. Slutet 

måste också vara bra, annars kan det som en flicka skrev ”förstöra hela boken”. 

 Även två av pojkarna betonar hur viktigt det är att en bok har en bra början och ett bra 

slut. En av pojkarna skriver: ”Det får aldrig bli tråkigt att läsa boken, då har författaren 

misslyckats enligt mig. Boken ska även ha ett bra och konkret slut. Om jag läser en bok som 

inte har ett riktigt slut, kan jag tycka att jag läst boken i onödan.” Andra viktiga egenskaper 

hos en riktigt bra bok är enligt pojkarna att den är händelserik, spännande och underhållande 

samt att den har en röd tråd. 

 Min undersökning har flera likheter med Karin Lövgrens studie av flickors läsning av 

romantikböcker. Flickorna i Lövgrens studie poängterade att det inte räckte med att böckerna 

skulle handla om kärlek – de skulle innehålla spänning också.
65

 Också en tredjedel av 

flickorna i min undersökning menade att en bok måste vara spännande för att anses riktigt bra.  
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4.1.6 Fråga 6 och fråga 7: Vilken är den bästa bok du läst? och Vad var det som gjorde just 

den boken så bra? 

Jag har valt att redovisa fråga sex och sju tillsammans då de hänger samman. Böckerna är 

grupperade efter vilken genre de tillhör. Flickorna visar med sina favoritböcker bredd på sin 

läsning. Den genre som förekommer oftast bland flickornas svar är ungdomsböcker. 10 

flickor, 24 %, namngav en ungdomsbok som den bästa bok de läst. Flera flickor namngav 

böcker av Katarina von Bredow och Denise Rudberg, två kända svenska författare som 

skriver för ungdomar. Om Som jag vill vara av Katarina von Bredow skriver en av flickorna: 

”Den var intressant och händelserik och man kunde känna igen sig själv i den ibland.” Ett 

bokval som stack ut under genren ungdomsböcker var Deluxe av Anna Godbersen. Deluxe är 

första delen i en bokserie vars handling utspelar sig i slutet av 1800-talet. Just den historiska 

aspekten tilltalade denna flicka: ”Jag gillar böcker (och filmer) som utspelar sig på 1700-1800 

tiden med vackra kläder och så. Gillar att läsa om en annan tid.” En annan flicka ansåg att 

böckerna Shoo bre, Shoo len och Shoo mannen av Douglas Foley var de bästa böckerna hon 

läst eftersom de berättade om hur ungdomar har det idag. Även en av pojkarna angav Douglas 

Foleys böcker Shoo bre, Shoo len och Shoo mannen som de bästa böcker han läst. Hans 

motivering löd: “Handlar om ungdomar och deras vardag, skolan, sina problem, hur det är att 

vara invandrare osv.” Just dessa böckers verklighetstrogna beskrivning av ungdomars vardag 

verkar vara det som tilltalar både flickor och pojkar.  

 Sju av flickorna, 17 %, har nämnt en fantasybok som exempel på den bästa boken de 

har läst. Twilight-serien har fått fyra röster och flera av flickorna nämner att en av 

anledningarna till att de tycker om dessa böcker är författaren Stephenie Meyer. En flicka 

skriver om Ljudet av ditt hjärta, tredje delen i serien Twilight: ”De innehåller spännande och 

romantiska händelser. Och så är det fantasy så man hamnar i en annan värld. Och Stephenie är 

en sån extremt bra författare så tiden bara försvinner när man läser och man sugs in i 

historian.” En annan fantasybok som nämnts är De odödligas regler av Julie Kagawa, även 

den en bok i vampyrgenren. Om denna bok skriver en flicka: ”Jag ville fortsätta läsa hela 

tiden! Och den innehåller vampyrer, vilket alltid är positivt.” Även fantasyserierna Narnia av 

C S Lewis och De utvalda av Kristin Cashore utgör favoriter hos två av flickorna. Bland 

pojkarna nämns endast en fantasybok som favorit; Harry Potter-serien av JK Rowling. 

Böckerna om Harry Potter är enligt en pojke så bra att de är värda att läsas om och om igen. 

 Av flickornas svar på mina tidigare frågor har det framgått tydligt att många flickor 

tycker om att läsa verklighetsbaserade böcker. Fem av flickorna i min undersökning har också 

angett en självbiografi som exempel på den bästa boken de har läst. Två flickor menade att 
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Pojken som kallades det av Dave Pelzer är den bästa bok de har läst: ”Det gjorde ont att läsa 

den, att få en inblick hur barn i världen har/haft det i hemmet. Att den var verklighetsbaserad 

och en självbiografi.” Andra självbiografier som omnämnts är Ego girl av Carolina Gynning 

och Jag överlevde! av Mietek Grocher. 

 Intressant att notera är att fyra flickor angett titlar som räknas till genren science fiction 

som exempel på den bästa bok de har läst – detta trots att endast en flicka, 2 %, angett science 

fiction som exempel på en texttyp som hon tycker om att läsa under fråga tre. Två av 

flickorna har Stephenie Meyers science fictionroman skriven för vuxna Genom dina ögon 

som favorit. En annan flicka menar att den bästa bok hon läst är Hungerspelen av Suzanne 

Collins. Anledningen till detta är enligt henne att ”[m]an fick följa en tjej i min ålder och hur 

hon tvingas leva i en hemsk framtid. Handlingen är unik och annorlunda vilket gör att man 

vill veta mer”. Också en av pojkarna nämner Hungerspelen under denna fråga. Fyra av 

flickorna i min undersökning anser att Femtio nyanser av honom av E L James är den bästa 

bok de har läst. Jag har placerat denna roman under genren romantisk litteratur, även om den 

ligger på gränsen mot erotisk litteratur. Att boken är spännande och innehåller kärlek anges 

som orsaker till dess popularitet. En av de genrer som var mest populär hos ungdomarna 

under fråga tre var deckare. Trots det är det bara en flicka, och ingen av pojkarna, som har 

skrivit titeln på en deckare under fråga sex. Den enda deckare som omnämnts, med 

motiveringen att den var ”väldigt spännande och svår att lägga ifrån sig”, är Hypnotisören av 

Lars Kepler.   

 Det är tydligt att de elever som ingår i min undersökning har bristande genrekunskaper. 

De har inte haft tillräckliga kunskaper om de olika genrerna för att fylla i fråga tre om vilken 

typ av böcker de tycker om att läsa, detta trots att jag gick igenom de olika genrerna muntligt 

innan eleverna fyllde i enkäten. Elevernas bristande kunskaper om genre har lett till att svaren 

på de första frågorna i min enkätundersökning har blivit missvisande. Detta blir tydligt när jag 

jämför elevernas svar på de första frågorna med vad de har svarat på denna fråga. Enligt min 

uppskattning, utifrån min tolkning av enkätsvaren, är det till exempel mer än 20 % av 

flickorna som föredrar att läsa realistiska romaner. Jag estimerar också att det är fler elever 

som tycker om att läsa science fiction än vad som redovisats under fråga tre, då fyra av 

flickorna namngett en bok i genren science fiction som exempel på den bästa bok de har läst.  
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4.2 Frågor om fantasyläsning på fritiden 

4.2.1 Fråga 8: Brukar du läsa fantasylitteratur? 

Som nämnts tidigare har 40 % av pojkarna och 29 % av flickorna angett fantasy som en av de 

genrer de tycker om att läsa under fråga tre. Deras svar på fråga åtta, om de brukar läsa 

fantasylitteratur, stämmer dock inte helt överens med deras svar på fråga tre. Som visas i 

Diagram 4 har 20 % av pojkarna och 37 % av flickorna angett att de brukar läsa 

fantasylitteratur på fråga åtta. Det är alltså färre av pojkarna men fler av flickorna som anger 

att de brukar läsa fantasy när de får frågan direkt. Anledningen till denna diskrepans tror jag 

ligger i elevernas bristande genrekunskaper, vilket jag diskuterade under föregående fråga.   

 

1
 

Diagram 4 

1
 Det fanns fyra svarsalternativ på fråga 8 men pojkarna har inte använt fler än två svarsalternativ. 

 

Det är intressant att jämföra dessa siffror med den statistik som jag har redogjort för under 

rubriken tidigare forskning. Olle Nordberg fann ju i sin studie av 18-åringars läsning att 51 % 

av eleverna pekade ut fantasy som den genre de helst av allt läste. Detta stämmer inte alls 

överens med resultatet av min enkätundersökning. En av orsakerna till denna diskrepans kan 

ligga i att eleverna som ingick i Nordbergs studie till största delen gick på studieförberedande 

program medan eleverna i min undersökning alla studerar på ett praktiskt program.
66

 Min 

personliga erfarenhet som lärare säger mig att elever på studieförberedande läser mer 

skönlitteratur över lag än vad elever på praktiska program gör. 

 Det är även intressant att jämföra resultatet av min undersökning med Siv Johanssons 

studie av flickors läsning av fantasylitteratur. Av flickorna som ingick i Johanssons studie 

hade 40 % någon gång läst fantasy och 13 % av flickorna läste fantasy ofta. I min 
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undersökning svarade 37 % av flickorna att de brukar läsa fantasylitteratur, även om en del av 

dessa flickor har svarat att de sällan läser fantasy. 10 % av flickorna läser fantasy ofta, jämfört 

med 13 % av Johanssons flickor.
 67

 Resultatet av min undersökning ligger alltså väldigt nära 

resultaten i Johanssons studie. 

 Både Lena Kåreland och Helen Schmidl menar att fantasy som genre i allmänhet är 

populär bland pojkar.
68

 Detta är något som dock inte framkommer i min enkätundersökning, 

där endast 20 % av pojkarna svarar att de brukar läsa fantasy. Jag är dock medveten om att det 

inte går att dra några större slutsatser utifrån mitt resultat då antalet pojkar som deltagit i 

enkätundersökningen är så få. 

 Slutligen är det också intressant att jämföra hur stor andel av flickorna och pojkarna 

som läser fantasylitteratur med hur stor andel av flickorna och pojkarna som angett att de läser 

skönlitteratur över huvud taget på den första frågan, fråga ett. 51 % av flickorna och 80 % av 

pojkarna har angett att de brukar läsa skönlitteratur på fritiden. Genom att jämföra dessa 

siffror med hur många som har angett att de brukar läsa fantasy, 37 % av flickorna och 20 % 

av pojkarna, visar det sig att en väldigt stor andel av flickorna som läser skönlitteratur på 

fritiden, hela 73 %, också läser fantasylitteratur. Pojkarnas siffror målar upp en helt annan bild 

där 25 % av de pojkar som läser skönlitteratur på fritiden också har angett att de brukar läsa 

fantasylitteratur. Om jag jämför dessa siffror med Olle Nordbergs och Siv Johanssons statistik 

blir intrycket helt annorlunda. 73 % av flickorna i min undersökning, de som överhuvudtaget 

läser skönlitteratur, läser fantasy jämfört med Nordbergs 51 % och Johanssons 40 %.
69

 Utifrån 

detta perspektiv är en mycket större andel av flickorna i min studie fantasyläsare. Bland 

pojkarna däremot, läser en betydligt mindre andel fantasylitteratur i jämförelse med 

Nordbergs och Johanssons resultat. 

 

4.2.2 Fråga 9: Om du inte läser fantasylitteratur, vilken är orsaken till det? 

Pojkarnas svar på denna fråga är relativt kortfattade och de svarade i termer som att det är 

tråkigt, att de hellre ser på film eller att de inte gillar sådant. En av pojkarna skrev dock att 

han ville läsa verklighetsbaserade berättelser: ”Jag vill läsa saker som bygger på verkliga 

händelser. Om jag läser en påhittad historia ska den vara så pass realistisk att den kan utspela 

sig på riktigt.” 
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 En stor andel av flickorna, 32 %, svarade att anledningen till att de inte läser fantasy är 

de inte tycker om att läsa om overkliga saker. En av flickorna skrev dock: ”Oftast tycker jag 

inte om när det är overkligt (med undantag för twilight)” vilket tyder på att den moderna 

fantasylitteraturen, där magiska element trängt in i den verkliga världen, läses även av 

ungdomar som inte läser fantasy i övrigt. 21 % av flickorna menade att fantasylitteratur är 

ointressant och lika många, 21  %, menade att de inte hade tid att läsa böcker. Detta tolkar jag 

som att de inte läser skönlitteratur över huvud taget. 18 % skrev helt enkelt att fantasy är 

tråkigt. Ytterligare 4 % ansåg att fantasylitteratur är dålig men motiverade inte vad det är som 

är dåligt i fantasy. 

 

4.2.3 Fråga 10: Brukar du se fantasyfilmer? 

Jag tycker att det är mycket intressant att jämföra hur eleverna svarat på fråga åtta, angående 

om de brukar läsa fantasylitteratur, med hur de har svarat på frågan: ”Brukar du se på 

fantasyfilmer?” 

 

 

Diagram 5 

  

I Diagram 5 visas tydligt att merparten av eleverna, både flickor och pojkar, brukar se 

fantasyfilmer. 60 % av pojkarna brukar se fantasyfilmer, jämfört med att endast 20 % av 

pojkarna angett att de brukar läsa fantasylitteratur. Av flickorna är det hela 85 % som har 

angett att de brukar se fantasyfilmer, medan endast 37 % av flickorna brukar läsa 

fantasylitteratur. 

 Ovanstående siffror kan också tolkas på ett annat sätt, genom att granska frågan utifrån 

Olin-Schellers teori om det vidgade textbegreppet. Utifrån denna teori räknas även film som 

Fråga 10: Brukar du se fantasyfilmer? 

Ja, ofta

 Ja, ibland

 Ja, sällan

 Nej, aldrig

Pojkar Pojkar 

Fråga 10: Brukar du se fantasyfilmer? 

Ja, ofta

 Ja, ibland

 Ja, sällan

 Nej, aldrig

Flickor 
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en slags text och att se på film blir därmed ett sätt att läsa.
70

 Med utgångspunkt i detta synsätt 

blir 60 % av pojkarna och 85 % av flickorna i min undersökning läsare av fantasy. Den stora 

majoriteten av eleverna som deltagit i min studie är således läsare av fantasy. 

 

4.2.4 Fråga 11: Ungefär hur många fantasyböcker har du läst under de senaste fem åren? 

Diagram 6 ger en bild av hur många fantasyböcker eleverna har läst, dvs. om de läser mycket 

fantasylitteratur eller ej. De flesta av de flickor som brukar läsa fantasy, har dock endast läst 

en till tre böcker. Fem av flickorna har alltså angett det lägsta alternativet. Nästan lika många, 

fyra flickor, har dock angett att de har läst 20 eller fler fantasyböcker. Det är med andra ord 

väldigt stor spridning på hur mycket fantasylitteratur flickorna läser. Den enda pojken som 

angett att han brukar läsa fantasylitteratur har läst 10-19 böcker. 

 

 

  Diagram 6 

 

Det är intressant att jämföra ovanstående resultat med vad eleverna svarat under fråga två 

”Hur ofta läser du skönlitteratur?”. När det gäller den ende pojken, som svarat att han har läst 

10-19 fantasyböcker under de senaste fem åren, har han under fråga två angett att han läser 

cirka en bok i månaden. Det innebär alltså att han läser omkring 12 böcker per år. Med andra 

ord läser han också en hel del skönlitteratur som inte är fantasy. När det gäller flickorna visar 

ovanstående resultat en väldigt stor spridning. De fyra flickor som på denna fråga angett att de 

läst 20 eller fler fantasyböcker finner jag bland de elever som läser mest skönlitteratur. Av 

dessa fyra flickor har två under fråga två uppgett att de läser två till tre böcker per månad, en 
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har uppgett att hon läser en bok per månad och den sista flickan har uppgett att hon läser två 

till tre böcker per halvår. Det finns alltså en överensstämmelse mellan svaren på fråga två och 

fråga 11, då 20 eller fler lästa fantasyböcker innebär att man i snitt läser minst fem böcker per 

år, vilket dessa flickor svarat att de gör. Denna överensstämmelse mellan fråga två och fråga 

11 finner jag också bland de övriga flickornas svar, då till exempel de flickor som svarat att 

de har läst 1-3 fantasyböcker inte heller läser mer än ett fåtal skönlitterära böcker per år.    

 

4.2.5 Fråga 12: Vad är det du tycker mest om i fantasylitteraturen? 

Samtliga svar som redovisas här kommer från flickorna då ingen pojke besvarat denna fråga. 

De flesta flickor läser fantasylitteratur för att glömma vardagen och drömma sig bort till en 

annan värld. På frågan om vad hon tycker mest om i fantasylitteraturen svarar en flicka: ”Det 

mesta. Att man sugs in i en annan värld. Det är ett skönt sätt att slappna av och ta en break 

från vardagen. Och vampyrer är alltid skojigt.” Också flera av de andra flickorna skriver att de 

tycker om att läsa om just vampyrer. En flicka besvarar frågan genom att ange namnen på två 

bokserier: Twilight och Harry Potter. Två av flickorna menar att det bästa med 

fantasylitteraturen är att det är overkligt men samtidigt trovärdigt. En annan flicka menar att 

fantasyn är spännande och intressant.  

 En av flickorna i min undersökning skriver att ”jag tycker om att ’försvinna till en 

annan värld’”. Detta stämmer väl överens med Magnus Perssons påstående att skönlitteratur 

kan erbjuda oss en stunds flykt från verkligheten. Detta gäller för skönlitteratur i stort men 

inte minst för genren fantasy.
71

 Perssons konstaterande bekräftas av Maria Anderssons studie 

där hon fann att flickor främst läser fantasy för att koppla bort vardagen.
72

 Enligt John-Henri 

Holmberg kan fantasyn erbjuda sina läsare en paus från dagens moderna och komplexa 

värld.
73

 Det framkom tydligt bland flickorna i min undersökning att denna paus upplevdes 

som något av det bästa med fantasylitteraturen. 

 Ingen av flickorna i min undersökning har här svarat något som tyder på att de genom 

fantasylitteraturen bearbetar livsfrågor. Ingen har heller nämnt att de läser fantasy för att de 

kan identifiera sig med fantasyns huvudpersoner, vilka enligt Holmberg ofta spelas av små, 

hjälplösa individer.
74
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4.2.6 Fråga 13: Vad är det som avgör när du väljer en fantasybok? 

Även denna fråga är enbart besvarad av flickor. Det är flera olika faktorer som avgör när 

flickorna väljer fantasyböcker. En avgörande faktor är omdömen från andra. Böcker som 

andra läst och rekommenderat drar man sig till, menar flera av flickorna. Att handlingen 

verkar intressant är också viktigt vid valet av fantasybok. En flicka skriver följande om vad 

det är som avgör vilken fantasybok hon väljer: ”Att det är en bra story och inte blir för 

klyshigt [sic!].” En annan faktor som avgör är att boken är unik och nyskapande. Det är också 

viktigt för flera av flickorna att boken inte upplevs som barnslig. Två av flickorna vill inte 

läsa om vampyrer medan en annan flicka skriver: ”Jag tycker om vampyrer!! Snygga 

vampyrer.” Något som är tydligt är att det litterära vampyrtemat, som enligt Åsa Warnqvist 

startade med utgivningen av Stephenie Meyers bokserie Twilight, är vanligt förekommande 

bland de fantasyböcker flickorna läser och att det inte lämnar någon fantasyläsare oberörd.
75

 

  

4.2.7 Fråga 14 och 15: Vilken är den bästa fantasyboken du läst? och Vad var det som gjorde 

just den boken så bra? 

Som svar på denna fråga har flera elever skrivit ”se fråga 6”; den bästa fantasybok de läst är 

alltså samma som den bästa bok de läst, alla kategorier. Tolv flickor och en pojke har svarat 

på denna fråga. Den ende pojken som svarat på denna fråga har angett Harry Potter av J K 

Rowling som den bästa fantasybok han har läst. Han har inte motiverat varför den är så bra 

men har däremot skrivit att han väldigt gärna läser på sin fritid och att han då helst läser Harry 

Potter-böckerna om och om igen.  

 Även två av flickorna har valt Harry Potter som den bästa bok de har läst. De tycker att 

det är en otroligt bra historia med intressanta personer. En av flickorna svarar så här på frågan 

om vad som gjorde just den boken så bra: ”Att man får läsa om trollkarlar och sådant som inte 

finns. Om en magisk värld som är lik vår men ändå väldigt annorlunda på djupet. Det händer 

hela tiden nya spännande saker som gör att man vill fortsätta läsa.” 

 Den största andelen av flickorna, fem stycken, har skrivit att Twilight av Stephenie 

Meyer är den bästa fantasybok de har läst. Dessa flickor anser att Twilight-böckerna är 

spännande, romantiska, overkliga men ändå verkliga och att Stephenie Meyer är en duktig 

författare. En av flickorna skrev att anledningen till att hon tyckte just dessa böcker är så bra 

är att hon älskade Twilight-filmerna. Detta tolkar jag som att det var filmerna som ledde 

henne till att läsa Twilight-böckerna. 
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 En annan bok skriven av Stephenie Meyer som angavs under denna fråga var Genom 

dina ögon. Två av flickorna gav den som exempel på den bästa fantasybok de har läst. Genom 

dina ögon brukar egentligen klassificeras som en roman inom genren science fiction men 

gränsen mellan fantasy och science fiction är ibland svår att dra. Det är tydligt att författaren 

Meyer är en favorit; åtminstone bland flickorna. Fler än hälften, sju av tolv, av flickorna har 

angett en roman skriven av Stephenie Meyer som exempel på den bästa fantasybok de har 

läst. 

 Andra böcker som nämnts i denna kategori är De odödligas regler skriven av Julie 

Kagawa och De utvalda författad av Kristin Cashore. De utvalda är en serie böcker som blivit 

en otrolig succé i många länder och där första delen Tankeläsaren kom ut 2011. En flicka 

motiverar på följande sätt varför hon anser att De utvalda är den bästa bokserien hon läst: 

”Det är en fantasy som har en helt annorlunda värld, den innehåller kärlek, spänning och 

mysterier och det händer saker hela tiden. Man blir snabbt fast.” 

 Den sista bok som angetts under denna fråga är Min morbror trollkarlen, den första 

delen i Narnia-serien, skriven av C S Lewis. Narnia är en klassisk fantasyserie och flickan 

som anser att denna fantasybok är den bästa hon har läst motiverar det med att den är 

spännande och innehåller både vetenskap och magi samt ”riktiga världen blandat med nya 

världar.” 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fantasylitteraturens roll i gymnasieungdomars 

fritidsläsning. Jag vill genom min empiriska undersökning utreda om fantasylitteraturen 

dominerar gymnasieungdomars fritidsläsning idag, vilket nyare studier hävdar. En av mina 

två frågeställningar handlar om att ta reda på hur stor andel av eleverna i två gymnasieklasser 

som läser fantasylitteratur på sin fritid. Under fråga tre i min enkätundersökning fick eleverna 

själva kryssa i vilka typer av böcker de föredrar att läsa, när de läser skönlitteratur. Här valde 

40 % av pojkarna och 29 % av flickorna fantasy som en av de genrer som de föredrar att läsa. 

De genrer som läses av flest elever är deckare bland pojkarna och ungdomsromaner bland 

flickorna.  

 Under fråga åtta i min enkät fick eleverna redogöra för om de brukar läsa 

fantasylitteratur på fritiden. 20 % av pojkarna och 37 % av flickorna svarade ja på den frågan. 

När eleverna fick en explicit fråga om de läser fantasylitteratur svarade de annorlunda än vad 

de gjorde när de själva fick kryssa i svarsalternativ om vilka genrer de föredrog att läsa. 

Anledningen till denna diskrepans tror jag delvis ligger i bristande genrekunskaper. När jag 

jämför resultatet av min undersökning med den tidigare forskning som jag har redogjort för, 

finner jag att resultaten inte alls överensstämmer. När Olle Nordberg undersökte 

gymnasieelevers genrepreferens fann han att fantasy är den dominerande genren som hela 51 

% av eleverna läser. Det finns dock vissa skillnader mellan min och Nordbergs 

undersökningar. Eleverna i Nordbergs studie studerade på ett studieförberedande program och 

Nordberg gjorde heller inte någon skillnad mellan flickor och pojkar.
 76

 På grund av dessa 

skillnader menar jag att våra resultat inte är helt jämförbara, då elever som studerar på 

studieförberedande program enligt min uppfattning läser mer skönlitteratur på fritiden än vad 

elever på praktiska program gör. Eleverna som deltog i min studie studerade alla på ett 

praktiskt program och många av dem läste inte skönlitteratur alls på sin fritid. Därför gjorde 

jag också en jämförelse mellan hur många av eleverna som överhuvudtaget läste skönlitteratur 

på fritiden som också läste fantasylitteratur. Där målades en annan bild upp. 73 % av flickorna 

men enbart 25 % av pojkarna, som läser på fritiden, läser fantasylitteratur. Sett utifrån detta 

perspektiv läser den stora majoriteten av flickorna fantasylitteratur. Däremot framgick det att 

pojkarna i min studie, som förvisso är väldigt få, läser betydligt mindre fantasylitteratur än 

vad som framkommit i tidigare studier, där fantasy visat sig vara en av pojkarnas 

favoritgenrer. 
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 När eleverna besvarade fråga 10, om de brukar se fantasyfilmer, visade det sig att 

merparten av eleverna, 85 % av flickorna och 60 % av pojkarna, brukar se fantasyfilmer på 

fritiden. Med utgångspunkt i Olin-Schellers vidgade textbegrepp, där film anses vara en typ 

av text, är således den stora majoriteten av eleverna fantasyläsare.
77

 Det finns alltså flera olika 

sätt att besvara min första frågeställning, om hur stor andel av eleverna som läser 

fantasylittertur på sin fritid, beroende på utifrån vilket perspektiv man granskar elevernas 

svar. Jag kan i alla fall konstatera att en stor del av eleverna, inte minst flickorna vilket är 

uppseendeväckande, läser fantasylitteratur på fritiden. 

  Uppsatsens andra frågeställning handlar om vilka skäl gymnasieungdomar har för att 

läsa alternativt inte läsa fantasylitteratur. De skäl eleverna anger för att inte läsa 

fantasylitteratur handlar till största delen om att man inte tycker om att läsa om overkliga 

saker. Detta svar återfinns hos 32 % av flickorna och 20 % av pojkarna. Andra skäl som anges 

är att fantasylitteraturen upplevs som tråkig, ointressant, dålig eller att man helt enkelt inte har 

tid att läsa böcker. Det är dock intressant att notera att den moderna fantasylitteraturen, med 

vampyrberättelsen i spetsen, även läses av elever som uppger att de inte tycker om att läsa 

fantasy i övrigt.  

 När det å andra sidan gäller vilka skäl eleverna har för att läsa fantasy svarar de flesta av 

flickorna (inga pojkar svarade på denna fråga) att de läser fantasylitteratur för att glömma 

vardagen och drömma sig bort till en annan värld. Det är tydligt att flickorna i min 

undersökning söker en paus från vardagens stress och bekymmer och att de finner denna paus 

i fantasyns värld. Detta stämmer väl överens med resultatet av tidigare forskning. Andra skäl 

som uppgetts av flickorna är att fantasyn är spännande och intressant.  

 Något som engagerar dagens fantasyläsare är vampyrberättelser. De flesta av flickorna 

föredrar att läsa om vampyrer och fler än hälften av de kvinnliga fantasyläsarna har angett en 

bok av Stephenie Meyer, som startade vampyrtrenden genom utgivningen av bokserien 

Twilight, som exempel på den bästa bok de har läst. Den moderna sortens fantasylitteratur, 

där magiska element trängt in i den verkliga världen, och vampyrberättelsen inte minst verkar 

alltså vara den fantasylitteratur som lockar och engagerar flickorna mest.  

 En svaghet med min studie är att så få pojkar deltagit i enkätundersökningen. Därför 

säger den inte så mycket om pojkars läsning av fantasylitteratur. Däremot anser jag att min 

studie ger en tydlig bild av gymnasieflickors fantasyläsning. De allra flesta av de flickor som 

läser skönlitteratur på fritiden läser också fantasylitteratur. Många av dem föredrar den 
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moderna vampyrberättelsen framför traditionell fantasy och de flesta av dem läser fantasy för 

att få, liksom titeln på denna uppsats anger, ”försvinna till en annan värld”.  
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7. Bilagor  

 

7.1 Enkät  

 

□ Man □ Kvinna 

 

Ålder: _______________________ 

 

Årskurs: _____________________ 

 

Vilket program läser du? _______________________________________________________ 

 

 

 

1. Vad brukar du läsa när du läser på fritiden? 

□ Skönlitteratur (romaner) 

□ Faktaböcker 

□ Serietidningar 

□ Lyrik (dikter) 

□ Tidningar 

□ Andra texter Vad i så fall? _______________________________________________ 

 

 

2. Hur ofta läser du skönlitteratur? 

□ Aldrig 

□ 1-2 böcker/år 

□ 2-3 böcker/halvår 

□ 1 bok/månad 

□ 2-3 böcker/månad 

□ 1 bok/vecka 

□ Flera böcker/vecka 

 

 

3. När du läser skönlitteratur, vilken typ av böcker tycker du mest om att läsa? (Fyll i högst tre 

alternativ) 

□ Barnböcker  □ Science fiction  

□ Böcker om kärlek  □ Skräck 

□ Deckare   □ Teaterstycken 

□ Fantasy   □ Ungdomsböcker 

□ Lyrik   □ Äventyrsböcker 

□ Realistiska romaner   
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□ Andra typer av böcker, nämligen_______________________________________________ 

 

4. Vad vill du helst läsa om? Motivera gärna ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur är en riktigt bra bok enligt dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vilken är den bästa bok du har läst? Ange både författare och titel om du kan. 

 

 

 

 

 

7. Vad var det som gjorde just den boken så bra? 
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8. Brukar du läsa fantasylitteratur? 

□ Ja, ofta 

□ Ja, ibland 

□ Ja, sällan 

□ Nej, aldrig 

 

9. Om du inte läser fantasylitteratur, vilken är orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Brukar du se fantasyfilmer? 

□ Ja, ofta 

□ Ja, ibland 

□ Ja, sällan 

□ Nej, aldrig 

 

 

Fråga 11-15 gäller endast dig som angett att du brukar läsa fantasylitteratur i fråga 8. 

 

11. Ungefär hur många fantasyböcker har du läst under de senaste fem åren? 

□ 1-3 

□ 4-6 

□ 7-9 

□ 10-19 

□ 20 eller fler 

 

12. Vad är det du tycker mest om i fantasylitteraturen? 
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13. Vad är det som avgör när du väljer en fantasybok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Vilken är den bästa fantasyboken du läst? Ange både författare och titel om du kan. 

 

 

 

 

 

15. Vad var det som gjorde just den boken så bra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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7.2 Missivbrev 

 

Jag studerar Svenska för lärare i gymnasieskolan på Uppsala universitet och skriver denna 

termin en uppsats. Jag har valt att undersöka gymnasieungdomars läsvanor på fritiden och 

delar därför ut denna enkät i två gymnasieklasser. Syftet med min undersökning är att 

fördjupa mina kunskaper om vad gymnasieungdomar föredrar att läsa på fritiden. Resultatet 

av min uppsats kommer jag att ha nytta av i mitt framtida arbete som gymnasielärare i 

svenska. 

  

 För att min uppsats ska ha ett vetenskapligt värde är det viktigt att du fyller i enkäten 

sanningsenligt. Enkäten är helt anonym och ingen av dina kompisar eller lärare kommer att få 

reda på vad du har svarat.  

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Ulrika Jonson 

Student vid Uppsala universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 


