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This master's thesis in Library and Information Science examines how the genre division of the horror fiction 
is constructed at the children and youth department of a library by studying subject headings of the titles.  
The aim is to examine what is included in the genre, in the two labelings called vampire and nail-biter/spine-
chiller, what separates them, and what difference there is between children and youth thrillers/horror fiction. Also 
the cover designs and how readers portray these books are studied. The study is made in order to develop the 
knowledge of the genre to help librarians and borrowers. The great popularity of the genre among borrowers and 
people in general, and the importance of having knowledge of things that borrowers are interested in, are the 
motivation of performing the study. The method is a case study and conducted with and based on genre theory 
which shows how a genre is defined, how it can be divided and what conventions there are for the horror fiction 
in particular. Discourse analysis helps to see in between what frames the thriller is constructed, and how these 
elements subdivide the genre and influence it and those who encounter it, library borrowers and librarians. Di-
scourse analysis also examines the standards of the thriller. 

The analysis showed that the discourse of horror fiction includes both the expected features,in terms of  
genre conventions, such as ghosts and vampires, and more commonplace such as sisters. The differences and 
similarities of these parts in the genre were discussed and compared in the light of discourse analysis and genre 
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ception of the genre. The genre division helps giving the borrower different kinds of frights and experiences. The 
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Inledning  

På biblioteket katalogiseras allt material för att det ska bli sökbart för låntagare 

och bibliotekspersonal och för att tillgängliggöra materialet för användare. Varje 

dokument, till exempel en bok, får en bibliografisk beskrivning efter särskilda 

regler. Materialet klassificeras efter medietyp, litterär kategori det vill säga skön-

litteratur och facklitteratur, språk och andra typer av klassificeringar. Materialet 

förses med olika signum till exempel Hc som står för skönlitteratur på svenska, 

enligt SAB-systemet, Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem 

som används för de flesta svenska bibliotek. Material med samma signum placeras 

tillsammans på biblioteket. Materialet bli även ämnesindexerat och tilldelas olika 

ämnesord som ska stå för det ämnesmässiga innehållet i materialet, vilket även 

klassifikationen gör, men skillnaden mellan klassifikation och indexering är att för 

klassifikation används koder, såsom Hc, och för indexering används klartext.1 

Ämnesordsindexering kan göras både med kontrollerade ämnesord som hämtas 

från en ämnesordlista med godkända ämnesord och med icke-kontrollerade äm-

nesord som kan vara hämtade från verket eller lämpliga ord enligt indexeraren. 

Ämnesorden syftar till att hjälpa användaren att återfinna verk utifrån deras äm-

nen.2 Ett verk ska behandla minst 20 procent av ett ämne för att ett visst ämnesord 

ska användas vid ämnesordsindexeringen.3 

I den här uppsatsen kommer boktitlar från klassificeringen Hcg samt uHc och 

uHce att undersökas, det vill säga de klassificeringar som främst innehåller böcker 

för målgrupperna 9-12 år respektive 13 år och uppåt, ungdomsböcker, och närma-

re bestämt de titlar som tillhör genren rysare. Detta kommer att göras genom en 

studie av ämnesorden för ett urval av titlar ur rysargenren. En genre är en gruppe-

ring av företeelser som på ett eller annat sätt hör samman, till exempel att de har 

samma syfte, innehåll och beståndsdelar.4 Genren som på biblioteket kallas rysare 

men som även kan benämnas som skräck, är en omtyckt genre både av låntagarna 

på biblioteket, enligt bibliotekarier, och i övrigt i samhället. I december 2014 var 

den tredje titeln på Adlibris topplista för kapitelböcker för barn en rysare, Glas-

                                                 
1 Berntsson, G. (1997) Klassifikation enligt SAB- systemet. s. 6, s. 21. 
2 Nauri, M. & Svanberg, M. (2004) Svenska ämnesord, en introduktion. s. 8, s. 13. 
3 Nauri, M. & Svanberg, M. (2004), s. 27. 
4 Swales, J.M. (1990) Genre Analysis. English in academic and research settings. Passim.  



 6 

barnen av författaren Kristina Ohlsson.5 På topplistan för spänning var tre av de 

sex populäraste titlarna rysare.6 Även på internetbokhandeln Bokus låg Glasbar-

nen av Kristina Ohlsson trea på topplistan för barnböcker 9-12 år.7  

Genom att genren är så populär både bland låntagare på biblioteket och i sam-

hället i stort är det intressant och även viktigt att undersöka genren närmare. En 

genre kan, enligt Kungliga bibliotekets webbsida, användas som ”ett komplement 

till klassifikation och ämnesord.”8 De verk som har liknande teman och innehåll 

infogas i samma genre. Inom barn- och ungdomslitteratur finns en särskild lista 

med termer för olika barnkategorier såsom djurböcker, fantasy, och rysare som är 

fokuset för uppsatsen. Listan finns som hjälpmedel för bibliotekarien och utgör de 

olika begrepp som barn, ungdomar och andra besökare frågar efter på biblioteket. 

Olika bibliotek har olika sätt att dela in, ordna och kategorisera sitt material. På 

Kungliga bibliotekets webbsida beskrivs rysare som ”böcker skrivna med avsikt 

att väcka skräck, ofta med övernaturliga inslag”. Rysare nämns även i beskriv-

ningen av Spökhistorier som ”rysare i novellform” och under rubriken för Sorgli-

ga böcker finns texten ” spännande böcker: använd lämplig genre, till exempel 

Deckare, Rysare …” 9 Det finns alltså en grund för hur biblioteket kan dela in des-

sa böcker, enligt beskrivningen av rysare, och de kan sammanfogas genom sitt 

gemensamma tema. Dessa böckers innehåll skiljer sig ändå från varandra och får 

därför sina specifika ämnesord. Uppsatsen kommer därför att undersöka vilka 

böcker som får ingå i genren rysare och vad denna genre således innefattar samt 

hur denna indelning påverkar låntagare och bibliotekarier.  

Det finns mycket skrivet om skräckgenren genom historien, om genreindel-

ning och bibliotek men forskning om kombinationen skräck eller rysare som genre 

och hur den framställs på biblioteket har inte kunnat hittas. Denna undersökning 

är därför av intresse då genren är av betydelse för låntagarna i deras val av littera-

tur.  

Alla företeelser i världen vi lever i är uppdelade på något sätt, klassificerade 

och kategoriserade, i affärer, djurvärlden, årstider och i hur vi människor beter oss. 

Det är inte säkert att vi alltid är medvetna om varför världen klassificeras som den 

gör eller hur styrda vi är av hur världen är uppdelad. Forskarna och författarna 

Geoffrey C. Bowker och Susan Leigh Star menar att klassifikation finns i våra liv 

och vi behöver bara komma in i ett hem för att mötas av kategorier såsom färgen 

på väggarna eller materialet i möblerna. Vi sorterar vit tvätt från färgad, viktig e-

post från skräppost och lägger våra saker i särskilda högar. Trots att vi har viss 

                                                 
5 Adlibris webbsida> Barnböcker> Kapitelböcker. 
6 Adlibris webbsida> Barnböcker> Kapitelböcker> Spänning. 
7 Bohandeln Bokus > Böcker> Topplistor> Barn & Tonår. 
8 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan> Svenska ämnesord > Genre/formtermer. 
9 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Svenska ämnesord > Genre/formtermer> Barn- och ung-

domslitteratur. 
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kunskap om vår klassificering genom dagliga uppgifter och sociala roller och fast-

än det är invävt i våra liv så är klassificeringen oftast osynlig. 10 

Klassificeringen och hur vi ser på världen följer med in på biblioteket inklusi-

ve tilldelandet av ämnesord för materialet i katalogiseringen. Ämnesorden som 

indexerar materialet på ett bibliotek hämtas från någon av de tre databaserna över 

ämnesord som används av svenska bibliotek; Svenska ämnesord (SAO), Tesaurus 

för grafiskt material (TGM), och Barnämnesord (Barn). 11  

Denna uppsats kommer att bygga på hur ett folkbibliotek hanterar sitt material 

med fokus på barn- och ungdomslitteratur inom genren rysare. Tanken är att kun-

na urskilja vad en viss genreindelning innebär, i sig själv och för de människor 

som möts av den, genom bibliotekets ämnesindelning av detta material. För detta 

syfte är boktitlarnas ämnesord intressant och väsentligt att undersöka. Biblioteket, 

vars material jag utgår ifrån, använder klistermärken på bokryggarna för att dela in 

sina barn- och ungdomsböcker. För genren rysare anger biblioteket att det finns 

två märken; ett med en fladdermus på, kallad vampyr, och ett märke med en per-

son som biter på naglarna. Det finns alltså en distinktion mellan olika böcker, med 

de två olika märkena, och min avsikt är att titta närmare på hur denna uppdelning 

ser ut.  

Inom ramen för studien kommer även läsares bokrecensioner, eller boktips, att 

undersökas för att se huruvida ämnesorden återkommer och hur genren uttrycks ur 

läsares synvinkel. Läsarna är en stor del av ett biblioteks verksamhet och därför är 

deras syn på ämnet intressant. Böckers framsidor och omslagsbild är det första 

biblioteksbesökaren ser, förutom bokryggarna, och kan vara avgörande för valet 

av bok. Böckernas utseende och omslagsmotiv är en påtaglig del av det fysiska 

biblioteket och därför är även detta värt att undersöka och kommer att fungera 

som ett komplement till ämnesordsundersökningen.  

Uppsatsen kommer att utgå dels från genreteorin med syfte att förstå hur en 

genre hanteras på ett bibliotek och vad en genreindelning innebär, och dels från 

diskursteorin och diskursanalysen som grund för att kunna undersöka vad som 

ingår i diskursen för rysare på folkbibliotek och hur en diskurs kan forma och på-

verka en genre i sig men även de människor som kommer i kontakt med den. Me-

toden för uppsatsen är en fallstudie som fokuserar på hur ett särskilt folkbibliotek 

hanterar sina böcker i genren rysare och ett urval av dessa böcker kommer att an-

vändas för undersökningen. Genom fallstudien analyseras genren ur ett genreteo-

retiskt och ett diskursteoretiskt perspektiv. Sättet som böcker delas in på, på ett 

enskilt bibliotek, används med sannolikhet även på andra bibliotek och denna un-

dersökning kommer därför att tjäna som ett exempel, varför en fallstudie är lämp-

lig för uppsatsens syfte.  

 

                                                 
10 Bowker, G. & Leigh Star, S. (1999) Sorting Things Out: Classification and Its Consequences, s. 1f. 
11 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Svenska ämnesord > Om svenska ämnesord. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genren rysare hanteras på Uppsala 

stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. Genom att göra en fallstudie av de 

böcker, som är märkta som rysare vill jag kunna utforska och fastställa vad som 

ingår i genreindelningen för rysare och vad som ingår i märkningen med vampyr 

respektive nagelbitare. Uppsatsens syfte är även att undersöka hur uppdelningen 

mellan barn och ungdomsrysare ser ut och i längden studera huruvida det finns 

gränser för vad som får ingå i böckerna för olika åldrar och om det finns motive-

rade åldersgränser. I fallstudien ingår även studier av texter som skrivs om böcker 

inom rysargenren. Dessa är skrivna av läsare och till viss del bibliotekarier och 

fungerar som boktips. Syftet med att undersöka skribenternas texter är att se hur 

genren uttrycks ur användares synvinkel och att se vilka ord som används för att 

beskriva böckerna. På det viset kan jag på ytterligare ett sätt se hur genren delas in 

och vad den innehåller. Att inkludera bibliotekets användare och läsare i under-

sökningen känns relevant eftersom de utgör en stor del av ett bibliotek. Dessutom 

kommer en mindre studie av rysarnas omslag att göras för att få kunskap om hur 

dessa kan påverka låntagare på biblioteket. Med en genre- och diskursanalys syftar 

undersökningen till att kunna se hur diskurser kan forma och påverka en genre i sig 

men även de människor som kommer i kontakt med den. Utifrån dessa punkter öns-

kar jag kunna utforska hur genren påverkar låntagare och bibliotekarier i deras 

arbete och vad dessa kan lära sig av den indelning som görs. Undersökningen 

kommer att göras utifrån följande frågeställningar: 

 

Hur ser genreindelningen ut för rysare på Uppsala stadsbiblioteks barn- och ung-

domsavdelning? Vad ingår i genren och diskursen för rysare och finns det 

skillnader mellan barnböcker och ungdomsböcker? 

 

Hur skildras rysare ur läsarnas perspektiv i boktipsen på Uppsala stadsbiblioteks 

webbsida? Hur kan rysarnas omslagsmotiv påverka låntagarnas möte med ry-

sargenren? 

 

Varför finns genreindelningen av rysare och hur kan denna och diskursen för rysa-

re på biblioteket påverka bibliotekarier och låntagare? Vilken kunskap kan ut-

vinnas ur det sätt som rysarna är uppdelade på?  
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Tidigare forskning 

I denna del kommer jag att presentera tidigare forskning kring rysare/ skräck som 

genre och vad som kännetecknar den. Rysare är den term som Kungliga bibliote-

ket anger som genre för barn- och ungdomslitteratur. Termen som anges för skön-

litteratur för vuxna är skräck och definieras som ”verk som beskriver en naturlig 

värld med övernaturliga inslag, t.ex. varulvar, häxor, spöken, vampyrer och skräck 

den skapar.”12 Denna definition är mer detaljerad än den text som beskriver mot-

svarigheten för barn- och ungdomslitteratur. I den här delen kommer båda termer-

na, rysare och skräck, att användas då de båda används i olika texter. Det finns 

inte mycket forskning att finna kring hur rysare som genre hanteras på bibliotek. 

Befintlig litteratur som finns i anknytning till uppsatsämnet behandlar dels genre-

indelning, skräck ur olika perspektiv samt barns och ungas läsning.  

Bibliotekets syn på skräckgenren  

Martina Rasch, dåvarande masterstudent, tar i sin undersökning upp hur svenska 

folkbibliotek har förhållit sig till tre genrer, fantasy, science fiction och skräck, 

från 1980-talet och fram till idag (vilket innebär 2008, då undersökningen gjor-

des). Hon intervjuade bibliotekarier som berättade om bibliotekets policy för in-

köp av denna typ av litteratur. De menade att skräck sågs som ”enklare” litteratur 

men att den ändå köptes in för att inte diskrimineras bort. Till skillnad från fantasy 

och science fiction placerades skräcklitteraturen i samma hyllor som övrig skönlit-

teratur. Viss skräcklitteratur ansågs vara klassiker och köptes därför in, till exem-

pel författaren Lovecraft, medan Stephen King, som räknades till de moderna 

skräckförfattarna, motarbetades, men köptes ändå alltid in. Det var dock inte själ-

va böckerna som ansågs dåliga, utan just att de handlade om skräck var skäl nog 

att ogilla dem. Martina Rasch tar upp att det inte finns någon statistik över inköp 

av skräck, varken på 1980-talet eller idag, eftersom den räknades in i den allmän-

na litteraturen. Enligt Rasch är skräcklitteratur en trend idag och författare som 

                                                 
12 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Svenska ämnesord > Genre/formtermer > Skönlitteratur. 
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John Ajvide Lindqvist köps in utan vidare diskussion. Bibliotekarierna i Rasch 

undersökning kunde se att skräck, liksom fantasy och science fiction, lånas av 

både kvinnliga och manliga låntagare, men majoriteten verkar vara tonårspojkar.13 

Bibliotekarierna menar att skräck hade en låg status förut men att genren har 

fått en högre kulturell status nu och att gränserna mellan fin- och skräplitteratur 

börjar försvinna, särskilt hos yngre kritiker. På 1970-talet kunde bibliotekarierna 

se sig som ”folkbildare” och anse sig mer kulturella än låntagarna och att de därför 

ville styra inköpen mer än de gör idag. Numera utgår biblioteken från att många 

användare har god kunskap och dessutom att deras åsikter är viktiga, till exempel i 

fråga om inköp. Rasch menar att ett misstag som bibliotek kan göra är att bedöma 

all litteratur efter samma kriterier, med objektiv syn, fastän litteratur ofta handlar 

om subjektiv smak hos läsaren. Diskussionerna om skräcklitteraturen kan vara ett 

tecken på denna objektiva syn och att bibliotekarierna tycker sig ha större kultu-

rellt kapital än läsarna av genren. Nuförtiden köps det mesta in av biblioteken och 

det krävs en mycket dålig recension för att något verk ska nekas.14  

Skräckgenren som underhållning 

Yvonne Leffler, docent i litteraturvetenskap, skriver att det finns en avgörande 

skillnad mellan beteckningarna spänning och skräck då den förstnämnda upplevs 

som positiv av de flesta och inga obehagskänslor är menade att väckas, varken i 

böcker eller i filmer, och inte heller skapa långvarig rädsla. Skräck däremot är en 

genre som många undviker, trots att de gillar spänning. För dessa personer innebär 

skräck något negativt som leder till en rädsla som går till överdrift. Därför är be-

teckningen skräck viktig att ha vid klassificering och som beteckning för genren, 

för att läsarna ska se skillnaden när de väljer bok. Berättelser om skräck har kän-

netecknats av vad som framställs, och vilket tema berättelserna har och i vissa fall 

även hur de berättas. Företeelser som karaktäriserar denna typ av genre är, enligt 

en del författare, att det ska innehålla ett monster, en varelse som ”väcker både 

fruktan och avsky.”15 Genren har även sagts innehålla det som är tabu och det som 

är annorlunda och främmande. Yvonne Leffler påpekar att de som definierar gen-

ren på detta sätt missar själva betydelsen i beteckningen skräck som är att upp-

väcka och skapa skräck hos läsaren. Det är alltså hur temat och berättartekniken 

påverkar publiken känslomässigt som kan känneteckna genren. Trots att känslor 

och vad som skrämmer är subjektivt så menar Leffler att publiken är införstådd 

med vad som klassificeras som skräck och förväntar sig att bli skrämd redan från 

                                                 
13 Rasch, M.(2008) ”Fantastik på biblioteket: en studie om hur de svenska folkbiblioteken förhållit sig till tre 

genrer från brytpunkten mellan 1970- och 1980-talet och fram till idag”. s. 36-39. 
14 Rasch, M. (2008), s. 39ff.  
15 Leffler, Y. (2001) Skräck som fiktion och underhållning. s. 30. 
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början. Till skillnad från detektivhistorier och kriminalberättelser där läsaren för-

väntar sig att få mysteriet löst, rationellt och med frågorna besvarade, behöver inte 

en skräckberättelse ge fullständiga svar för att publiken ska vara nöjd. Målet är att 

läsaren ska vara känslomässigt berörd men mysteriet behöver inte vara löst på alla 

punkter. Ett annat kännetecken som bör finnas i en skräckberättelse är att huvud-

personen och andra karaktärer ska väcka identifikation för att medkänslan med 

personerna ska infinna sig i de skräckfyllda och känslomässiga mötena.16  

      Skräck har varit en populär genre sedan 1700-talet men det har sedan dess 

funnits en rädsla för att genren ska ge skadliga biverkningar hos läsare. Farhågor 

om att läsarna skulle identifiera sig alltför starkt med karaktärerna eller att berät-

telserna skulle leda till ökad kriminalitet har funnits hos kritiker de senaste år-

hundradena. Särskild oro har funnits, till exempel hos forskare, för att barn och 

ungdomar ska ta skada och att skeenden i skräckberättelser, både i böcker och på 

film, ska göra dem mer våldsbenägna alternativt att de skulle utveckla rädsla för 

att själva utsättas för våld. Leffler menar dock att de flesta människor kan skilja på 

rädsla i verkligheten och inom fiktion och att det är den skillnaden som gör 

skräckgenren till underhållning.17  

Ungdomar och skräck 

Enligt Yvonne Leffler ses skräck idag som en tonårsgenre. Det beror på att många 

berättelser handlar om just tonåringar eller yngre barn som i sin vardag blir hotade 

av något som inte hör till det normala. Exempel på sådana berättelser är Det 

(1986) och Carrie (1974) av författaren Stephen King, eller filmen Halloween 

(1978) av John Carpenter. Det som lockar dessa läsare/tittare är att få utsätta sig 

för skrämmande upplevelser utan att själva bli fysiskt hotade.18 

 Dåvarande student vid Mittuniversitetet Agneta Sjöberg har undersökt hög-

stadielevers uppsatser inom temat skräck för att ”se vad eleverna ansåg vara 

skräck och vad de påverkades av i sitt skrivande”.19 Agneta Sjöberg fann att de 

dominerande platserna, i fråga om var elevernas berättelser utspelar sig, var sko-

gen, övergivna hus och i en skola. Andra miljöer var exempelvis en kyrkogård, ett 

hotell eller ett mentalsjukhus. Eleverna använde en del vapen och olika sätt att dö 

på i sina berättelser, till exempel knivar och skador från fall. Sjöberg menar att 

man kan se vad som skrämmer ungdomar genom att studera vad de använder när 

de själva får skriva om skräck. Följaktligen är unga rädda för att hamna i mystiska, 

övergivna byggnader såsom ett sjukhus eller en skola med skrämmande lärare. 

                                                 
16 Leffler, Y. (2001), s. 30- 39, s. 56. 
17 Leffler, Y. (2001), s. 130-133. 
18 Leffler, Y. (2001), s. 140-141. 
19 Sjöberg, A. (2009) ”Skräckfyllda uppsatser eller vad skrämmer en tonåring idag? En studie om begreppet 

skräck i ungdomars uppsatser och det positiva resultatet av temaarbete i svenska.” s. 14. 
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Läskiga saker kan ske mitt i vardagen vilket speglas i uppsatserna som ofta hand-

lar om kompisar och syskon som befinner sig på till synes vanliga platser. Sjöberg 

skriver att hon kunde se att eleverna påverkades av de böcker de uppgav att de 

hade läst tidigare och även av filmer de hade sett.20  

 I en artikel av Steven Ekholm, som bygger på en undersökning om ungdomars 

läsintressen, visas att i 95 procent av fallen när elever själva får välja en bok att 

läsa så väljer de en bok ur populärlitteraturen, där skräck ingår. 35 procent av tje-

jerna i undersökningen angav att skräck var deras favoritgenre men ingen kille 

hade genren som favorit. Däremot fanns skräck med bland de böcker som valdes 

ut av killarna, för läsningen, i projektet som låg till grund för undersökningen.21 

Skräckberättelsens utmärkande drag 

En skräckberättelse förväntas innehålla vissa ingredienser såsom gamla byggna-

der, skrämmande karaktärer och mystiska händelser som återkommer i genren. 

Till det krävs att berättartekniken och intrigen fungerar tillsammans med ingredi-

enserna så att spänning och effekt skapas för läsaren. Yvonne Leffler har studerat 

ett antal texter för att försöka beskriva skräckgenren. Skräckberättelsen innehåller 

ofta personers känsla av maktlöshet inför något oundvikligt som bygger på männi-

skans rädsla inför det man inte kan skydda sig mot. Det som hotar ska vara 

skrämmande eller farligt och detta kan komma utifrån som en okänd varelse eller 

makt, eller inifrån som något som tar personen i besittning och låter denna kännas 

vid sin egen ondska, men även okända sidor av personligheten. Karaktärerna kan 

utsättas för en i berättelsen nutida persons ondska, ofta när det gäller en kvinnlig 

karaktär, eller så är temat hämnd för något i det förflutna. I vissa berättelser blir 

personerna straffade för att de har försökt att söka det förbjudna eller nå längre än 

en människa bör nå, till exempel att gå emot naturens lagar som i romanen Fran-

kenstein av författaren Mary Shelley, eller gå i förbund med djävulen. Senare har 

djävulen ersatts med vampyren eller varulven och det skrämmande finns i att det 

onda förföljer personen eller att personen själv blir smittade av ondskan. I de äldre 

berättelserna likställdes det okända med det övernaturliga och slutligen det onda. I 

de senare skräckberättelserna finns inte alltid en tydlig uppdelning mellan det 

goda och det onda men det okända utvecklas ofta till något hotande och ibland 

finns det en personlighetsklyvning hos karaktärerna med både gott och ont.22 

Miljön och miljöbeskrivningarna utgör en stor del i skräckberättelsen. Ofta 

skildras kontrasten mellan det fridfulla och det hotfulla. Berättelserna innehåller 

både en vardagsmiljö där personerna känner sig trygga, och hotfulla, isolerade och 

                                                 
20 Sjöberg, A. (2009), s. 19-22, s.27-29. 
21 Ekholm, S. (2006) ”Ungdomars läsvanor och läsintressen. Rapport från ett läsprojekt.” s.35, s. 37. 
22 Leffler, Y. (1991) I skräckens lustgård. s. 23-27. 
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otillgängliga platser, ofta i ett dramatiskt landskap. Väderomslag med oväder kän-

netecknar att något okänt och hemskt är på gång. Miljöbeskrivningen är till för att 

skapa stämning. Det är när ondskan kommer till den plats som ska vara trygg och 

vardaglig som skräcken infinner sig, alternativt när karaktärerna av någon anled-

ning tvingas uppsöka de hotfulla platserna. Personer som kännetecknar skräckbe-

rättelsen är dels skurken och dels hjälten/hjältinnan. Skurken drivs av maktbegär, 

äregirighet och hämndlystnad medan hjälten/hjältinnan drivs av heder och dygd 

och motsättningar uppstår. Två typiska karaktärer är ”sanningsbäraren” och san-

ningsbekämparen”. Den första kommer att avslöja en hemlighet som är avgörande 

för upplösningen men vem denna person är visar sig oftast i slutet. Sanningsbe-

kämparen ska förhindra att sanningen uppdagas och försvåra utvecklingen av hän-

delser. Det är ofta skurken som är sanningsbekämparen och huvudpersonens mot-

ståndare, men inte alltid. I berättelser med personer som har en personlighetsklyv-

ning eller en dubbelgångare kämpar det goda mot det onda jaget, eller mot den 

onda dubbelgångaren och oftast vinner det onda. Om ett positivt slut är önskvärt 

så krävs det att personen lär sig att leva med både det onda och det goda vilket 

sällan händer.23  

Intrigen i de äldre skräckromanerna har ofta parallella historier med karaktä-

rer som löper på till slutet då alla konfronteras. Intrigen kan därför vara komplice-

rad och läsaren kan följa olika personer i olika parallella scener och får därför för-

handsinformation gentemot personerna i berättelsen. Samtidigt undanhålls en del 

information, vilket ökar spänningen. Användningen av ”cliffhangers” som plöts-

ligt avbryter historien och lämnar läsaren i ovisshet och får denna att läsa vidare är 

ytterligare ett spänningsskapande drag. Skräckromanen byggs upp genom en inle-

dande mystisk händelse som åtföljs av till synes oviktiga skeenden som kan visa 

sig vara betydelsefulla. Huvudpersonen blir mer och mer hotad men läsaren får 

inte alltid veta vad som hotar eller varför. Sedan sker avslöjanden som först förvir-

rar mer än hjälper för att sedan leda till den riktiga upplösningen där mysteriet 

löses. Det viktiga i skräckromanen är inte att mysteriet blir löst utan att läsaren får 

följa och fångas av de mystiska händelserna under romanens gång.  

Typiska ingredienser som spöken och monster hör till och förstärker det 

hemska men det som har mest effekt på läsaren är det som ännu är okänt och som 

man bara kan ana, vilket skapar nyfikenhet och spänning. Händelseförloppet eller 

redogörelser för någon skrämmande händelse bromsas ofta upp vilket trappar upp 

spänningen ytterligare. Läsaren är medveten om hur genren fungerar och reagerar 

på texternas tecken och varningar. Inslag av drömmar, vaga profetior och illavars-

lande tecken är vanligt förekommande. Skillnaden mellan natt och dag känneteck-

nar skräckgenren och de hemska händelserna sker oftast nattetid medan dagen är 

till för att bearbeta det som hänt under natten eller till att förbereda sig inför 

                                                 
23 Leffler, Y. (1991), s. 27-28. 
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kommande natt. I vissa fall kommer det onda självmant fram under natten och 

närmar sig huvudpersonen men denna kan även använda natten till att undersöka 

det mystiska eller konfrontera det onda. Genom denna uppdelning har en förvän-

tan skapats hos läsaren inför nattens scener eftersom natten har förknippats med 

skräck.24 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Leffler, Y. (1991), s. 32-36. 
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Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras en historisk bakgrund om skräck eller rysare som genre. 

Avsnittet fungerar som en introduktion till ämnet som är föremål för uppsatsen. 

Skräckgenrens historia 

I myter, legender och sagor har det funnits övernaturliga komponenter liksom i 

Shakespeares verk. Det vi idag kallar skräckberättelse uppkom i England och 

Tyskland under slutet av 1700-talet. Ett verk skulle innehålla mystik och det som 

inte går att förklara, och fantasi var något som berömdes.25 På engelska används 

ofta termen ”the gothic novel” om skrämmande berättelser som skrevs i en viss 

stil som kom i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Handlingen är ofta 

förlagd till gamla byggnader och ensliga platser.26 På svenska kallas det ”den go-

tiska romanen” och är föregångaren till det som nu kallas för skräcklitteratur. 

Termen gothic uppkom när romanen Borgen i Otranto (The Castle of Otranto: A 

Gothic Story), skriven av Horace Walpole, utkom 1764.27 Berättelserna känne-

tecknas framför allt av hur skräcken skildras genom miljöbeskrivningarna. På 

1700-talet användes termen ”gothic” för att koppla berättelsen till det förflutna 

men kritiker anser att den gotiska romanen bör skiljas från den historiska romanen 

och har inte setts som seriös. Det finns trots detta inte alltid en gräns mellan de 

båda typerna av romaner och författare under den Viktorianska eran, under 1800-

talet, såsom Arthur Conan Doyle och Charles Dickens har skrivit båda typerna av 

romaner. Författaren Jarlath Killeen menar att det förflutna alltid finns närvarande 

i den gotiska romanen.28 Handlingen, som ofta utspelades i gamla slott eller lik-

nande, var mystisk och övernaturlig och nutidens så kallade mysrysare härstam-

mar direkt från den gotiska romanen.29 Genren sågs som en reaktion mot förnuftet 

och tidens sentimentala och vardagliga romaner och ville ge läsarna något annat. 

Det skedde många förändringar i samhället vid den här tiden och därför vändes 

                                                 
25 Leffler, Y. (1991), s.15-16. 
26 Longman Dictionary of Contemporary English > Gothic. 
27 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
28 Killeen, J. (2009) Gothic Literary Studies: History of the Gothic: Gothic Literature 1825-1914. s. 27-28. 
29 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
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fokuset inåt människorna själva och bakåt i historien. Denna tid är en del av 

romantiken och tillsammans med gotiken uppstod skräckromantiken. En av höjd-

punkterna var Ann Radcliffe med romanerna The Mysteries of Udolpho (1794) 

och The Italian (1797). En av skräcklitteraturen främsta gestalter, författaren H.P. 

Lovecraft menar att The Mysteries of Udolpho är ett exempel på den tidiga gotiska 

romanen när den är som bäst, och att Radcliffe gjorde skräck modernt och kunde i 

alla miljöer och scener ”framkalla de kraftfullaste bilder av överhängande fasa.”30 

Författaren Mary Shelleys Frankenstein (1818) är den gotiska roman som bäst 

lever kvar idag och ses som en inledning till science fiction- romanen och till de 

naturvetenskapliga skräckberättelserna. Miljön är ett laboratorium och huvudper-

sonen en modern vetenskapsman istället för en herre eller munk på ett gammalt 

slott.31 Genren blev mer intellektuell när E.T.A. Hoffmann skrev sina verk vid 

1800-talets första hälft, inspirerad av både romantiken och gotiken.32 Författaren 

Edgar Allan Poes noveller från 1830-talet och framåt blev föregångare till den 

moderna skräcknovellen. Andra författare vill följa litterära konventioner såsom 

lyckliga slut, dygd och föra in sina personliga känslor i berättelsen. Poe tog fast på 

psykologin hos människor och undersökte människans själ mer än genrens kon-

ventioner. Han förde in ondska som övertygade läsarna och menade att litteratu-

rens uppgift är ”att uttrycka och tolka händelser och upplevelser som de är…”33  

I slutet av 1800-talet levde skräcklitteraturen upp på nytt med Hoffmann och 

Poe som förebilder. Några av dessa författare var R.L. Stevenson med Dr. Jekyll 

och Mr. Hyde (1886) och Bram Stoker som skrev Dracula (1897), och svenska 

Selma Lagerlöf som skrev flera spökberättelser. Under 1920-1940-talet verkade 

några skräcknovellförfattare som fick sina berättelser publicerade i tidskriften 

Weird Tales, men även andra tidskrifter, och som blev stilbildande för novellen. 

Dessa personer var bland andra Ray Bradbury och H.P. Lovecraft.34 Under 1950-

talet verkade Shirley Jackson som direkt blev uppmärksammad för sina psykolo-

giska berättelser och som utforskade människans psyke och ”gränsen mellan för-

nuft och vanvett.”35 

Från 1960- och 70-talet bidrog bland andra författarna Ira Levin med Rosema-

rys Baby (1967) och William Peter Blatty med Exorcisten (1971) till genrens 

framgång och popularitet, mycket i samband med filmatiseringarna, och intresset 

har bestått. Bland dagens skräckförfattare finns de som startade på 1970-talet så-

som Stephen King och Anne Rice. Från och med slutet av 1980-talet började 

skräcklitteraturen få förgreningar i olika riktningar med författare som använde 

                                                 
30 Lovecraft, H.P. (1890-1920) Om övernaturlig skräck i litteraturen. s. 43-44. 
31 Leffler, Y. (1991), s. 17. 
32 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 

 
33 Lovecraft, H.P. (1890-1920), s. 76-77. 
34 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
35 Nationalencyklopedins webbsida > Shirley Jackson. 
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gotiken på nya sätt, andra gick åt att skildra mer våldsamma skeenden. Vampyrbe-

rättelsen har funnits länge men har på senare tid gett form åt ännu en grupp, var-

ulvsberättelsen och även zombieberättelsen har börjat utvecklas. Dessutom har 

historier som egentligen kallas thriller börjat utvecklas mot att innehålla mer 

skräck. Författarna Robert Blochs Psycho (1959) och Thomas Harris När lammen 

tystnar (1988) har bidragit till detta genom sina skildringar av psykopatiska mör-

dare. Det dröjde ända till början av 2000-talet innan inhemsk svensk skräcklittera-

tur skrevs, med få undantag. Författaren John Ajvide Lindqvist gav ut romanen 

Låt den rätte komma in (2004), en vampyrberättelse som blandar vardagens hän-

delser och miljöer med skräckinslag vilket är ett tillvägagångssätt som även 

Stephen King använder sig av.36 

 

 

 

                                                 
36 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen kommer att 

utgå ifrån. Först kommer jag att redogöra för genreteorin från olika utgångspunk-

ter, historiska och nutida, och avsnittet kommer att fungera som en grund för hur 

en genre kan definieras, undersökas, diskuteras och analyseras. Sedan kommer 

diskursteorin att presenteras och beskrivas och denna del tjänar som utgångspunkt 

för hur en diskurs kan ligga som grund till att undersöka och analysera en genre på 

ett bibliotek. 

Genreteori  

Ordet genre kan definieras på flera sätt. I Nationalencyklopedin definieras genre 

som ”en typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller 

innehållsliga faktorer.”37 En genre kan kommunicera något, ett recept kommunice-

rar exempelvis en hjälp i matlagning men inte någonting annat. Ett annat exempel 

är en nyhetssändning där kommunikationen är att uppdatera människor om hän-

delser i världen. Ett recept och en nyhetssändning kan därmed sägas tillhöra två 

olika genrer. Genrer kan även baseras på definitioner som identifierar egenskaper 

som visar att medlemmar av en kategori kan särskiljas från andra företeelser i 

världen. En medlem i kategorin fåglar har till exempel egenskaperna djur, vingar 

och lägger ägg. På samma sätt definieras en ungkarl genom egenskaperna man, 

ung och ogift. Det innebär att så länge ett objekt har de förväntade egenskaperna 

så tillhör det kategorin. Det kan uppstå problem med en sådan uppdelning efter-

som vissa företeelser ingår under samma term men har egentligen många olikheter 

och är svåra att definiera som kategorier. Ett spel kan till exempel betyda brädspel, 

kortspel, bollspel och det kan både betyda en tävling och en lek.38  

Den engelska termen ’family recemblance’ är ett annat sätt att se på genrein-

delning, vilket syftar på att företeelser som tillhör en familj kan ha många olikhe-

ter såsom färg och storlek men ändå höra ihop. Det finns problem även med denna 

                                                 
37 Nationalencyklopedins webbsida > Uppslagsverk > Genre. 
38 Swales, J. M. (1990), s.46ff. 
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indelning för det kan leda till att vad som helst kan likna och höra ihop med vad 

som helst. Professor John M. Swales ger ett exempel med en sked som liknar en 

kniv för att människor äter med dem, och en sked liknar en tekanna för att de kan 

rymma vätska och vidare är en tekanna lik en väska för att de har handtag. Detta 

skulle i sin tur betyda att en kniv är lik en väska vilket bli en ologisk kedja av ka-

tegorisering. En prototyp är den medlem i en kategori som anses vara mest typisk 

för denna kategori. En stol är en prototyp inom kategorin möbler och ett äpple är 

prototypen för frukt. I genreanalys får man finna en väg genom att hitta definitio-

ner för genren och genom att se dragen hos företeelser med ’family recemblan-

ce’.39 

En boks genre kan påverka läsarens attityd och förväntningar och hur denna 

ser på boken. Genren är ett stöd för författaren genom att den bildar en slags ram 

för författaren att skriva inom. Författaren kan dessutom gå utanför ramarna och 

bryta mot det som definierar genren och gå över de gränser som satts av tidigare 

författare. John M. Swales nämner att genreanalys är användbar för att den inte 

endast klassificerar utan även klargör. Det ger läsare, författare och kritiker ett 

system att hålla sig till och kommunicera igenom.40  

Docenterna Staffan Bergsten och Lars Elleström tar upp begreppet genre som 

ett av de viktigaste verktygen för att klassificera. Ordet genre är från början franskt 

och kan betyda ”slag”, ”sort” eller ”art”. I viss mening kan genrer vara olika stilar-

ter på olika nivåer. Inom det klassiska genresystemet fanns olika nivåer av genrer, 

exempelvis tragedin som ansågs vara en hög genre och komedin som var en lägre 

genre. Tragedi och komedi är egentligen två ”arter” inom genrefamiljen dramatik, 

och de två övriga familjerna som kan ses som överordnade i systemet är epik och 

lyrik. Inom epiken förbjöds komiska beståndsdelar eftersom den var en hög genre 

och reglerna för denna var strängare än för de lägre genrerna.41  

Ordet genre kopplas även till latinets genus som betyder ”börd” eller ”här-

stamning”. Genre som term är i vissa fall vag och därför ges den ytterligare en mer 

precis definition: ett verk som skrivs inom vissa regler och principer och som för-

fattare och läsare, eller någon av dessa, är medvetna om. Trots denna definition 

räcker det inte fullt ut att en författare säger sig skriva inom en viss genre genom 

att använda sig av regler för genren. En genre är ”ett helt litterärt system vars bä-

rande strukturer utgör gemensam egendom och traderas genom många generatio-

ner.”42  

En genre är något som skapas genom historien och inte alltid medvetet. Aris-

toteles var den första som behandlade genren som teori, på 300-talet f. Kr., och 

utgick från all grekisk litteratur. Hans genrer betraktades som universella inom 

                                                 
39 Swales, J. M. (1990), s.46ff. 
40 Swales, J. M. (1990), s.37. 

 
41 Bergsten, S. & Elleström, L. (2004) Litteraturhistoriens grundbegrepp. s. 107, s. 113, s. 115, s. 130. 
42 Bergsten, S. & Elleström, L. (2004), s.108. 
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diktning och dramatik fram till 1600-1700-talet, både för form och för ämne. På 

1600-talet uppstod det konflikter mellan de som var för att använda de antika äm-

nena och andra som ville ha mer modernt innehåll. En genre skulle utgöras av 

både rätt form och rätt innehåll. Prosa tillhörde inte den så kallade fina litteraturen 

och lydde inte under genrereglerna men under 1700-talet slutade det klassiska sy-

stemet att ha så stort inflytande och därmed fick prosan komma fram. Numera är 

romanen, prosa, en självklar genre som har många underkategorier. Moderna gen-

rer har emellertid oklara gränser dem emellan. Bergsten och Elleström menar även 

att de moderna, populära genrena är likformiga och följer samma mönster, exem-

pelvis barn- och ungdomsböcker, även om författarna nekar till detta. Genrebe-

stämning sägs vara mer problematisk för modern litteratur än för klassisk även om 

indelningen är viktig.43 

Till medeltidens litteratur hör den romanska och den fornnordiska litteraturen. 

De romanska genrernas system har till stor del formats av eftervärlden, mer än för 

de fornnordiska genrerna. Även här ska det finnas regler som används av författare 

och som känns igen av läsare, vilket var fallet med den fornnordiska diktningen. 

De isländska släktsagorna som skrevs på prosa bildade en egen genre med särskil-

da egenskaper som skulle finnas med såsom ”kronologisk disposition, utförliga 

släktlängder, korthuggen stil…” 44  

Den moderna litteraturen, från 1700-talet och framåt, präglades av den nya 

världsbilden genom utvecklingsläran och liberalismen. Romanen kom ur denna tid 

och det fanns inga regler för denna och ingen definition hur en roman ska vara för 

att kallas roman. Därför är det oklart om romanen egentligen bör vara en genre 

men trots det behandlas den som en, eller som en samling av genrer. Romanen har 

ändå en definition: ”en längre, fiktiv berättelse på prosa.”45 Att romanen ska vara 

”längre” är ett relativt oklart begrepp men gränsen brukar ligga vid 100 sidor och 

uppåt, till skillnad från den kortare novellen som kom under samma tid, och att en 

roman är fiktiv, påhittad, kan också ses som vagt. Gränsen för vad som är fiktion 

och inte kan det råda delade meningar om. Romanen ska vara en berättelse skriven 

på prosa men även detta kan tolkas på flera sätt. Det är även svårt att dela in gen-

ren i undergrupper eftersom en berättelse både kan vara exempelvis en historisk 

roman och en kriminalroman. Bergsten och Elleström påpekar att det ändå är be-

fogat att göra en indelning av prosan om man alltid har i åtanke att kategorierna 

kan sammanfogas och att enskilda verk inte helt går att fastställas exakt. Några 

sätt som har använts för att dela in romanens genrer är att titta på datering av in-

nehållet, berättartekniken, och om de har komiska eller tragisk karaktär, miljön 

där romanen utspelar sig och karaktärernas utveckling. Trots detta är det svårt att 

finna en beteckning för en roman men romanen kan bestå av en genreblandning. 

                                                 
43 Bergsten, S. & Elleström, L. (2004), s. 108-111. 
44 Bergsten, S. & Elleström, L. (2004), s. 138. 
45 Bergsten, S. & Elleström, L. (2004), s. 150. 
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Litteraturhistorien efter den klassiska perioden har likafullt visat att ju högre rang 

en roman får desto svårare är det att definiera den med särskilda egenskaper. 

Bergsten och Elleström menar följaktligen att populärlitteraturens genreindelning 

tydligt klargör vad en roman handlar om.46 

Diskursanalys  

I samhället görs grupperingar och avgränsningar av och mellan individer på 

många sätt. Individer tilldelas, och indelas i, olika kategorier och tillhörighet till 

kategorierna. Det/de som tilldelas en viss grupp eller kategori tillhör en diskurs. 

Det kan handla om till exempel handlingsmönster, vilja och känslor. Att tillhöra 

en kategori eller en identitet innebär även att man säger vad något inte är och visar 

hur någon eller något skiljer sig från ’det andra’. Det kan betyda att man utgår från 

att något är ”normalt” och något annat är det avvikande, utanför diskursen så att 

säga. Det sker inte minst när folk får identiteter som förknippas med problem, 

exempelvis hemlös, som blir en identitet i motsats till icke hemlös. Mats Börjes-

son och Eva Palmblad poängterar att alla identiteter och hela vår världsbild kunde 

vara annorlunda om människor hade andra gränsdragningar och andra sätt att ka-

raktärisera.47 En diskurs definieras även som ett bestämt sätt att ”tala om och förstå 

världen”.48 Att något är bestämt innebär att det finns ramar för vad som ska räknas 

som något och som gör detta sant och rätt. I längden skulle det innebära att det 

finns enighet om vad som utgör diskursen.49 

Diskursanalys handlar om att studera gränsdragningarna mellan individer eller 

sociala grupper och att försöka se bortanför dessa. Tillhörigheterna och egenska-

perna som hör till olika kategorier är formade inom denna kategori, och kallas 

därför diskursivt formade egenskaper. Vissa teoretiker inom konstruktionismen 

menar att det inte är möjligt att se bortom diskurserna eftersom allt vi vet är soci-

alt konstruerat och att det inte går att skildra en verklighet utanför dessa konstruk-

tioner. Människor tänker inom mönstret för diskurserna och när detta studeras är 

det för att förstå och förklara varför det ser ut som det gör. Diskurser handlar 

mycket om att språket konstruerar verkligheten och att ge namn åt grupper m.m. 

skapar verkligheten och ett sammanhang. Diskurser kan avgränsa och utesluta 

men hjälper även till att se vad som är relevant och sant i världen genom att defi-

niera vad som hör till och inte. Språket är i ständig förändring och skapar hela 

tiden vår verklighet.50  

                                                 
46 Bergsten, S. & Elleström, L. (2004), s. 150-156. 
47 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007) Diskursanalys i praktiken. s. 8. 
48 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007), s. 13. 
49 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007), s.13. 
50 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007), s. 8-10. 
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Diskursanalysen hävdar att världens berättelser och tolkningsramar är histo-

riskt, kulturellt och genremässigt bestämda. Det talas om olika sociala fält som är 

bundna till diskurserna och aktiveras av människor. Ett sätt att göra diskursanaly-

sen förståelig är att diskurserna ”sätter gränserna för vad som är tänkbart”.51 Med 

det menas att diskurserna visar vad som uttrycks i olika sammanhang, varför det är 

möjligt och varför det är legitimt att göra det. Diskurserna kan skapa nya sam-

manhang men även begränsa handlingar och de vägleder människor i allt de gör. 

Diskursanalysen vill klargöra hur olika processer går till, exempelvis när berättel-

ser förbinds med platser och föremål till olika kontexter. En diskurs kan även ver-

ka över institutioners gränser. Börjesson och Palmblad tar upp exemplet ”hälsa” 

som ur denna synvinkel är en stor diskurs genom att begreppet både är och har 

varit medicinskt och moraliskt, och olika grupper har varit verksamma inom äm-

net såsom filosofer, präster och läkare. En liten diskurs skulle kunna vara ”socker-

beroende” som är en avgränsad del som kan infogas i den större diskursen ”häl-

sa”.52 

                                                 
51 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007), s. 12. 
52 Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007), s. 12-14. 
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Källmaterial och metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera vilket material jag har använt i undersök-

ningen och hur jag har avgränsat källmaterialet och arbetet. Sedan följer en redo-

görelse för metoden som jag har använt för undersökningen, fallstudien, och även 

hur genre- och diskursanalysen har använts i undersökningen. Avslutningsvis ska 

jag förklara hur studien har genomförts och hur det empiriska materialet har hante-

rats. 

Avgränsning och urval 

För denna undersökning har ett (1) bibliotek och en avdelning valts ut nämligen 

barn- och ungdomsavdelningen på Uppsala stadsbibliotek som är huvudbibliotek 

inom Bibliotek Uppsala. En del barn- och ungdomsavdelningar på bibliotek i 

Uppsala har särskilda hyllor för skräck och spöken medan dessa böcker står blan-

dade med övriga på stadsbiblioteket. Jag upplever att det är tillräckligt att fokusera 

på ett bibliotek och Uppsala stadsbibliotek fungerar bra för mitt syfte. Syftet är att 

undersöka själva rysargenren oavsett var och hur böckerna placeras. Jag ville gå in 

och göra undersökningen utan att påverkas av hur böckerna står och därför valde 

jag Uppsala stadsbiblioteks avdelning som inte har brutit ut genren i skilda hyllor. 

Eftersom böckerna på ett bibliotek till stor del är desamma som på andra bibliotek 

kan denna undersökning fungera som ett exempel på hur det kan se ut. 

I uppsatsen kommer ett urval av böcker, deras omslag och några boktips inom 

genren rysare för barn och ungdomar i åldergrupperna 9-12 och 13- uppåt att un-

dersökas, med signumen Hcg och uHc/uHce. I dessa signum innefattas både 

svenska rysare och de som är översatta till svenska. Någon övre åldersgräns är 

svår att ge. Vissa böcker räknas till åldern 13-15 år medan andra är för 15 år och 

uppåt tills böckerna anses tillhöra vuxenavdelningen. Gränserna är flytande och 

böckerna står i vilket fall som helst på samma hyllor. Motiveringen till valet av 

åldersgrupp är att jag vill begränsa antalet titlar att undersöka och enligt stadsbib-

liotekets personal är böcker i genren mycket populär bland barn och ungdomar i 

dessa ålderskategorier. Jag kommer att undersöka de titlar som är märkta med 

klistermärken som föreställer dels en vampyr (fladdermus) och dels en person som 
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biter på naglarna (här kallad nagelbitare), och som kallas för rysare. Inom både 

vampyrmärkning och nagelbitaremärkning finns bokserier vilkas enskilda titlar 

oftast märks på samma sätt. För undersökningen har oftast en titel ur de olika seri-

erna valts ut som representant för uppsatsen, med några undantag. De summering-

ar som förekommer i resultaten visar alltså inte bibliotekets fullständiga samling 

av titlar inom de båda märkningarna utan har minskats genom att inte alla titlar ur 

serierna har tagits med. Dessutom finns alltid situationen att en del av titlarna är 

utlånade vilket gör att de inte har kunnat tas med i summeringen. Det gäller sär-

skilt de titlar som inte har rysare som ämnesord i sökkatalogen men som har tagits 

med i undersökningen av de olika märkningarna genom insamling av material på 

plats på biblioteket.  De titlar har rysare som ämnesord har alla kunnat återfinnas 

genom sökning i bibliotekets webbkatalog. Sammantaget bör summeringen och 

urvalet av titlarna spegla helheten hos bibliotekets rysaresamling.  

Fallstudien som metod 

En metod utgör en slags plan för att samla in och organisera material och informa-

tion på ett visst sätt. En fallstudie är en metod som kan användas för att ”systema-

tiskt studera en företeelse.”53 Undersökningen blir icke-experimentell då strävan är 

att beskriva och förklara något så som det är istället för att göra förutsägelser med 

orsak och verkan, eller manipulera på något sätt, som i viss medicinsk forskning. 

En fallstudie kan likna en historisk metod genom att det inte går att kontrollera 

situationen utan förlita sig på de dokument och det material som finns. Däremot 

går det att göra direkta observationer och även intervjuer i en fallstudie, något som 

inte är möjligt vid en historisk undersökning. En fallstudie kan användas för att 

undersöka en företeelse till exempel en person eller en institution, ett avgränsat 

system, och undersöka det på djupet. Inom fallstudien finns flera metoder för hur 

man samlar in material, såsom intervjuer och observationer, men alla kan använ-

das. I en kvalitativ fallstudie riktar man i sig på att få insikt, att upptäcka och tolka 

en situation, ett fall. Här undersöks samspelet mellan de faktorer som utmärker 

fallet.54 

I den här uppsatsen är ”fallet” dels barn- och ungdomsavdelningen på Uppsala 

stadsbibliotek och dels mer specifikt rysare som genre. Materialet som är rysarnas 

ämnesord, omslagsmotiv och olika boktips, går inte att manipulera eller kontrolle-

ra, det studeras så som det är och jag förlitar mig på den information som finns. 

Informationen som samlas in på biblioteket används för att upptäcka, få insikt och 

kunskap och tolka. Biblioteksavdelningen är ett begränsat system som ska under-

                                                 
53 Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. s. 21. 
54 Merriam, S. B. (1994), s. 22-25. 
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sökas på djupet men ett bibliotek kan ändå inte vara begränsat i den meningen att 

det är oberoende av omvärlden. 

En studie av ett fall har som syfte att kunna leda till mer generella svar och 

förklaringar i en social struktur och att kunna se en helhet. En fallstudie kan ha 

olika drag, exempelvis kan den vara heuristisk vilket betyder att studien förbättrar 

förståelsen av det som studeras; den skapar ”nya innebörder, vidga[r] läsarens 

erfarenhet eller bekräfta[r] det man redan visste eller trodde sig veta.”55 Min un-

dersökning kan sägas vara heuristisk genom att den dels har som syfte att bättre 

förstå den genre som studeras och vidga erfarenheterna och kunskapen om den. En 

fallstudie skiljer sig från andra studier på flera sätt genom att den ger mer konkret 

och faktisk kunskap eftersom den är direkt och inte så abstrakt. En fallstudie ger 

kunskap som har sin grund i olika kontexter till skillnad från den formella kun-

skapen som kan komma ur andra metoder. Genom att tolkningar med hjälp av 

forskarens egna erfarenheter tas med i fallstudien utvecklas studien och kan leda 

till vidare generaliseringar. 

Genomförande och behandling av materialet 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av undersökningen samt hur materialet har 

behandlats. Studien inleddes med att välja ut det material som skulle ingå i under-

sökningen. Först gjordes sökningar i Biblioteks Uppsalas webbkatalog med sök-

ordet rysare och jag filtrerade sökresultatet genom att avgränsa sökningen till 

stadsbiblioteket och målgruppen barn, i vilken även ungdomsböcker ingår.56 Tit-

larna från sökresultatet med klassifikationerna Hcg, uHc och uHce antecknades, 

deras ämnesord noterades och en beskrivning av omslagsmotiv antecknades. 

På plats på Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning antecknades 

titlar med märkningen vampyr och nagelbitare som inte fanns i sökresultatet från 

sökordet rysare. I de fall rysarna ingick i serier gjordes ett urval av titlar vilka fick 

representera den typ av rysare som serierna utgjorde. Sedan gjordes sökningar på 

dessa titlar i webbkatalogen varpå ämnesord och omslagsmotiv antecknades. Från 

webbsidan gjordes anteckningar från de boktips som läsare och till viss del biblio-

tekarier hade skrivit och noterade vilka ord som användes av dessa skribenter för 

att beskriva rysarna samt för att se hur de delas in. Jag delade in ämnesorden i 

ämneskategorier för att kunna jämföra och studera grupper av ord av samma typ, 

till exempel övernaturligt som är en kategori bestående av ord av denna typ. På 

detta sätt kunde jag se hur många olika ord som användes för varje kategori och 

                                                 
55 Merriam, S. B. (1994), s. 27. 
56 Bibliotek Uppsalas webbsida> Rysare> Barn. 
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för varje rysargrupp. Både ämneskategorierna och de enskilda ämnesorden finns 

förtecknade i två tabeller.57  

I själva undersökningen studeras vad som ingår i rysargenren, för de rysare 

som är märkta med vampyr och de som är märkta med nagelbitare. Jag undersöker 

även vad som ingår i de rysare som har ordet rysare som ämnesord och de som 

inte har det. Skillnader emellan dessa olika rysargrupper diskuteras och analyseras 

samt skillnader mellan barnrysare och ungdomsrysare. Analysen görs med hjälp 

av genreteorin och diskursteorin. Denna analys görs även för boktipsen och för 

rysarnas omslagsmotiv. 

Enligt Börjesson ska teorin förklara det efterfrågade, resultatet som har fram-

kommit genom frågorna och metoden.58 Malin Wreder presenterar en analysmo-

dell för att analysera diskurser. Inledningsvis identifierar man tecken som kopplas 

till det centrala området för diskursen. Det kan leda till att olika beståndsdelar kan 

grupperas kring ett antal teman. Sedan beskrivs den framträdande diskursen ge-

nom att signifikanter och utmärkande drag lokaliseras och vad som länkas till des-

sa. Slutligen undersöks vad som inkluderas och exkluderas av diskursen och kon-

sekvenserna av detta. 59 I denna undersökning följs denna procedur genom att äm-

nesorden får stå som de beståndsdelar som grupperas kring olika teman i rysarna 

och rysarnas utmärkande drag inringas och vad som hör samman med dessa. 

Inom diskursanalysen studeras gränser mellan företeelser, kategorier och be-

stämda sätt att se på världen. Man undersöker hur språket påverkar och styr vår 

verklighet och ser hur diskurser definierar vad som hör till, är relevant och vad 

som exkluderas. I denna uppsats kan jag med diskursanalys försöka identifiera 

gränsdragningar och kategorier för genren rysare och undersöka hur denna indel-

ning styr bibliotekariers och låntagares verklighet och vad som inkluderas och 

exkluderas. Undersökningen kan även stödja sig på teorin om hur språket styr hur 

rysargenren uttrycks och uppfattas, genom val av ämnesord eller läsarnas ord i 

boktipsen. Inom teorin ingår även att studera på vilket sätt diskursen ger legitimi-

tet åt indelningen av genren, även här genom att se vad som inkluderas och exklu-

deras.60 

 

                                                 
57 Se Bilaga. 
58 Börjesson, M. (2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. s.25.  
59Wreder, M. (2003) ”Ovanliga analyser av vanliga material”. I Börjesson, M. & Palmblad, E.(2007)  

Diskursanalys i praktiken.  s. 36. 
60 Wreder, M. (2003), s. 36. 
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Undersökning och analys 

I denna del av uppsatsen kommer resultaten av undersökningen att presenteras, 

jämföras och analyseras. Först presenteras de resultat som rör några av de boktips 

och recensioner av skräckberättelser och rysare som finns på Bibliotek Uppsalas 

webbsida. En större del av boktipsen är skrivna av barn och ungdomar men några 

av tipsen tyder på att även vuxna personer kan skriva tips, såsom bibliotekarier. 

Det är dock läsarnas perspektiv på rysarna som undersöks. Efter detta avsnitt be-

handlas de ämnesord och tillhörande boktitlar som jag har undersökt, det vill säga 

rysare, vilken utgör den största delen av undersökningen. Det handlar dels om 

undersökningen av rysarna för åldersgruppen 9-12 (Hcg) och gruppen 13 år och 

uppåt (uHc/uHce), både de rysare som är märkta med klistermärket vampyr och de 

rysare som är märkta med klistermärket nagelbitare, och som därför kallas rysare 

på biblioteket som samlingsnamn. En del av dessa böcker har rysare som ämnes-

ord och vissa har det inte vilket kommer att utgöra en aspekt av uppdelningen av 

resultaten och jämförelserna. Slutligen diskuteras rysarnas omslagsmotiv. Tabell 1 

visar resultaten från sammanställningen av de kategorier som jag har delat in äm-

nesorden i, hur många ord som finns i de olika kategorierna, för alla avsnitt utom 

för boktipsen och omslagen, och tabell 2 visar alla ämnesord som finns med i un-

dersökningen och hur ofta de förekommer för titlarna.61 

Boktips på Bibliotek Uppsalas webbsida 

Under Halloween skrev bibliotekets personal på webbsidan att de tipsar om 

skrämmande böcker, och några finns kvar bland boktipsen. De uppmuntrar barn 

och unga att skicka in tips på böcker. Oavsett vem som har skrivit boktipsen så är 

de skrivna ur en läsares synvinkel och här undersöks vilka ord läsarna använder 

för att beskriva genren. På webbsidan finns en avdelning för barn och en för unga, 

vilket redan från början visar en uppdelning mellan åldrarna. På barnsidan under-

söks den del av webbsidan som kallas Boktips 9-12 år och utgångspunkten är ru-

                                                 
61 Se Bilaga. 
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briken spöken och skräck.62 Genren kallas alltså inte för rysare inom avsnitten för 

boktips, som den gör i sökkatalogen som senare kommer att diskuteras, utan orden 

spöken och skräck används i stället för att visa vilken typ av litteratur det tipsas 

om. Ordet spöken är ett specifikt ord och visar på ett tydligt sätt vad läsaren har att 

vänta sig. Det kan hjälpa besökare på webbsidan att hitta rätt böcker och för de 

som letar efter just böcker om spöken ges direkt hänvisning. Att ordet skräck an-

vänds i stället för rysare kan bero på att skräck är det ord som ofta används i sam-

hället, och historiskt, och som därmed ger människor ett välbekant intryck när de 

känner igen ordet och vad det står för. Skräck är i motsats till spöken ett brett be-

grepp och syftar dels på en känsla och dels på en genre. Spöken är ett specifikt 

begrepp men får här stå som en genrebeteckning tillsammans med skräck.  Det är 

ändå en intressant fråga varför ordet rysare inte används i rubrikerna för boktipsen 

trots att det gör det i övrigt, i sökkatalogerna och som allmän genrebeteckning, 

och denna diskussion återkommer i de följande avsnitten.  

För unga är ingången till boktipsen länken boktips och bloggar och utgångs-

punkten för undersökningen är två rubriker: skräck och vampyrer, varulvar och 

änglar.63 Även i denna del används beteckningen skräck istället för rysare och 

möjligtvis är skräck det ord som läsarna och biblioteksbesökarna använder och 

som därför används på webbsidan som vänder sig till dessa personer. Vampyrer, 

varulvar och änglar är den andra rubriken för undersökningen av boktipsen. Sena-

re i uppsatsen kommer ämnesord som hör till boktitlar inom genren rysare/skräck 

att undersökas och däribland kommer orden vampyrer och varulvar att finnas 

med. Därför berörs boktipsen även under denna rubrik, tillsammans med änglar. 

Detta avsnitt behandlar vilka ord som används för att beskriva de boktitlar som det 

tipsas om, vad bibliotekets läsare tar upp och fokuserar på i genren rysare eller 

skräck och hur genren uttrycks ur läsarnas/låntagarnas perspektiv. Boktipsen inne-

håller både en beskrivning av innehållet och ett omdöme av boken och recensio-

nerna är fritt skrivna av skribenterna.  

Först skildras intrycken från boktipsen för barn, 9-12 år. Det första som slår 

en vid undersökning av boktipsen är att ordet flicka nämns ofta men även pojke 

förekommer liksom olika släktskapsord som mamma, föräldrar, mormor, syskon 

och föräldralös. Det verkar vara viktigt att förmedla vem böckerna handlar om 

och vilka relationer personer har till varandra. Det faktum att ordet flicka nämns 

mycket visar att det är ett vanligt ämne i böckerna men även att det gärna tas upp 

av skribenterna. Boktipsskribenter är även läsare och de delar med sig av det de 

läst och vad de tycker är viktigt att förmedla. Genom att flera av skribenterna 

nämner att det är en flicka som upplever olika saker så ger det läsaren en bild ry-

sargenren och att flickor är en stor del av denna. Det är på så vis intressant att se 

vad skribenterna väljer att ta upp för det ger i sin tur läsarna signaler om vad rysa-

                                                 
62 Bibliotek Uppsalas webbsida> Barn> Boktips> Boktips 9-12 år. 
63 Bibliotek Uppsalas webbsida> Unga> Boktips och bloggar. 
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re och skräck handlar om. Flera boktips har som sagt även ordet pojke med så om 

det spelar roll för läsaren av tipsen om det är en flicka eller en pojke som nämns så 

finns båda alternativen med. En bokrecension ska förmedla den information som 

skribenten själv skulle vilja ha vid läsandet av recensionen och det handlar om att 

ge information från en läsare till en annan som undrar samma saker om boken i 

fråga.64 Många tar som nämnt upp olika ord för släktskap, till exempel mormor, 

vilket visar att skribenterna och läsarna anser detta vara viktigt att veta om böck-

erna och vilka karaktärer som förekommer. Olika läsare identifierar sig troligen 

med olika karaktärer och de som nämns av skribenterna är möjligen personer de 

har känt identifikation med. Det är något att lära sig av och att vara medveten om 

som bibliotekarie, att barnen uppmärksammar de vardagliga orden med föräldrar 

och syskon och att de för läsarna verkar utgöra en betydelsefull del av genren vid 

sidan av spöken och mysterier.  

En majoritet av recensenterna tar upp vilka platser som skildras i böckerna, 

och dessa är ofta hus men även platser som slott, torp och källaren nämns. Varje 

bok utspelas på en viss bestämd plats vilket barnen som skrivit boktipsen nog är 

medvetna om. En bok, till exempel en roman, är som tidigare nämnts en slags 

genre, vilken har vissa beståndsdelar såsom karaktärer och platser. Barnen visar 

att de känner till hur en bok, eller romangenren, är uppbyggd genom att presentera 

platsen, scenen och utgångspunkten för historien för läsaren. Barn, både vana och 

ovana läsare, kan känna igen sig i orden som används i boktipsen, till exempel att 

de vet att ett slott är en mystisk plats och förstår därmed att även den recenserade 

boken är mystisk vilket skulle kunna fungera som lockande för många läsare som 

redan har valt att läsa under rubriken för skräck. Skribenterna känner sannolikt till 

att platserna är viktiga eftersom de ger miljöbeskrivningar och förväntningar på att 

särskilda händelser ska inträffa i anknytning till vissa platser. Skribenterna vet det 

genom att de själva har upplevt detta genom sin läsning och vill förmedla dessa 

känslor till andra. Barn har kännedom om hur världen fungerar och hur och var det 

skrämmande uppkommer. Att en källare kan vara okänd och mystisk kan mycket 

väl ha nått barns medvetande men ett så pass vanligt ord som hus säger egentligen 

inte mycket i sig. Ändå är detta ett platsord som används mycket vilket i så falla 

skulle kunna visa sig i de följande avsnitten, i ämnesordens förekomst, om läsarna 

har uppmärksammat detta i så hög grad. Andra platsord är sådana företeelser som 

barn kan identifiera sig med i sin vardag till exempel ny skola och landet. De som 

skriver boktipsen visar genom sina ordval vad de tycker är viktigt att ta upp och 

det är tydligt att de, trots att rubriken är spöken och skräck, inte bara fokuserar på 

att berätta om detta. De är noga med att ge läsaren information om att böckerna 

även tar upp helt vardagliga ämnen som skolan. En annan aspekt på detta är att 

vardagen utgör en kontrast till det skräckfyllda vilket skulle kunna ge en än mer 
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läskig läsning. Skräcklitteratur handlar ofta om vanliga personer på platser där de 

känner sig hemma och därmed framstår det oväntade som än mer skrämmande.65 

Trots alla vardagliga företeelser som beskrivs i boktipsen så är ändå det som 

syftar på själva känslan av skräck det som självklart tas upp. Eftersom rubriken för 

boktipsen är spöken och skräck kan det antas att det som beskrivs i texterna är en 

del av de företeelser som gjort ett skrämmande intryck på läsarna, eller vad som 

åtminstone bidrog till det. Ordet mystiska används en del till exempel i mystiska 

saker och mystiska omständigheter. Andra ord som tas upp är till exempel spöke, 

spöken, vålnader vilka återkommer i flera boktips, och dessa skulle kunna vara 

ord som är typiska för rysargenren. Rubriken spöken och skräck är relevant i och 

med att många boktips tar upp spöken i texterna. Alla boktips nämner emellertid 

inte spöken så de känslor av skräck som framkallas och som utgör den andra delen 

av genrerubriken har i dessa fall kommit ur andra företeelser. Det tyder på att 

skräck inte endast handlar om spöken utan även andra saker kan framkalla skräck-

känslan. Det har skribenterna blivit medvetna om liksom läsarna av boktipsen.  

Några skribenter väljer att berätta om händelser som kan upplevas som skräm-

mande såsom en hand på axeln eller särskilda typer av övernaturliga företeelser 

såsom magi. Vissa recensenter skriver och använder ord som syftar på skrämman-

de händelser och företeelser utöver spöken, till exempel flicka dog, bilolycka, 

hängdes och döda. Det skräckfyllda behöver inte enbart bero på det övernaturliga 

vilket kan vara viktigt att minnas för personal på bibliotek. Genom skribenternas 

ord visas att rysaren eller skräckboken inte endast förmedlar berättelser om spöken 

utan tar även upp orsaker, döden, och olyckor. De klassiska begreppen inom 

skräck är ändå slott, hus, mystik och spöken, och liknande, och detta är precis vad 

skribenterna framhåller i sina texter.  

 Olika typer av saker eller föremål tycks spela en roll genom att sådana ord fö-

rekommer mycket i boktipsen. Exempel på sådana ord är porträtt, brev, foto och 

kista. De olika föremålen presenteras som bidragande orsaker till mystiken i böck-

erna och är således väsentliga att lyfta fram. Förekomst av mystiska föremål kan 

vara en beståndsdel inom skräck/rysargenren som läsaren känner igen och boktips- 

skribenterna har tagit fasta på detta. De visar att de nämnda föremålen har betydel-

se och vidmakthåller förväntningarna på vad en rysare ska innehålla. Skribenterna 

framhäver även vissa känslor eller olika slags känslomässiga tillstånd som viktiga 

och några exempel är fruktan, mobbad, ledsen och ensam. Skrämmande företeel-

ser ger upphov till känslor av olika slag vilket syns i boktipsen. Det kan vara bra 

att yngre läsare av genren tar detta till sig vilket visar sig i boktipsen, att känslor 

blir en del av genren rysare och att det kan följa på skrämmande händelser.  

Genren uttrycks även med ord som syftar på vänskap, till exempel kompisar 

och vänner och med ord som barndomen och tonårsliv, vilket breddar kunskapen 
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om hur läsare ser på genren. Skribenterna fokuserar inte endast på det skrämman-

de utan även på det vardagliga. Blandningen och mötet mellan dessa två världar 

kan i många fall känneteckna genren rysare eller skräck.66 Ord som sommarlov, 

sommaren, skogen och fjäril ger en bredare insyn i hur genren skildras där årstiden 

och naturen får spela en roll och speglar en helhet som inkluderar dessa ord i det 

mystiska och det skrämmande. Alla ord som skribenterna tar upp i sina boktips 

bidrar till att dels visa vad genren innefattar, vilka företeelser som genom själva 

recensionen bidrar till att visa vad genren innehåller. Boktipsskribenterna bidrar 

till att göra diskursen för rysare till vad den är. En diskurs styrs mycket av språket 

och texterna i boktipsen är språkliga uttryck. ”Ord och uttalanden representerar, 

föreställer, verklighet - och är dessutom sociala handlingar i mänsklig interak-

tion.”67 Boktipsen är texter skrivna av människor och därför bidrar människorna 

till att konstruera diskursen och genren rysare genom sina ord och sin syn på verk-

ligheten, den verklighet som är rysargenren i det här fallet. Eftersom en del av 

texterna är skrivna av barn bidrar även dessa till hur genren ser ut. Deras ord spe-

lar stor roll för dem själva, hur de har uppfattat genren, och för de nya läsarna på 

biblioteket som tar intryck av de skrivna orden och som genom dem får en bild av 

rysargenren. 

Flera av de recenserade titlarna finns under andra rubriker än spöken och 

skräck, nämligen spänning och äventyr och fantasy. Det är samma boktips men 

placerade under flera rubriker. Det upplyser om att en titel inte behöver tillhöra en 

enda genre utan kan delas in i flera. Låntagare som läser recensionerna och är in-

tresserade av spöken och skräck läser boktipsen under denna rubrik medan de som 

intresserar sig för spänning och äventyr samt fantasy kan läsa tipsen under dessa 

rubriker men får upptäcka samma titlar. Det minskar risken för att genrerna och 

beteckningarna begränsar läsarna och låntagarna utan hjälper dem istället till att 

upptäcka titlar de eventuellt annars inte skulle hitta. 

Inom rubriken skräck för unga finns få boktips. Därför inkluderas även rubri-

ken vampyrer, varulvar och änglar genom att dessa ämnen innehåller liknande 

företeelser som skräck. För unga används i stor utsträckning liknande ordkategori-

er men andra enskilda ord än för barn. Ordet tjej används mycket i boktipsen vil-

ket inte användes för barn, samt flicka och pojke. Släktskapsord förekommer fli-

tigt och särskilt ord för mor/farföräldrar och föräldrar till exempel morfar och 

mamma. Det är alltså vanligt även här att berätta vem som är i fokus och vilka 

relationer som spelar en viktig roll. Många ord för platser används i boktipsen 

såsom skogen, barnhem, källaren och landet, liknande dem för barn. Det verkar 

alltså inte vara någon stor skillnad mellan vad som skildras i fråga om personer 

och platser hos barn respektive unga. Samma typer av platser nämns i boktipsen, 

det vardagliga och det typiskt skrämmande. Boktipsen för unga ger intryck av att 
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vara mer detaljerade än dem för barn, vilket kan ha att göra med vilka som tros 

läsa dem och vilka som har skrivit boktipsen, alltså ungdomar/unga. Vissa skri-

benter berättar många detaljer ur böckerna och ger läsaren mycket information om 

dem vilket kan vara bra men behöver inte göra dem mer intressanta än tipsen för 

barn. En intressant iakttagelse är att boktipsen för unga tar upp många skrämman-

de företeelser som beskriver genren men de nämner inte alls ord som spöken. I 

stället finns ord såsom mystiska varelser, tentakler, monster och vampyr. En an-

ledning till detta är att de flesta boktipsen finns under rubriken vampyrer, varulvar 

och änglar så därför nämns inte spöken. Att det finns en särskild rubrik för vam-

pyrer, varulvar och änglar tyder på en hög frekvens av dessa ämnen. Det är ändå 

intressant att se att spöken och liknande ämnen inte finns med i boktipsen för unga 

och det är den största skillnaden mellan boktipsen för barn och unga. Orsaker till 

varför inte spöken och annan skräck tas med i boktipsen kan dels bero på att det 

inte finns tillräckligt med titlar att recensera inom denna kategori, eller att skriben-

terna och läsarna inte har valt just dessa typer av böcker för sina tips, trots att de 

existerar. Senare undersöks skillnader inom genren som eventuellt kan bekräfta 

vad som skildras och inte skildras i boktipsen.  

Djur och natur ser ut att vara vanliga företeelser inom genren, sett till vad som 

skildras i boktipsen, till exempel skogen, sjö, vargar och spindel. Detta är något 

som även kommer att tas upp i senare avsnitt av undersökningen. Även för ålders-

gruppen unga tas skrämmande eller allvarliga ämnen utöver det övernaturliga upp 

såsom död, överleva, sanningen, cancer och sjukhus. För bibliotekspersonal kan 

det vara betydelsefullt att vara medveten om att rysargenren tar upp dessa allvarli-

ga ämnen och att det inte endast är spöken som kan skrämma en ung människa. 

Precis som för barnboktipsen finns många av titlarna under andra rubriker än 

de redan nämnda. Dessa är fantasy, dystopier och kärlek. De olika genrerna verkar 

höra ihop och ha kopplingar till varandra och det kan vara svårt för bibliotekarier 

att förse en titel med endast en genrehänvisning. Liksom för barn är det positivt 

om en titel kan hittas både när låntagaren söker på skräck och dystopier. Kärlek 

finns som rubrik även för barn men ingen av skräcktitlarna finns med under denna 

rubrik. Om vissa titlar inom en genre som rysare innehåller så pass mycket dysto-

piska drag att den även får tillhöra genren dystopier på webbsidan, vad innebär det 

för rysargenren? Å ena sidan gör det genren bredare om den innehåller flera stora 

ämnen, både skräck och dystopi, som gör att en rysare är en dystopi och en dystopi 

är en rysare i flera fall. Det skulle å andra sidan kunna göra genreindelningen oklar 

för de låntagare som söker böckerna och i allmänhet. Indelningen av titlarna under 

de olika rubrikerna visar att det inte är självklart var en titel hör hemma och att det 

är vanligt att en bok får tillhöra flera grupper. Det är egentligen inte alls märkligt 

att det blir på detta sätt. Boktipsens skribenter visar att bredden av ämnen i böck-

erna är stor och det bidrar även till att se vilka titlar som endast passar in under 

rubriken skräck.  
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Skribenternas omdömen har sammantaget vissa likheter med varandra. Det 

handlar till exempel om en oklarhet över hur mycket spökhistoria respektive van-

lig ungdomsbok en titel är. Det tyder på att en titel inom genren kan vara bådadera 

vilket skulle kunna bredda låntagarkretsen, med intresse för ungdomslitteratur 

med eller utan spöken. De flesta titlarna beskrivs som spännande, superspännan-

de, stor spänning och jättespännande vilket ses som ett positivt betyg och en be-

kräftelse på att boken har uppfyllt de förväntningar som genren kan ge. Flera skri-

benter skriver att de rekommenderar boken och inte endast för den utskrivna mål-

gruppen i rubriken. En av titlarna får bedömningen att den passar för alla och det 

uppmuntrar därmed läsarna att låna och läsa ur denna genre, oavsett vilken ålder 

läsaren har. Andra bedömer titlar med ord som bra och läskig, ännu ett gott betyg 

i sammanhanget, men även romantisk, annorlunda, rolig, allvarlig, realistisk och 

mystisk är förekommande ord. Romantisk och rolig sticker ut som ord i omdöme-

na och dessa ger information om andra känslor och intryck än spänning. Det kan 

vara betydelsefullt för genren om fler än de inbitna rysarläsarna kan nå genren 

genom att veta att de även beskrivs med dessa ord, romantisk och rolig. Samma 

sak gäller i ett fall när en skribent menade att en bok framkallade skratt. Om en 

person som verkligen letar efter något läskigt och spännande kan beskrivningar 

om skratt få motsatt verkan.  

Skribenterna skriver det dessa har upplevt av en bok och det är det viktiga. 

Hur läsaren av recensionen tar emot den går inte helt att förutsäga, det väsentliga 

är att läsaren får veta det viktigaste och få något slags intryck. Ordet realistisk är 

ett intressant ord för genren skräck genom att det i läsningen på så sätt går att före-

ställa sig att det är verkligt och särskilt genom att skribenten påpekar att det är 

bilderna som gör det realistiskt. Flera titlar rekommenderas dock för de som gillar 

spänning, skräck och övernaturliga saker, och ytterligare ett bra betyg är att boken 

är svår att sluta läsa eller att lägga ifrån sig, vilket förekommer för flera titlar. Vis-

sa berömmer vackra bilder och ett lyckligt slut vilket går utöver genrens förvänta-

de och klassiska drag om det otäcka som inte alltid får en klar lösning utan lämnar 

läsaren i ovisshet. Skribenterna ser ut att använda de uttryck och ord som förvän-

tas höra till rysardiskursen. Sammantaget ger boktipsen ett brett intryck av vad en 

låntagare och läsare kan förvänta sig av rysare och skräck men bekräftar även för-

väntningar på vad genren brukar skildra.  

Rysare med vampyr och ämnesordet rysare (Hcg, uHc/uHce) 

De resultat som följer kommer från böcker som har rysare som ett av ämnesorden 

i bibliotekets sökkatalog på webbsidan. Det innebär att om en låntagare söker på 

rysare i katalogen så kommer dessa böcker upp som sökresultat. 
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De böcker som är märkta som Hcg har åldersgruppen 9-12 år som huvudsak-

lig målgrupp. Till denna undersökning har 30 rysare valts ut och vars ämnesord 

har identifierats, sammanställts och studerats. Den sammanlagda summan av äm-

nesord för de undersökta böckerna är 111 ämnesord exklusive olika ord för länder, 

landskap och orter som inte räknas med i summeringen men finns som kategori i 

undersökningen och kategorierna får fungera som ämnesord i undersökningen. 

Många ämnesord finns i fler än en bok. De utvalda rysarna märkta med uHc/ uHce 

har huvudsakligen en målgrupp av barn och unga på 13 år och framåt. Tillsam-

mans utgör de 33 rysare med sammanlagt 106 ämnesord. De flesta ämnesorden 

har delats in i kategorier och en del ord hör till fler än en kategori, i både Hcg och 

uHc/uHce. Det faktum att titlarna och ämnesorden är olika många bör inte ses som 

ett problem genom att resultaten jämförs proportionellt i förhållande till varandra. 

De fem ämnesord som förekommer mest och som dominerar för genren rysare 

inom Hcg är spöken, landsnamn, ort- eller landskapsnamn, döda blir kvar och 

övernaturligt. En trolig förväntan hos låntagare som söker rysare på ett bibliotek 

är att böckerna ska framkalla det som genrebeteckningen syftar på, något att rysa 

av, med andra ord en bok som är läskig, spännande och som framkallar liknande 

känslor. Tre av de vanligaste ämnesorden för Hcg, spöken, döda blir kvar och 

övernaturligt är ord som syftar på och kan leda till just dessa känslor. Som tidigare 

nämnts kan en genre ha prototyper som visar det mest typiska för genren, det en 

person tänker på eller menar, när genreindelning görs. Spöken skulle kunna vara 

en prototyp för rysare, det som folk tänker på först när de hör ordet rysare. De två 

andra orden, döda blir kvar och övernaturligt kan ses som andra sätt att uttrycka 

samma företeelse, spöken, men från andra synvinklar. Döda blir kvar syftar inte 

endast på spöken utan även på en händelse, att bli kvar, och att någon är död. 

Framför allt kan övernaturligt rymma så mycket mer än spöken.  

15 rysare av 30 har spöken som ämnesord och det är hälften av de undersökta 

rysarna för Hcg, vilket är en stor andel. Detta skulle kunna vara ett gott skäl till att 

göra spöken till en egen genre genom att förekomsten av titlar med detta ämnesord 

är så pass stort. Det betyder inte att dessa nödvändigtvis skulle brytas ut i en egen 

hylla men beståndet skulle kunna få en egen märkning, vilket görs på vissa biblio-

tek. Som det är nu är emellertid vampyrmärket det som gäller och det domineran-

de inom Hcg är spöken, i alla fall de som är tilldelade ämnesordet rysare. Om 

spöken ses som prototypen för genren är det denna som också dominerar vilket 

skulle kunna ses som självuppfyllande. Frågan väcks om det är den stora före-

komsten av spöken som ämnesord som leder till slutledningen om att detta blir 

prototypen, eller om det är tvärtom, att prototypen ska finnas i rysargenren, annars 

är det inte en rysare. Spöken liksom orden döda blir kvar och övernaturligt uppfyl-

ler i alla fall förväntningarna för rysare. Att en titel inte skulle vara en rysare om 

inte dessa ord finns visar sig inte stämma. Hälften av titlarna har inte spöken som 

ämnesord men de är ändå märkta med vampyrmärket och är därmed rysare. 
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Genren rysare domineras alltså av spöken och annat övernaturligt och är me-

nad att framkalla en viss känsla vid läsningen.  Nio rysare har döda blir kvar som 

ämnesord och det är som nämnts ett av de flest förekommande ämnesorden för 

Hcg, knappt en tredjedel av titlarna har detta som ämnesord. Döda blir kvar, be-

stående av flera ord, är även det ett förväntat ord för genren i det att det syftar på 

något som kan framkalla känslor av spänning och obehag. Det är ett annat uttryck 

för spöken men döda blir kvar påminner om att det handlar om en död person som 

har stannat kvar bland de levande till skillnad från spöken som endast syftar på 

själva väsendet. Döda blir kvar kan framkalla frågor hos låntagaren om vem som 

är död och varför denna blev kvar. Diskurser styrs av hur vi använder språket, 

vilka ord vi använder för att beskriva företeelser i samhället. Språket präglar värl-

den och oss människor, det ger den mening och förmedlar hur vi ser på den.68 Äm-

nesorden spöken och döda blir kvar syftar egentligen på samma företeelse men ger 

ändå olika intryck och bilder. Sådana intryck kan vara avgörande för en biblio-

teksbesökare vid valet av bok, hur en titel beskrivs. Många av titlarna har båda 

dessa ord vilket ger ett förstärkt intryck. De barn som letar efter titlar med spöken 

hittar många av det slaget men ser även döda blir kvar och det ger en annan me-

ning till titeln. Genom olika sätt att använda språket ger det olika typer av ord och 

därmed olika intryck av det som förmedlas. Intrycken hos användarna är givetvis 

personliga så att ge personen olika ord som beskriver något, som en boktitel, ges 

möjlighet för många att tolka detta på sitt sätt och det kan underlätta vid bokval. 

Ämnesordet övernaturligt förekommer nästan lika många gånger som döda 

blir kvar. Ordet övernaturligt rymmer mycket och kan syfta på i princip vad som 

helst inom ramen för ”det som inte är naturligt”. Detta väcker frågan om varför det 

som ordet syftar på inte redogörs för mer exakt. Ett troligt svar är att den som sö-

ker efter rysare i bibliotekskatalogen söker med stor sannolikhet efter detta över-

gripande ämnesord just för att få ett brett sökresultat. Sökresultatet ger i så fall 

förslag på titlar med övernaturliga företeelser för låntagaren att själv välja från 

utan att denna behöver specificera vilken typ av övernaturligt denna är ute efter. 

Det är därför positivt att det finns både breda och mer specifika ämnesord i sökka-

talogen för att få information om det övergripande och det detaljerade för titlarna. 

Övernaturligt skulle kunna finnas som ämnesord för alla titlar men undersök-

ningen visar att även om en rysare har ämnesordet spöken eller liknande så innebär 

inte det att den även får ämnesordet övernaturligt. Flera titlar har alltså övernatur-

liga företeelser som ämnesord men inte nödvändigtvis ämnesordet övernaturligt. I 

vissa fall får låntagare söka med övergripande ämnesord, som övernaturligt, men 

de kan även söka mer specifikt på spöken och få samma sökresultat, om både or-

den finns kopplade till titeln. En specifik sökning kan ändå ge andra sökresultat än 

en bred sökning och kan även ge användaren förslag på titlar med liknande äm-
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nesord. Ämnesorden kan leda låntagaren vidare i sin sökning och denna får möj-

lighet att utforska beståndet ytterligare. En genre kan ses som en särskild typ av 

kommunikation och det rysargenren i så fall kommunicerar är att ge läsaren en 

känsla av skräck.69 Valet av ämnesord ger information om vad som är menat att 

skrämma även om dessa känslor inte uppfylls hos alla personer. Språket används 

för att kommunicera, genom ord, och ämnesorden kommunicerar titlarnas innehåll 

till låntagare men även de känslor som kan väckas av dem.70 Ordet övernaturligt 

behöver inte nödvändigtvis innebära något skrämmande men sammanfattar ändå 

en stor del av genren. Senare kommer resultaten för olika kategorier att redogöras 

för och en av dessa är övernaturligt.  

Vad de nämnda ämnesorden egentligen syftar på är ur ett perspektiv döda per-

soner vilket är ett allvarligt ämne men ämnesordet döden finns knutet till endast 

två rysare. Om alla rysare med ämnesorden spöken, döda blir kvar och övernatur-

ligt även skulle ha döden som ämnesord så skulle det vara ett av de mest före-

kommande orden. Så är inte fallet och det kan tolkas som att döden ger för allvar-

liga associationer för åldersgrupperna i fråga, och för genren. Genren rysare hand-

lar visserligen om döda personer som blir spöken och följaktligen om döden men 

fokus verkar inte ligga på döden som ämne. Det innebär inte att läsarna inte skulle 

kunna se allvaret i rysarna och vissa är nog medvetna om detta vid valet av bok i 

bibliotekshyllan. De kan göra kopplingar till döden genom läsningen och genom 

dessa ämnesord, på sitt sätt och på det sätt som åldersnivån tillåter. Det är ändå 

viktigt att den som arbetar på ett bibliotek inser att rysare till stor del tar upp äm-

net döden och att det är många barn som möter detta genom sin läsning av rysare 

som är en populär genre på biblioteket. Språket spelar en roll även här genom ord-

val i ämnesordslistan. Döden ger i ärlighetens namn ett annat intryck än spöken 

och döda blir kvar trots att det handlar om samma sak. Det är användarens per-

spektiv samt en rättvis spegling av innehållet i titlarna som är viktig att ta hänsyn 

till och för ett barn kan spöken vara en väg till det mer övergripande ämnet döden. 

Detta är något som visserligen skulle kunna diskuteras i samband med läsningen 

men det är även viktigt att böckerna får fungera som läskig underhållning för bar-

nen utan att behöva gå djupare in på de mer allvarliga ämnena, även om bibliote-

karien kan ha kunskap om dem. En fallstudie kan lätt bli förenklande eller missle-

da läsaren till att se olika företeelser som en helhet, till exempel hela skräckgen-

ren, men denna studie, liksom andra studier, utgör endast en del av det hela, en bit 

av verkligheten sedd ur vissa perspektiv.71 Döden förekommer som en del i flera 

ämnesord vilket diskuteras senare i uppsatsen. 

                                                 
69 Swales, J.M. (1990), s.46-47. 
70 Bawarshi, A. S. & Reiff, M. J. (2010) Genre. An Introduction to History, Theory, Research, and Pedago-

gy. s. 45. 
71 Merriam, S. B. (1994), s. 47. 
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Inom uHc/uHce är de flest förekommande ämnesorden övernaturligt, spöken, 

döda blir kvar, landsnamn och vampyrer. Övernaturligt har lika stor förekomst 

som för Hcg men är ändå det vanligaste ämnesordet inom uHc/uHce i den här de-

len. Det näst vanligaste ämnesordet är spöken som knyts till knappt en fjärdedel av 

rysarna. Det innebär hälften så många som för Hcg så detta ämne är inte alls lika 

förekommande för uHc/uHce. En anledning till varför spöken är mycket mindre 

vanligt som ämnesord för uHc/uHce men ändå är det näst vanligaste är troligen att 

ordet är så pass vanligt inom Hcg så att den majoriteten inte går att överträffa. 

Spöken är vanligt inom uHc/uHce men inte i jämförelse med Hcg. Det säger alltså 

mycket om hur vanligt ordet spöken är inom Hcg, det sticker ut med 50 procent 

förekomst. Trots detta kan det ändå diskuteras varför spöken inte är lika vanligt 

inom uHc/uHce, vilket i princip skulle kunna vara fallet. Diskursen för rysare vi-

sar sig inte vara lika dominerad av spöken inom uHc/uHce. Det kan bero på för-

väntningar på genren, vad användare efterfrågar eller en tillfällighet. Diskurser 

konstrueras av människor och om något tas in i en diskurs påverkar detta helheten. 

Det kan finnas förväntningar på vad som ska ingå i rysargenren, till exempel spö-

ken, vilket tydligast uppfylls inom Hcg. Det faktum att detta ord inte används i 

lika stor utsträckning inom uHc/uHce kan leda till att det inte förväntas att dessa 

rysare måste innehålla spöken och att de således inte gör det.  

Döda blir kvar hör till drygt en femtedel av rysarna vilket är en relativt stor 

skillnad gentemot Hcg och detta följer sannolikt på resultatet för spöken. Trots allt 

är ämnesorden övernaturligt, spöken och döda blir kvar faktiskt dominerande för 

uHc/uHce jämfört med övriga ämnesord, trots att andelen är mindre i jämförelse 

med Hcg. Denna majoritet är tillräckligt stor för att kunna avgöra genreindelning-

en. De prototyper som nämnts för Hcg stämmer överens med uHc/uHce och bidrar 

till att titlarna blir genremärkta med en vampyr. I samband med resultaten för ka-

tegorin övernaturligt återkommer diskussionen till detta.  

Något som är mer framträdande för Hcg än för uHc/uHce är ämnesord för 

länder, landskap och orter. De enskilda ämnesorden som syftar på länder, landskap 

och orter har räknats ihop som kategorier men har som undantag ändå behandlats 

som ämnesord i jämförelse med spöken och liknande. Grunden till detta är att des-

sa ämnesord visade sig vara vanliga, oavsett vilket enskilt ämnesord det rörde sig 

om. Därför fick kategorierna länder, landskap och orter bli ämnesord. Det är van-

ligt att rysare inom Hcg förses med ett, men ofta flera, av dessa ämnesord. Ord för 

länder har en stor andel inom uHc/uHce i jämförelse med övriga ämnesord men 

ändå lägre än för Hcg. Det faktum att så många rysare är försedda med ett ämnes-

ord som visar var något utspelar sig kan diskuteras ytterligare. För de berörda ry-

sarna kan platsen spela en så pass stor roll att de bör tilldelas ett ämnesord som 

pekar på detta. Den bland många kända titeln Dr Jekyll och Mr Hyde av författa-

ren Robert Louis Stevenson (uHce) är en av de undersökta rysarna vilken har både 

ett ortnamn och ett land som ämnesord, London respektive England. I detta fall 

kan det tänkas att orten spelar en tillräckligt stor roll för att titeln ska förses med 
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ett ämnesord för denna. Att ha denna typ av ämnesord knutna till titlarna ska inte 

sägas vara något typiskt för rysargenren för det förekommer i allmänhet men det 

är ändå något mindre än hälften av rysarna som har ett land som ämnesord vilket 

kan vara bra att veta, både för personal och för användare på biblioteket för åter-

finnandet av rätt material. Den stora förekomsten av både lands-, landskaps- och 

ortnamn som ämnesord ger ytterligare kunskap om vad rysardiskursen innefattar 

oavsett om dessa även skulle visa sig vara vanliga inom andra genrer. Stenung-

sunds bibliotek visar på sin webbsida hur många orter som förekommer inom 

deckargenren och hur läsaren kan resa runt i Sverige genom deckarna.72 På samma 

sätt kan ämnesorden ge användaren chansen att finna särskilda orter även inom 

rysargenren som har vissa drag som liknar deckaren med spänning och mystik.  

För en läsare som känner till en titel och vill söka vidare, exempelvis inom en 

serie, kan söka på ortnamnet som är knutet till titeln och få övriga titlar i serien 

som sökresultat. Det visar sig att inom Hcg sätts ortnamnet som ämnesord i de fall 

titeln ingår i en serie, och även landsnamnet. Det skapar en koppling mellan titlar-

na när de förses med det som är gemensamt, vilket ofta är orten. Ett exempel är 

orten Åhus vilket är ämnesord för några titlar och de ingår alla i en serie. Det finns 

även rysare med denna typ av ämnesord som inte ingår i en serie men det faktum 

att ämnesorden är så pass vanliga tyder på att det är viktigt att ha möjlighet att 

söka på dem. Det kan vara praktiskt för användaren att kunna söka på England om 

intresse finns och därmed finna titlar om denna plats, även inom skönlitteratur och 

rysare. Inom uHc/uHce är ortnamn mindre förekommande som ämnesord och de 

utvalda titlarna visar sig inte ingå i några serier heller. Anledningen kan vara att 

det inte finns lika många serier inom uHc/uHce och att det därför inte behövs lika 

många ortnamnsord som knyter dem samman, eller att orten inte har lika stor be-

tydelse för titlarna inom uHc/uHce som för Hcg.  

Det femte vanligaste ämnesordet för uHc/uHce är vampyrer. Just vampyren är 

det som har avbildats, i form av en fladdermus (vampyr), på det klistermärke som 

markerar genren, och som ger namn åt vissa avsnitt i undersökningen. Även om 

ordet finns för Hcg så förekommer det inte alls i lika stor utsträckning som i 

uHc/uHce. Majoriteten av titlarna med vampyrer som ämnesord har inga fler äm-

nesord som syftar på övernaturliga företeelser. Ämnet vampyr är därför troligtvis 

det mest centrala för dessa titlar. Dessa titlar har alltså inte orden spöken eller 

döda blir kvar eller något annat övernaturligt. Detta skulle kunna leda till att de 

titlar med vampyrer som ämnesord blir en egen genre. Dagstidningen Dagens Ny-

heter hänvisar till lektor och Fil. Dr. Anna Höglund (dåvarande doktorand i littera-

turvetenskap) som behandlade ämnet vampyrer i sin doktorsavhandling. Höglund 

citeras i en artikel i Dagens Nyheter där hon menar att ämnet vampyrer är så popu-

                                                 
72 Stenungsunds kommuns webbsida> Uppleva, göra> Bibliotek> Bibliotekets tjänster> Sverige runt med 

deckare. 
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lärt att det idag har börjat talas om en egen genre.73 Inget annat ämnesord från 

denna undersökning har omtalats som en egen genre. I denna undersökning be-

handlas vampyrer som en del av genren rysare och som ett ämnesord som till-

sammans med de andra kopplas till olika titlar. Utifrån resultaten från denna un-

dersökning är det inte förvånande att vampyrer kan ses som en egen genre med 

tanke på att förekomsten av ämnesordet är stor. Vad som har gjort att just vampy-

rer har utvecklats till en egen genre, även om det inte syns på biblioteket, är svårt 

att svara på inom denna undersökning.  

Diskurser speglar samhället och konstrueras av människorna i samhället. 

Vampyren har som figur varit känd under många hundra år men blev mer känd 

från 1800-talet och framåt då exempelvis Bram Stokers Dracula kom ut. Därefter 

blev vampyrer mer populära i litteraturen, framför allt i noveller. Under 2000-talet 

har genren fått ökad popularitet med författaren Darrens Shans serie som inleds 

med Skräckens cirkus (2000), Låt den rätte komma in (2004) av författaren John 

Ajvide Lindqvist samt Om jag kunde drömma/ Twilight med flera (2005) av för-

fattaren Stephenie Meyer. Dessa böcker har fått ungdomar att upptäcka genren 

men filmatiseringarna har bidragit mycket till populariteten.74 Om Dracula ses 

som inledningen till vampyrgenrens spridning kan de nämnda titlarna vara bidra-

gande till att ungdomar (och barn) intresserar sig för ämnet. Det är ofta barn och 

ungdomar som är vampyrer i de senare titlarna vilket kan göra identifikationen 

större mellan ungdomarna och karaktärerna och identifikation är en del i det 

skrämmande hos rysare.  

En genre kan utgöra ramar för författaren och för läsaren som styrs av dessa 

ramar och inrättar sig efter dem. Författaren kan även välja att gå över gränserna 

för genren och förändra dem.75 Genren rysare har särskilda gränser och en utveck-

ling kan ha skett med ämnet vampyrer för vilket det har utvecklats särskilda grän-

ser och därmed delvis format en egen genre. I denna undersökning har titlar med 

ämnesordet vampyrer likadan märkning som övriga titlar för att de har tillräckligt 

mycket gemensamt och därmed tillhör de samma genre, rysare.  

När enskilda ämnesord studeras kan fokus läggas på hur stor andel titlar som 

dessa är knutna till. För studien av kategorierna fokuseras det på hur stor andel 

ämnesord som finns för varje kategori. Däremot kan förekomsten av de olika or-

den i kategorierna räknas samman vilket gör att den totala summan kan överstiga 

antalet titlar. Det beror på att en titel kan ha och ofta har flera ämnesord ur varje 

kategori knutna till sig. Orden spöken, döda blir kvar och övernaturligt kan alla 

räknas in i den större kategorin övernaturligt. För uHc/uHce är övernaturligt den 

största kategorin vilket betyder att den största delen av alla undersökta ämnesord 

hör till denna kategori. För Hcg är övernaturligt den tredje största kategorin vilket 

                                                 
73 Anter, F. (2010) ”Därför är unga tjejer sugna på vampyrer”. I Dagens Nyheter. 
74 Webbsidan Unga Fakta> Vampyrer> Media> Böcker. 
75 Swales, J. M. (1990), s.37. 
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är ett intressant resultat. Visserligen är själva ämnesordet spöken mycket vanligt 

förekommande i sig, men som ord räknas det som ett av alla andra i samma kate-

gori, och varje ord räknas en gång. uHc/ uHce har fler enskilda ämnesord i katego-

rin övernaturligt. 

Inom övernaturligt finns sex ämnesord för Hcg medan det finns 12 stycken 

ämnesord för uHc/uHce, alltså dubbelt så många för uHc/uHce än för Hcg. Två 

ord finns för båda åldersindelningarna, förvandlingar och monster, så dessa äm-

nen förekommer oberoende av målgrupp. Ett ord som inte finns med för Hcg är 

magi vilket skulle kunna tänkas vara ett relativt stort och brett ämnesord och där-

för förekomma mer. Det kan motiveras av att magi med sannolikhet förekommer 

mer inom genren fantasy och att sådana titlar inte märks som rysare. Magi är rela-

tivt ovanligt även för uHc/uHce så det är inget ämnesord som kan sägas vara ty-

piskt för vampyrmärkta rysare med ämnesordet rysare. Sett till vissa ämnesord har 

rysargenren en del likheter med fantasygenren vilket kommer diskuteras senare.  

Om fokus läggs på hur många titlar som faktiskt har ett eller flera ämnesord 

tilldelade sig inom kategorin övernaturligt blir resultatet att 87 procent av rysarna 

inom Hcg har ett ämnesord som hör till övernaturligt medan resultatet för uHc/ 

uHce är 82 procent av rysarna. En stor majoritet av titlarna har alltså ett eller flera 

ämnesord av övernaturligt slag med några fler inom Hcg. Sammantaget är själva 

kategorin övernaturligt större för uHc/uHce men fler titlar för Hcg har några av 

dessa ämnesord knutna till sig. Den stora mängd ämnesord för uHc/uHce inom 

övernaturligt ger intrycket av att genren är bredare för uHc/uHce än för Hcg. Re-

sultaten visar även att fler rysare inom uHce/uHce än Hcg har fler än ett av de 

övernaturliga ämnesorden. Det är en möjlig förklaring att detta hör samman, det 

faktum att uHc/uHce har fler ämnesord att fördela ur kategorin och att fler ord 

finns med per titel.  Det förklarar dock inte varför uHc/uHce har fler olika ämnes-

ord än Hcg men en anledning kan vara att spöken är så pass dominerande för Hcg 

att fler olika ämnesord inte är nödvändiga. Genren visar en bredd på flera sätt men 

har ändå vissa typiska drag och spöken kan i många fall vara tillräckligt för att 

ämnesbestämma en titel. Ämnesorden för uHc/uHce visar att det finns en bredd 

inom diskursen för rysare och att rysare inte enbart innebär spöken och vampyrer 

utan även varulvar och zombier med mera. Detta kan vara en självklarhet hos den 

redan inbitna läsaren av rysare men det kan ändå vara värt att hålla i minnet hos 

bibliotekspersonalen.  

Svenska barnboksinstitutet ansvarar för Bokjuryn vilket är ett slags projekt där 

barn och ungdomar får läsa böcker och sedan rösta på sina favoriter, varje år. 

Bland barn mellan 9-12 år, år 2010, blev Ingelin Angerborns bok Sorgfjäril pris-

belönad och 2012 fick hennes bok Rum 213 flest röster. Dessa titlar ingår i denna 

undersökning och båda är märkta med vampyrmärke och har även ämnesordet 
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rysare. Tre av de sex mest omtyckta böckerna 2012 hade ämnena spöken, häxor 

och magi så det övernaturliga tycks alltså fängsla de unga.76 

Övernaturligt kan genom sin höga frekvens sägas vara den mest självklara ka-

tegorin för genren rysare och stå som en prototypkategori för genren. Det är en 

stor kategori och det är den största för uHc/uHce men för Hcg finns faktiskt två 

ämneskategorier som är ännu större, släktskap och platser. Till de undersökta ry-

sarna inom Hcg hör 17 olika ämnesord som kan räknas till gruppen släktingar och 

de vanligaste är systrar och morföräldrar. För uHc/uHce finns 12 ämnesord inom 

kategorin och de vanligaste orden är släktingar, syskon och döda föräldrar men 

dessa är vanliga även för Hcg. Även skribenterna för boktipsen tog upp olika ord 

för släktskap i sina texter så detta är tydligen något vanligt förekommande. Det 

behöver inte vara självklart att dessa ämnesord, med föräldrar och syskon och an-

nat, sätts ut för att beskriva en titel men ändå är de fler än några andra inom Hcg 

och jämförelsevis vanliga för uHc/uHce. Hälften av rysarna inom Hcg har ett eller 

flera av ämnesorden i kategorin släktingar knutna till sig så fastän kategorin har 

fler enskilda ämnesord än övernaturligt så förekommer de i betydligt mindre ut-

sträckning än för övernaturligt där som sagt över 80 procent av titlarna hade något 

ur denna kategori som ämnesord. 39 procent av rysarna inom uHc/uHce har något 

eller några av ämnesorden ur kategorin släktskap och även det är avsevärt mindre 

än för övernaturligt. Trots det så är den stora förekomsten av enskilda ämnesord i 

kategorin för släktskap intressant.  

Kategorin släktskap tycks vara viktig inom genren rysare. Till att börja med är 

systrar och morföräldrar de mest förekommande ämnesorden för Hcg inom kate-

gorin och de fjärde vanligaste inom Hcg totalt sett, efter spöken, döda blir kvar 

och övernaturligt. Att just systrar och morföräldrar är vanliga som ämnesord kan 

säga något om förväntningar som finns på genren. Liksom för vampyrer kan ut-

vecklingen ske så att ju fler rysare med systrar som finns desto fler blir det i fram-

tiden. Diskursen konstrueras av vad som redan finns och påverkar det kommande. 

Tänkta motsvarigheter till systrar och morföräldrar skulle vara bröder och farför-

äldrar men de finns inte alls med, varken för Hcg eller för uHce/uHce. En person 

som gör en sökning på till exempel systrar i katalogen får alltså många träffar på 

rysare. Tidigare forskning har visat att det förekommer fler pojkar än flickor i hu-

vudrollen inom barnboken, särskilt inom bilderboken.77 Denna undersökning inne-

fattar inte bilderböcker men om detta stämmer även för kapitelböcker för barn så 

verkar det inte innefatta rysare som enskild grupp. Ämnesorden visar inte vad 

systrar syftar på, om det är huvudroller eller andra roller men det är i vilket fall 

som helst tydligt att det är ett ämne som dominerar. Senare diskuterar jag före-

komsten av flickor och pojkar för rysare ytterligare. 

                                                 
76 Kåreland, L. (2013) Barnboken i samhället. s. 88. 
77 Salmson, K. & Tomicic M. (2012) ”Långt fler pojkar än flickor i barnböckerna”. I Svenska Dagbladet. 

Sidnummer ej tillgängliga. 
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En låntagare som väljer ut en rysare för spänningens skull får alltså även ta del 

av ämnen såsom olika typer av syskonskap vilka nämns 14 gånger för 30 rysare, 

eller ämnet föräldrar som återkommer 12 gånger. Några ämnesord är döda syskon 

(Hcg) och föräldralös (uHc/uHce), samt frånvarande föräldrar (Hcg) och döda 

föräldrar (Hcg och uHc/uHce). Dessa ord pekar på allvarliga ämnen liksom vissa 

ämnesord för övernaturligt gör. Det finns nog få ämnen som kan beröra ett barn 

såsom döda syskon och döda föräldrar. Genom rysarna kan barn möta detta sam-

tidigt som det får vara underhållande och skapa spänning. En låntagare som finner 

en rysare på biblioteket får i hög grad ta del av dessa ämnen vid sidan om de över-

naturliga ämnena.  

Kungliga biblioteket skriver, som jag tidigare nämnt, att genren skräck/ rysare 

handlar om en naturlig värld med övernaturliga inslag.78 Det är därför naturligt att 

det övernaturliga återföljs av ämnesord för släktskap genom att den naturliga värl-

den till stor del delas med syskon, morföräldrar och andra. Yvonne Leffler skrev 

om genren skräck/rysare att den är menad att framkalla en känsla av obehag eller 

rädsla och att det är just känslan som är viktig. Leffler menade även att skräckgen-

ren bör skapa identifikation hos läsaren.79 Ämnesorden för vampyrmärkningen ur 

kategorin övernaturligt kan vittna om att dessa känslor troligtvis framkallas hos 

läsaren. Den stora förekomsten av ämnesord för släktskap kan leda till att läsaren 

identifierar sig extra mycket, exempelvis med ord som systrar, och särskilt i sam-

band med det skrämmande. 

Ovan nämndes att kategorin platser är större än övernaturligt för Hcg. Det 

finns alltså näst flest ämnesord inom denna kategori. För uHc/uHce är kategorin 

den fjärde största med en tiondel av alla ämnesord. Drygt hälften av de undersökta 

titlarna inom Hcg har en plats som ämnesord och här räknas inte länder, landskap 

och orter in som platser. Varje enskilt platsord förekommer en gång vardera för 

Hcg, alltså finns det inget ord som förekommer för flera rysare. Även om en rysare 

säkert utspelar sig på flera platser så väljs det ord som bäst beskriver rysaren över 

lag. Som författarna Miriam Nauri och Magdalena Svanberg skriver ska de äm-

nesord som bäst sammanfattar ett verks innehåll väljas ut.80 

För uHc/uHce finns flera platsord som förekommer mer än en gång, till ex-

empel skogar och byar. Det kan vara en förklaring till varför antalet ämnesord inte 

är lika stort här utan några ämnesord förekommer istället flera gånger. De flesta 

platsangivelser inom Hcg är en byggnad men färre ämnesord syftar på byggnader 

för uHc/uHce. Som Agneta Sjöberg skriver väljer ungdomar ofta ut särskilda plat-

ser när de själva skriver om skräck, ofta skogar, skolor och övergivna hus och des-

sa ord återfinns även i denna undersökning och bekräftar detta. En skola utgör en 

vardaglig plats vilket förstärker det skrämmande när det väl uppstår. Ungdomarna 

                                                 
78 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Svenska ämnesord > Genre/formtermer > Skönlitteratur. 
79 Leffler, Y. (2001), s. 30- 39, s. 56. 
80 Nauri, M. & Svanberg, M. (2004) Svenska ämnesord. s.27. 
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i Sjöbergs undersökning sägs ta intryck av det de läser vilket stämmer överens 

med förekomsten av ämnesord för denna undersökning och särskilt i fråga om 

platser.81 Andra ord som sommarläger är en typ av ord som syftar på något oskyl-

digt och trevligt vilket kan ge kontrast till det mer otrevliga och mystiska som 

sedan med sannolikhet sker. Förlagorna och de tidiga verken ur denna genre ut-

spelas ofta på slott, borgar och andra mystiska eller avlägsna platser, enligt Leff-

ler.82 Detta stämmer även idag där verken har ämnesord såsom slott och kyrkogår-

dar. Det som utmärkte genren från början, angående platser, är en del av den även 

idag. Det kan vara viktigt för låntagarna att känna igen rysargenren och platsäm-

nesord kan mycket väl bidra till detta genom att miljöbeskrivningarna ofta spelar 

en roll i rysare som läsare och låntagare minns och sedan försöker återfinna. Detta 

var något som uppmärksammades i boktipsen i förra avsnittet och det kan tolkas 

som att platsämnesord är en viktig ingrediens i rysargenren. 

En kategori som är lika stor inom Hcg som släktskap är inom uHc/uHce kate-

gorin känslor/tillstånd. Ordet tillstånd kan inkludera mycket men här syftar det på 

företeelser såsom hemligheter och ensamhet vilka hör samman med känslor men 

är något en person har eller befinner sig i snarare än något personen känner. Det 

mest förekommande enskilda ämnesordet för Hcg är hemligheter och finns dub-

belt så många gånger som för uHc/uHce. Det vanligaste ämnesordet för uHc/uHce 

är hämnd vilket inte alls finns för Hcg. Endast tre av 23 ämnesord för käns-

lor/tillstånd är desamma för både Hcg och uHc/uHce; hemligheter, vara annor-

lunda och skräck. Resten av orden hör till antingen den ena eller andra åldersklas-

sificeringen. Förklaringar till detta kan vara flera. Att ämnesord som bli vuxen 

enbart finns för uHc/uHce är förklarligt genom tanken på tilltänkt målgrupp. För 

att kunna dels se ett samband mellan orden inom Hcg och dels ett samband mellan 

dem i uHc/uHce behövs viss generalisering. Orden inom Hcg ger intrycket av att 

vara ensam och en önskan om att vara någon annanstans, till exempel ensamhet 

och längtan. Orden inom uHc/uHce ger inte intryck av att förmedla ensamhet ge-

nom något av orden utan snarare känslor som gäller andra än en själv, såsom 

hämnd, ondska och skuldkänslor. Detta är en av skillnaderna mellan åldersindel-

ningarna och kan visa på hur rysardiskursen dels rymmer många känslomässiga 

företeelser i stort men att dessa skiljer sig åt mellan åldersindelningarna.  

Döden finns både för Hcg och uHc/uHce och återigen får läsaren möta starka 

och allvarliga känslor och ämnen genom genren. Ordet sorg finns enbart för Hcg 

och hör genom samma titel ihop med döden. En anledning till varför döden före-

kommer så få gånger som ämnesord för rysare kan vara att den person som söker i 

katalogen med ordet döden nog förväntar sig en annan typ av litteratur än dessa 

barn- och ungdomsrysare. Det finns många böcker om döden på biblioteket men 

få är märkta som rysare. Det finns därmed flera sätt att närma sig detta ämne på 

                                                 
81 Sjöberg, A. (2009), s. 14. 
82 Leffler, Y. (1991), s. 17. 
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biblioteket. Rysare berör döden i högsta grad men inte på ett sätt som ger titeln 

ämnesordet döden. Däremot finns som nämnt flera ord som kan räknas till de mer 

allvarliga såsom döda föräldrar. Som redan diskuterat kan det vara bra att reflek-

tera över rysarnas ämnen och vara medveten om det allvarliga i rysarna men utan 

att detta måste påtvingas låntagarna som själva är kapabla att göra sina tolkningar 

av ämnena.  

Ord ur känslor/tillstånd som ämneskategori är ofta förekommande vilket är 

väntat. Till följd av det som ämnesorden för övernaturligt och släktskap syftar på 

kommer orden för känslor/tillstånd. Som tidigare sagt är identifikation viktigt för 

rysargenren samt framkallande av obehagskänslor. Enligt ämnesorden sker detta 

hos läsaren då denna både kan identifiera sig med personer som har känslorna och 

själva känna dem. Vana läsare av genren är förmodligen medvetna om och förvän-

tar sig detta, vilket uppenbarligen infrias för alla åldrar. Det finns flera sätt på vil-

ka genrer kan studeras, till exempel från ett kulturellt synsätt där genrer organise-

rar, normaliserar och reproducerar litteratur och att det finns många sociala bitar i 

att knyta samman en text med en genre. Dessa sociala delar finns hos personer och 

i kulturen, och visar hur de ska tolka en genre eller en text genom en genre.83 Det 

faktum att rysargenren framkallar obehagskänslor är användaren redan medveten 

om i förväg genom sitt kulturella lärande. Få skulle därför bli upprörda av en rysa-

res hemskheter eftersom detta förväntas finnas där. De beståndsdelar som ämnes-

orden för känslor/tillstånd utgör bygger på kunskapen om vad en rysare ska inne-

hålla och vilka känslor de förväntas framkalla hos läsaren. Vampyrmärkningen 

fungerar som en markering för titlarna och när användaren väljer en rysare skulle 

man kunna säga att denna accepterar att bli skrämd. Boktipsskribenterna framhäv-

de vilka känslor som uppstod vid deras läsning så dessa ord ser ut att både före-

komma bland ämnesorden och i ordval hos läsare. 

Hittills har några av de största ämnena för vampyrmärkningen presenterats 

och diskuterats. Följande stycken kommer att presentera de mindre kategorierna 

men inte lika utförligt som för de större kategorierna ovan.84  

De kategorier som är mest jämna i storlek mellan Hcg och uHc/uHce är dels 

yrken och dels sjukdom/olycka. Förekomst av yrken var vanligt förekommande för 

skräckgenren redan på 1800-talet såsom vetenskapsmannen, och här nämns fors-

kare.85 Kategorin sjukdom/olycka är så gott som lika stor inom båda klassifikatio-

nerna. Ord som sjukdom och bränder visar att det inte behöver vara övernaturliga 

företeelser som framkallar skräck och som därför inbegrips i genren utan andra 

hemskheter kan göra det också, även om det inte är i lika stor omfattning. Ämnes-

orden är av ungefär samma typ för både Hcg och uHc/uHce.  

                                                 
83 Bawarshi, A. S. & Reiff, M. J. (2010), s. 23-24. 
84 Se Bilaga för att se alla kategorier och ämnesord i tabell 1 och 2. 
85 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
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Förutom övernaturligt och sjukdom/olycka finns ytterligare en kategori som 

innefattas i rysargenren nämligen brottslighet. Det finns dubbelt så många ämnes-

ord inom uHc/uHce som inom Hcg för brottslighet. Det vanligaste är stöld (Hcg) 

men de generellt allvarligaste finns för uHc/uHce; mördare, kidnappningar och 

pyromaner. Det är rimligt att de ”värsta” brotten finns för den äldre målgruppen 

men egentligen är inte ålderskillnaden stor och en 12-åring kan lika gärna välja en 

rysare från en hylla märkt med 13 år och uppåt. Ämnesorden kan därför fungera 

som en varning för dem som befinner sig i både ”rätt” och ”fel” ålder men som 

inte känner sig redo för dessa ämnen. En av rysarna som har ämnesordet mördare 

har även spöken som ämnesord så en sökning på spöken kan innebär att annat föl-

jer med. Att brott som mord hänger samman med döda företeelser som spöken är 

ur viss synvinkel självklart men en låntagare på biblioteket som söker en spännan-

de och ryslig bok kanske inte alltid gör denna koppling, och särskilt inte personer 

ur denna unga målgrupp. 

Ämnen som generellt sett kan ge trevliga associationer är kategorier för årsti-

der/högtider, föremål och djur/natur. Alla tre kategorier är relativt sett mycket 

större för Hcg än för uHc/uHce. Av resultaten att döma är det viktigare att ge titlar 

inom Hcg ämnesord för dessa företeelser än för uHc/uHce. Självklart finns ingen 

egentlig anledning till att benämna föremål eller djur- och naturföreteelser om 

detta inte är viktigt för titlarna. Sett till enskilda titlar finns ett ord som sticker ut 

bland orden i nämnda kategorier och det är skogar, som även nämnts som plats-

ord. Utifrån teorin att genrer kommunicerar särskilda företeelser kommuniceras 

det här att skogen är något viktigt inom rysargenren eftersom ordet skogar åter-

kommer. Ordet skogar är i sig ett neutralt ord men sett i ett sammanhang, som en 

genre är, får det en viss mening. Det kommunikativa syftet med detta ord blir att 

ge skogen mening och en roll i rysaren. Skogen i en rysare förknippas med övriga 

ord inom genren och får en annan betydelse än i exempelvis en faktabok om skog. 

I detta sammanhang blir skogar något som kan förknippas med spänning just för 

att det används i kontexten för rysare.86 Årstidsangivelse är något som kan vara 

intressant att veta vid sökning men för titlarna i denna undersökning finns detta 

endast för en titel inom uHc/uHce, sommaren, men flera för Hcg, fastän inte sär-

skilt många i jämförelse med andra kategorier. Årstider och naturföreteelser var 

ändå något som boktipsskribenterna tog upp i sina texter, exempelvis skogen och 

sommarlov. Om barn och ungdomar, läsarna och låntagarna, uppmärksammar des-

sa företeelser, liksom andra detaljer, bör detta innebära att det har gjort intryck och 

betytt något för dem vid läsningen av rysarna. Det kan innebära både vardagliga 

detaljer eller bakgrundsinformation såsom en årstidsbeskrivning ses som, men de 

utgör något viktigt för läsarna och det kan därför vara betydelsefullt att uppmärk-

samma.  
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Orden skogar och sommaren kan tyckas vara skilda från ämnesorden spöken 

och vampyrer som ger mer grundlig information om titlarna men de kan ändå vara 

ord som låntagarna kan identifiera som viktiga beståndsdelar i rysaren, särskilt om 

de har kommit i kontakt med dessa företeelser tidigare i sin läsning. Därför är 

även dessa bra att ha med som ämnesord för att låntagaren ska kunna få god in-

formation om den rysare denna är intresserad av. Analysen av diskurser visar på 

variationer och säger inte alltid vad som är sant och inte och ett fenomen kan be-

skrivas på olika sätt.87 Detta är fallet i diskursen för rysare. Ämnesorden visar på 

en stor variation och beskriver titlarna på en mängd olika sätt och bredden av ord 

från spöken till sommaren kan visa på att det inte finns någon entydig sanning om 

vad en rysare ska innehålla eller att alla rysare ska ha samma ämnesord för att höra 

ihop. 

En del ämnesord kan indelas i kategorin flykt med störst förekomst för Hcg. 

Det vanligaste ordet är flytta vilket proportionellt sett är mer än tre gånger så van-

ligt som de andra orden i kategorin. Flytta är ett ord som kan framkalla förväntan 

och spänning hos den som söker bland rysarna men även obehag. Det innebär nå-

got okänt som väntar när det gäller företeelser som bostad, plats och liv. Fastän 

förekomsten av ord som flykt och flyktingar inte förekommer i stor utsträckning 

ger de få som finns en möjlighet för intresserade biblioteksbesökare att finna titlar 

med dessa ämnesord knutna till sig. Barnboken har under 1900-talet tagit upp det 

vardagliga, sociala frågor och problem i samband med sagan, fantasin och de sam-

tidigt goda och fina delarna av världen.88 Inom rysargenren finns detta med vilket 

till exempel ord inom kategorin flykt visar vid sidan av det övernaturliga. Flykt 

kan innebära framkallandet av känslor som liknar dem för övernaturliga företeel-

ser, skräck och obehag, och det visar ytterligare bredd av genren och diskursen i 

det att den förmedlar och tar upp sociala frågor. 

Rysare för ålderskategorin 9-12 år har som redan nämnt många ämnesord så-

som systrar med fler och det kan antas att dessa syftar på barn men ämnesord som 

har just ordet barn innefattat i ordet är relativt få. De ord som finns är gömda barn, 

adoptivbarn, barn som far illa och barnhem. Även i dessa ord kan ämnen som 

berör sociala frågor ses. Trots det faktum att det finns relativt få titlar med dessa 

ämnesord visar det ändå att det finns variation inom rysargenren vilket kan vara 

viktigt för att behålla låntagares intresse för dessa titlar. För rysarna i åldersgrup-

pen 13 och uppåt finns två ämnesord som direkt syftar på barn; barn som far illa 

och barnkolonier. Dessa ord är mer frekventa än dem för Hcg vilket gör att det 

finns fler ord för Hcg men antalet förekomster är fler hos uHc/uHce. Uppdelning-

en mellan barn och ungdom behöver inte vara skarp och genom ämnesordet barn 

                                                 
87Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. s. 

283. 
88 Kåreland, L. (2013) Barnboken i samhället. s. 54. 
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som far illa är vanligare hos uHc/uHce visar det för låntagarna att barn får före-

komma och förekommer explicit även för denna åldersgrupp.  

Litteraturvetare och professor Lena Kåreland diskuterar hur begreppet barn 

egentligen ska tolkas. En person är ett barn olika lång tid i olika sammanhang och 

enligt Förenta Nationerna (FN) är ett barn en person mellan 0-18 år.89 Det är alltså 

nästan hela det åldersspann som är föremål för denna undersökning. Klassifice-

ringen uHc/uHce visar att det görs en uppdelning av de personer som enligt FN:s 

definition är barn. Lena Kåreland menar att skillnaden mellan barn och ungdomar, 

eller mellan ungdomar och vuxna, inte är lika tydlig idag som den tidigare var. 

Detta kan ge utslag även i barnlitteraturen. Hittills har resultaten för denna under-

sökning visat att det ändå finns en distinktion mellan Hcg och uHc/uHce men ex-

emplet med barn som far illa visar att ett barn också kan vara en del av titlarna i 

uHc/uHce. 

 För rysare inom Hcg finns fler ämnesord som syftar på flickor (systrar och 

just flickor) än det finns för uHc/uHce. Systrar är som tidigare nämnt mycket van-

ligt men även ordet flickor förekommer relativt mycket. Emellertid är flickor stör-

re för uHc/uHce än för Hcg med drygt en tiondel av ämnesorden. Endast för 

uHc/uHce finns ämnesord som är motsvarande för flickor, det vill säga pojkar 

men ingendera har ordet bröder. Det finns två ord för pojkar inom Hcg; far och 

son och mor och son, och tre ord för uHc/uHce; pojkar, mor och son och far och 

son. Både i fråga om antal ämnesord i kategorin pojkar och om antal förekomster 

för titlarna är förekomsten större för uHc/uHce. Inom Hcg är kategorin för flickor 

större än för pojkar men de är lika stora inom uHc/uHce. Ämnesorden inom kate-

gorin flickor förekommer avsevärt fler gånger för olika titlar än ämnesorden för 

pojkar, inom Hcg. Ord för flickor återkommer oftare än ord för pojkar även för 

uHc/uHce men inte alls lika betydande.  

Syftet med undersökningen innefattar inte en djupare analys av kön i litteratu-

ren och liknande teman men det bör ändå beröras genom att det påverkar diskur-

sen och hur genren kan uppfattas. Den enskilda boktipsskribenten noterar inte 

nödvändigtvis den sammanlagt stora förekomsten av flickor inom rysargenren 

men eventuellt en läsare av tipsen.  

Det är tydligt att flickor utgör en betydande del av de titlar som har under-

sökts, sett till ämnesorden vilka ska spegla en betydande förekomst av innehållet. 

Det skulle kunna bero på vilka som förväntas läsa böckerna. Flickor läser oavsett 

ålder mer än de jämnåriga pojkarna generellt sett, enligt olika studier, och flickor i 

12-årsålder läser mest.90 Detta kan vara antingen en orsak eller konsekvens, eller 

båda, av ämnesvalen men det beror helt på om endast flickor identifierar sig med 

flickor vilket troligen inte är fallet. Det är likväl en företeelse som inte bör bortses 

ifrån och som kan vara bra att tänka på som bibliotekarie. Under 1800-talet skapa-
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des den så kallade flickboken och pojkboken med ”vardagslivet, känslor och rela-

tioner”91 för flickboken och äventyr, science fiction och spänning för pojkboken.92 

Dessa företeelser förekommer nu alla i rysarna med en blandning av vardag, rela-

tioner, äventyr och spänning. Rysarnas ämnesord antyder inte att de skulle vara 

flickböcker såsom de har sett ut traditionellt sett. För låntagaren behöver inte ma-

joriteten av flickor och systrar ha någon direkt inverkan på synen på rysaren som 

en typisk flickgenre genom den stora bredden inom genren. I den undersökning 

som gjordes av Martina Rasch, 2008, visade att rysare eller skräcklitteratur för 

vuxna var mest utlånat bland tonårspojkar.93 Möjligen är det så att tonårspojkarna 

söker sig till vuxenrysare i stället för ungdomsrysare men om detta beror på den 

höga förekomsten av flickor i dessa går emellertid inte att säga säkert inom ramen 

för denna undersökning. 

De undersökta titlarna kallas rysare för att de har en märkning för rysare men 

också för att de i det här fallet har rysare som ämnesord. Om en låntagare söker på 

rysare får denna träff på de titlar som har undersökts för detta avsnitt. En rysare 

kan som synes vara både namnet på en genre och ett ämnesord. Det finns två äm-

nesord som också är en slags genreanvisning; fantasy (Hcg) och historiska berät-

telser (uHc/uHce). Titeln med ämnesordet fantasy har ämnesordet rysare men står 

på en särskild hylla för fantasylitteratur och har inte en vampyr som märke. Rysa-

ren med ämnesordet historiska berättelser är märkt som övriga rysare i detta av-

snitt och står bland dem precis som de andra rysarna. I indelningen av titlar för 

boktipsen på webbsidan sågs att det inte alltid är självklart till vilken genre en titel 

hör, eller att denna endast kan tillhöra en genre. Rysare som genrebeteckning och 

även i de fall den kallas skräck, är i alla fall en beteckning ”som utlovar vissa 

egenskaper hos verket och är avgörande för om läsaren ska välja just den roma-

nen…”94 
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Rysare med vampyr utan ämnesordet rysare och jämförelse 

med vampyr med ämnesordet rysare (Hcg, uHc/uHce) 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultaten av den del av undersökningen 

som gäller rysare med vampyrmärkning men utan rysare som ämnesord i sökkata-

logen. Här görs även en jämförelse med motsvarande titlar märkta med vampyr 

men som dessutom kallas rysare i sökkatalogen. Titlarna kallas för rysare även om 

ämnesordet inte finns med i katalogen och används för denna undersökning. Av-

snittet behandlar sammanlagt 110 ämnesord för 23 titlar i gruppen Hcg och de 87 

ämnesord som hör till 26 titlar ur uHc/uHce. uHc/uHce med vampyr utan ämnes-

ordet rysare är därför den avdelning i undersökningen som har minst antal ämnes-

ord. Däremot är antalet titlar några fler för uHc/uHce (26 stycken) än för Hcg (23 

stycken). Frågan om det finns någon skillnad mellan denna grupp (vilket syftar på 

vampyrmärkta titlar utan ämnesordet rysare) och den förra och varför dessa titlar 

inte har ämnesordet rysare kommer att diskuteras här.  

Det oftast återkommande ämnesordet inom Hcg är liksom i förra avsnittet 

spöken med god marginal. Eftersom spöken är vanligast inom både denna och 

förra gruppen rysare kan detta vara en gemensam nämnare och en god anledning 

för att båda grupperna ska märkas med en vampyr. Ämnesorden döda blir kvar 

och övernaturligt var bland de vanligaste inom Hcg i förra gruppen men är det 

inte alls här utan det finns andra som är större. Inom uHc/uHce finns hälften så 

hög förekomst av spöken jämfört med Hcg i denna grupp men även en mindre del 

jämfört med i förra avsnittet. På det sättet överensstämmer de båda avsnitten med 

varandra, spöken är vanligare för Hcg än för uHc/uHce.  

En förutsättning för att en diskurs kan analyseras är att det över huvud taget 

finns en diskurs, det vill säga olika konstruktioner och utsagor om olika delar av 

världen. Utan människors föreställningar skulle det inte finnas några kategorier att 

undersöka för föreställningarna konstruerar verkligheten.95 Om det inte fanns en 

diskurs för rysare skulle människor inte veta att rysare utgör en särskild kategori. 

När det gäller en genre, som rysare, kan det finnas delar som tas för självklara 

eller att en hel genre är given i fråga om innehåll. Ämnesordet spöken visar sig 

vara en dominerande faktor inom rysargenren med vampyrmärkning, särskilt för 

Hcg, vilket många skulle kunna ta för givet enligt de genrekonventioner som finns 

historiskt sett. På det sättet bekräftas förväntningarna av genren. För rysardiskur-

                                                 
95 Sahlin, I. (1999) ”Diskursanalys som sociologisk metod”. I Sjöberg, K., (red.) Mer än kalla fakta. Kvalita-

tiv forskning i praktiken, s.85. 
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sen finns ingen mall utan denna konstrueras av allt som ingår och detta i sig kan 

analyseras.96 Att spöken är det vanligaste ämnesordet för vampyrmärkningen är 

således inte en bekräftelse på vad en rysardiskurs bör innehålla utan ett resultat av 

det människor har konstruerat som i sin tur har blivit en del av diskursen.  

Då det visar sig att spöken utgör en klar majoritet hos Hcg genom hela vam-

pyrmärkningen skulle detta faktum kunna bidra till att dessa titlar bildar en egen 

grupp med egen märkning, vilket görs på vissa bibliotek. En invändning mot detta 

skulle kunna vara att om det som utgör en så stor del av en genre tas bort, vad ska 

i så fall kallas rysare? Det har visat sig och kommer att visa sig att mycket mer än 

spöken är en del av rysargenren men det är dessa tillsammans med spöken som 

bildar genren rysare. Om spöken tas bort ur den gemensamma rysargenren kan 

följden bli att även andra ord följer med såsom övernaturligt (i de fall det syftar på 

spöken), och döda blir kvar. Om dessutom vampyrer blir en egen genre, som dis-

kuterades tidigare, skulle en mycket stor del av genren försvinna, det som gemen-

samt kallas rysare. För låntagare som söker en viss typ av ämne skulle det emeller-

tid kunna underlätta i sökandet, både i katalogen och i hyllan. Det skulle även 

kunna göra det lättare för bibliotekspersonal att hjälpa till i sökandet om till ex-

empel spöken står för sig. Risken finns ändå att bredden inom genren försvinner 

om biblioteket specificerar märkningen och möjligheten att kombinera spöken 

med vampyrer eller liknande blir svårare. 

Det ämnesord som är störst inom uHc/uHce är olika ord för länder som hör 

till mer än hälften av alla titlar och även ort- och landskapsnamn är mycket vanli-

ga inom uHc/uHce och hör till mer än en tredjedel av titlarna. För den äldre mål-

gruppen tycks det vara vanligt att benämna dessa ämnesord och den låntagare som 

intresserar sig för detta och tycker att det är viktiga upplysningar får god hjälp vid 

sökning i katalogen. Inom Hcg är dessa ämnesord några av de minst vanliga vilket 

skiljer grupperna åt genom att dessa ord var vanliga för Hcg i den förra gruppen. 

Det finns således ingen klar tendens till att endera vampyrgruppen skulle vara mer 

eller mindre typisk för att kopplas till ämnesord för länder, landskap och orter. 

Länken mellan dessa ämnesord och serier inom Hcg är inte märkbar för vampyr-

märkta titlar utan rysare som ämnesord, till skillnad från förra avsnittet. Det är 

svårt att veta om det finns färre serier i detta avsnitt hos Hcg utifrån dessa resultat 

och om detta skulle vara orsaken till färre land, - landskaps, - ortnamn. Samman-

taget är ändå dessa ämnesord något som kan kopplas till rysargenren med vam-

pyrmärkning. Låntagare får hjälp av detta både genom att kunna hitta titlar med en 

specifik plats i fokus och att lättare kunna se om dessa hör ihop som serier. 

För Hcg och uHc/uHce är döda blir kvar betydligt mindre vanligt här än i för-

ra gruppen vampyrtitlar, särskilt hos Hcg, och dessutom är förekomsten för Hcg 

mindre än uHc/uHce i denna grupp. Det kan finnas ett samband med att även fö-
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rekomsten av spöken är mindre i denna grupp rysare men hos Hcg sticker den låga 

siffran ut då den inte är likvärdig proportionellt sett med siffran för spöken. Den 

lägre förekomsten av döda blir kvar kan ändå vara en anledning till att dessa titlar 

inte indexeras med rysare om än inte helt klart. Diskursen kan tala om vad som 

ingår och vad som inte ingår. Människors bilder av världen skulle kunna vara an-

norlunda om de gränser vi själva har dragit var annorlunda.97 För rysare har grän-

ser dragits av olika anledningar och orsaker men det är viktigt att både kunna se 

var gränserna finns och var de inte finns. Det har visserligen dragits en gräns ge-

nom vampyrmärkningen genom att vissa titlar inte har ämnesordet rysare men sett 

ur ett större perspektiv tillhör titlarna ändå samma märkning. Döda blir kvar kan 

visa en gränsdragning genom skillnaden i antal förekomster men sett till hela 

vampyrmärkningen får det ändå sägas att ämnesordet finns genomgående i denna 

del av rysargenren. 

 Ordet övernaturligt är vanligare inom uHc/uHce både i jämförelse med Hcg i 

denna grupp och med uHc/uHce i den förra. Övernaturligt tillhör drygt en tredje-

del av ämnesorden inom uHc/uHc, det är lika vanligt som spöken är inom Hcg i 

samma grupp och mer än dubbelt så vanligt som döda blir kvar och spöken inom 

uHc/uHce. Övernaturligt kan som tidigare diskuterats innebära många företeelser 

och genom att ordet är så pass brett kan en låntagare som söker med ordet återfin-

na en stor andel titlar. I flera fall står övernaturligt i ämnesbeskrivningen tillsam-

mans med andra mer specificerade ord vilka låntagaren kan studera närmare och 

se vad som intresserar. Om det antas att övernaturligt ofta syftar på spöken kan 

detta vara en orsak till att det är vanligt inom uHc/uHce där spöken inte är så van-

ligt inom uHc/uHce och att övernaturligt ersätter spöken. Samma sak kan ses i den 

förra gruppen fastän inte i lika hög grad eftersom spöken är vanligare än i denna 

grupp. Ordet rysare är ett brett begrepp, något som får en att rysa i princip, och 

övernaturligt är även det ett brett begrepp.  

Ämnesordet vampyrer är utbrett med mer än en fjärdedel av alla ord i katego-

rin, inom uHc/uHce, och ordet är mycket mer frekvent än detsamma i förra grup-

pen. De senaste 15 åren, sedan Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist 

kom ut, och en rad andra titlar som tidigare har nämnts, har rysargenren präglats 

av vampyrer inom åldern för klassifikationen uHc/uHce. Diskursen har i och med 

denna utveckling utvidgats till att inkludera vampyrer för ungdomar vid sidan av 

spöken. Det finns samband mellan diskurser och nya sätt att tala om världen. Dis-

kurser skapar nya företeelser och nya sätt att förhålla sig till något.98 Detta kan ses 

även för rysargenren. Ju mer som produceras inom vampyrämnet desto större blir 

genren och desto större chans att den kan börja ses som en egen genre. Dessutom 

påverkas diskursen av de personer som tar del av den så ju mer låntagarna visar 
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sitt gillande av vampyrgenren desto större är chansen att fler titlar tillkommer som 

i sin tur utvidgar genren.   

Andelen ämnesord för uHc/uHce i denna grupp har varit relativt låg för orden 

spöken och döda blir kvar, med andra ord, det finns färre titlar med dessa ämnes-

ord knutna till sig. Därför ställs frågan vad som ändå gör att dessa titlar märks 

med vampyr. Den höga andelen av vampyrer kan vara en av anledningarna till att 

även uHc/uHce i denna grupp får märkas med en vampyr, och kallas rysare (men 

utan ämnesordet).  Trots allt är det faktiskt en vampyrfladdermus som är avbildad 

på genremärket. Det finns tillräckligt många titlar som har ett av dessa ämnesord 

som pekar mot känslor av typen rädsla och obehag (vampyrer, spöken, döda blir 

kvar med flera) och som leder till att de alla märks med vampyr. Ämnesordet 

vampyrer förekommer relativt mycket för Hcg och är vanligare i denna grupp än 

den förra, men betydligt mindre än för uHc/uHce. Det verkar således som att 

vampyrgenren riktar sig mest mot ungdomar om gränsen dras hårt mellan 12 och 

13 år, och om låntagare från 13 år räknas som ungdomar. Diskursen kan berätta 

hur gränser dras och varför men det innebär inte att låntagare på biblioteket nöd-

vändigtvis följer dessa gränser.  

Frågan kvarstår varför nära hälften av de undersökta vampyrmärkta titlarna i 

undersökningen inte har ämnesordet rysare, trots dessa ämnesord. Det tyder på att 

det inte enbart handlar om vilka beståndsdelar en titel har för annars vore alla titlar 

märkta med rysare. De innehåller alla någon eller några av de delar som krävs för 

att få en vampyrmärkning på bokryggen, och de kallas därför rysare, men det ver-

kar inte vara tillräckligt. Ämnesorden i katalogen syftar till att ge den som söker 

information om en titels innehåll. Författare och Senior Lecturer Scott McCracken 

ger en definition av genrekonventionen för rysare: ”The central and indispensable 

element of gothic horror is fear”.99 Rädsla är alltså den huvudsakliga beståndsde-

len för skräck/rysare. Om rysaren inte framkallar de obehagskänslor, den rädsla 

och skräck som genrekonventionen menar ska infinna sig är det inte en rysare, 

skulle ett budskap kunna vara och en anledning till att vissa titlar inte återfinns 

som rysare i katalogen. Vilken känsla som infinner sig vid läsning är personlig 

och dessa titlar kan mycket väl skapa rädsla. Möjligen är inte alltid syftet med en 

titel att skrämma utan berätta och beröra, även med vampyrer och liknande. Det 

engelska begreppet gothic horror, är det ursprungliga begrepp ur vilket rysarna är 

sprungna men det behöver inte gälla alla rysare som finns på biblioteket idag.  

Boktipsen på webbsidan delade in rysarna under flera rubriker och det visar på 

att rysare kan vara mer än skräckfylld läsning. De är dessutom äventyr, kärleksbe-

rättelser och dystopier vilkas syften inte behöver vara att inge skräck. Detta kan 

vara fallet för fler titlar än de berörda i boktipsen och de låntagare som intresserar 
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sig för exempelvis vampyrer men som undviker ordet rysare får därmed i katalo-

gen god hänvisning till alla titlar utan detta ämnesord. 

Inom både Hcg och uHc/uHce finns ett ämnesord som förekommer för drygt 

en femtedel av alla titlar nämligen flickor. Det är vanligast för uHc/uHce men i 

jämförelse med övriga ämnesord är det mer dominerande hos Hcg där det faktiskt 

är mer förekommande än döda blir kvar, övernaturligt och övriga ämnesord inom 

kategorin för övernaturligt, förutom spöken som är i överlägsen majoritet. Flickor 

är dubbelt så vanligt inom Hcg jämfört med samma ord i förra gruppen och nära 

på det dubbla även inom uHc/uHce. Den sammanlagda kategorin för flickor, in-

klusive systrar med flera, var stor för vampyrmärkningen i förra gruppen men som 

enskilt ämnesord är flickor påtagligt återkommande. Detta kan liksom för förra 

gruppen vampyrmärkta titlar uppfattas som att rysargenren till mångt och mycket 

kretsar kring flickor. I fråga om rysardiskursen återkommer detta faktum återigen 

vilket ritar upp ramar för hur rysaren uppfattas av människor som till exempel 

kommer till biblioteket.  

En bibliotekarie bör vara medveten om att flickor som ämne utgör en stor del 

av titlarnas innehåll vilket leder till en ämnesrepresentation i form av ordet flickor. 

Bibliotekarien behöver inte dra allt för stora växlar av detta eftersom historien kan 

tala för sig själv, för olika låntagare och läsare, för varje titel oavsett vem personen 

i boken är. Hur språket påverkar olika personer är individuellt men att det påver-

kar på något sätt är klart, vilket styr och formar diskurser. Ämnesordet flickor, 

precis som övriga ord, kan ge vissa föreställningar om en titel, medvetet eller 

omedvetet, genom att ämnesord är starka språkföreteelser som står för något, an-

nars vore de inte där. Studien av rysardiskursen kan visa vilka normaliseringar 

som finns och förekomsten av flickor är en synbar norm hos rysare, liksom spöken 

och vampyrer. 100 Normer kan vara osynliga för den som inte uppmärksammar dem 

särskilt men det är viktigt att identifiera normer på bibliotek så att medvetenheten 

finns. Det viktiga ligger i att även om själva normerna är osynliga så kan många 

ändå vara medvetna om den stora förekomsten för vissa ämnen i rysarna vilket 

kan påverka deras syn på genren. Ämnesordet flickor tyder på en viss procentuell 

förekomst av en titels innehåll så om även pojkar existerar, vilket är högst sanno-

likt, så är det ändå inte tillräckligt för att titlarna ska förses med ämnesordet poj-

kar. Detta diskuteras vidare längre fram. 

Inom uHc/uHce finns emellertid ett ord, utöver de för länder, som återkom-

mer oftare än övriga ord nämligen kärlek. Kärlek förekommer för hälften av alla 

titlar inom denna grupp vampyrmärkta rysare, en mycket stor del jämfört med 

övriga ord. Ordet är nära tio gånger vanligare för uHc/uHce än för Hcg. Om en 

låntagare söker på kärlek i katalogen så finns därför möjligheten att en rysare 

kommer upp som sökresultat. Sett ur ett annat perspektiv, om låntagaren väljer ut 
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en rysare märkt med en vampyr i hyllan, får denna med stor sannolikhet även läsa 

om kärlek, om personen letar bland uHc/uHce. Att ordet är mindre vanligt i Hcg 

är en spegling av och ett tecken på hur genren delas upp mellan åldrarna eller 

klassificeringarna. Inom Hcg står spöken i fokus med de övriga orden knutna till 

detta. Övernaturligt är absolut ett stort ämne inom uHc/uHce men sett till före-

komsten av ämnesord så verkar ämnet kärlek stå i fokus för denna grupp. Lena 

Kåreland skriver att kärlek som tema alltid är aktuellt i ungdomsboken.101 Detta 

gäller som synes även inom ungdomsrysare. En närmare studie av vilka övriga ord 

som kärlek hör ihop med för titlarna visar att i samtliga fall utom ett står ordet 

kärlek tillsammans med unga vuxna i ämnesbeskrivningen i sökkatalogen. De 

titlar som av allt att döma inte riktar sig mot unga vuxna har alltså inte kärlek som 

ämnesord, utom en titel. Detta syns inte för låntagaren som står vid bibliotekshyl-

lan. Å ena sidan vet möjligen den vana rysarläsaren att kärlek är ett vanligt ämne 

och är därför redan medveten om detta. Å andra sidan är den låntagare som först 

och främst söker en skräckberättelse att skrämmas av inte i behov av att veta att en 

berättelse med stor sannolikhet även innehåller ämnet kärlek.  

 Kärlek är mer än fem gånger så vanligt jämfört med uHc/uHce i förra rysar-

gruppen. Det faktum att ämnet kärlek är så pass dominerande för många rysare i 

denna grupp kan vara ett skäl till att dessa titlar inte står som rysare i katalogen då 

det typiska elementen som ska väcka skräck inte är i entydigt fokus. Kärleksberät-

telsen får här styra bort från detta vilket även kan ses i boktipsen på webbsidan där 

flera rysare även finns under rubriken kärlek. Titlarna har ändå inte märkningen 

för kärlek, som finns på biblioteket, så trots allt får inte detta ämne styra genrein-

delningen. De personer som arbetar med ämnesordsindexeringen får avgöra vad i 

titlarna, eller vilka ämnesord, som styr genreindelningen. Förekomsten av något 

övernaturligt väger tyngst och blir skäl nog för att titlarna ska ses som rysare och 

märkas med vampyrmärke. 

Kategorin övernaturligt är större för Hcg i denna grupp än i den förra och 

uHc/uHce är mindre. Inom denna grupp är kategorin större för uHc/uHce än för 

Hcg med fler enskilda ämnesord så proportionerna är desamma som i förra avsnit-

tet. Genrer och diskurser är sammanlänkade genom att en genre ofta kan kopplas 

och hänvisas till en viss typ av diskurs. Ändå kan en genre te sig vag för personer 

som möter den.102 Rysare som genre länkas till hela rysardiskursen genom att det 

trots prototyper inte finns hundraprocentiga ramar för rysaren. Diskursen är bred 

och tillåts omfatta mycket. I rysaren finns de förväntade begreppen, det övernatur-

liga, men detta gör samtidigt rysargenren vag. De vampyrmärkta rysarna visar en 

bredd av olika övernaturliga ämnen och allra mest för uHc/uHce. Möjligen är det-

ta en tillgång för genren och för låntagaren i mötet med den. Bredden inom dis-
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kursen tillåter många intresseområden att ta plats vilket tillfredställer lika många 

låntagare.  

Alla titlar inom Hcg, utom tre stycken, sammanlagt 87 procent, är tilldelade 

ett eller flera ord ur kategorin övernaturligt vilket är lika mycket som för förra 

gruppen. För uHc/uHce gäller sammantaget att alla rysare utom två, 92 procent, 

har något eller några ord ur kategorin, vilket är mer än för förra avsnittet. Trots att 

vissa av ämnesorden förekommer i mindre utsträckning för titlar utan ämnesordet 

rysare har alltså lika många eller fler titlar denna typ av ämnesord. Den stora före-

komsten av ordet kärlek och andra ord påverkar inte denna dominerande ordkate-

gori för rysargenren. Med detta i åtanke ter sig genren inte vag, om låntagaren 

generellt sett ser övernaturligt som det självklara. Varulvar är ett ofta återkom-

mande ord inom övernaturligt för titlar utan rysare som ämnesord, jämfört med de 

som har rysare som ämnesord. Detta skulle tyda på att varulvar inte är en tillräck-

ligt stark faktor för att skapa de förväntade rysarkänslorna för att få rysare som 

ämnesord. Här kan troligen en koppling till vampyrer ses genom att de tillhör en 

grupp av varelser, vid sidan av spöken, vilka i sig inte är en självklar ingrediens 

för att bli indexerade som rysare. I en diskursanalys kan det underförstådda ibland 

synliggöras och måhända är både ämnet varulvar och vampyrer beståndsdelar som 

för vissa låntagare och läsare underförstått inte behöver framkalla skräck.103 På 

webbsidan för boktipsen syns detta tydligt. En av rubrikerna var vampyrer, varul-

var och änglar vilket visar att biblioteket verkligen gör en åtskillnad mellan spö-

ken och vampyrer, varulvar och även änglar104. I boktipsen är faktiskt en rubrik 

som bekant spöken och skräck så skräck binds således till spöken men inte till 

vampyrer och varulvar. Om ordet skräck får symbolisera en känsla vid sidan av en 

genredefinition kan detta sammanfogas med ämnesordet rysare. Att grupperna 

skiljs från varandra på webbsidan för boktipsen är en realitet som inte syns i hyl-

lan men i sökkatalogen. Det är ett medvetet val att inte separera grupperna från 

varandra i hyllan, och de märks alla med en vampyr, men det är intressant och kan 

vara nyttigt att tänka på att både bibliotekarier och låntagare, medvetet eller 

omedvetet, i alla fall gör skillnad. 

Ordet magi är ett av de vanligaste orden inom övernaturligt tillsammans med 

vampyrer, i denna rysargrupp, och för uHc/uHce hör magi till flest titlar. I förra 

gruppen fanns magi inte alls med för Hcg och mycket lite för uHc/uHce. Generellt 

sett visar ämnesorden för kategorin övernaturligt fokus på företeelser kopplade till 

magi såsom häxor (båda klassificeringarna), trolldom, häxkonster och framför allt 

inom uHc/uHce med förvandlingar som är lika vanligt som spöken. Många magi-

ord är ytterligare ett tecken på att rysarna väl kan märkas med vampyr men inte 
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nödvändigtvis ha ämnesordet rysare då magi kan ge spänning men inte den typis-

ka fasan på samma vis som spöken ska ge.  

Ämneskategorin släktskap är lika stor som övernaturligt för Hcg men något 

mindre än i förra gruppen och avsnittet. För uHc/uHce är kategorin större än både 

motsvarigheten i förra avsnittet och Hcg i detta avsnitt. 65 procent av rysarna i 

Hcg har ett eller flera av dessa ämnesord vilket är mer än för förra avsnittet, och 

detsamma gäller för 73 procent av rysarna inom uHc/uHce vilket är en ännu större 

marginal jämfört med förra avsnittet.  

En slags genredefinition är att se likheter, ’family recemblances’ mellan olika 

företeelser för att föra dem samman i en genre. Svårigheten med detta är att kedjan 

av likheter kan bli för lång genom att det alltid finns något som liknar något annat 

som i sin tur har en likhet med nästa företeelse.105 För rysargenren finns många 

företeelser som är av liknande slag som för dem samman men behöver inte nöd-

vändigtvis vara typiska för just rysare. Släktskapsord är något allmänt som kan 

förekomma inom alla genrer men detta är en orsak till att dessa ord tas upp i denna 

undersökning. Rysare är trots sina skrämmande ämnen även berättelser om vanli-

ga människor, familjer och släktingar. Det är i mötet mellan en syster och en vam-

pyr, eller liknande, som spänningen och skräcken uppstår.  

De vanligaste ämnesorden inom Hcg är frånvarande föräldrar och inom 

uHc/uHce far och son men det är mängden olika ämnesord som är påtaglig. Alla 

ord om syskonskap, föräldrar och olika familjekonstellationer utgör tillsammans 

med orden i kategorin övernaturligt en klar grund för den identifikation som gör 

genren till vad den är, och inom diskursen för rysare med vampyrmärkning ryms i 

hög grad dessa släktskapsord. Det för Hcg så vanliga ordet systrar förekommer 

inte i lika stor omfattning som i förra gruppen men det är vanligare än för 

uHc/uHce även här. En prototyp för en genre är något en person tänker på vid be-

nämning av genrebeteckningen.106 Huruvida systrar kopplas samman med spöken 

genom att de båda var vanliga inom Hcg i förra avsnittet och att systrar skulle 

vara en prototyp känns inte särskilt troligt trots allt. Det kan likväl fungera som en 

bekräftelse för låntagaren att se systrar återkomma för flera titlar och att ordet är 

en typisk del av genren, åtminstone för vissa delar. Ordet bröder som var icke 

existerande i förra avsnittet finns här men är mindre frekvent än systrar. Som tidi-

gare nämnt är kategorin för flickor vanlig, inklusive systrar, mor och dotter med 

flera. I hälften av fallen är dessa antingen mer vanliga än pojkar eller lika vanliga 

men aldrig mindre vanliga. Diskursen för rysare innefattar därmed fler ord med 

syftning på flickor än pojkar vilket kan påverka låntagarna om detta är något de tar 

intryck av.  
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I båda rysargrupperna är det enskilda ordet flickor vanligare för uHc/uHce än 

för Hcg men det är knappt. I denna rysargrupp är flickor som ämnesord mer än 

dubbelt så vanligt än i förra gruppen, för Hcg, och i det närmaste dubbelt så van-

ligt för uHc/uHce än den förra gruppen. Ordet är vanligare än magi i båda klassifi-

ceringarna och vanligare än dels vampyrer i Hcg och dels spöken i uHc/uHce, som 

exempel. Ett ämnesord bör ha en viss representation av ämnet i titelns innehåll 

vilket klargör att flickor är i fokus. Sammantaget skulle flickor kunna ses som en 

prototyp för genren eftersom det av dessa resultat att döma återkommer frekvent. 

En följd av detta är att låntagare förväntar sig finna detta ämne i rysare och diskur-

sen sluter sig så att säga kring denna uppfattning, och bygger ramar. 

Som sagt bygger rysare till viss del på identifiering och om flickor dominerar 

inom genren, både i antal ämnesord och i antal titlar, kan det å ena sidan påverka 

identifikationen, om flickor generellt sett identifierar sig med flickor vilket kan 

vara en realitet men inte en nödvändighet. Tidigare presenterades resultat från en 

undersökning om ungdomars läsvanor där 35 procent av flickorna angav att skräck 

var en favoritgenre men ingen pojke valde ut genren som favorit.107 En orsak skul-

le kunna vara att många titlar är försedda med ämnesord som syftar på flickor. 

Möjligheten finns att det inte spelar någon roll om det är flickor eller pojkar som 

är i majoritet. Identifikation kan infinna sig från barn till barn med exempelvis det 

övernaturliga i fokus. Det övernaturliga som väcker känslor och medkänsla i ry-

sargenren kan vara tillräckligt för identifikation. Indelningen av flickor och pojkar 

är ändå något att ta hänsyn till och möjligen lyfta fram i biblioteksarbetet, även för 

rysare. 

Frågan väcks ändå varför det är nödvändigt att veta att flickor är föremål för 

handlingen, utöver att ämnesrepresentation bör finnas. I likhet med ord för släk-

tingar kan det vara viktigt för låntagaren att få veta vem det handlar om för att på 

förhand skapa identifikation med rysaren. Det skulle kunna hävdas att det bör 

räcka att veta att en titel innehåller vampyrer, vänskap och kärlek. Dessa ord är 

både breda och informativa men det visar inte vem som står i relation till dessa 

ord. När flickor läggs till som ämnesord visas det att det är flickor i relation till 

vampyrer, och till vänskap och kärlek, som är ämnet för titeln. Detta skulle kunna 

ses som en fördel enligt vissa och en nackdel enligt andra men orden representerar 

ämnesinnehållet i vilket fall som helst.  

Kategorin platser är den näst största kategorin inom Hcg och är mer än tre 

gånger större än för uHc/uHce. Inget enskilt ord är särskilt ofta återkommande 

inom Hcg och frekvensen av platsord är lägre inom denna grupp än i den förra. I 

stort är ändå platsen viktig även inom denna grupp rysare. Även om platsnamnen 

är få inom uHc/uHce är de som finns desto mer förekommande i sig. Skolan och 

småstäder är ord som är lika vanliga som spöken respektive döda blir kvar. De 
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andra orden är gymnasieskolan och parallella världar så spridningen är liten i 

fråga om ordtyper. Att vardagliga platser är vanliga företeelser som förstärker det 

skrämmande och att ungdomar ofta väljer skolan som plats när de själva skriver 

speglas för denna grupp rysare där ämnesordet skolan är så pass frekvent.108 Lånta-

gare som letar vardagsskildringar som en skola ofta utgör, eller småstäder, får där-

för en del träffar ur rysargenren, fastän det övernaturliga blir en del av det som 

sökts fram. Parallella världar kan inte räknas till det som vanligtvis hör till var-

dagen men ämnesordet hör inte heller till mer än en rysare.  

Det faktum att skolan (och gymnasieskolan) och småstäder hör till relativt 

många rysare kan vara ett skäl till att de är de enda platsorden för uHc/uHce. Ett 

verk ska behandla minst 20 procent av ett ämne för att ett visst ämnesord ska an-

vändas.109 Om detta stämmer även för dessa titlar så visar det att orden skolan och 

småstäder är tillräckligt uttömmande för att ge låntagaren god information om 

titlarna. Titlar inom Hcg har färre platsord jämfört med förra avsnittet men en del 

är som enskilda ord vanligare än i föregående del. Några exempel är fartyg, slott 

och barnhem. De är tre olika typer av ord men de visar att bredden av platsämnes-

ord är stor inom rysargenren. Det skrämmande kan äga rum var som helst och lån-

tagaren ges därför möjlighet att stöta på en bekant plats som ökar igenkännandet 

men även att komma nära det okända, några av rysargenrens syften. Diskurser 

delar visserligen in företeelser i grupper och drar gränser men dessa gränser kan 

vara oklara. Det finns alltid beståndsdelar som håller ihop en diskurs, företeelser 

som har satts ihop till att höra ihop, genom kontexter och likheter.110 Rysaren som 

diskurs har en bredd för låntagaren på biblioteket, läsaren, och sammansatta be-

ståndsdelar, vilka representeras av ämnesorden. De betyder något vart och ett för 

sig men tillsammans bildar de rysardiskursen som förmedlas till biblioteksbesöka-

ren. Ord såsom skolan och slott syftar till vitt skilda platser (om inte skolan är ett 

slott vilket i princip skulle kunna vara fallet), och till vardag och mystik. De är 

emellertid båda ord som ofta används av boktipsskribenterna. Att för ämnesorden 

använda det språk barnen själva använder kan vara viktigt för att förmedla rätt 

information och känsla, så att det når fram på rätt sätt. Ämnesorden i denna under-

sökning visar inte på några allför svåra eller komplicerade ord utan är relativt kla-

ra och informativa. 

Kategorin känslor/tillstånd är i storlek lika stor för Hcg i detta avsnitt som för 

det förra och för uHc/uHce är kategorin något mindre för denna grupp rysare. 

Inom denna grupp är kategorin ändå större hos uHc/uHce precis som i den föregå-

ende. För Hcg finns här några ämnesord som endast fanns hos uHc/uHce i förra 

avsnittet, till exempel kärlek och lögner. Ordet kärlek förekommer mycket ofta 

inom uHc/uHce som tidigare sagt, i hälften av rysarna. Inom Hcg är förekomsten 
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liten vilket gör att detta troligen inte utgör en stor skillnad mellan de båda vam-

pyrmärkta avdelningarna, för Hcg. Bland övriga ämnesord finns en del som skiljer 

sig åt genom att vissa ord som förekommer i detta avsnitt inte gör det i det förra, 

och det omvända, men skillnaderna är inte avgörande för att kunna se en tydlig 

gränsdragning i genren.  

Enligt Scott McCracken har kärlek, eller romance på engelska, som genre an-

setts som mindre seriös än andra genrer. Ändå är genren ursprunget till populärlit-

teraturen.111 Utan att gå in alltför mycket på denna genre bör ändå frågan beröras 

om den blandade rysare- och kärleksberättelsen ses som en mindre seriös form av 

rysare av vissa. Eller närmare bestämt en berättelse som inte är riktigt lika mycket 

rysare som de som inte har ämnet kärlek i fokus och att detta skulle vara ett skäl 

till att inte förse dem med ämnesordet rysare. Även om detta argument skulle fin-

nas så är det naturligt att en kategori som känslor/tillstånd är vanlig för rysargen-

ren, och diskursen, dels genom att känslor följer på skräckupplevelser men även 

för att rysaren kan beröra livet och vardagen likafullt som andra genrer. Det visar 

sig både i äldre klassiker som Dracula av Bram Stoker och i nyare titlar såsom 

Twilight/Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer och Låt den rätte komma in 

av John Ajvide Lindqvist. Sammantaget är känslor/tillstånd en stor kategori inom 

hela vampyrmärkningen med ordet kärlek som avgörande beståndsdel. 

Kategorin yrken är större för Hcg än för uHc/uHce men båda är mindre än 

motsvarande för förra avsnittet. För Hcg finns orden uppfinnare och professorer 

vilka kan sägas vara den typ av yrken som fanns i skräckgenren på 1800-talet, 

liksom forskare i förra avsnittet.112 Dessa ämnesord länkar samman rysargenren 

med science fiction. Rysargenren har alltid berört mixen av det gamla och det mer 

moderna för att skapa skräck genom mötet med något oförklarligt. Dessa ämnes-

ord länkar samman rysargenren med science fiction. Det är viktigt att sätta rysar-

genren i dess historiska kontext för att helt förstå den.113 Vampyrmärkningen följer 

de äldre genrekonventionerna i flera ämneskategorier fastän moderniserat. 

Inom kategorin sjukdom/olycka finns fler ämnesord inom uHc/uHce än inom 

Hcg och kategorin är drygt hälften så stor för Hcg i denna rysargrupp som den för 

vampyr med rysare som ämnesord. Hcg har generellt sett samma typ av ämnesord 

i båda rysaravsnitten som syftar på allvarliga företeelser och även uHc/uHce. Det 

är svårt att avgöra vilka ämnesord som pekar mer eller mindre allvarliga företeel-

ser för att på så vis ta reda på om detta kan skilja avsnitten åt. Ett ord är självmord 

vilket endast finns för uHc/uHce, och endast i detta avsnitt. En låntagare som sö-

ker på det ämnesordet återfinner alltså rysare med detta ämne. Om en låntagare i 

målgruppen för Hcg vill läsa om självmord och står vid hyllan på biblioteket åter-

finns det inte vid Hcg varför personer ur denna åldersgrupp inte kommer i kontakt 

                                                 
111 McCracken, S. (1998), s. 75. 
112 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
113 McCracken, S. (1998), s. 130-131. 



 60 

med ämnet om de inte väljer att gå till hyllan för äldre barn och ungdomar, 

uHc/uHce. Kåreland hänvisar till forskning om att barn har en ”genrekompetens 

som gör att de t.ex. vet att det i en saga kan finnas grymma och hemska inslag”.114 

Unga låntagare har alltså ofta förkunskaper om genrer och i fallet rysare kan det 

finnas en förförståelse, en förväntan och en acceptans hos barnen och ungdomarna 

för ämnena som tas upp. Utan de allvarliga ämnena, eller det skrämmande, skulle 

genren eventuellt underkännas som rysare. Låntagare är på ett sätt medskapare till 

rysargenren eftersom det är deras känslor och reaktioner som gör genren till vad 

den ska vara. Inom rysardiskursen ingår läsarna, låntagarna på biblioteket, som 

väljer det de tror och tycker är läskigt eller spännande, som reagerar på dessa och 

som påverkar hur diskursen formas. 

Förekomsten av ord för brottslighet är liten inom detta avsnitt och lika stor för 

Hcg i båda rysargrupperna. Kategorin är mindre för uHc/uHce i detta avsnitt men 

en aning större än Hcg. Några exempel ur kategorin är stöld (Hcg) och mord 

(uHc/uHce). Rysargenren utgörs inte enbart av övernaturliga och spöklika förete-

elser som ger upphov till obehagskänslor utan även brott såsom mord. Orden dö-

den och självmord hör båda till samma titel. Döden finns som ämne i samband 

med mord och självmord men inte med andra former av död såsom spöken. Dis-

kursen för rysare rymmer dessa allvarliga ämnen som mord, självmord och döden 

men ämnena kan även bidra till en uppdelning inom diskursen, döden i form av 

brott för icke rysare- märkta titlar respektive döden i form av spöken för titlar med 

rysare som ämnesord.  

Till genren deckare eller detektivberättelse hör ofta hemska mord så likheter 

finns mellan denna och rysare. Rädsla är en typisk ingrediens i rysaren men käns-

lan av rädsla ingår egentligen i många typer av litteratur. Flera genrer använder 

skräcken i kombination med andra beståndsdelar. Att ämnesord som mord och 

stöld ändå hör till rysare kan bero på vilken funktion beståndsdelarna har. Ett 

mord kan vara fokus i en berättelse, vad något handlar om, medan frågan om hur 

något skildras besvarar frågan om vilken genre titeln tillhör.115 Detta kan avgöra 

skillnaden på en deckare och en rysare trots att båda tar upp mord genom att det är 

hur något skildras som är avgörande. 

Kategorin årstider/högtider är liksom i förra avsnittet större inom Hcg än 

uHc/uHce så även här verkar ord som sommaren vara viktigare inom genren för 

den yngre målgruppen. En liten kategori som flykt är kan tyckas obetydlig på 

grund av den lilla förekomsten, liksom andra små kategorier som föremål, men det 

faktum att det alls finns ämnesord inom kategorierna innebär att ämnesorden är 

tillräckligt viktiga för att förekomma. Ämnesordet flykt finns endast för en titel 

vardera i Hcg och uHc/uHce men titlarna är försedda med vampyrmärke så ämnet 

är i realitet en del av det som utgör genren rysare.  

                                                 
114 Kåreland, L. (2013), s. 96. 
115 McCracken, S. (1998), s. 54, s. 128-129. 



 61 

Alla beståndsdelar av genren rysare är en del av det som genren utgör och 

förmedlar till låntagare och läsare. Det kan handla om detaljer som skapar, formar 

och omformar diskursen, vilka tillsammans bildar en helhet. De små förekomster-

na visar dels vad som kan ingå i rysare men en större förekomst av något enskilt 

ämnesord eller av en kategori visar en större normalitet. En diskurs kan markera 

likheter och skillnader och de större kategorierna visar på var det normala skiljer 

sig från det avvikande.116 Speglar förekommer i jämförelse med spöken inte alls 

mycket och är mer avvikande än spöken som står för normaliteten inom rysare. 

Trots detta är de mindre kategorierna viktiga för att skapa en helhet. 

Bland de mindre kategorierna tillhör barn en av de större inom Hcg i detta av-

snitt medan den inte existerar alls för uHc/uHce. Rysare med en tänkt målgrupp 

bestående av barn ger troligtvis stor identifikation och väcker stark känsla och 

medkänsla om ämnet är barn. Ämnesorden barn som far illa och barnhem kan 

skapa en förväntan om att dessa känslor ska infinna sig. Det hemska som låntaga-

ren förväntar sig ska ske genom de genretypiska dragen hos rysare förstärks san-

nolikt av att ämnesorden ger information om att kategorin barn är i fokus, även i 

förväg. Att inte något ämnesord ur kategorin barn finns inom uHc/uHce markerar 

en skillnad mellan klassificeringarna. uHc/uHce har ungdomar som målgrupp 

även om de yngre tonåringarna i många fall räknas som barn. Den egentliga skill-

naden mellan en 12-åring och en 13-åring är mindre än mellan en 13-åring och en 

18-åring som även kan höra till gruppen unga vuxna. Forskningen om barn är inte 

särskilt gammal och barndomen som term har tolkats olika genom historien.117 

Skillnaden mellan en barn- och en ungdomsrysare är inte helt lätt att se och ordet 

barn i ämnesorden är inte tillräckligt för att kunna se skillnad mellan dem även 

om det finns fler några fler i kategorin inom Hcg. 

Unga vuxna hör till några av de största ämnesorden inom detta avsnitt för 

uHc/uHce. Unga vuxna finns inte alls i det föregående avsnittet med rysare som 

ämnesord. Begreppet finns som ämnesord för mer än en tredjedel av rysarna i 

denna grupp och är en hänvisning till tilltänkt målgrupp samtidigt som det kan 

spegla ämnesinnehållet med unga vuxna i fokus. Det är alltså mer än en tredjedel 

av rysarna som riktar sig till en äldre låntagargrupp, de unga vuxna, medan de 

övriga alltså inte gör det sett till ämnesorden. Lena Kåreland skriver att ungdomar, 

i likhet med barn, inte alltid kan ses som en enhetlig grupp eller att endast åldern 

avgör. Böcker för barn och för vuxna ses oftast som två separata kategorier, i bok-

handeln liksom på biblioteket, men dessa har ofta ändå påverkat varandra.118 Exakt 

vad unga vuxna egentligen är för ålder är och behöver inte vara helt klart. Det vi-

sar ändå att det finns en slags övergång mellan ungdom och vuxen på biblioteket 
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vilket kan göra det lättare för låntagare som är osäkra på vilken avdelning de ”bör” 

besöka och låna ifrån. Alla rysare finns emellertid inom uHc/uHce, på samma hyl-

lor och med vampyrmärkning så uppdelningen syns ändå inte för besökaren som 

står vid hyllan.  

En annan sida av dessa resultat är att unga vuxna inte finns med bland de titlar 

som har ämnesordet rysare utan endast hos dem som står utan detta ämnesord. En 

person som söker i katalogen efter rysare får därför inte fram några titlar för unga 

vuxna, det vill säga, de unga vuxna kommer inte finna några titlar med rysare som 

ämnesord för sin målgrupp. Som tidigare diskuterats står unga vuxna tillsammans 

med kärlek i ämnesbeskrivningen och att detta skulle kunna vara skälet till att 

titlarna inte kallas rysare i katalogen. Eftersom det inte görs någon större skillnad 

i hyllan blir det ändå inte utpekande för de unga vuxna som önskar låna rysare, de 

står alla på samma hyllor. Om fallet vore att det fanns en hylla eller avdelning för 

unga vuxna skulle denna målgrupp förlora en direkt åtkomst till denna del av ry-

sargenren, de titlar som faktiskt är märkta som rysare. Om de ändå vill låna dessa 

titlar får låntagaren gå till Hcg eller uHc/uHce som inte syftar på unga vuxna, som 

nu är fallet.  

Slutligen finns kategorin vänskap som har få olika ord men själva ämnesordet 

vänskap återkommer relativt mycket inom denna grupp av rysare med störst före-

komst hos uHc/uHce. Skillnaden är liten mellan de olika typerna av rysare. Det 

behövs inte fler enskilda ord för vänskap än just vänskap och med tanke på hur 

stor förekomsten av kärlek och andra ord för känslor/tillstånd är skulle vänskap 

kunna förekomma oftare än vad det gör. De ämnesord och kategorier som domine-

rar rysarna med vampyr är dock tillräckligt stora för att fokus ska ligga på dessa, 

såsom övernaturligt med fler, så vänskap blir troligtvis nedprioriterat som ämnes-

ord i jämförelse.  

Ingen av rysarna inom uHc/uHce i denna del av undersökningen har ett äm-

nesord för att definiera genre, som rysare gör i det första avsnittet och framtids-

romaner och äventyrsböcker inom Hcg i detta avsnitt. Unga vuxna kan delvis ses 

som en genreanvisning och står i så fall som enda markering för genre vilket kan 

vara ett skäl till uppdelningen av rysarna. 

Kåreland menar att en genre inte är statisk utan förändras när samhället ut-

vecklas.119 Dessa vampyrmärkta rysare är moderna och anpassar sig till samtiden 

men har många av de äldre, traditionella dragen såsom spöken och annat med syfte 

att framkalla rädsla. Dessa äldre drag normaliserar genren och formar och bibehål-

ler diskursen till att vara det låntagare förväntar sig, sett till de traditionella dra-

gen. Genren visar också att den tar upp skilda ämnesområden samt vardagliga 

möten mellan familjemedlemmar och skildringar av vardagliga platser. 
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Rysare med nagelbitare (Hcg, uHc/uHce) 

I detta avsnitt undersöks titlar med en märkning som föreställer en person som 

biter på naglarna, här kallad nagelbitare. Det har visat sig att titlarna med nagelbi-

tare inte har ämnesordet rysare knutna till sig, med ett undantag. Inom Hcg finns i 

denna undersökning 14 titlar med 90 ämnesord knutna till sig. Det kan jämföras 

med uHc/uHce där 44 titlar har granskats men som har 92 ämnesord sammanlagt 

och är därmed på samma nivå som för Hcg. Över 80 ämnesord är fördelade på 14 

titlar inom Hcg så varje enskild titel har många ämnesord men ändå inte betydan-

de fler än övriga grupper genom att de grupperna har visat sig ha både fler titlar 

och fler ämnesord. Dessa 14 titlar skiljer sig ifrån varandra ämnesmässigt genom 

att de flesta ämnesord enbart finns på en av dessa 14 titlar och det finns därmed en 

stor bredd bland ämnesorden inom nagelbitarrysare. Trots detta räknas de alla till 

samma märkning, nagelbitare. Frågan väcks varför så få titlar finns för Hcg som är 

märkta med nagelbitare. Följande diskussion kan måhända ge svar eller väcka 

tankar om denna omständighet. 

För nagelbitare inom Hcg är länder och ort- och landskapsnamn de domine-

rande ämnesordsgrupperna. Ord för länder utgör något mindre än två tredjedelar 

av alla rysartitlar med nagelbitare, och ord med en ort eller ett landskap hör till 

mer än en tredjedel av nagelbitarna. Även inom uHc/uHce är det vanligaste äm-

nesordet ett land och orden hör till knappt en tredjedel. Det är alltså det vanligaste 

ämnesordet inom uHc/uHce men är ändå endast hälften så vanligt som för Hcg. 

Länder, landskap och orter har således en märkbar betydelse för nagelbitartitlarna. 

Miljöskildringar kan vara viktiga för rysargenren för att kunna placera berättelsen 

i en kontext, en okänd och skrämmande eller en vardaglig som kan bli skrämman-

de.120 I äldre rysare har platsen spelat en viktig roll, till exempel i författaren Edgar 

Allan Poes Morden vid Rue Morgue där en plats finns med redan i titeln, en gata. 

På samma vis kan de nyare barn- och ungdomsrysare följa i samma spår, att ge 

landet, landskapet eller orten ett ämnesord.  

Det näst vanligaste ordet för uHc/uHce är unga vuxna vilket inte finns som 

ämnesord inom Hcg av tidigare givna skäl, Hcg har en yngre målgrupp. Var fjärde 

titel inom uHc/uHce har unga vuxna som ämnesord. Även om inte yngre tonåring-

ar hör till unga vuxna så sträcker sig titlarna inom uHc/uHce i teorin och praktiken 

långt upp i övre tonåren och faktiskt så länge låntagarna har intresse av dessa tit-

lar. Det faktum att ett ämnesord som unga vuxna förekommer i så hög utsträck-

ning möjliggör att biblioteket och rysarna kan nå ut till folk uppåt i åldrarna, fast-

än själva böckerna är placerade på ungdomshyllan. I stort skiljer sig inte de övriga 

ämnesorden sig mycket ifrån varandra men ordet unga vuxna ger en tydlig av-

gränsning inom nagelbitarna. Unga vuxna ingår i uHc/uHce på gott och ont, som 

diskuterades för vampyrmärkningen, men det visar att titlarna ses mer som ung-
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domsböcker än som vuxenböcker. I annat fall vore de klassificerade under 

Hc/Hce, vuxenavdelningen. 

 Barn identifierar sig mer med barnkaraktärer än med vuxenkaraktärer, vilket 

nog kan inkludera äldre barn. Identifikation innebär både att hålla med och ta av-

stånd från karaktärer och händelser.121 I ordet unga vuxna ligger både en identifika-

tion med ungdomar och vuxna som kan innebära vitt skilda åldrar och ger äldre 

låntagare legitimitet att besöka ungdomsavdelningen i sökandet efter rysare.  

 Ett av de vanligaste ämnesorden för Hcg är magi och återkommer för drygt en 

femtedel av titlarna. Det är det klart vanligaste ämnesordet inom kategorin över-

naturligt. Magi är även ett av de vanligaste ämnesorden hos uHc/uHce.  Kategorin 

övernaturligt är relativt liten för nagelbitare för både Hcg och uHc/uHce och stor-

leken är ungefär lika för de båda. Ämnesorden spöken och döda blir kvar finns 

inte alls inom Hcg för nagelbitare och de förekommer sällan hos uHc/uHce.  

Det faktum att det dels finns få ämnesord inom kategorin övernaturligt och 

dels att orden spöken och döda blir kvar inte finns med alls visar på att nagelbita-

res inriktning inte är övernaturligt i första hand och särskilt inte spöken. Ämnes-

ordet vampyrer finns inte heller för nagelbitare men genom att märkningen för 

förra avsnittet var just en vampyr är det mer logiskt att dessa finns inom ramen för 

den märkningen. Det är som sagt i stället magi som är största ämnet inom katego-

rin övernaturligt. Nagelbitarna sägs tillhöra genren rysare och denna rysaravdel-

ning ger mer kunskap om vad som ingår i genren. Genren behöver av allt att döma 

inte benämnas med ämnesord som spöken eller liknande för att kallas rysare och 

titlarna behöver inte heller tilldelas många ord ur kategorin övernaturligt. Magi är 

ett relativt vanligt ord men behöver inte innebära att känslor av obehag eller rädsla 

infinner sig. Magi är ett ämnesord som i hög grad även hör till genren fantasy så 

endast magi räcker inte för att titlarna ska tillhöra genren rysare. Edgar Allan Poe 

är känd för sina skräckberättelser och i hans noveller finns det övernaturliga, mys-

tiska och utommänskliga och kriminalgåtor som till synes är oförklarliga men 

framför allt ”de okända krafterna inom människan”.122 Hos författaren E.T.A. 

Hoffman finns verkligheten blandad med dolda krafter och ”tillvarons nattsida” 

och närheten till sagan och fantasin är tydlig.123  

Rysaren behöver inte nödvändigtvis skildra spöken och liknande för att 

skrämma eller för att vara riktiga rysare. Genrekonventionen för den gotiska ro-

manen, historiskt sett, innefattar de nyss nämnda beståndsdelarna bland andra, det 

som tillsammans framkallar skräck. De rysare som här har få ämnesord av typen 

spöken och döda blir kvar kan ändå vara mystiska och skildra okända krafter hos 

människan som hos Poe, eller dolda krafter och sagoinslag som hos Hoffmann. De 

är alla viktiga drag för rysargenren och det som från rysarens eller den gotiska 
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romanens början har format diskursen. I de tidigare diskuterade boktipsen återkom 

ordet mystisk och liknande hos flera skribenter men detta är inte ett ord som finns i 

ämnesbeskrivningarna för rysarna. Det mystiska känns som ett övergripande ord 

för genren oavsett om det handlar om det övernaturliga eller inte. Mystik är ett 

exempel på ett ord som både skulle ta upp det boktipsskribenter använder och den 

känsla de uppmärksammar och som kan träffa rätt i ämnesbeskrivningarna. För 

uHc/uHce är ämnesordet övernaturligt lika vanligt som magi så ämnet är ändå 

relativt återkommande för nagelbitare även om det inte innebär spöken. 

Det finns en kategori som kan utvidga kunskapen om genren rysare. Den ka-

tegori som är i majoritet för nagelbitare är brottslighet och är större än övernatur-

ligt. Det är den största kategorin inom uHc/uHce och den näst största inom Hcg, 

vilket innebär att kategorin innefattar många olika ord inom ämnet. Inom Hcg är 

de olika orden lika återkommande och inget av dem sticker ut. Vissa ord före-

kommer mer för Hcg än för uHc/uHce och det i sig kan vara anmärkningsvärt 

inom ämnet brottslighet. Några av dessa ord är droger och maffian. För Hcg finns 

det alltså allvarliga ämnen av ett annat slag än spöken. Eftersom inte spöken är en 

del av nagelbitarna för Hcg måste något annat finnas istället för att uppfylla gen-

rens konventioner.  

Ämnet brott fanns även hos Poe som sägs ha skrivit den första detektivberät-

telsen. Ändå kallas Poe ”skräckens mästare”.124 Detta indikerar att brottslighet som 

ämne i högsta grad är en del av rysargenren och skapar i likhet med spökhistorier 

mystik och med fördel skräck. Skillnaden mot rysarna i denna undersökning är att 

Poes skräcknoveller inte är uttalade barnnoveller och ämnena är av allvarlig ka-

raktär. Ämnesorden här pekar likväl på grava ämnesområden som droger och maf-

fian. Kanhända är detta ett skäl till att nagelbitare finns i så pass liten omfattning 

för Hcg. Rysardiskursen inkluderar tydligt en bredare syn på rysargenren genom 

att den även inkluderar brottslighet i hög grad. En diskurs kan ses som något som 

görs och inte endast något som finns oberoende av människor. Det finns makt i 

diskurser i att något har bestämts att vara på ett visst sätt men sådant kan bestri-

das.125 En diskurs som rysargenren utgör är svår att tillbakavisa genom att dess 

normer i sig, skräcken, är en förutsättning för dess existens. Om komponenterna i 

rysarna som väcker skräck försvinner blir inte mycket kvar av rysaren. Därför fort-

sätter rysardiskursen att innehålla likartade beståndsdelar genom åren men den tar 

in nya och moderna inslag som gör rysaren till en samtida genre. 

Inom uHc/uHce är två ord i stor majoritet; brottslighet och mord. Mord kan 

sägas vara det grövsta ämnesordet och hör inte till någon titel inom Hcg. Ordet 

brottslighet skulle kunna rymma flera av de andra orden men förekommer ändå i 

sig hos sex stycken titlar, och det gör även mord. Denna kategori utgörs av ord 

som pekar på svåra ämnen med ord som mord, droger och smuggling. Det som 
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skiljer de olika åldersklassificeringarna åt är just förekomsten av vilka allvarliga 

ämnen som orden syftar på. Hos Hcg finns inte ämnesorden mord, vapen, kid-

nappningar, bedragare, ungdomsbrottslighet och människosmuggling vilket speg-

lar att rysarna inte behandlar detta för en så ung målgrupp och återigen kan det 

vara en orsak till att så få nagelbitare finns inom Hcg. Uppenbarligen är denna 

ämnesordskategori mer allvarlig än övernaturligt men barnlåntagare möter till 

synes inte dessa ämnen i hög utsträckning. Barn är medvetna om att rysare kan 

innehålla hemska ämnen och att genrer har sina speciella kännetecken. Märket 

nagelbitare får fungera både varnande och informerande och de låntagare som 

intresserar sig för de spännande ämnena får göra ett aktivt val, även om de sedan 

blir för skrämda. Låntagare av uHc/uHce kan lära sig vad klistermärkningen na-

gelbitare innebär, inklusive mord och andra ämnen. En del av titlarna skulle kunna 

ses som deckare men som tidigare sagt är det ofta sättet en historia framställs på 

som avgör om den får bli en rysare eller ej. 

 Ordet ungdomsbrottslighet skulle kunna leda tankarna till att ämnesorden för 

uHc/uHce syftar på brottslighet hos de unga personerna själva medan brottslighe-

ten inom Hcg i så fall bedrivs av andra brottslingar än barn. Detta kan dock inte 

helt avgöras genom att titta på ämnesorden. Ungdomsbrottslighet finns som äm-

nesord för enbart en titel med ordet vapen knutet till samma titel och det är det 

enda tecknet på att det skulle vara ungdomarna själva som bedriver brottslighet, 

även om det är möjligt även för de andra titlarna. Dessutom finns ordet droger 

med för både Hcg och uHc/uHce och endast genom generalisering kan det antas 

att droger inte syftar på barnen själva inom Hcg. Det går inte att helt och hållet 

anta att droger syftar på ungdomarna själva inom uHc/uHce även om det för den-

na titel även knyts samman med unga vuxna. Sammantaget skulle detta, att brotts-

ligheten inte syftar på barnen och ungdomarna själva, kunna vara en förmildrande 

omständighet. 

De hänvisande ämnesorden ger en bild av vad som väntar låntagaren och kan 

varna denna för olika skrämmande eller obehagliga ämnen. Eftersom de yngsta 

låntagarna i målgruppen för uHc/uHce är 13 år är ämnesorden viktiga som upp-

lysning om vad som faktiskt finns i böckerna. Flera titlar har som sagt ämnesordet 

unga vuxna tilldelat sig men de finns på den hylla där även trettonåringarna kan 

välja att söka och välja ut dessa böcker. Men trots att ämnesorden visar att en titel 

har ämnesordet mord och som därmed kan avskräcka någon som inte vill läsa om 

detta så hjälper det inte när personen står vid hyllan utan att ha sökt i katalogen. 

Här får klistermärket nagelbitare fungera som den upplysande och för vissa var-

nande signalen. Genren rysare innefattar alltså brottslighet och detta är en stark 

bidragande faktor för att titlarna ska förses med märkningen nagelbitare. Diskur-

sen för rysare är stor och nagelbitarna breddar den med den stora förekomsten av 

ämnesord för brottslighet. En diskurs visar vad som normalt ingår och nagelbitar-

nas ämnesord visar att det normala för rysare är mer än spöken och vampyrer. 
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Liksom för vampyrmärkningen ingår även andra kategorier än de redan 

nämnda. För Hcg finns sju ämnesord som syftar på släktskap och hos uHc/uHce 

finns 11 ord, nästan dubbelt så många, och släktskap tillhör en av de största kate-

gorierna. För Hcg är släktskap lika stor som övernaturligt. Storleken på kategorin 

släktskap gör den till en betydelsefull del av genren och diskursen som nagelbitare 

utgör. De största ämnesorden för Hcg inom kategorin är frånvarande föräldrar 

och föräldralös och lika vanligt är ämnesordet döda föräldrar för uHc/uHce. Äm-

nesordet unga föräldrar är det mest självklara ordet att enbart knytas till 

uHc/uHce då ålders- och målgruppen som tidigare nämnt sträcker sig långt upp. 

Föräldraskap visar sig alltså vara det dominerande ämnet för nagelbitare inom 

släktskap och inom uHc/uHce är döda föräldrar vanligare än både övernaturligt 

och magi. Särskilt när det gäller föräldrar kan det utgöra en minst lika stor orsak 

till att titlarna framkallar spänning och får vara rysare som övernaturligt. Diskurs-

analys frågar varför något ser ut som det gör och genom att inkludera något, såsom 

ämnesord för släktskap, formas diskursen till det den är.126 

Olika kategorier står inte för sig själva utan samverkar med varandra i en 

diskurs och ger oss mönster. Släktskapsorden tillsammans med de övriga orden 

ger en viss förståelse av rysargenren men kan få olika betydelser beroende på hur 

de kombineras. Orden får mening av dem som använder orden och döda föräldrar 

kan till exempel få olika betydelser beroende på vem som möter ämnesorden. De 

ord vi ser tolkar vi utifrån våra erfarenheter.127 Ämnesorden kan ge olika låntagare 

olika sorts information. För nagelbitare står döda föräldrar i några fall tillsam-

mans med ord för övernaturligt och i vissa fall inte. Om en låntagare läser ämnes-

förteckningen i sökkatalogen kan kombinationen av ord ge olika intryck. En av 

nagelbitartitlarna kombinerar orden kärlek, övernaturligt, syskon, döda föräldrar 

och mord, bland andra, som kan tolkas olika beroende på vem personen är. Ord 

står i relation till varandra och det finns värderingar i hur ord knyts till varandra.  

Människor delar samma värld och till viss del koncept, språket styr oss och gör att 

vi ser samband mellan ordet och det ordet står för i världen.128 Diskursen för rysare 

visar hur det faktiskt ser ut på biblioteket och styr vad som kan ingå. Därför är det 

viktigt att kunna titta på helheten i stället för en titel i taget som ofta blir fallet vid 

kontakten med böckerna på biblioteket.  

Ett relativt vanligt ord inom Hcg är sommarläger i kategorin platser. Det hör 

till lika många titlar som föräldralös och frånvarande föräldrar men ingen nagel-

bitare inom uHc/uHce har sommarläger som ämnesord. Det är ett ord som ger 

information om vilken typ av plats rysaren utspelar sig på men genom att låntaga-

ren möjligen redan är medveten om att titeln är en rysare kan även en känsla och 

en förväntan om hemska händelser infinna sig. Miljöbeskrivningen är viktig inom 
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rysargenren som blandar det vardagliga med det okända och otillgängliga.129 Äm-

nesordet sommarläger visar på en oskyldig plats som utgör kontrasten till det 

hemska som förväntas ske i en rysare. Ett sommarläger skulle kunna tänkas vara 

mer bekant för låntagaren än exempelvis ett slott och därför skapa mer identifika-

tion. Sommarlägret kan även ses som en okänd plats, långt borta från vardagen, 

och därför locka till läsning för en person som söker en spännande rysare. Diskur-

ser visar vad som är socialt och kulturellt accepterat och om diskursen för rysare 

rymmer ord som sommarläger kan det bidra till att detta ämne blir kulturellt ac-

cepterat för diskursen och för genren rysare.130 Det kan även tyda på att ämnet re-

dan är accepterat genom att det finns som en del av genren och att det förekommer 

för flera titlar som kan ha påverkat varandra.  

Inom uHc/uHce är småstäder det enda ämnesordet för platser som är något 

större än de övriga men annars hör de flesta ämnesorden till en eller två titlar och 

de är inte många till antalet. Nagelbitarna visar ändå en bredd för vilka platser som 

kan vara aktuella för en rysare och några exempel är herrgårdar, rymden, öar och 

fängelser. Här ges en blandning av den äldre genretraditionen med en herrgård, 

rymden som representation för nutiden och framtiden kan kopplas till science fic-

tion, vilket länge har funnits med hos rysaren. Även platser i naturen finns med, 

samt fängelser som länkas till brottsligheten som dominerar hos nagelbitarna. Hur 

vi vet till vilken genre en titel hör styrs mycket av kulturella och sociala överens-

kommelser, som rysarens hemskhet, som skiljer genrer ifrån varandra.131 Dessa ord 

för platser ger i sig ingen ledtråd till att de hör till rysargenren men ändå är de en 

bidragande orsak och del till vad rysaren är. De är delar av det genren kommunice-

rar. Det ger genren och diskursen brett utrymme när i princip vilken plats som 

helst kan fungera som lämplig miljö i rysaren. Det skulle kunna göra genren lämp-

lig för en bred användargrupp när alla kan hitta en passande miljöbeskrivning. För 

bibliotekarien kan det vara bra att känna till att skildringar av olika miljöer såsom 

familjehem och förorter även finns i rysarna och att dessa ämnen kan tillgänglig-

göras genom denna litteratur.  

Kategorin känslor/tillstånd är den näst största kategorin inom uHc/uHce. Det 

innebär att det finns många olika ämnesord som hör till de olika titlarna men det 

vanligaste ordet för uHc/uHce är hämnd följt av kärlek och hot. Orden kan sägas 

följa på de ord som är vanligt förekommande inom kategorin brottslighet. Efter-

som den kategorin är stor kan det bidra till att även ord för känslor/tillstånd är 

vanliga för med hemska företeelser följer ofta känslor. Kategorin skulle å ena si-

dan kunna ses som en självklar del av diskursen eftersom den är så stor men å 

andra sidan är den relativt allmän. Känslor förekommer generellt sett i alla genrer 

och diskurser. Det intressanta är just att se hur vanligt förekommande dessa äm-
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nesord är trots att traditionella förväntningar på genren är det övernaturliga och de 

brottsliga företeelserna. Hämnd och hot pekar på allvarliga ämnen i likhet med 

mord och andra ord för brottslighet och är på det sättet förväntade företeelser för 

genren. Hämnd finns endast för uHc/uHce medan hot finns för båda klassifice-

ringarna. Kärlek finns endast för uHc/uHce hos nagelbitarna och detta ord diskute-

ras vidare vid jämförelsen med vampyrmärkningen.  

En diskurs kan visa vad som är sant och trovärdigt i ett sammanhang, vad som 

kan sägas men även vad som inte kan sägas. Former kan vara givna av diskursen 

och styrda av den.132 Ämnesorden för känslor/tillstånd visar en sådan bredd att det 

är svårt att kunna se vad som inte kan passa in. De flesta ord följer emellertid ett 

tema av företeelser som generellt tolkas negativt såsom instängd, döden och lögn-

er men som blir positiva i den bemärkelsen att de passar in i genreförväntningar-

na. Orden verkar, trots sin bredd, följa ett mönster styrt av diskursen. Inom diskur-

sen verkar ändå en frihet finnas att använda många olika ord. Många ord hör till 

endast Hcg eller uHc/uHce vilket bidrar till spridningen av olika slags ord.  

Boktipsskribenterna uppmärksammade flera hemska ord såsom hängdes och 

känslor såsom mobbning vilka rekommenderas genom att de fungerar som tips till 

andra. Som tidigare har diskuterats tillhör dessa teman och ämnen, däribland mord 

och döda föräldrar, sådant barn och unga förväntar sig ska finnas i rysare, i likhet 

med sådant de ser på TV eller i datorspel.133 Att ha förväntningar på något innebär 

oftast att det finns kulturella och sociala bestämmelser för olika områden, vilka 

bildar en diskurs med ramar och gränser. Att barn förväntar sig hemska och 

skrämmande delar i rysaren uppvisar att det finns klara kulturella gränser för vad 

en rysare är men även att barnen och de unga är medvetna om detta. Deras medve-

tenhet kan hjälpa rysargenren både att utvecklas och att förbli det den är. Som 

låntagare kan de påverka biblioteksbeståndet genom att uppmuntra vissa delar av, 

eller hela, genren som gör att den fortsätter att växa och produceras. Det kan vara 

en bidragande orsak till varför innehållet i genren är relativt brett i och med att den 

har påverkats av läsares uppmuntran och kritik som gör att det kan gå trender i 

rysargenren. 

Kåreland skriver i Möte med barnboken från 1994 att rysare, och även deckare 

och kärleksromaner, kan inräknas i masslitteraturen även kallad populärlitteratur. 

Dessa har ett särskilt mönster, personer och miljöer följer schabloner och språket 

bär klichéer, och därför förutsägbara. En stor del av barnlitteraturen sades vara 

masslitteratur. Motsatsen skulle vara den seriösa litteraturen som går att låna på 

biblioteket.134 Denna uppdelning av litteratur är inte helt förenlig med verkligheten 

idag utan tycks något förenklad. Måhända har detta varit ett faktum tidigare men 

ser inte ut att vara det längre eftersom rysare nu går att låna på biblioteket. Visser-
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ligen finns mönster, vilka undersöks i denna studie, vissa personer och miljöer, i 

rysaren och kan därför vara förutsägbar. Genren med de breda ämnesområdena 

som tar upp döden, familjerelationer, och som dessutom ger låntagaren och läsa-

ren en givande spänning, kan förtjäna att ses som mer än masslitteratur. 

Det tredje vanligaste enskilda ämnesordet för uHc/uHce är vänskap och det 

hör till nästan en fjärdedel av alla titlar för nagelbitare. Ordet är vanligt även för 

Hcg. Vänskap är ett ämnesord som troligen är vanligt även för andra genrer, ett 

allmänt ord som låntagare mycket väl skulle kunna söka på och så även för denna 

genre. Rysardiskursen visar sig skildra vänskap i hög grad så även om det finns en 

mer specifik vänskapsgenre kan det vara bra att kunna nå ämnet även genom 

andra genrer. En låntagare kan söka på vänskap i katalogen och finna många vän-

skapsskildringar i rysarna och dessutom under andra omständigheter än annars. 

Vänskap som ämne kan kopplas samman med orden för brottslighet och för över-

naturligt genom att det är ett vardagligt ord och begrepp och här utgör vardagen 

den starka skillnaden gentemot det obehagliga i fokus för rysarna. 

De övriga kategorierna som diskuterades för vampyrmärkningen finns även 

för nagelbitare, djur/natur, yrken, och sjukdom/olycka. Dessa kommer att få mer 

fokus i nästa avsnitt där nagelbitarna jämgörs med vampyrmärkta rysare. Kortfat-

tat bör nämnas att kategorin djur/natur är tredje största kategori inom Hcg så äm-

net spelar roll för nagelbitare fastän titlarna är få för Hcg. Några enskilda ämnes-

ord som utmärker sig särskilt är resor inom Hcg och framtiden inom uHc/uHce. 

Resor kan föra tankar till något spännande och kan för den sakens skull passa in i 

genren. Analysmetoden att se ’family recemblances’, företeelser tillhörande en 

familj på grund av likheter, riskerar att få allt att passa ihop med allt vilket inte 

alltid görs med självklarhet.135 Faktum är ändå att orden för denna undersökning 

tillhör samma genre, de hör således ihop och fungerar tillsammans och kan sägas 

tillhöra familjen rysare. Vissa ord såsom varulvar kan stå som enskild ”familje-

medlem” utan kontext och ändå placeras in i rysargenren/familjen medan resor 

inte kan det för ordets breda anpassningsbarhets skull.  

Framtiden är ett av de vanligaste ämnesorden för uHc/uHce men har inte till-

delats en kategori. Rysargenren har ofta tagit fasta på det gamla, något som hänt i 

det förflutna vilket kan läsas ur orden döda blir kvar och spöken.  Framtiden syf-

tar på det motsatta, men även det okända vilket är en betydande ingrediens i rysa-

ren. Framtiden pekar mot science fiction-genren vilken precis som rysaren karak-

täriseras av mötet med något okänt med rädslan i centrum.136 Detta är således ett 

utmärkande drag för nagelbitare, att blanda det gamla med det nya. Rysardiskur-

sen kan men behöver inte vara enkel att avläsa för även om dess beståndsdelar 

visar sig gå igen genom historien så anpassar den sig till nutiden och det moderna. 

Detta kan förleda en att tro att den förändras mycket, vilket den gör i takt med 
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samhällets utveckling, men i stort har rysargenren alltid fungerat på samma vis. 

Den har setts och kan ses som en reaktion på det nutida samhället, mot det realis-

tiska och förnuftiga, samtidigt som den följer sin samtid.137  

Självständiga barn är det enda ämnesordet som direkt syftar på barn inom 

Hcg medan uHc/uHce inte har något ord innehållande barn. Anledningen till att 

ämnesord med barn som en del av ordet är så lite förekommande kan dels bero på 

att det är en självklarhet att titlarna innehåller berättelser om barn, särskilt hos 

Hcg, och att det därför inte är nödvändigt att förse titlarna med sådana ämnesord. 

Låntagarna kan ta för givet att titlarna innehåller detta och därför behövs de inte. 

Det kan även bero på att fokus för dessa titlar inte är barnen utan det som finns 

runt omkring dem, det övernaturliga, brotten och relationerna mellan personer. 

Indelningen mellan Hcg och uHc/uHce kan för vissa vara en uppdelning mellan 

barn och ungdomar, på biblioteket och utanför i samhället, medan andra anser att 

även tonåringar är barn. Hur som helst så kan den uppdelningen vara en företeelse 

som speglas i ämnesorden, till exempel för ämnesord som direkt syftar på barn. 

Andra ord som istället kan användas är systrar, syskon och flickor som ändå visar 

vilka personer som är i fokus för rysarna. 

Ämnesord som kan delas in i kategorierna flickor och pojkar är som följer för 

Hcg prinsessor respektive prinsar och pojkar och för uHc/ uHce (far och) dotter 

respektive (mor och) son, pojkar och bröder. Det finns som synes fler ord med 

pojkar än flickor inom nagelbitare och fler hos uHc/uHce än hos Hcg. Orden flick-

or och systrar finns inte alls inom nagelbitare vilket är ett intressant faktum efter-

som det pekar på att varken flickor eller systrar finns representerade inom nagelbi-

tare i så pass hög grad att titlarna förses med ett av dessa ämnesord. Ordet pojkar 

finns inom både Hcg och uHc/uHce och är dessutom relativt ofta förekommande. 

Till undersökningen hör inte den typen av material för att analysera innehållet för 

att utifrån ett jämförande perspektiv undersöka varför titlar med nagelbitare endast 

benämner pojkar som ämnesord men inte flickor. Det är ändå intresseväckande att 

konstatera att så är fallet och att genren på det viset delas in ytterligare.  

Kategorin brottslighet är den största kategorin och ett samband som skulle 

kunna urskiljas är att pojkar generellt oftare är medverkande vid brott än flickor 

och att pojkar därför blir ett vanligt ämnesord till följd av detta.138 Det faktum att 

flickor och pojkar över huvud taget används som kategorier i denna undersökning 

kan givetvis ifrågasättas för som det har diskuterats tidigare behöver inte en upp-

delning vara betydande för genren, eller för låntagare och läsare. Det blir ändå en 

slags markering att inte flickor eller systrar finns med alls för nagelbitare. Det 

förstärker en allmän bild av pojkar som mer inblandad i brott, genom att nagelbi-

tare i övrigt behandlar mycket brottslighet. I hyllorna på biblioteket görs inte nå-

gon uppdelning mellan pojkar och flickor, vilket kan tyckas givet, men detta gör 

                                                 
137 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
138 Webbsidan Brottsrummet.se> Ungdomar och brott. 



 72 

att biblioteksbesökaren inte ser någon skillnad mellan rysarna och bör inte påver-

kas på det viset. De vana läsarna av rysarna kan likafullt vara medvetna om detta 

även om det inte berör dem.  

Slutligen finns ämnesord som tilldelar titlarna ytterligare genrer. Inom Hcg är 

två titlar äventyrsböcker, och andra nagelbitare hör även till science fiction, thril-

lers eller fantasy. En nagelbitartitel har faktiskt ordet rysare som ämnesord, vilket 

är den enda förekomsten hos nagelbitare. Varför just denna titel har fått detta äm-

nesord är svårt att veta men det visar att ordet inte enbart är reserverat för vam-

pyrmärkningen. Dessa genreanvisningar innebär att 43 procent av de undersökta 

titlarna har en genretilldelning i sökkatalogen hos nagelbitare, inom Hcg. För 

uHc/uHce är åtta titlar indexerade som dystopier och fyra stycken som thrillers. 

Tre titlar har ämnet science fiction och en vardera har tilldelningen deckare och 

framtidsromaner. Det innebär att 16 procent av titlarna har tilldelats en genre hos 

uHc/uHce, en betydligt mindre andel än för Hcg. Dessa nagelbitare som kallas för 

rysare men som inte får detta ämnesord har alltså flera andra ämnesord som visar 

på att en nagelbitartitel kan underställas flera genrer än endast rysare. Detta var 

något som även syntes för boktipsen som placerades under olika genrerubriker. 

Rysaren visar att den är genreöverskridande, innehållande beståndsdelar från olika 

genrer, men det visar även att titlar inom en genre inte behöver ha samma ämnes-

ord för att tillhöra rysargenren.  

Jämförelse mellan vampyrmärkning och nagelbitaremärkning 

(Hcg, uHc/uHce) 

I detta avsnitt kommer rysarna med nagelbitarmärkning att jämföras med rysarna 

med vampyrmärkning. För att jämförelsen ska bli så korrekt som möjligt jämförs 

nagelbitarna som inte har ämnesordet rysare i stort med de titlar med vampyr-

märkning som inte har ämnesordet rysare men vissa kommentarer om de övriga 

vampyrtitlarna finns med eftersom de ingår i samma märkning och genre och får 

ses som en helhet. Titlar ur Hcg jämförs med varandra och titlar ur uHc/uHce jäm-

förs med varandra samt helheten inom båda märkningarna.  

För Hcg undersöks 14 titlar med nagelbitare vilket å ena sidan skulle kunna 

vara anledningen till att färre ämnesord finns med, 90 stycken, då 23 titlar under-

söktes för vampyrmärkningen, med 111 ord. Ju fler titlar som finns desto större är 

chansen att återfinna nya ämnesord som utökar mängden. Å andra sidan är sum-

man av ämnesorden för nagelbitare inom Hcg 90 stycken vilket är en relativt stor 

mängd och ger i teorin fler ämnesord per bok än för vampyrmärkningen, propor-

tionellt sett. Indelningen i kategorier däremot, bidrar till att se att förekomsten av 

särskilda ämnesgrupper är mindre för nagelbitare än för vampyrtitlar och i och 

med att så många ord, 90 stycken, ska delas in på 14 titlar så minskar sannolikhe-
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ten för att de ska höra ihop i kategorier. En anledning kan vara att det inte behövs 

mer än ett ord från en kategori tilldelat varje titel när titlarna är så få.  

För nagelbitare inom Hcg är länder och ort- och landskapsnamn den domine-

rande ämnesordsgruppen. Olika länder finns som ämnesord för 64 procent av tit-

larna och till 36 procent av rysarna hör ort- och landskapsnamn som ämnesord. 

Detta skiljer sig stort från samma kategori inom Hcg med vampyrmärkning där 

varken länder eller ortnamn förekommer mer än en gång vardera som ämnesord. 

Inom uHc/uHce har däremot en stor del av vampyrtitlarna ett eller flera av dessa 

ämnesord och i högre utsträckning än för nagelbitare. Sammantaget är det vanliga-

re bland nagelbitare att ha dessa ämnesord och de låntagare som intresserar sig för 

vilket land eller vilken ort en titel gäller får ofta veta det vid sökning på titeln. När 

en sökning görs på en ort, ett landskap eller ett land är sannolikheten stor att finna 

många nagelbitare bland sökresultaten och däribland många ungdomsrysare. 

Sammantaget är särskilt länder vanligt för hela rysargenren så om detta intresserar 

låntagaren, att från början veta var en berättelse äger rum eller för att återfinna en 

viss serie och liknande, blir denna nöjd i fråga om rysare. 

 Kategorin övernaturligt är knappt dubbelt så stor för vampyrmärkningen som 

för nagelbitarmärkningen inom Hcg men mer än dubbelt så stor för uHc/uHce. Det 

finns alltså fler ämnesord inom övernaturligt för vampyrmärkningen. Detta speg-

lar tidigare diskussion som visade att övernaturligt inte är särskilt stor för nagelbi-

tare men detta bekräftas tydligare vid jämförelse med vampyr som har många fler 

ord inom kategorin. Orden övernaturligt, varulvar och magi är de gemensamma 

orden för både vampyr och nagelbitare inom Hcg och blir en del av gruppernas 

gemensamma nämnare. Både övernaturligt och varulvar är större för vampyr än 

för nagelbitare medan magi är större för nagelbitare, där det är ett av de vanligaste 

orden. För bibliotekarien kan det vara bra att ha bekräftelse på att det övernaturli-

ga finns för hela genren och inte bara i vampyrrysarna. Emellertid är kategorin 

hälften så stor inom nagelbitare vilket innebär att det finns många ämnesord som 

endast hör till vampyrmärkningen. Exempel på dessa är vampyrer vilket skulle 

kunna vara ett skäl till motivet på märkningen. Spöken och döda blir kvar med 

undantag från några få inom nagelbitare i uHc/uHce, finns med överlägsen fre-

kvens för vampyrmärkningen. Spöken är ett mycket vanligt ämnesord för vam-

pyrmärkningen och dess stora förekomst få sägas utgöra den största skillnaden 

mellan grupperna. Skäl finns för genren att delas i två delar, vampyr och nagelbi-

tare och närvaron och frånvaron av det övernaturliga utgör en avgörande faktor. 

 Trollkarlar och förbannelser förekommer sparsamt inom vampyrmärkningen 

för Hcg men det kan bero på att de inkluderas i ämnesordet magi. Inom nagelbita-

re är magi ett dominerande ord i jämförelse med övriga men inom uHc/uHce är 

emellertid magi mer förekommande för vampyrmärkningen än för nagelbitare. Det 

motsatta för Hcg så ämnesordet kan inte sägas vara mer eller mindre typiskt för 

någon av märkningarna. Skillnaden som ändå finns ligger i antal ämnesord av 

övernaturlig karaktär och i att magi är i så pass klar majoritet för nagelbitare men 
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inte för vampyr där andra ämnesord i kategorin är mer eller lika vanliga. Ämnes-

ordet vampyrer som är så vanligt för vampyrmärkningen inom uHc/uHce finns 

inte alls med för nagelbitare. Det som kallas vampyrgenren kan alltså inte plockas 

ur nagelbitare utan dessa skulle i så fall tas från vampyrrysarna, vilket som sagt 

egentligen hörs i benämningen. Det är med stor sannolikhet en logisk följd att 

märkningen vampyr innehåller alla rysare med vampyrer som ämnesord.  

Uppdelningen av genren mellan vampyr och nagelbitare verkar sammantaget 

logisk och motiverad sett till jämförelsen av ord såsom spöken, vampyrer och 

magi (inklusive ord med magikoppling). En diskurs styr oss och skapar ramar för 

oss att förhålla sig till men det innebär inte att dess strukturer hindrar oss utan de 

ger något ”mening, sammanhang och förståelse.”139 Uppdelningen av rysargenren 

ger den mening och förståelse för dess bredd, att det inte är värt att hålla alla rysa-

re inom samma märkning. Vampyrmärkningen och nagelbitaren skapar tydlighet 

för vad rysaren innebär och att vampyrmärkta titlar faktiskt behandlar vampyrer, 

spöken och döda blir kvar mer än nagelbitare. Det underlättar för den låntagare 

som vill hitta just dessa ämnen på biblioteket. Det behöver dock inte betyda att 

dessa ämnen måste delas in ytterligare, även om det görs på flera bibliotek, för de 

utgör ändå en tillräckligt stor del för att stå som prototyper för sektionen vampyr-

märkning. 

En annan kategori som är större för vampyrmärkningen än för nagelbitare är 

släktskap, nästan dubbelt så vanlig för Hcg men så gott som lika vanlig för 

uHc/uHce. Denna kategori är till synes mindre vanlig att använda som benämning 

för nagelbitare än för vampyrtitlar men sammanlagt är släktskap något genomgå-

ende för rysargenren. De så vanliga orden inom vampyrmärkningen för Hcg för 

morföräldrar finns inte med för nagelbitare och inte heller systrar. Diskursen visar 

mycket tydligt att systrar och morföräldrar är norm för vampyrmärkta rysare. 

Normer uppstår inte av sig själva utan av människor som upprätthåller dem. Släk-

tingar i stort verkar ha betydelse för att skapa sammanhang och relationer inom 

rysarna men varför just systrar och morföräldrar har blivit så vanliga kan inte 

förklaras inom denna undersökning. En norm måste som sagt upprätthållas och 

detta verkar vara fallet för vissa ord inom rysargenren. En diskurs visar ”det redan 

sagda”140 men än viktigare kan vara att kunna se det som aldrig sägs.141 Systrar och 

morföräldrar har på ett eller annat sätt blivit norm att använda i rysare vilket på-

verkar kommande rysare. Något i rysargenren medverkar i valet av dessa ämnen. 

En diskurs, precis som en norm, finns inte av sig själv utan måste bli syn-

liggjord.142 Att undersöka rysardiskursen är att synliggöra den och dess beståndsde-

lar.  
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Fler ord som endast finns för vampyrtitlar, fast mindre återkommande, är 

mammor, mor och dotter, mormödrar, styvsyskon och halvsyskon. Dessa finns 

alltså inte för nagelbitare. Sammanställningen visar att ämnesord som syftar på 

flickor (och kvinnor) är ovanliga för nagelbitare med undantag för mor och son. 

Ämnesordet far och son är ett relativt vanligt ämnesord inom uHc/uHce för titlar 

utan ämnesordet rysare och det finns även för Hcg fastän i mindre utsträckning så 

pojkar förekommer som ämne. Bröder är dessutom vanligare för vampyrmärk-

ningen även om ordet inte förekommer för titlarna med rysare i ämnesbeskriv-

ningen. Sammanlagt är ämnesordskategorin med syftning på flickor mer än dub-

belt så stor för vampyrmärkningen inom Hcg och mer än fyra gånger så stor inom 

uHc/uHce för vampyr. Generellt sett domineras genren rysare av flickor (flickor, 

systrar, döttrar) när det gäller titlar märkta med vampyr, speciellt för uHc/uHce. 

För nagelbitare är förhållandet det omvända, med ämnesord med syftning på poj-

kar i majoritet, även här mest inom uHc/uHce. Hur mycket detta påverkar låntaga-

re och hur de väljer eller väljer bort rysare, beroende på hur identifikationen ser ut 

hos barnen och ungdomarna, kan inte helt avgöras här men det kan diskuteras.  

Genreindelningen visar inte enbart en skillnad i vilka övernaturliga ord som 

förekommer utan även en skillnad i uppdelning mellan flickor och pojkar. Den 

förstnämnda skillnaden, det övernaturliga, får ändå stå som avgörande för uppdel-

ningen och den sistnämnda delningen, flickor och pojkar, finns eventuellt som en 

följd av den övriga uppdelningen. En diskurs har specifika interna regler och 

grupperingar.143 Att det finns interna regler för rysargenren att ha flickor i de vam-

pyrmärkta rysarna och pojkar i nagelbitarna verkar inte sannolikt, åtminstone inte 

medvetet. Trots detta ser det ut så generellt sett. Det finns ändå ingenting som 

pekar på eller någon anledning till att uppdelningen mellan flickor och pojkar 

skulle vara avgörande för genreindelningen. Andelen ämnesord av dessa slag är 

dessutom få jämfört med till exempel ord från kategorin övernaturligt. Den tradi-

tionella flick- och pojkboken som var vanligare förut berörs inte i rysarna utan de 

riktar sig till alla låntagare och gör ingen skillnad i det praktiska på biblioteket. 

Frågan är om låntagarna själva gör skillnad, eller märker skillnaden. Resultaten 

visar trots allt att flickor är i majoritet inom rysardiskursen och det kan bero på att 

det har varit så under en längre tid och att sociala och kulturella förväntningar på 

genren bidrar till att detta upprätthålls.  

Kategorin platser är störst för vampyrmärkningen inom Hcg men för nagelbi-

tare inom uHc/uHce. Sammanlagt är det något vanligare med platsnamn inom 

nagelbitare men i stort sett är det lika. Ämnesordet skolan, ett vardagligt ord som 

är ofta förekommande för ungdomsrysarna för vampyrmärkningen, finns inte hos 

nagelbitare och verkar mer typisk för vampyrmärkningen. De vanligaste ämnesor-

den för nagelbitare är sommarläger (Hcg) vilket inte hör till vampyrmärkningen 
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(utan ämnesordet rysare) och småstäder och förorter (uHc/uHce). Småstäder är 

ändå hälften så vanligt jämfört med vampyrmärkningen där ordet är näst vanligast 

bland platsämnesorden. Likheten mellan märkningarna ligger ändå i att småstäder 

förekommer relativt ofta. Ordet kan ge vardagliga associationer vilket skapar 

igenkännande, som tidigare diskuterat.  

Ett ämnesord bör vara bekant för låntagaren för att denna ska intressera sig för 

den företeelse ordet syftar på. Om låntagaren inte har någon koppling till eller 

association till ordet, till exempel småstäder eller sommarläger, får denna inte 

heller några förväntningar om vad orden innebär. En diskurs kan styras av språket 

och ger upphov till hur företeelser uppfattas. För att ett ämnesord i sökkatalogen 

ska kunna beskriva och ge information om titlarnas ämnen bör låntagaren ha en 

kulturell förförståelse för innebörden hos orden. Normer styr hur vi uppfattar nå-

got och en diskurs kan utgöras av normer. När låntagaren ser ord som småstäder 

eller skolan finns det hos många en förförståelse och en överenskommelse för vad 

dessa säger.144 Ord spelar roll i en diskurs och bibliotekets ämnesord blir en del av 

det som visar vad diskursen innehåller. En låntagare som ser ordet sommarläger 

får inte endast information om en utspelningsplats utan ordet kan ge associationer 

och en större innebörd på grund av en kulturell förförståelse, kanske av glädje men 

med en vetskap om något obehagligt som väntar. Detta kan vara olika hos olika 

personer men troligtvis förstärks kunskapen hos en person om vad ämnesorden 

står för ju fler gånger denna möter dem. Diskursen för rysare formas av det vi tidi-

gare har mött inom diskursen och den kan ge oss de förväntade normerna tillbaka. 

Mycket av det som har diskuterats tidigare har i stort en koppling till katego-

rin brottslighet. För nagelbitare är kategorin ungefär fem gånger så stor som för 

vampyrrysare inom Hcg och åtta gånger större inom uHc/uHce. Det stora fokuset 

på brottslighet hos nagelbitare jämfört med övernaturligt för vampyrmärkta rysare 

ser ut att vara en av de avgörande skillnaderna mellan de båda märkningarna. Fler 

ord har en större majoritet jämfört med övriga inom vampyrmärkningen än inom 

nagelbitarna. För uHc/uHce är orden spöken, övernaturligt, vampyrer, förvand-

lingar och magi i större majoritet inom vampyrmärkningen, och även döda blir 

kvar för vampyrtitlarna försedda med rysare som ämnesord, än vad orden mord 

och brottslighet är i inom nagelbitare. För Hcg är detta ännu tydligare men här är 

emellertid orden för brottslighet inte lika vanliga som för uHc/uHce och det finns 

andra som är vanligare. Det ser alltså ut som att ämnesorden med övernaturliga 

referenser är mer självklara beståndsdelar i vampyrtitlarna än vad ord för brotts-

lighet är i nagelbitartitlarna. Detta syns särskilt med tanke på att magi finns för fler 

titlar än flera ord för brottslighet, dock inte fler än orden mord och brottslighet.  

En rysare är tänkt att ge känslor av obehag, skrämma och framkalla spänning. 

Den traditionella skräckromanens främsta motiv är att frambringa rädsla. Rädslan 
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för att förlora kontrollen finns också närvarande i mötet med det okända. Rysaren, 

till skillnad från detektivromanen, utforskar och konfronterar gränsen för ens 

självkontroll. Det kan handla om döden, galenskap, sjukdom eller vad som helst 

som visar var våra gränser går.145 Skillnaden mellan titlarnas märkningar kan ligga 

i vilken typ av ämne som framkallar dessa känslor och hur det påverkar läsaren. 

En del titlar omfattar ord ur en av dessa ämneskategorier, andra titlar ur flera. 

Både spöken och mord som exempel för övernaturligt och brottslighet kan säker-

ligen utlösa obehagskänslor och låntagaren har möjlighet att få två olika slags in-

tryck, känslor och associationer av orden.  

Genren rysare som även kallas skräck, till exempel i boktipsen, har som syfte 

att framkalla just känslan skräck. Huruvida detta uppnås eller inte är givetvis per-

sonligt men syftet finns kvar och är det viktiga. Författaren Edgar Allan Poe är 

känd för sina skräckberättelser och dessa sägs vara föregångaren till kriminalhisto-

rierna.146 Mord är en komponent inom Poes historier så även om övernaturligt 

skulle kunna vara en prototyp för rysargenren så är trots allt mordhistorier en gi-

ven del av genren historiskt sett, och som det visar sig, även för nutida rysare. En 

diskurs kan ha både en inkluderande och en exkluderande verkan.147 Rysare ser ut 

att ha en relativt inkluderande verkan genom att så pass många olika företeelser 

och ämnen används för att bidra till att skrämma. Ändå är realiteten att det är mest 

övernaturligt som finns med i rysarna och att detta i så fall inkluderas mer än 

andra skrämmande ämnen som mord, trots att skräckromanen och rysargenren till 

stor del vilar på de mordhistorier som Edgar Allan Poe gav upphov till. 

Kategorin känslor/tillstånd är över lag större för vampyrmärkningen än för 

nagelbitare och uHc/uHce har större förekomst av dessa ämnesord för båda märk-

ningarna. Genom hela rysargenren är således känslor ett mer påtagligt ämnesom-

råde för de äldre låntagarna. I barnböckerna har mer traditionella värderingar fun-

nits kvar än för vuxenboken, till exempel att flickor styrs mot ämnen som ”person-

liga känslorelationer,(…) utseende och kärlek”.148 Det är därför möjligt att det föl-

jer med in i ungdomsboken genom att det i stort förekommer fler flickor än pojkar 

i rysarna. Att ordet kärlek är så pass vanligt för vampyrmärkningen inom 

uHc/uHce gör att detta känslotillstånd blir mer typiskt för vampyrrysare än för 

nagelbitare.  

Det kan finnas ett samband med att även flickor är mer förekommande inom 

vampyrrysarna än nagelbitarna. Ungdomsboken blev vanligare under 1960- och 

70-talet och den hade som ambition att röra sig bort från de traditionella mönstren 

i barnboken.149 Sett till att kärlek skulle vara ett traditionellt flickämne så har det 

inte helt lyckats. Det är emellertid endast för uHc/uHce och icke rysare- märkta 

                                                 
145 McCracken, S. (1998), s. 129. 
146 Kåreland, L. (1994), s. 77. 
147 Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.) (2007), s.36. 
148 Kåreland, L. (2013), s. 62. 
149 Kåreland, L. (2013), s. 63. 



 78 

vampyrtitlar som kärlek är i stor majoritet. Det behöver inte ses som negativt att 

ämnet är stort eftersom rysarna inte delas in i flick- och pojkböcker utan ung-

domsböcker, och det blir inte uttalat att kärlek skulle vara ett typiskt flickämne. 

Denna rysargrupp där hälften av titlarna har ordet kärlek som ämne har emellertid 

även den högsta frekvensen av ordet flickor, men även exempelvis vampyrer, 

övernaturligt, magi, skolan och småstäder. Dessa ord står ofta tillsammans med 

ordet kärlek i ämnesbeskrivningen vilket visar att dessa hör ihop. Om vampyrer 

och kärlek hör ihop, motiverat av deras höga frekvenser, kan även flickor länkas 

till detta och förklara varför så många vampyrmärkta titlar benämner kategorin 

flickor. Dessa teman syns exempelvis i romanserien som inleds med Om jag kun-

de drömma (Twilight) (2005).150 

En hel del ord hör till antingen vampyr eller nagelbitare, till exempel ensam-

het (vampyr) och fattigdom (nagelbitare) och ord som hör till båda märkningarna 

är vara annorlunda och hot, vilka finns för alla grupper, och både Hcg och 

uHc/uHce. Vara annorlunda är ett alltså ett genomgående ämne inom rysargenren 

och förenar rysarna men med något större frekvens hos nagelbitare. Som tidigare 

nämnt har ett drag av genren sagts vara att skildra det annorlunda och främmande 

även om vissa inte håller med om denna beskrivning.151 I denna del av rysargenren 

där vara annorlunda finns övergripande som ämnesord bekräftas viljan att skildra 

det annorlunda även om frekvensen för titlarna inte är hög. Ensamhet kan sägas 

spegla det känslomässiga innehållet för vampyrtitlarna medan fattigdom är mer 

typiskt för nagelbitare. För både bibliotekarier och låntagare kan det vara betydel-

sefullt att ha kännedom om ungefär vilken typ av känslor som förmedlas genom 

de olika rysarna. Om låntagaren söker vissa känslor kan antingen vampyrmärk-

ningen eller nagelbitaren passa bäst, men en del titlar är tillräckligt lika varandra 

för att ge flera olika känsloförmedlingar. Dessa känslor skiljer sig ifrån skräck-

känslan som handlar om något annat. Skräcken, spänningen och rädslan är det 

gemensamma för vampyr- och nagelbitarrysare men dessa känslor utvinns ur skil-

da sinnestillstånd, till exempel ensamhet.  

Ordet skräck finns som ämnesord i undersökningen men förekommer i liten 

utsträckning. Det framkallar en undran huruvida den titeln med detta ämnesord 

väcker mer skräck än de övriga titlarna genom att tilldelas skräck i ämnesbeskriv-

ningen. För några titlar med rysare som ämnesord finns även skräck med för några 

titlar för både Hcg och uHc/uHce och för titlar utan rysare finns det för uHc/uHce. 

Det finns alltså titlar inom vampyrmärkningen med både rysare och skräck som 

ämnesbeskrivning och titlar där inte rysare finns med men i stället skräck. För 

nagelbitare finns inte detta ord med. Rubriken skräck används på webbsidan för 

boktipsen, och webbsidan bör bemöta besökare med tydlighet för att de ska hitta 

rätt och förstå vad som menas, vilket kan betyda att låntagare själva använder 
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skräck som benämning för genren. Det skulle kunna vara ett skäl till att även kalla 

genre för skräck i övrigt.  

Anledningen till varför titlarna och genren i stället kallas rysare på biblioteket 

är möjligen för att skräck handlar om känslan som uppstår medan rysare inte gör 

det utan kan fungera som ett samlande ord. Genrebeteckningar tjänar till att kom-

municera något särskilt, och beståndsdelarna i en genre behöver inte vara i princip 

likadana så länge de har samma syfte i sin kommunikation.152 Rysarna kommuni-

cerar syftet att framkalla någon typ av rädsla hos läsaren vilket de har gemensamt.  

Medan skräck förmedlar en känsla (även om det används som genrebeteckning i 

vissa fall) kan rysare fungera mer som ett samlingsnamn för de titlar som har de 

beståndsdelar som krävs för att få ingå i genren.  

I Bonniers synonymordbok ges för skräck även alternativen fasa, skrämsel, 

rädsla, panik med flera, alltså andra ord för samma typ av känsla. Rysare däremot 

har inga synonymer utan användaren hänvisas i stället till ordet thriller vilket ty-

der på att rysare ses som en genrebeteckning i likhet med thriller. Thriller däremot 

ger synonymen rysare men även actionberättelse, rafflande berättelse, spännings-

roman, deckare, och inte minst nagelbitare.153 Detta bekräftar dels att en rysare 

inte enbart måste ses som en skräckberättelse, även om denna känsla ofta är närva-

rande, och dels att en nagelbitare verkligen är synonymt med rysare. Att somliga 

vampyrtitlar förses med rysare som ämnesord kan syfta till att förstärka titlarna 

och på något vis åtskilja dem från övriga rysare. 

Kategorier såsom yrken, sjukdom/olycka, årstider/högtider, föremål och flykt 

är relativt snarlika för vampyr- och nagelbitaremärkningen men några enskilda 

ämnesord bidrar till en viss skillnad. Agenter är ett någorlunda vanligt ämnesord 

inom nagelbitare och finns med ett undantag endast för denna grupp. Agenter hör 

till stor del samman med ord för brottslighet vilket gör det naturligt att ordet är 

vanligt för nagelbitare. Väktare är hälften så vanligt som agenter men finns bara 

inom nagelbitare, möjligen av samma anledning som för agenter. En diskurs ska-

pas till viss del av olika utsagor som görs för området i fråga. Utsagor tillför vissa 

delar och stänger ute andra.154 Genom att agenter och väktare inkluderas mer för 

nagelbitare än vampyrmärkta rysare finns det utsagor om att så ska vara fallet. 

Även det faktum att orden finns med inom rysargenren kan ses som en utsaga om 

vad som får inkluderas i genren. Agenter och väktare skulle kunna vara typiska 

ord även i deckare vilket kan göra det svårt att veta vilka utsagor som gäller för 

vilka genrer.  

Ingen titel för nagelbitare har något ord för sjukdom utan den typen gäller syn-

barligen endast för vampyr. Detta är ytterligare något användbart för bibliotekarier 

som vill förmedla litteratur om sjukdomar. Ämnet kan förmedlas genom skönlitte-
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ratur, bland annat genom rysare, vilket möjligtvis är oväntat för vissa. Det kan 

fungera väl att förmedla ett allvarligt ämne som sjukdomar genom en rysarberät-

telse. Det kan därmed vara bra att veta att detta ämne finns inom vampyrmärk-

ningen. Ämnet sjukdomar kan i vissa fall vara sammanlänkat med döden som i sin 

tur finns närvarande i dessa rysartitlar och att ämnet sjukdomar tas upp i samband 

med övernaturligt behöver inte ses som oseriöst utan som en hjälp att ta till sig 

ämnet. Sjukdomar är liksom många fler ämnesord inte ett typiskt ord för just ry-

sargenren men det kan vara bra för låntagare att kunna välja genom vilken typ av 

litteratur denna vill ta del av ämnet. Alla vill måhända inte läsa om sjukdomar i 

facklitteraturen utan väljer istället en skönlitterär bok.  

Teoretiskt sett är en diskurs sluten genom att utestänga det som inte hör dit. I 

verkligheten ser det inte ut på detta sätt till följd av att det finns delar som inte 

riktigt hör samman med de övriga men som ändå knyts ihop med dessa. Dessa 

olika delar utgör ett diskursivt fält som ger möjligheten att koppla samman be-

ståndsdelar på många olika sätt. De delar som till synes inte riktigt kan länkas till 

de övriga är de som utmanar diskursen.155 Inom rysargenren finns många delar som 

kan utmana diskursen men som ändå länkas samman i sitt diskursiva fält. En kate-

gori som djur/natur är i sig något avvikande från spöken och mord men finns ändå 

med i alla rysargrupper för att den tillhöra rysarens diskursiva fält. 

För Hcg har denna kategori mycket högre förekomst av ämnesord än för 

uHc/uHce, för vampyrmärkningen, men skillnaden är betydligt mindre inom na-

gelbitare. Djur/natur är relativt sett mycket större för uHc/uHce hos nagelbitare än 

motsvarande inom vampyr. Det kan bero på att ord som miljökatastrofer har in-

kluderats i kategorin vilket syftar på ett scenario som är föremål för skräckkänslor 

inom nagelbitare vilket inte är fallet inom vampyrrysarna där fokus ligger mer på 

spöken och den typ av skräck som detta väcker.   

Kategorin barn finns hos uHc/uHce för varken nagelbitare eller vampyrmärk-

ning utan ämnesordet rysare. För Hcg är förhållandet mellan märkningarna att 

kategorin är fem gånger så stor inom vampyr som inom nagelbitare. Kategorin är 

alltså ovanlig även för nagelbitare hos Hcg. Eftersom orden systrar, flickor, och 

ord för syskonskap är ovanliga eller obefintliga hos nagelbitare, verkar det som att 

nagelbitare inte behandlar barn i så hög utsträckning. Det kan vara förklaringen till 

att så få nagelbitare inom Hcg återfanns för denna undersökning. Ämnesorden för 

nagelbitare visar som tidigare diskuterat att de syftar på allvarliga ämnen av en 

annan typ än spöken till exempel mord vilket generellt inte brukar användas som 

ett ämne för barn. Låntagare som vill läsa om dessa ämnen finner titlar ur 

uHc/uHce men låntagarna kan lika gärna komma ifrån målgruppen för Hcg. Det 

går inte att stoppa någon från att låna böcker ur hyllan och från klassificeringen 

för en äldre målgrupp, och dessutom är skillnaden inte stor mellan Hcg och de 
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yngre personerna i målgruppen för uHc/uHce. Det ligger inte i undersökningens 

syfte att diskutera olika rysares lämplighet för barn men frånvaron av ämnesord 

med syftning på barn skulle dock kunna leda vissa låntagare bort ifrån dessa 

böcker genom att identifikationen mellan barn och karaktärer emellan inte finns 

kvar. En viktig del av en diskurs är dess uteslutande funktion och att den konstitu-

eras av de delar som finns.156 Genom att utesluta ämnesord för barn i nagelbitarna 

exkluderas barnen från denna del av rysarna (om inte ungdomar räknas till barn) 

både inom rysarna själva och för de låntagare som är barn. 

Andra genreanvisningar än rysare finns för både vampyrmärkningen och na-

gelbitare men de är särskilt vanliga inom nagelbitare. Äventyrsböcker och dystopi-

er är de dominerande genreämnesorden för nagelbitare och dessa finns inte alls för 

vampyrmärkningen. Eftersom titlar med ämnesordet rysare hör till mer än hälften 

av de undersökta titlarna för vampyrmärkningen är det möjligt att fler genrebe-

teckningar inte behövs för dessa titlar. För nagelbitare som är utan rysare som 

ämnesord kan det finnas behov av att tilldela dem någon typ av genre i sökkatalo-

gen, utöver den indelning som märkningen svarar för. Det innebär att de i sökkata-

logen inte står som främst rysare utan som äventyrsböcker eller annat, och gör 

andra genreord såsom rysare överflödiga eftersom de flesta titlar enbart har ett 

genrebeskrivande ämnesord. För de vampyrtitlar utan ämnesordet rysare står of-

tast unga vuxna som en övergripande indelning men det är troligtvis mer en ål-

dershänvisning som utgör skillnaden mellan rysarna inom uHc/uHce än hänvis-

ning om tema och ämne.  

 De titlar med ämnesordet fantasy kan både märkas med ett särskilt märke 

som finns för fantasy men även med en vampyr eller nagelbitare. En av titlarna i 

undersökningen har ämnesordet fantasy och är märkt med ett fantasymärke och är 

placerad i en särskild hylla för fantasy. Titeln har emellertid även ämnesordet ry-

sare och blev därför inkluderad som en del av undersökningen. En annan rysare 

med fantasy som ämnesord var märkt med nagelbitare och till följd av den märk-

ningen finns den placerad i den blandade hyllan. Övriga ämnesord för denna titel 

är exempelvis varulvar och alkoholiserade föräldrar vilka skulle kunna vara an-

ledningar till att den med större sannolikhet märks med nagelbitare än med fanta-

symärke, trots ämnesordet fantasy. Att dessa titlar märks med olika märken och 

placeras vid olika hyllor har alltså förmodligen med de övriga ämnesorden att 

göra. En av rysarna i undersökningen är märkt med både vampyr och nagelbitare. 

Bland dess ämnesord finns dessutom unga vuxna, kärlek och ord av övernaturlig 

karaktär, såsom monster och magi samt ord för syskonskap. Det är alltså ord som 

har visat sig vara vanliga för dels vampyrmärkningen (monster, kärlek) och för 

nagelbitare (magi) och titeln får tillhöra båda märkningarna. Det visar på ännu ett 

sätt att det inte alltid finns en självklar uppdelning av genren.  
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En diskursanalys skildrar ett fenomen, som här rysargenren och dess be-

ståndsdelar, men det finns alltid olika sätt på vilket fenomenet kan studeras. 

Vinklar kan bli annorlunda, fokus kan läggas på olika delar, och problematiseras 

från olika synvinklar. Hur rysaren som genre kan tolkas finns det många svar på 

beroende på vem som studerar den och genom vilka teorier och ämnesområden 

som ligger som utgångspunkt.157  

 

Rysarnas omslagsmotiv 

Bokomslaget är något av det första som låntagaren möter på biblioteket och kan 

både påverka valet av titlar och ge en ledtråd om vad som väntar och det är bok-

omslaget som ger det första intrycket. I detta avsnitt kommer resultaten från studi-

en av rysarnas bokomslag att presenteras och diskuteras, både för vampyrmärk-

ning och för nagelbitare. Omslagen kommer från samma titlar vars ämnesord har 

studerats i undersökningen. 

För titlarna som är märkta med vampyr är en ensam flicka det vanligaste mo-

tivet på omslaget vilket speglar de resultat som diskuterades ovan. Flickor är van-

liga inom rysargenren och det får synas även på omslaget. Detta gäller för både de 

titlar som har rysare som ämnesord och de som inte har det och för både Hcg och 

uHc/uHce. Titlarna med nagelbitare har några få omslag med en flicka men avse-

värt färre än för vampyr. Pojkar är mindre vanliga som omslagsbild och är i stort 

sett lika mycket förekommande inom både vampyr och nagelbitare. Rysardiskur-

sen som har visat sig inkludera flickor i större utsträckning än pojkar, särskilt för 

vampyrmärkningen, sträcker sig även till att visa detta på omslagen. I de fall bo-

ken står med ryggen utåt i hyllan är det märkningen och boktiteln som låntagaren 

möter först vilket kan väcka det första intresset. Därefter ser låntagaren omslaget 

vilket kan påverka och förändra intrycket av rysaren och även valet av bok. Om 

fallet är att pojkar generellt identifierar sig med pojkar kan det vara en bidragande 

orsak till att välja bort en bok med en flicka på omslaget. Dessa är emellertid 

mycket vanligt förekommande och mängden rysare att välja bort blir därför stor. 

Under flera decennier har en kultur skapats som alltmer förmedlas av och genom 

bilder och i en sådan grad att bilder blir nödvändiga för oss att förstå vår omvärld 

och oss själva.158 Bokomslagen kan därför vara betydelsefulla för låntagaren och 

kan påverka denna mer än vad som är medvetet. Det kan därför vara viktigt att 
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omslaget dels verkligen visar vad rysaren handlar om, eller ger rätt känsla, men 

även att utseendet och motivet tilltalar låntagaren personligen. 

För både vampyrmärkning och nagelbitare är ett vanligt förekommande motiv 

naturen med fält, himmel och djur men detta är särskilt vanligt för omslag till 

vampyrmärkta titlar med ämnesordet rysare följt av omslagen för nagelbitare. En 

av de vanligaste enskilda naturföreteelserna på omslagen, oavsett märkning, är 

skogen eller enstaka träd. Mikaela Andersson, dåvarande student i litteraturveten-

skap, visade i sin undersökning om förhållandet mellan natur och kultur, och 

människan att skogen kan ses som ett levande väsen i litteraturen och att naturen 

ofta blir ett hot mot människan vilket skiljer naturen och människan åt. I rysaren 

möts människan och naturen och gränserna försvinner vilket skapar det skräm-

mande.159 Skogar är ett vanligt ämnesord vilket framhävs på omslagen men även 

ensamma träd är vanliga. Det ger signaler om att skogen, och hela naturen, spelar 

rollen som mystisk, hotfull och okänd i rysaren. Omslagen speglar innehållet i 

rysarna väl genom att omslagsmotiven hör ihop med ämnesorden. Detta gör 

omslagsmotiven till pålitliga representanter för dels genren och dels de enskilda 

rysarna. 

Himlen syns ofta på omslagen, antingen med mörka moln, eller en natthimmel 

med eller utan månljus. Kvällen eller nattens mörker är den vanligaste bakgrunden 

för omslagen, ofta med dimma eller dis, och i de fall där omslaget har dagsljus 

som omslag så är bakgrunden även här dimmig eller disig. Det finns en del natur-

ämnesord för rysarna vilket betonas på omslagen. Naturen ger intryck av att ha 

syftet att skapa stämning och förmedla en känsla till läsaren eller låntagaren på 

biblioteket. Att framkalla vissa känslor, kanske av mystik och spänning, är som 

bekant rysarens syften. Bilders syfte är att tilldra sig människors uppmärksamhet, 

och för att informera och ibland övertyga människor.160 Bokomslagen kan uppfylla 

dessa punkter genom att ett motiv kan fånga låntagarnas uppmärksamhet genom 

att tilltala dem personligen, de informerar om vilken typ av bok eller vilken slags 

rysare det handlar om samt övertygar låntagaren om att rysaren passar denna, att 

den är spännande eller läskig och kan framkalla rätt känslor.  

Rysare har genom historien använt miljöbeskrivningar, till exempel slott, 

mystiska hus, och naturen som fungerar som stämningsskapande bakgrund.161 Just 

mystik verkar vara en känsla omslagen vill förmedla och detta var även ett ord 

som boktipsskribenterna använde för att beskriva de rysare de hade läst. Mystik 

används inte som ämnesord och möjligen är det för brett för att kunna användas 

eller så passar det inte in för rysarna. Omslagen förmedlar emellertid en mystisk 

känsla och det verkar vara temat för dem oavsett vilka detaljer som figurerar vilket 

torde innebära att även innehållet ska framkalla mystik.  

                                                 
159 Andersson, M. (2014) ”Den monstruösa naturen. En ekokritisk analys av fyra skräcknoveller”, s. 8-10. 
160 Thörn, C. (2007) I Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.), s. 53-54. 
161 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
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Trappor eller ett rum förekommer som vanliga detaljer på omslagen vilka är 

delar av hus men genom att endast avslöja vissa delar, såsom en trappa är, kan en 

spännande ovisshet skapas om hur trappan spelar roll och vart den leder. Omsla-

gen blir som sagt det första mötet med rysaren för låntagaren och det måste tilltala 

denna och väcka nyfikenhet. Ofta ses ett helt hus med en mörk nattbakgrund till-

sammans i motiven. Ordet hus användes mycket av boktipsskribenterna så dessa 

kan ha tagit intryck av omslagen emedan det inte finns som ämnesord. Hus är ett 

mycket vardagligt ord som till synes förekommer mycket i rysarna med tanke på 

omslagsmotiven vilket kunde vara en anledning till att använda det mer i ämnes-

ordsbeskrivningarna. 

 Eftersom ett starkt tema i rysarna är det övernaturliga bör detta vara något 

som syns på omslaget. Detta framhävs genom att använda dimma, ödsliga och 

mörka platser och motivet med ett ödsligt hus med en mörk bakgrund är ett exem-

pel på något okänt och avlägset vilket är ett gammalt tema för rysaren eller den 

gotiska romanen.162 Eftersom detta tema hör till det typiska för rysargenren så kan 

omslaget skapa en förväntan hos låntagaren om att rysarna innehåller det personen 

väntar sig av en rysare. Bilderna på omslaget blir en del av rysardiskursen genom 

att den formas av de ramar som finns för rysaren men de står även för sig själva, 

som bilder, vars motiv har samband med och formas av varandra. Bilder syftar till 

att anspela på olika känslor men texter kan hjälpa till i tolkningen av bilden, ge-

nom samspelet mellan text och bild. Bilden behöver således inte tolkas enskilt.163 

Rysarnas omslag anspelar troligtvis på låntagarnas rädslor eller deras kännedom 

om vad som räknas till det mystiska och läskiga. Titeln på omslaget fungerar i 

samband med bilden och kan få låntagaren att fundera på huruvida bilden speglar 

det titeln säger med ord. Omslaget kan därför fungera både som en uppmuntran att 

välja en rysare men även visa för personer som inte önskar sig en skrämmande 

upplevelse att detta inte är något för dem.  

Många bokomslag visar gestalter och skepnader av personer som inte syns 

tydligt vilket många låntagare förmodligen tolkar som spöken. Med tanke på hur 

många av rysarna som har ämnesordet spöken så är det ett väntat och säkerligen 

ett viktigt motiv. Att avbilda spöken som tydliga figurer är dock inte alltid fallet 

för få av dem som visar detta tydligt på omslaget. Det är i ställer det oklara, mörka 

och mystiska med skuggor, mörk bakgrund och olika kroppsdelar såsom händer 

och ögon som får illustrera de ämnena.  

Åtskilliga omslag visar som sagt en ensam flicka men en del har ett motiv av 

barn eller ungdomar i grupp och dessa syns ofta med naturen som bakgrund, ex-

empelvis en sjö. Ensamhet och utsatthet är känslor som förmedlas i många motiv, 

i de ödsliga och dimmiga landskapen, och som även syntes i ämnesorden.  Barnen 

och ungdomarna i grupp visar det motsatta, det för rysarna så vanliga ämnesordet 

                                                 
162 Nationalencyklopedins webbsida > Skräcklitteratur. 
163 Thörn, C. (2007), I Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.), s. 55. 



 85 

vänskap. Dessa bilder är inte alls lika vanliga som de övriga, mer mystiska bilder-

na, och även om bilderna på barnen förmedlar en känsla av samhörighet så finns 

ändå något mystiskt i förgrunden eller bakgrunden. Det kan vara något som endast 

kan anas men som ändå visar för låntagaren att även dessa titlar rymmer något 

spännande och tillhör rysargenren.  

För att en bild ska tilltala en person behövs inte alltid stora och tydliga motiv 

eller metoder utan ofta kan det räcka med att använda vissa perspektiv eller vissa 

färger och gester.164 Ett omslag där några barn finns med är målat så att barnen är i 

fokus och i ljuset medan mörker och skuggor finns runt omkring, liksom skogen, 

som en ram vilket skapar en viss ton i bilden och kan förmedla flera slags känslor. 

Motsatsen till naturen och skogen är en stad eller en gata som motiv och dessa 

förekommer för flera rysare. Nagelbitarna har flest förekomster av dessa motiv 

vilket även syns i ämnesorden där exempelvis förorter förekommer. Det är således 

inte enbart naturen som är motiv för spänningen utan även staden som möjligen är 

mer vardaglig för många låntagare än ödsliga fält. Rysargenren visar som tidigare 

diskuterat att även vardagen får ta plats men detta är inte i fokus på rysaromslagen. 

Här ska det mer obehagliga lyftas fram för att skapa rätt stämning, såsom brotts-

lighet för nagelbitarna, vilkas omslag både visar dimmiga städer och natur, ofta på 

natten, och färgskalan är ofta grå. Färger som används flitigt är förutom svart och 

grått för att illustrera natt och dimmigt väder även vitt, rött, orange, lila och grönt. 

Färger kan som sagt påverka hur en bild uppfattas och vilken stämning som är 

menad att förmedlas. En vit bakgrund är vanligare för nagelbitare än för de andra 

men det svarta är i dominans. Rött, orange och lila används som färger på vissa 

omslag, för eld, mönster eller för natthimlen. Den lila och gröna färgen syns som 

bakgrund på flera omslag för att förstärka ljuset och ge en viss effekt och flera av 

rysarna med dessa färger på omslaget hör ihop med ämnesord såsom trolldom och 

magi. Ju fler omslag en låntagare ser desto mer förväntningar kan skapas för hur 

ett rysaromslag ska se ut och vilka färger och nyanser som finns och hur de an-

vänds kan komma att förknippas med olika typer av rysare. 

Sammantaget är en flicka eller andra gestalter, eller ett hus, ofta med natt eller 

mörk kväll som bakgrund det som utgör omslagen för rysarna. En avsevärt stor 

andel av titlarna använder naturen som en viktig roll inom rysaren och som såle-

des används för att skapa känslan av skräck hos låntagaren vilket är syftet med 

rysargenren.  

 

 

 

 

 

                                                 
164 Thörn, C. (2007), I Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.), s. 56. 
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Källa: uppsatsförfattarens egna bilder av omslagen till titlarna: Tystnadens hus av Magnus Nor-

din, Gömd av Phyllis Christine Cast, Den fjärde dimensionen av Meg Cabot, Drömmens hus av 

Ewa Christina Johansson, Hängd mans ö av Lena Ollmark och Mats Wänblad, och Röd snö av 

Jan de Leeuw. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att med en genre- och diskursanalys undersöka 

hur genren rysare hanteras och delas in på Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ung-

domsavdelning och hur denna indelning kan påverka låntagare och bibliotekarier 

på biblioteket. Genom att studera ämnesorden för barn- och ungdomsrysare ville 

jag se hur genren delas in och vad som ingår i de två märkningarna för rysare; 

vampyr och nagelbitare, vad som skiljer dem åt, och vad som ingår i barnrysare 

respektive ungdomsrysare. Inom uppsatsens ramar har även en studie av läsares 

boktips om rysare gjorts för att se hur genren uttrycks ur läsarnas perspektiv, samt 

en undersökning av rysarnas omslagsmotiv med syfte att studera hur dessa kan 

påverka låntagare på biblioteket. Först redovisas motivet till valet av ämne och 

den teoretiska grunden och sedan diskuteras de resultat som framkommit.  

Anledningen till valet av rysare som ämne ligger i att det är en omtyckt genre 

bland bibliotekets låntagare samt bland läsare i samhället, vilket framhävs av bib-

liotekarier och som även syns i olika topplistor och omröstningar. Genom att det 

finns mycket skrivet om rysare, eller skräck, i historiska beskrivningar och om 

särskilda författare och verk gav det mig en förståelse för att genren är intressant 

för många. Det fanns dock inte mycket skrivet om just rysargenren på biblioteket, 

dess ämnesord och ämnesinnehåll eller hur och varför indelningen av genren ser ut 

som den gör och hur det kan påverka låntagare som möter den. Därför kändes det 

viktigt att lyfta fram rysargenren och studera den närmare. Som bibliotekarie är 

det viktigt att ha kunskap om det material som intresserar låntagare, vilket rysar-

genren gör, och denna undersökning kan bidra till att se rysargenren i sin helhet 

och inte enbart de enstaka titlarna. 

Genreteorin användes som grund för att kunna undersöka hur rysargenren är 

strukturerad och hur den används på biblioteket medan diskursanalysen användes 

för att se hur diskursen för rysare ser ut, vad som inkluderas i den och hur den 

formar och påverkar rysargenren, dess uppdelning och även dess användare som 

kommer i kontakt med genren och därmed blir en del av diskursen. 

Analysen utgick från ett material bestående av ämnesorden för ett urval av ry-

sare märkta med klistermärkena vampyr och nagelbitare, skribenternas ordval i 

boktipsen samt rysarnas omslagsmotiv. De åldersklassificeringar ur vilka urvalet 

gjordes var Hcg (9-12 år) och uHc/uHce (13 år och uppåt). Ämnesorden och klis-

termärkena vampyr och nagelbitare är de företeelser som delar in rysarna så att 

användarna ska kunna skilja titlarna åt och direkt kunna se vilken rysare som till-
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hör vilken indelning i hyllan. Rysarna på Uppsala Stadsbibliotek finns placerade 

tillsammans med annan litteratur och genren är alltså inte utbruten och placerad i 

en separat hylla. 

Undersökningen visade att en del av rysarna med vampyrmärkning även är 

försedda med ämnesordet rysare medan andra inte är det. Rysarna märkta med 

nagelbitare hade däremot inte detta ämnesord vilket delade genren i tre delar; 

vampyrrysare med ämnesordet rysare, vampyrrysare utan ämnesordet rysare samt 

nagelbitare utan ämnesordet rysare. Emellertid ryms de alla inom genren rysare . 

I en genre kan vissa beståndsdelar stå som prototyper, vilka ses som de mest 

typiska representanterna för genren.165 För vampyrrysarna inom målgruppen för 

Hcg är ämnesordet spöken det vanligaste ämnesordet och är så pass vanligt att 

detta skulle kunna vara prototypen för rysare, och även döda blir kvar som syftar 

på samma företeelse. Detta skulle kunna vara en anledning till att bryta ut rysarna 

med spöken och ställa dessa tillsammans som en egen genre. Detta är något som 

görs på vissa bibliotek och fördelen med detta är att låntagaren direkt ser vilka 

böcker som handlar om spöken vilket underlättar i sökningen och detta kan även 

hjälpa bibliotekarien i att hitta särskilda ämnen om de finns uppdelade. Fördelen 

med att spöken är en del av den större genren rysare på Uppsala stadsbibliotek är 

att låntagaren ges chansen att upptäcka även andra delar av rysargenren än spöken 

men även det faktum att spöken som är en betydande del av det som kallas rysare 

att genren som helhet inte förlorar sitt mest typiska drag. Det skulle även bli svåra-

re att kombinera ämnen, eller för bibliotekarien att visa att en rysare inte enbart 

handlar om spöken utan även innehåller andra övernaturliga företeelser. Genom 

att märka rysarna med vampyrmärket ges en större möjlighet till att behålla bred-

den som finns inom genren.  

Spöken visade sig inte vara lika vanligt för uHc/uHce som för Hcg vilket dels 

tyder på att spöken är i särskilt betydande majoritet för Hcg och dels att det finns 

fler ord inom uHc/uHce som är vanliga vilket minskar andelen av spöken. Diskur-

ser påverkas av de människor som rör sig i och kring den. Den stora andelen spö-

ken inom Hcg påverkar låntagare så att de även fortsätter att förvänta sig att rysare 

inom Hcg ska innehålla spöken vilket i sin tur formar rysardiskursen till vad den 

är. Det är även ett tillräckligt vanligt ämnesord för att kunna ses som ordet som för 

samman de vampyrmärkta rysarna, trots att vissa har ämnesordet rysare och andra 

inte. Det finns inga mallar för diskurser utan de konstrueras av människor och den 

stora förekomsten av spöken är ett resultat av hur rysardiskursen har formats, med 

en dominans av spöken. Boktipsskribenterna för barn framhåller ofta spöken me-

dan tipsen för unga har en större blandning av vampyrer och andra varelser, vilket 

visar sambandet mellan den höga frekvensen av dessa ämnen i rysarna och hur 

skribenterna har tagit intryck av detta. 

                                                 
165 Swales, J. M. (1990), s.46-52. 
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Ämnesordet övernaturligt sammanfattar en stor del av den vampyrmärkta ry-

sargenren och för låntagare som söker i katalogen med antingen detta övergripan-

de ord eller något mer specifikt inom kategorin övernaturligt kommer att få 

många träffar. Vampyrer visade sig vara ett vanligt ämnesord inom de vampyr-

märkta rysarna, och särskilt för uHc/uHce, men finns inte inom nagelbitare, vilket 

är logiskt med tanke på vampyrmärkningens motiv. Liksom spöken skulle vampy-

rer kunna bilda en egen genre och särskilt eftersom vampyrer är mycket domine-

rande och oftast står som enda ämnesord inom ramen för genrens konventionella 

skräckdrag.  

Diskurser speglar samhället och de konstruktioner som människor bidrar till 

och de senaste decennierna har vampyrer som ämne blivit populärt hos människor 

i samhället vilket även påverkar låntagare på biblioteket. Ju fler rysare med vam-

pyrer som kommer desto mer formas ramarna för dessa och ger anledning till att 

se den som en egen genre. Något som kännetecknar rysargenren är att den vill 

skapa identifikation mellan läsaren och karaktärerna.166 Genom att vampyrerna i 

många av rysarna är ungdomar förstärks identifikationen mellan läsare och karak-

tärer. Det är viktigt för personer som arbetar på bibliotek att ha kunskap om rysar-

genrens syfte att skapa identifikation och inte enbart väcka skräck hos läsaren. På 

så sätt kan bibliotekarier förmedla detta viktiga ämnesområde som identifikation 

kan vara, genom rysargenren.  

Inom nagelbitarna finns varken spöken, döda blir kvar eller vampyrer som 

ämnesord vilket är den största skillnaden mellan de två märkningarna, med andra 

ord finns det färre ord inom kategorin övernaturligt inom nagelbitare. Rysar- eller 

skräckgenrens viktigaste drag är och har varit att förmedla en känsla av skräck till 

läsaren, och historiskt sett har mystiken, det övernaturliga och det skrämmande 

varit i fokus för genren.167 Skräckkänslor behöver emellertid inte komma från det 

övernaturliga och hos nagelbitarna är i stället kategorin brottslighet en av de större 

och det som bidrar till skräcken för dessa rysare och därmed märks med nagelbita-

re, som rysare. Genom detta är uppdelningen av genren logisk och är något som 

hjälper både låntagare och bibliotekarier även om brottslighet även finns för vam-

pyrmärkningen.  

Nagelbitare har fler ämnesord och fler titlar med ämnen såsom mord än vam-

pyrrysare, vilket nog är skälet till varför det finns så få nagelbitare för Hcg. Detta 

innebär att brottslighet ses som ett allvarligare ämnesområde än övernaturligt och 

i sin tur att nagelbitarna är allvarligare än vampyrrysarna och det är därför en för-

del att genren delas in som den gör så att låntagarna kan välja vad de vill möta i 

rysarna. Att ämnet ändå förekommer mycket inom uHc/uHc visar att det på biblio-

teket görs en avgörande skillnad mellan åldrarna trots att den egentliga skillnaden 

inte är så stor. Märkningen bidrar därmed till att fungera upplysande och varnande 

                                                 
166 Leffler, Y. (2001), s. 30- 39, s. 56. 
167 Leffler, Y. (1991), s. 23-27. 
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för låntagaren och det är viktigt att bibliotekarien håller anledningarna till genre-

indelningen i åtanke för att kunna vägleda låntagaren så att denna inte utsätts för 

skildringar denna blir alltför illa berörd av, i de fall låntagaren själv inte vet vilka 

skillnaderna mellan vampyrrysare och nagelbitare är. Nagelbitare bidrar mycket 

till hur diskursen för rysare formas eftersom genrekonventionerna lutar mot det 

övernaturliga. Men ämnet brottslighet följer i Edgar Allan Poes spår, som kallades 

skräckens mästare, och därmed innefattas detta ämne i genrekonventionerna, vil-

ket fullt ut placerar nagelbitaren som en självklar del i rysargenren.168  

Genrekonventionerna kan leda till att det finns förväntningar på rysargenren 

hos låntagare på biblioteket. Undersökningen har visat att vampyrmärkningen föl-

jer dessa konventionella drag med en majoritet av ämnesord som syftar på överna-

turliga företeelser och att genren därmed uppfyller förväntningarna. De ord som 

används för att beskriva rysarna styr diskursen för rysare som i sin tur formar hur 

låntagare ser på genren, genom att språket styr diskurser.169 Att så många ämnesord 

finns för övernaturliga företeelser inom vampyrmärkningen och att nagelbitarna 

har flera ord för brottslighet visar alltså tydligt för låntagaren att genren innehåller 

de förväntade beståndsdelarna och ämnena. Detta blir bekräftat hos låntagaren och 

diskursen formas genom att konventionerna blir bekräftade. Rysardiskursen kan 

ses som svår att forma genom att beståndsdelarna som finns för att genren ska 

kallas rysare ses som självklara. Det finns normer för en diskurs och de diskutera-

de delarna är klara normer som inte lär kunna tillbakavisas.170 Däremot finns äm-

nesord vid sidan av det övernaturliga och brottslighet, både stora och små katego-

rier, som formar diskursen på ett inte lika förväntat och självklart sätt.  

För låntagaren blir genreuppdelningen mellan vampyr och nagelbitare en väg-

ledning om denna vill läsa om ett visst ämne; spöken och vampyrer respektive 

brottslighet. Indelningen är motiverad och logisk och, som en diskurs bör göra, 

ger låntagare och bibliotekarier en mening och en förståelse att förhålla sig till.171 

Släktskap har visat sig vara ett återkommande ämne för både vampyrrysaren 

och nagelbitaren. Trots att övernaturligt kan sägas vara en prototypkategori för 

rysaren är ändå släktskap en stor kategori. Detta kan förklaras med att rysare är vid 

sidan av spöken, vampyrer och annat övernaturligt även en genre som innehåller 

vanliga människor, familjer och släktingar. Detta bidrar till att skapa stark identi-

fikation mellan läsare och karaktärer eftersom många barn och ungdomar kan 

identifiera sig med att ha syskon och föräldrar. Det bidrar även till en mer skräm-

mande upplevelse av genren eftersom den enligt genrekonventionerna skapar 

skräcken genom mötet mellan det vardagliga, som släktskapsrelationerna står för, 

och det ovanliga som det övernaturliga står för.172 En bibliotekarie kan vara be-

                                                 
168 Litteraturens historia i världen. (1995), s.321-322  . 
169 Börjesson, M. (2003), s. 72.   
170 Forkby, T. (2007), I Börjesson, M. & Palmblad E. (red.), s. 74. 
171 Börjesson, M. (2003), s. 22. 
172 Kungl. bibliotekets webbsida > Verktygslådan > Svenska ämnesord > Genre/formtermer > Skönlitteratur.   
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hjälpt av att minnas hur stor del av rysargenren som faktiskt består av vanliga 

människor och att titlarna därför har möjlighet att fånga en blandad låntagargrupp 

om de dessutom gillar spänning. Boktipsskribenterna visar att de förstår hur iden-

tifikation fungerar i rysarna då de ofta benämner vilken typ av släktskap karaktä-

rerna har, och de har sannolikt upplevt samma identifikation själva, vilket de vill 

föra vidare. 

Rysardiskursen inkluderar i hög grad släktskap och i synnerhet vissa ord som 

förekommer mer än andra såsom systrar, morföräldrar, och frånvarande/döda 

föräldrar. Genom att vissa ämnesord inkluderas och framträder mer än andra for-

mas diskursen så att dessa ord börjar ses som självklara delar av rysaren. En genre 

ska kommunicera något särskilt och rysaren kommunicerar skräckkänsla.173 Skräck 

skapas troligen allra mest när det handlar om döda föräldrar eller om personer 

läsarna kan identifiera sig möter de företeelser ur de mer konventionella ämnena, 

som finns i rysarna.  

I rysardiskursen inkluderas ämnet döden genomgående fastän detta ämnesord 

inte förekommer mycket. Diskursen fungerar så att olika ämnesord kan tolkas oli-

ka beroende på vem läsaren är så att de tyngre ämnena i rysarna kan påverka lån-

tagarna på skilda sätt. Som bibliotekarie är det bra att ha kunskap om rysarnas 

svåra ämnen såsom döda föräldrar och mord vilket explicit talar för att det är 

tunga ämnen. Spöken är inte lika explicit pekande på svåra ämnen för det är inte i 

fokus och såsom diskursen styrs av språket styr även valet av ämnesord hur lånta-

garen uppfattar ämnet. Ordvalet spöken ger signaler om att det inte är själva ämnet 

döden som är i fokus för rysaren utan snarare ett mysterium där spöken spelar en 

roll. Emellertid är spöken med ett annat ord (oftast) döda människor vilket egent-

ligen är ett tungt ämne. För vissa låntagare som har kommit i kontakt med döden 

kan detta påverka på andra sätt än som är menat, sett till genrekonventionen som 

förmedlar budskapet ”framkalla skräck och spänning”. Detta kan vara värt att på-

minnas om i arbetet med rysare på biblioteket.  

Rysarna lever upp till genrekonventionen där platsen spelar en roll, både den 

otillgängliga och mystiska platsen och den vardagliga där det oväntade sker som 

förstärker det hemska. Detta syns även i boktipsen där skribenterna använder plat-

sen som en miljöbeskrivning för att introducera läsaren till rätt miljö och bak-

grund, samt på omslagsmotiven där de vanligaste motiven speglar ämnesorden. 

Naturen är ständigt närvarande på omslagen med skog och dimmiga fält liksom 

mystiska hus vilket främst verkar som en föremedling av vissa känslointryck, samt 

en syn på naturen som en hotfull kontrast till människan. De mer vardagliga detal-

jerna syns inte på omslaget eftersom omslagen bör förmedla en viss känsla av 

skräck och mystik som hjälper låntagaren att förstå hur omslaget speglar innehål-

let i rysaren. Diskursen förmedlar mystik genom omslagen vilket blir rysardiskur-

                                                 
173 Swales, J. M. (1990), s.46ff. 
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sens tydligaste budskap till låntagaren. Detta är med sannolikhet det mest väsent-

liga för låntagare på jakt efter en rysare. Även boktipsskribenterna rör sig inom 

denna diskurs genom att de med sina ordval för ut en specifik känsla av mystik 

och skräck till läsaren. 

Ämnesord som har visat sig bli inkluderade i diskursen och som har format 

den är ord som syftar på flickor. De förekommer i boktipsskribenternas texter, på 

omslagsmotiven syns flickor vilket redan från början ger låntagaren en vink om att 

dessa kommer att vara i fokus, och det syns i titlarnas ämnesbeskrivningar. De 

finns framförallt inom de vampyrmärkta rysarna men inom nagelbitarna är ämnet 

flickor inte lika vanligt. Orden systrar och flickor är några av de oftast återkom-

mande orden, i Hcg respektive uHc/uHce. Flera orsaker till detta har kunnats se i 

undersökningen. Det faktum att flickor läser mer böcker och att detta styr diskur-

sen för vad rysarna förväntas innehålla är en orsak.174 En diskurs funktion är delvis 

att inkludera vissa företeelser och utesluta andra och rysardiskursen ger signaler 

till låntagaren att flickor inkluderas vilket kan leda till att fler flickor än pojkar 

läser rysare, genom att större identifikation med karaktärerna uppstår.175 Rysardis-

kursen påverkas av allt som inkluderas vilket även innefattar låntagarna som gi-

vetvis påverkas av diskursen som den ser ut.  

Genren bör inte kallas flickgenre, det görs inte på biblioteket och rysarna har 

som visat fokus på det övernaturliga. En bibliotekarie bör ändå vara medveten om 

hur stor ämnesrepresentation flickor har i de vampyrmärkta rysarna. Som sagt 

formar språket diskurser och ämnesorden flickor och systrar kan påverka ens före-

ställningar av rysare, medvetet eller omedvetet. Temat kärlek sägs vara aktuellt för 

alla ungdomsböcker176 och att flickor traditionellt har förknippats med känslor,177 

så ett samband mellan ämnet flickor och kärlek, som är ett avsevärt stort ämne för 

uHc/uHce inom vampyrmärkningen, kan definitivt vara en stark anledning till 

dominansen av flickor i rysaren. Flickor och vampyrer hör ofta ihop i ämnesbe-

skrivningen vilket synliggör ett samband mellan flickor, kärlek och vampyrer, alla 

mycket vanliga inom vampyrrysare utan ämnesordet rysare. Känslor som ensam-

het och andra förekommer utöver, men även i samband med, skräck. Kunskapen 

om en genre finns hos låntagaren genom sitt kulturella lärande som ger kunskap 

om vilka känslor som förväntas i rysaren.178 Dessa ämnesord utgör en stor skillnad 

mellan vampyrmärkta rysare och nagelbitare där varken flickor eller systrar finns 

som ämnesord men där pojkar är mer förekommande. Detta blir en markering för 

uppdelningen av genren även om detta inte är det enda som skiljer dem åt. 

Diskursen styrs av de normer som råder i samhället och av de normer som re-

dan finns inom diskursen. Dels skräckkänslorna och dels de konkreta ämnena spö-
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ken och vampyrer är givna normer som få skulle ifrågasätta men det faktum att 

flickor och kärlek är en norm inom rysaren är måhända inte lika självklar. Den är 

emellertid en realitet som både bibliotekarier och låntagare får möta och handskas 

med. Det är viktigt att synligöra normer som flickor som kanske inte syns om inte 

fokus riktas mot detta men som i själva verket utgör en central del av diskursen. 

På ett likartat sätt är dessa ämnen inte en rådande norm för nagelbitare vilket kan 

bero på sociala och kulturella förväntningar som diskursen upprätthåller genom att 

de återskapas för varje rysare som uppfyller dem. Ju mer flickor, vampyrer och 

kärlek förekommer tillsammans desto mer förstärks diskursen och desto mer för-

stärks förväntningarna på att denna gruppering ska finnas i rysaren. 

Ett viktigt påpekande är att de flesta rysare med ämnesordet kärlek riktar sig 

mot unga vuxna men dessa står i samma hylla som övriga uHc/uHce. Unga vuxna 

hör till i både vampyrrysare och nagelbitare och här finns en uppdelning som inte 

syns för låntagaren på biblioteket om denna inte söker i katalogen. Vägledning 

från bibliotekarien kan vara till nytta för att yngre låntagare ska kunna hitta rysare 

för deras ålderskategori. En annan avgörande aspekt är att kärlek inte är i särskilt 

fokus för de vampyrmärkta rysarna utan ämnesordet rysare. Detta förklaras till 

viss del av att inte heller unga vuxna finns för denna rysargrupp. Ordet kärlek åt-

skiljer grupperna och kan förklara varför hälften förses med rysare, de som verk-

ligen har det läskiga i främsta fokus, medan hälften inte förses med rysare, de som 

har lika mycket fokus på kärlek och vilket för titlarna åt ett annat håll. Detta syntes 

i rubrikerna för boktipsen där vampyrer inte var en del av gruppen skräck. Trots 

detta hör de ihop med samma märkning genom att båda grupperna har det överna-

turliga i fokus i fråga om skräckkonventioner och att känslor finns närvarande 

vilket är naturligt till följd av de skräckfyllda beståndsdelarna, och utgör en avgö-

rande del i rysardiskursen.  

Ju mer som inkluderas i en diskurs desto bredare blir den. Normaliteten för 

det som hör till rysardiskursen breddas och många bitar har visat sig vara en del av 

rysaren så var dras gränsen för diskursen? Det är en naturlig följd att det med 

övernaturligt även kommer släktskap, årstider, platser, och vardag. Det är en del 

av livet och det är värt att hålla i minnet som bibliotekarie att rysarna visserligen 

är berättelser om spöken, vampyrer och andra övernaturliga företeelser men även 

historier om människor, barn och ungdomar, vänskap, kärlek, problem med för-

äldrar samt svåra ämnen. Alla dessa ämnesord finns här för att de spelar en roll. 

Inget ämnesord indexeras för en titel utan anledning utan de fyller en funktion. De 

ger information, berättar för låntagaren om helheten och detaljerna. Diskursen har 

till viss del med språk att göra, ämnesorden är språkliga uttryck, och valen av äm-

nesord påverkar låntagaren och ska spegla sanningen om det viktigaste i rysarna. 

Böcker som märks som rysare i hyllan gynnas av att de även har andra ämnes-

ord såsom vänskap och andra ord ur mindre kategorier eftersom de tar upp mer än 

enbart det övernaturliga och brottslighet och därför är sådana ämnesord viktiga att 

ta med i sökkatalogen, trots att de förekommer som detaljer vid sidan om de större 
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ämnena. Det faktum att rysare kommer upp som resultat även när låntagare söker 

på exempelvis vänskap, och tvärtom, breddar synen på genren.  

Märkningarna och ämnesorden påverkar hur låntagare ser på en bok så det sätt 

på vilket bibliotekarier använder dessa är viktigt att fundera över. Det bör hela 

tiden finnas i medvetandet för bibliotekarien att när en bok märks så tydligt, med 

en vampyr eller nagelbitare, finns kanske inte mycket utrymme för andra tolkning-

ar än exempelvis att boken kommer att vara läskig, trots att den även tar upp äm-

net vänskap. Huvudämnet för rysaren får därmed visa vilken märkning som ska 

gälla, men framför allt vad som skiljer rysaren från andra genrer. Huvudämnet, 

som skiljer rysaren från andra genrer och som förser dessa med antingen en vam-

pyr eller en nagelbitare, är förmedlingen av skräckkänslan som läsaren ska få. 

Ämnesorden ger låntagaren information om övriga ämnen och på det sättet kom-

pletterar märkningen och ämnesorden varandra. Låntagare som först går via kata-

logen ser genren från ett annat håll och kan söka på spöken och få en träff på rysa-

re med detta ämne, eller söka på vänskap och delvis få samma träffar, och synen 

på rysargenren vidgas.  

Det är viktigt att bibliotekarier förmedlar sökkatalogens och ämnesordens 

funktion för barn och unga. Vampyr- och nagelbitarmärkningen är viktig för lån-

tagaren som vill veta huvudämnet och är denna ute efter rysare så utgör märkning-

en en stor hjälp och vana läsare är medvetna om att rysare innehåller mer än spö-

ken. De befinner sig mitt i rysardiskursen med sin medvetenhet om vad som gäller 

och förväntas. De låntagare som inte gillar skräck hjälps förmodligen inte av att 

det även finns annat innehåll och andra ämnesord. Märkningen fungerar därför 

både som varning och vägvisning. Tack vare att det finns två märkningar för rysa-

re finns det en bredd som ger ett urval av olika typer av skräck, indelat för låntaga-

ren att själv ta ställning till vilken slags upplevelse denna vill ha av genren.  

Det som har varit viktigt med undersökningen är att det dels handlar om en 

genre med historia. Skräck har alltid fascinerat människor, och författare som Poe 

med flera är kända och lästa än idag.  De konventionella beståndsdelarna finns än 

idag och nutidens människor gillar också skräck. Det är en populär genre och är 

därför viktig att undersöka närmare och få kunskap om hur den kan uppfattas av 

låntagare på biblioteket. Genren lånas av de undersökta åldersgrupperna i tillräck-

ligt stor omfattning för att det ska kännas viktigt att ha insyn i genren, vad den 

innehåller, förmedlar, och vad den kan berätta, för att som bibliotekarie kunna föra 

det vidare till låntagare. Rysardiskursen speglar samhället, vad som skrämmer och 

väcker rädsla hos läsarna. Ämnesorden och klistermärkningarna är vad som riktas 

utåt mot låntagarna i sökkatalogen och i hyllorna, de företeelser som representerar 

genren, och är därför betydande och angeläget att ha kunskap och kännedom om. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur genreindelningen av rysare ser ut på 

barn- och ungdomsavdelningen på Uppsala Stadsbibliotek. Detta gjordes för att se 

vad som ingår i genren, i de två märkningarna vampyr och nagelbitare och vad 

som skiljer dem åt. Undersökningen jämför även vad som skiljer barnrysare och 

ungdomsrysare åt. Studien gjordes genom att studera rysarnas ämnesord, 

omslagsmotiv och hur läsare skildrar rysarna i boktips på bibliotekets webbsida. 

Metoden är en fallstudie och görs med genreteori och diskursanalys som grund. 

Genreteorin visade hur en genre definieras, hur den kan delas in, och vilka kon-

ventioner som finns för rysaren specifikt. Med diskursanalys studerades de ramar 

mellan vilka rysarna befinner sig och hur dessa delar in genren och påverkar den 

och de som möter den, låntagare och bibliotekarier. Diskursanalysen undersöker 

rysarens normer och hur rysargenren konstrueras av de som rör sig inom dess ra-

mar. Undersökningen gjordes för att utveckla kunskapen om rysargenren för att 

kunna hjälpa låntagare och bibliotekarier. Genrens popularitet bland låntagare och 

bland människor i allmänhet samt vikten av att ha kunskap om det som intresserar 

låntagarna var motivationen till att genomföra studien. 

Undersökningen visar att diskursen för rysare är bred. Här ingår både förvän-

tade drag, sett till historiens genrekonventioner, såsom spöken och vampyrer, och 

mer vardagliga företeelser såsom systrar. Det är i mötet mellan det oväntade och 

hotfulla, och det vardagliga som det skrämmande uppstår vilket visade sig genom 

rysarnas ämnesord. Rysardiskursens normer är svåra att påverka genom att de är 

förväntade hos låntagare och bör finnas med, annars är de inte rysare. Studien har 

visat att flickor ofta återkommer som ämne vilket kan påverka låntagaren i hur 

denna uppfattar rysargenren. Rysare skapar identifikation och flickor skulle därför 

generellt sett kunna känna starkare för rysaren än låntagare som är pojkar. Det 

som främst skiljer vampyrmärkningen och nagelbitarmärkningen åt är att vampyr-

rysare har störst fokus på spöken och vampyrer samt kärlek som är ett vanligt 

ämne. Nagelbitare har mer fokus på ämnesord för brottslighet och därmed ger 

genreindelningen olika skräckupplevelser. Det gemensamma är att det övernatur-

liga finns närvarande i hela genren och syftet att förmedla spänning och skräck.  

Boktipsskribenterna rör sig inom rysardiskursens ramar när de använder för-

väntade ord som återkommer i rysarnas ämnesordsbeskrivningar. Rysarnas 

omslagsmotiv uppfyller syftet att förmedla känslan av mystik och skrämmande 

känslor till låntagaren. Omslagen är det första låntagare möter varför dessa är vik-
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tiga representanter för genren. Omslagens har ofta flickor som motiv, vilket speg-

lar ämnesorden, men även naturen spelar en roll som förmedlare av något okänt 

vilket stämmer med genrens konventioner.  

Det som framförallt skiljer barnrysare ifrån ungdomsrysare inom vampyr-

märkningen är att ämnesordet spöken oftare hör till barnrysarna och dominerar, 

medan fler olika ord för övernaturligt hör till ungdomsrysarna. Inom nagelbitare är 

ord för brottslighet vanligare för ungdomsrysare än för barnrysare. Genom hela 

genren visar sig ord för känslor återkomma mer hos ungdomsrysarna.  

Rysardiskursen förmedlar förväntade beståndsdelar som övernaturligt och 

brottslighet men även svåra ämnen såsom döda föräldrar och sjukdomar, och var-

dagliga ämnen som systrar, vänskap och sommarlov. Som bibliotekarie är det vik-

tigt att vara medveten om rysargenrens och diskursens bredd för att kunna förmed-

la detta och hjälpa låntagarna att hitta rätt ämne för var och en. Låntagarna och 

bibliotekarierna är alla medverkande till hur rysardiskursen formas genom sina val 

och hur de ser på genren. Uppdelningen i vampyr och nagelbitare är logisk och 

hjälper låntagaren i sitt sökande medan ämnesorden ger detaljerna. Därmed finns 

en uppdelning av diskursen som utgår ifrån både huvudämnen och mer detaljerade 

ämnesord men helheten i diskursen har ett syfte, att väcka skräck hos läsaren. 
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Bilaga: Tabeller 

Tabell 1. Antal ord i kategorierna, procent 

 

Vampyr, rysarey-
sare 

  

        Vampyr, ej rysare 
rysare 

  

Kategori Hcg uHc/uHce Kategori Hcg  
uHc/ 
uHce  

Övernaturligt 12 % 19 % Övernaturligt 14 % 18 % 

Släktskap 15 % 11 % Släktskap 14,00 % 16 % 

Platser 14 % 10 % Platser 13 % 4,60 % 

Känslor, tillstånd 11 % 17 % Känslor, tillstånd 11 % 16 % 

Yrken 6,30 % 5,60 % Yrken 4,50 % 1,10 % 

Brottslighet 2 % 4,70 % Brottslighet 2,00 % 2,30 % 

Sjukdom, olycka 6,30 % 6,60 % Sjukdom, olycka 3,60 % 5,70 % 

Årstider, högtider 5,40 % 0,90 % Årstider, högtider 4,50 % 1,10 % 

Föremål 5,40 % 2,80 % Föremål 3,60 % 2,30 % 

Flykt 4,50 % 1,80 % Flykt 2,70 % 2,20 % 

Djur, natur 6,30 % 1,80 % Djur, natur 6,30 % 1,10 % 

Barn 3,60 % 1,80 % Barn 5,50 % 0 % 

Flickor 4,50 % 2,80 % Flickor 2,70 % 4,60 % 

Pojkar 1,80 % 2,80 % Pojkar 2,70 % 2,30 % 

Vänskap 0,90 % 0,90 % Vänskap 0,90 % 1,10 % 

Nagelbitare 
     Övernaturligt 7,70 % 8,70 % 

   Släktskap 7,70 % 12 % 
   Platser 12,00 % 8 % 
   Känslor, tillstånd 5,60 % 13 % 
   Yrken 3,30 % 3 % 
   Brottslighet 11,00 % 16 % 
   Sjukdom, olycka 2,20 % 2 % 
   Årstider, högtider 5,60 % 3 % 
   Föremål 3,30 % 3 % 
   Flykt 1,10 % 2 % 
   Djur, natur 7,80 % 5 % 
   Barn 1,10 % 0 % 
   Flickor 1,10 % 1 % 
   Pojkar 2,20 % 3 % 
   Vänskap 1,10 % 1 % 
   

  

Källa: uppsatsförfattarens egen undersökning. 
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Tabell 2. De undersökta rysarnas ämnesord, förekomst i procent 

Rysargrupp -> Vampyr  Rysare Vampyr   Ej Rysare Nagel- 

bitare 

   

Ämnesord Hcg uHc/ uHce Hcg uHc/ 

uHce 

Hcg  uHc/ 

uHce 

  

Spöken 50 % 24 %  35 % 

%% 

15 % 0 % 5 % %  

Döda blir kvar 30 % 21 %  9 % 12 % 0 % 2 %   

Övernaturligt 27 % 27 % 13 % 35 % 7 %        11 %   

Vampyrer 10 % 15 %  13 % 27 % 0 % 0 %   

Varulvar 7 % 3 %  13 % 12 % 7 % 0 %   

Spökhistorier 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Andar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Förvandlingar 3 % 3 % 0 % 15 % 0 % 0 %   

Poltergeist 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Trollkarlar 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Tidsresor 3 % 0 % 0 % 8 % 0 % 0 %   

Synsk 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Monster 3 % 6 % 4 % 4 % 0 % 0 %   

Parallella världar 0 % 9 % 4 % 4 % 0 % 7 %   

Zombier 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Häxor 0 % 3 % 9 % 4 % 0 % 0 %   

Sagoväsen 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Odödlighet 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Magi 0 % 3 % 13 % 19 %        21 %         11 %   

Förbannelser 0 % 3 % 0 % 4 % 7 % 0 %   

Demoner 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Telepati 0 % 3 % 0 % 8 % 0 % 0 %   

Synsk 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 5 %   

Pysslingar 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Dubbelgångare 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Osynlig 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Spiritism 0 % 0 % 4 % 4 % 0 % 0 %   

Troll 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Gengångare 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Trolldom 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Trollformler 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Älvor 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Voodoo 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Häxkonster 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Änglar 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Skyddsänglar 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   



 102 

Spådomar 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 2 %   

Flygande mattor 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Levande föremål 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Odödlighet 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Systrar 17 % 3 % 9 % 4 % 0 % 0 %   

Morföräldrar 17 % 3 % 4 % 0 % 0 % 9 %   

Tvillingar 13 % 0 % 4 % 4 % 7 % 5 %   

Släktingar 10 % 9 % 13 % 4 % 7 % 0 %   

Morfäder 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Mor och dotter 10 % 3 % 4 % 4 % 0 % 0 %   

Syskon 10 % 9 % 9 % 4 % 7 % 5 %   

Döda föräldrar 7 % 9 % 4 % 8 % 7 %        14 %   

Frånvarande föräldrar 7 % 0 % 17 % 4 %         14 %         0 %   

Mor och son 7 % 3 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Föräldrar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Alkoholiserade  

föräldrar 

3 % 3 % 4 % 4 % 7 % 0 %   

Mormödrar 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Far och son 3 % 3 % 4 % 12 % 0 % 0 %   

Döda syskon 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Adoptivbarn 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Småsyskon 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Familjen 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 5 %   

Styvsyskon 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Föräldralös 0 % 3 % 4 % 0 %        14 % 0 %   

Fosterbarn 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Bröder 0 % 0 % 4 % 4 % 0 % 2 %   

Mammor 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Far och dotter 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 5 %   

Halvsyskon 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Ensamföräldrar 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Skilda föräldrar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Unga föräldrar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Skolan 3 % 6 % 4 % 15 % 0 % 0 %   

Restauranger 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Äldreboende 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Sjukhus 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Kloster 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Slott 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Sommarläger 3 % 0 % 0 % 0 %         14 % 0 %   

Barnhem 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Hus 3  % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Ödehus 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Kyrkor 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Loppmarknader 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Fartyg 3 % 0 % 9 % 0 % 0 % 0 %   
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Landsbygd 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Kuster 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Badorter 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Skogar 0 % 9 % 4 % 0 % 7 % 2 %   

Byar 0 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Kyrkogårdar 0 % 6 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Barnkolonier 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Cirkus 0 % 3 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Underjorden 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Herrgårdar 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Disco 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Torp 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Familjehem 0 % 0 % 4 % 0 % 7 % 0 %   

Internatskolor 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Hemma 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Fiskelägen 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Öar 0 % 0 % 4 % 0 % 7 % 0 %   

Småstäder 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 7 %   

Gymnasieskolan 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Förorter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Fängelser 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Rymden 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Bibliotek 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Fabriker 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Storstäder 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Rivningshus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Hemligheter 13 % 6 % 0 % 0 % 0 % 7 %   

Längtan 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Klaustrofobi 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Ensamhet 3 % 0 % 4 % 8 % 0 % 0 %   

Vara annorlunda 3 % 3 % 4 % 4 % 7 % 2 %   

Skräck 3 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Sorg 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Olycklig kärlek 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Instängd 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Döden 3 % 3 % 0 % 4 % 0 % 5 %   

Drömmar 3 % 0 % 4 % 4 % 0 % 0 %   

Hämnd 0 % 12 % 0 % 4 % 7 %        11 %    

Kärlek 0 % 9 % 4 % 50 % 0 % 9 %    

 Lögner 0 % 6 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Ondska 0 % 6 % 0 % 8 % 0 % 0 %   

Bli vuxen 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Minnen 0 % 3 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Skuldkänslor 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Godhet 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   
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Överlevnad 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Mobbning 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Självförtroende 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Sociala skillnader 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Rädd 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Övergiven 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Hot 0 % 0 % 4 % 4 % 7 % 9 %   

Mardrömmar 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Ensam 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Rikedom 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Utseendet 0 % 0  % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Snål 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Hypnos 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Sur 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Fantasi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Fattigdom 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Smeder 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Munkar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Agenter 3 % 0 % 0 % 0 %        14 % 0 %   

Konstnärer 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Forskare 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Uppfinnare 0 % 3 % 3,3 % 0 %           7 % 0 %    

Författare 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %    

 Prinsar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %    

 Journalister 0 % 0 % 3,3 % 0 % 0 % 0 %    

 Professorer 0 % 0 % 3,3 % 0 % 0 % 0 %    

 Sjömän 0 % 0 % 3,3 % 0 % 0 % 0 %    

 Präster 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %    

 Väktare 0 % 0 % 0 % 0 %          7 % 0 %    

 Guldgrävare 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %    

 Spioner 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %    

 Tjuvar 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %    

 Mördare 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %    

 Ficktjuvar 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %    

 Pyromaner 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %    

 Kidnappningar 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 7 %    

 Sjörövare 0 % 0 % 10 % 4 % 0 % 5 %    

 Rånare 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Bedragare 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Mord 0 % 0 % 0 % 4 % 0 %         14 %    

Droger 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 2 %    

 Maffian 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %    

 Gäng 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 5 %   

 Fångar 0 % 0% 0 % 0 % 7 % 0 %    

Stöld 7 % 0 % 4 % 0 % 7 % 0 %   

 Brottslighet 0 % 0 % 0 % 0 % 7 %        14 %   
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Vapen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Krig 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Rån 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Ungdomsbrottslighet 

brottslighet 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Människosmuggling 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Andra Världskriget 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Sjukhus 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Sjuk 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Sjukdomar 3 % 3 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Översvämningar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Drunkning 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Explosioner 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Pest 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Trafikolyckor 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Olyckor 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Operationer 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Naturkatastrofer 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Bränder 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Virus 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Skeppsbrott 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 2 %   

Synskador 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Självmord 0 % 0 % 0 % 8 % 0 % 0 %   

Psykiska störningar 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Blod 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Skilsmässor 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Komma bort 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Hösten 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Sommaren 3 % 3 % 4 % 0 % 7 % 0 %   

Sommarlov 3% 0 % 4 % 0 % 7 % 0 %   

Påsken 3% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Julen 3% 0 % 0 % 4 % 0 % 2 %   

Semester 0% 0 % 4 % 0 % 0 % 2 %   

Sportlov 0% 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Födelsedagar 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Vintern 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Höstlov 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Jullov 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Statyer 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Nycklar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Dagböcker 3 % 3 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Smycken 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Tavlor 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Speglar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Kortspel 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

TV 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   
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Kläder 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Presenter 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Tatueringar 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Datorspel 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Antikviteter 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Robotar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Reliker 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Gömda barn 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Flykt 3 % 3 % 4 % 4 % 0 % 2 %   

Flyktingar 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Förföljelse 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Flytta 13 % 8 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Rymma 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 2 %   

Korpar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Fjärilar    3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Katter 3 % 0 % 9 % 0 % 0 % 0 %   

Sjöar 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Dimma 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Hav 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %          0 %   

Stormar 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Vargar 0 % 0 % 4 % 4 % 7 % 2 %   

Hundar 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Skadade djur 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Dinosaurier 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Snö 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 2 %   

Utrotningshotade djur 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Klimatförändringar 

 

förändringar 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Miljökatastrofer 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Vildmarksliv 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Barn som far illa 3 % 12 % 9 % 0 % 0 % 0 %   

Ungdomar 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Barn och gamla 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Hittebarn 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Självständiga barn 0 % 0 % 4 % 0 % 7 % 0 %   

Flickor 10 % 12 % 22 % 23 % 0 % 0 %   

Prinsessor 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Pojkar 0 % 6 % 4 % 0 %         14 %        11 %    

Prinsar 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %    

 Begravning 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

 Grannar 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Ljud 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Tälta 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Utflykter 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Skuggor 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Häxprocesser 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   
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Experiment 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Identitet 0 % 6 % 4 % 0 % 7 % 2 %   

Pussar 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Uppfinningar 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Klaner 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Händer 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Sova över 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Eget skrivande 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Romer 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Satanism 0 % 3 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Resor 0 % 0 % 4 % 0 %        14 % 5 %   

Bilresor 0 % 0 % 4 % 4 % 0 % 0 %   

Båtresor 0 % 0 % 4 % 4 % 0 % 0 %   

Skolresor 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Rymdfärder 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Försvinna 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 %   

Gudar 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Gymnastik 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Mellanstadiet 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Sjömansliv 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Sekter 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 5 %   

Indianer 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Mysterier 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Synvillor 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

15-16 år 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Skönheten  

och odjuret 

0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %   

Tåg  0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Folktro 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Arv (juridik) 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Maktkamp 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 2 %   

Skattjakter 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Segling 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Siffror 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Fantasi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

13-14 år 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Arbete 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Lajv 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Rollspel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Gömma sig 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Uppror 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %   

Byta identitet 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %           7 %   
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Motstånds- 

rörelser 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 %   

Framtiden 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %         16 %   

Rysare          100 % 100 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Fantasy 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %   

Historiska  

berättelser 

3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %   

Framtidsromaner 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 2 %   

Äventyrsböcker 0 % 0 % 0 % 0 %        14 % 0 %   

Science fiction 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 7 %   

Thrillers 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 9 %   

Dystopier 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %         18 %   

Deckare 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %          2 %   

Länder 47 % 18 % 4 % 54 %        64 %         30 %   

Ort, landskap 33 % 6 % 4 % 38 %       36 %         11 %   

Unga vuxna 0 % 0 % 0 % 38 % 0 %         25 %   

Vänskap 10 % 12 % 9 % 12 %       14 %         23 %   

Årtal 17 % 9 % 4 % 0 % 0 % 5 %   

Källa: uppsatsförfattarens egen undersökning.   

  

  

  

                                


