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Abstract:  Today, literature is published in a wide variety of formats, it 

can be published digitally or in the more traditional paper format or as an audiobook.  

This thesis aims to take a closer look at fan fiction readers’ reading habits and 

motivations for reading, as group accustomed to using different kinds of formats for 

their reading. It does so by analyzing fifteen responses to an online survey using only 

open-ended questions. The survey was posted online on fan fiction sites and could be 

answered anonymously. The responses to the survey were analyzed using the four 

different reading motivations factors found by Nicola Schutte and John M. Malouff in a 

previous study. The answers to the online survey showed that most of the readers read 

daily and the most common format was the traditional paper book, though there were 

some readers who used other formats as well. The four motivations factors formulated 

by Schutte and Malouff were not easily found in the answers to the online survey. The 

result instead showed that most of the readers read to escape their daily life and to get 

news, information and to learn new things.        

  

 

Nyckelord:  Fanfiction, läsvanor, skönlitteratur, läsmotivation,      

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 2 

1.2 Problemformulering .................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ............................................................................................................................. 5 

1.4 Frågeställningar ........................................................................................................... 5 

1.5. Definitioner och avgränsningar .................................................................................. 5 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ........................................................ 6 

2.1 Läsvanor ...................................................................................................................... 6 

2.2 Några modeller rörande läsmotivation ........................................................................ 8 

2.3.1 Presentation av Schutte och Malouffs teori   .......................................................... 10 

3. Metod ........................................................................................................................... 12 

3.1 Val av metod .............................................................................................................. 12 

3.2 Urval .......................................................................................................................... 13 

3.2.1 Val av Internetsidor ................................................................................................ 13 

3.3 Genomförande av enkätstudien ................................................................................. 13 

3.4 Forskningsetik ........................................................................................................... 14 

4. Resultat och analys ...................................................................................................... 16 

4.1 Presentation av respondenterna  ................................................................................ 16 

4.2 Presentation av enkätsvaren....................................................................................... 16 

4.2.1 Enkätsvaren i förhållande till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ... 21 

5. Diskussion och slutsaster ............................................................................................. 23 

5.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar ........................................................ 23 

5.1.1 Frågeställning 1: När och hur läser fanfictionläsarna? ........................................... 23 

5.1.2 Frågeställning 2: Vilka motiv har fanfictionläsarna för sin läsning? ..................... 24 

5.2 Reflektioner över val av metod och teoretiska utgångspunkter ................................ 25 

Källförteckning ................................................................................................................ 27 

Bilagor ............................................................................................................................. 29 

  



1 
 

1. Inledning 

Varför folk läser romaner, noveller, poesi och annan nöjesläsning har jag länge tyckt 

vara är en intressant fråga. Likaså är frågor som hur, när och vad de läser spännande, 

intressanta frågor som jag länge funderat på.    

I en tidigare kurs under min tid på Bibliotekshögskolan skrev jag ett paper om 

fanfiction
1
 och literacyutveckling och började då även fundera på fanfictionläsares 

läsvanor och deras motiv för att läsa fanfiction, så väl som hur fanfiction och mer 

traditionell skönlitteratur relaterar till varandra i deras liv. Fanfiction, som kommer att 

förklarars mer detaljerat senare innebär att personer, fans, skriver vidare på andras 

historier och med/eller med andras karaktärer. Fanfiction kan till exempel bygga på 

romaner och bokserier, TV-serier och filmer och data- och TV-spel.    

Efter det att jag skrivit mitt paper upplevde jag att det fanns fler artiklar om fanfiction i 

dagspressen och veckotidningar och hörde det även omnämnas i kulturprogram på TV. 

Ett exempel är en artikel i Svenska Dagbladet om en fanfiction historia baserad på 

Twilight som både givits ut och ska filmatiseras, en annan är en recension om Oksa 

Pollock-böckerna i Dagens Nyheter där fanfiction omnämns utan att det ges någon 

förklaring till vad det är
2
. Det är möjligt att jag blev mera lyhörd över det efter jag gjort 

efterforskningar om det, men det verkar också som att fanfiction, även om det inte ännu 

är mainstream, är betydligt mer populärt och uppmärksammat än det varit förut.  

Att fanfiction blir mer och mer uppmärksammat gör att det även är intressant att 

studera. Att fanfiction blir mer och mer synligt kan tänkas bidra till en växande 

popularitet, vilket kan innebära att fanfictionläsare blir en allt större grupp människor 

med den gemensamma faktorn att de tycker om att läsa. I takt med att skönlitteratur blir 

tillgängligt i fler och fler format är det intressant att se hur människors läsvanor och 

förhållning till litteratur eventuellt förändras och påverkas, särskilt ur ett 

(folk)biblioteksperspektiv, där så mycket av verksamheten rör förmedlandet av just 

skönlitteratur.       

Läsningens historia är lång och berättandet av sagor och berättelser ännu längre. De 

fysiska medlen för att skriva ner historierna har under årtiondens gång gått från lertavlor 

runt 2500 f.Kr., via papyrusrullar runt 2000 f.Kr. till kodexformatet 150 e.Kr., ett format 

som utvecklades ytterligare när tryckkonsten uppstod runt år 1450 till dagens nyare 

format i form av elektroniska böcker (Kilgour 1998, s.3-5). På samma sätt som formatet 

för bevarandet och spridandet av det skrivna ordet har utvecklas, så har även 

människors sätt att läsa utvecklas. Det fanns till exempel inget mellanrum mellan orden, 

                                                           
1
 Fanfiction kan även stavas fan fiction eller fanfiktion. Fanfiktion är betydligt 

ovanligare än fanfiction, som bland annat används av Christina Olin-Scheller och 

Patrick Wikström (2010), båda känns dock som försvenskningar av fan fiction. I denna 

uppsats kommer fanfiction att användas.   
2
 Svenska Dagbladet 2012-04-13 och Dagens Nyheter 2012-03-12   
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utan texter var tänkta att läsas högt. I och med att det infördes mellanrum mellan orden 

blev läsning någonting man gjorde tyst, även om högläsning av passager i böcker 

fortfarande var en form av umgänge.    

Relevant för läsning av skönlitteratur idag är det vidgade textbegreppet. För fans av 

JRR Tolkiens Sagan Om Ringen trilogi finns det en mängd brädspel, TV- och dataspel, 

filmer – animerade och spelfilmer – och grafiska noveller som bygger på böckerna. 

Gillar man Stars Wars filmerna finns det en mängd böcker som anknyter till filmerna. 

Samma sak gäller fans av miniatyrspelet Warhammer. Det är alltså inte säkert att 

böckerna måste komma först. I och med Internet så uppstår det även nya möjlighetet för 

självpublicering. Bloggar, som kan vara otroligt specialiserade på ett smalt ämne eller 

en onlinedagbok där upphovshavaren skriver om sitt liv och allt däremellan är ett 

exempel på privatpersoner som skriver text och lägger upp/ut den på Internet. Det finns 

också flera olika varianter på sidor där man kan publicera sina egna verk, både 

originella och sådana som bygger vidare på andras kreationer, det vill säga fanfiction.  

1.1 Bakgrund 

Fenomenet fanfiction började i så kallade fanzines, tidningar producerade av och för 

fans för en viss företeelse och kan innehålla till exempel debattinlägg, recensioner, 

intervjuer och som sagt fanfiction. Fanfiction innebär att fans av något speciellt; en bok, 

film, spel etc., spinner vidare på historien genom att skriva egna berättelser med 

karaktärerna. Det som oftast brukar menas med fanfiction uppstod i science fiction 

fandomet. Ordet fandom är en sammanslagning av orden fan och kingdom och är 

namnet på den gemenskap som kan finnas mellan fans. Det kan ta sig uttryck på många 

olika sätt, till exempel genom Internetbaserade diskussionsforum eller så kallade 

konvent, där folk samlas för att köpa relaterade artiklar, gå på seminarier och träffa 

författare, skådespelare o.s.v. (Kustritz 2003, s. 371). Emellertid är själva företeelsen att 

skriva om andras karaktärer och utveckla andras historier betydligt äldre än så, legenden 

och historien om Kung Arthur är ett exempel där olika författare utvecklat historien 

(Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 8). En stor del av fanfictionhistorierna publiceras 

idag på forum och gemenskaper på Internet. Dessa forum och gemenskaper kan se 

mycket olika ut. Vanliga inlägg är ofta, förutom fanfiction, diskussionsinlägg av olika 

slag. Hur mycket besök och inlägg forum och gemenskaper får beror på hur stort 

fandomet det tillhör är, men också på hur populärt det är och hur aktiva deltagarna inom 

fandomet är. Vissa forum och gemenskaper har funnits i många år, medan andra bara är 

aktiva någon månad. Beroende på vad det är för fandom kan man tänka sig att forumen 

och gemenskaperna får olika mycket besök under olika tider på året, till exempel om det 

är en TV-serie så blir det mindre besök när serien har uppehåll och desto mer när första 

avsnittet av den nya säsongen har sänts.    

Det finns inte – ännu – särskilt mycket litteratur och forskning som specialiserar sig på 

fanfictionläsarens läsvanor medan det finns betydligt mer som behandlar fanfiction och 

literacy och diskussioner och debatt om värdet av ”Mary Sues”. Mary Sue är termen för 
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historier där författaren har skrivit in sig själv i historien, gärna som en karaktär med 

ovanliga förmågor, ett tragiskt förflutet och ett mycket vackert anlete. Fanfiction har 

ibland vissa författare, föräldrar och så vidare ett mycket dålig rykte; det är plagiatism 

som dessutom är dåligt skriven och tonåringar borde öva sig på att skriva något eget 

istället (Burns & Webber 2009, s. 28). Detta står dock inte oemotsagt i litteraturen, och 

som Burns och Webber själva fortsätter: ”Fanfiction helps to develop writing and 

reading skills, and it’s just as legitimate a hobby as knitting or collecting postcards” 

(2009, s. 28). Fanfictionförfattare uppmanas att ha minst en korrekturläsare (som inom 

fanfiction kallas för beta reader) och forum och gemenskaper uppmanar författare att se 

till att texten är grammatisk korrekt och rättstavad. Även den sociala aspekten av 

fanfiction bedöms som något positivt, det finns dels en möjlighet till att få sina alster 

bedömda av någon som inte har en auktoritär position, som en lärare, dels möjlighet att 

kunna diskutera det man läst och om skrivprocessen o.s.v. med andra (Thomas 2006; 

Black 2005).    

Burns och Webber närmar sig dessutom fanfiction från ett bibliotekarieperspektiv, och i 

deras artikel tar de upp frågan om fanfiction och (skol)biblioteket och vad man som 

bibliotekarie kan göra. Det kan kanske hända att starta samlingar med fanfiction på 

biblioteken inte känns som den mest naturliga vägen att gå, dels för att det finns så 

mycket gratis fanfiction på Internet men också av upphovsrättsliga aspekter. Dock, 

menar Burns och Webber, finns det annat man kan göra med fanfiction för att stödja 

tonåringars
3
 intresse för läsning och skrivning. Till exempel så öppnar fanfiction för 

möjligheten att diskutera korrekturläsning, plagiat och upphovsrätt och hur man bäst 

söker efter information (eller fanfiction) (Burns & Webber 2009, s.29). Härtill kan även 

källkritik föras, både gällande annonser med mera som kan finnas på Internetsidorna 

och hur man undviker åldersolämpligt material.      

Majoriteten av de som håller på med fanfiction beräknas vara kvinnor i tonåren och 

uppåt (Kustritz 2003, Olin-Scheller & Wikström 2010). Personer av manligt kön saknas 

inte inom fandomen men de tenderar att använda andra medier för sitt skapande, såsom 

film och musik. Utöver kön är det annars en mycket heterogen grupp som intresserar sig 

för fanfiction; ålder, samhällsgrupper, urbant eller ruralt boende, civilstånd, etc. varierar 

stort (Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 11). Det bör dock påpekas att man på ett 

flertal Internetsidor inte behöver registrera sig och/eller interagera med andra personer 

på sidorna.   

1.2 Problemformulering  

Intermedialitet, e-böcker, fanfiction hänger ihop på ett sådant sätt att de alla är exempel 

på läsning och läsvanor i förändring. Mitt i denna förändring befinner sig 

folkbiblioteken. En viktig del av folkbibliotekens uppgifter är läsfrämjande verksamhet 

                                                           
3
 Fanfictionläsning är, återigen, inte begränsat till tonåringar men det är denna grupp 

som Burns och Webber väljer att diskutera, möjligen för att de kommer från ett 

skolbiblioteksperspektiv. 
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och tillhandhållande av skönlitterära texter. Kungliga bibliotekets rapport över 

folkbibliotekens verksamhet 2011 är ännu inte publicerad, men den preliminära 

statistiken visar att den totala mängden utlån av fysiska medier är 69 miljoner, 

oförändrat sedan 2010, medan utlåningen av e-böcker beräknas ha ökat med 38 % 

mellan 2010 och 2011. Jämför man 2009 och 2011 visar statistiken på en ökning på 134 

% rörande utlån av e-böcker. Det blir alltså ständigt vanligare med digitalt publicerade 

medier, tekniken blir vanligare och alltfler böcker finns i e-boksformat. Det kan även 

nämnas att kulturrådet nyligen beviljat stöd för e-böcker för första gången, detta efter att 

litteraturutredningen gett förslag till att det under 2012 ska ske en satsning på litteratur 

och läsfrämjande (Kulturrådet 2012) 

Av det som lånas ut på folkbiblioteken är 42 % skönlitteratur för barn och 25 % är 

skönlitteratur för vuxna. Tillhandahållande av skönlitteratur kan därför sägas vara en 

ansenlig del av folkbibliotekens verksamhet och, även om det inte framkommer hur stor 

del av e-böckerna som är skönlitteratur, kan man anta att en växande del av dessa 

skönlitterära utlån är digitalt publicerade (Kungliga Biblioteket 2011).  

Några som befinner sig mitt i denna snabba utveckling och utbredning av digitalt 

publicerade medier är folkbiblioteken. I takt med att teknik och läsvanor ändras måste 

folkbiblioteken anpassa sig och följa med i utvecklingen för att som bäst kunna ge stöd 

och service till sina användare. För att kunna göra detta måste man på folkbiblioteken 

inte bara vara medveten om att läsvanor kan komma att förändras utan även vilka 

målgrupper det gäller. 

En målgrupp som man med god säkerhet kan påstå läser och dessutom är bekant med 

digitalt publicerade medier är fanfictionläsare. Fanfiction började visserligen i så 

kallade fanzines, men det var med Internet som fenomenet började växa sig riktigt stort. 

Fanfictionläsare skriver inte bara vidare på andras historier, det finns så kallade podfics, 

alltså att en person läser in en fanfiction historia så att det blir som en ljudbok, det 

kommenteras, diskuteras och rekommenderas. Inom fenomenet fanfiction så interageras 

det alltså både med text och med övriga medlemmar på ett väldigt tydligt sätt, det i 

samband med den nya – eller nyare – tekniken samt att fanfictionfenomenet verkar bli 

mer känt gör dem till en intressant grupp att undersöka.  

Det har gjorts många studier om läsvanor av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

Man har studerat när folk läser, vad de läser, varför de läser och hur deras läsning 

påverkas av olika faktorer i deras liv, såsom ålder, utbildning, kön etc. Ett litet urval av 

dessa studier kommer att tas upp och diskuteras under avsnittet om tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. Den här studien ämnar studera när och hur läsare av 

fanfiction läser, men också undersöka vad läsning ger dem, vad det tillför deras liv och 

fokuserar därför också på vilka funktioner och behov som läsningen tillfredsställer hos 

dem. Studien utgår från den premissen att fanfictionläsare är vana vid digitalt 

publicerade medier (åtminstone i form av fanfiction) och ställer därmed även frågor om 

olika format samt hur tillgång till medierna erhållits, medan aspekter såsom bokcirklar, 

skoluppgifter och annat ålagd läsning etc. inte kommer att ges något särskilt fokus, även 
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om de självfallet kan dyka upp i enkätsvaren.  Att vissa aspekter av läsvanor har valts 

framför andra har att göra med studiens fokus, vilket är på läsning av skönlitteratur och 

fanfiction för nöjes skull. Läsning av facklitteratur, tidningar och tidskrifter och så 

kallad ålagd läsning i form av skoluppgifter med mera står därmed utanför studiens 

fokus.       

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka fanfictionläsares läsvanor, när och hur de 

läser samt vilka motiv de har för sin läsning.   

1.4 Frågeställningar 

 När och hur läser fanfictionläsarna? 

 Vilka motiv har fanfictionläsarna för sin läsning? 

 

1.5 Definitioner och avgränsningar  

Fanfiction är som sagt ingen ny företeelse och inte heller är den begränsad till Internet 

och/eller digital publicering. Det finns gott om ”vanliga” författare som skrivit 

berättelser med andras författares karaktärer eller i andras författares världar, ett 

exempel är Neil Gaimans H.P Lovercraft/Sherlock Holmes-historia, ett  nyare exempel 

är  Death comes to Pemberley av P.D. James, som är en fortsättning på Jane Austens 

Stolthet och fördom, från 2011. Den väsentliga skillnaden här är dock att dessa 

författare har tillåtelse att skriva om andras karaktärer eller att originalverken är så pass 

gamla att upphovsrätten inte längre gäller.    

I denna uppsats så menas det dock med fanfiction digitalt publicerade och icke 

auktoriserade berättelser skrivna av icke (er)kända författare, även så kallade podfics, 

inspelad fanfiction, räknas in här. Skönlitteratur kommer att användas om 

förlagspublicerad litteratur, både tryckt form, digitalt publicerade e-böcker samt 

ljudböcker.   
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2. Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att tas upp.  

Mest fokus kommer att ges åt de fyra motivationsfaktorerna som Nicola Schutte och 

John M Malouff presenterar sin artikel Dimensions of reading motivation: development 

of an adult reading motivation scale som publicerades i tidskriften Reading Psychology, 

2007. Anledningen till att denna teori ges extra mycket utrymme i analysen är för att det 

är intressant att se om man kan finna samma mönster i ett annat material när teorin är så 

pass ny. Det är också intressant att testa en teori som utvecklades genom en kvantitativ 

metod på ett material som är insamlat med en mer kvalitativ sådan.    

Resterande forskning, teori och modeller kommer att användas för att täcka in alla 

aspekter i problemformulering och frågeställningar. Detta är även anledningen till att 

avsnittet om tidigare forskning och avsnittet om teoretiska utgångspunkter har slagits 

ihop till ett kapitel.   

2.1 Läsvanor 

I en studie om vuxnas läsvanor från 2001 studerar Ock Rhee och Alice M. Scales vad 

115 vuxna amerikaner gör före, under och efter läsning och hur ofta, hur bra och vad de 

läser. Forskarna har sedan analyserat det empiriska material de fick in, och genom att 

katalogisera detta resultat enligt vissa kvalifikationer har de jämfört olika grupper med 

varandra, till exempel mellan könen eller personer av olika etniciteter. De finner bland 

annat att män i större utsträckning diskuterar det de läst med andra och att kvinnor 

oftare läste romaner, medan män oftare läste noveller, serier och manualer (Rhee & 

Scales 2001, s.194–195). Studien visar också att en persons utbildningsnivå påverkar 

hur ofta personen läser, de med högre utbildning läste betydligt oftare än personer med 

lägre utbildning (2001, s.195).     

Inte en dag utan en bok – om läsning av populärfiktion av Gunnar Hansson ingår i 

serien Linköping Studies in Arts and Science som ges ut av Linköping universitet, 

boken är från 1988. I studien deltog 96 personer, hälften var mellan 18-20 år och hälften 

var mellan 40-50 år och 48 stycken var män och 48 stycken var kvinnor. Boken 

behandlar populärfiktion, som definieras som skönlitterära böcker av låg kvalitet som 

man införskaffar i kiosker och liknande. I denna kandidatuppsats görs det ingen 

åtskillnad med betoning på status och kvalitet mellan vad det är som läsarna läser, men 

det hindrar inte att Hanssons studie är en bra och adekvat studie att jämföra med. 

Relevant för denna uppsats är delarna som diskuterar när, var och hur de läser samt 

varför de läser.  

I intervjuerna som Hansson och hans medarbetare utförde inför sin studie framkommer 

det att intervjupersonerna läser ”alltid och överallt” (1988, s.76). Det allra vanligaste 

tillfället att läsa var dock på kvällen (1988, s.76). Det finns många olika anledningar till 
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att människor läser skönlitteratur. En av dessa är för att underhållas, en annan är att man 

läser som avkoppling. Vid ett sådant här förhållningssätt läser personen ofta utan att 

göra någon kritiskt granskning eller reflektion över det de har läst, dock så har 

personerna fortfarande en distans till det de läser och gör inga direkta paralleller till 

deras egen verklighet (1988, s.96). Över hälften av deltagarna i Hanssons studie nöjde 

sig dock inte med att läsa för enbart underhållning, utan de ville ha något mera av 

texten. Även om dessa personer inte heller uppvisade ett starkt drag av kritisk 

granskning medan de läste reflekterade de över det som stod i bok och tog aktivt 

ställning för eller emot det som stod däri (1988, s.96).          

Gunnar Hansson inleder med att presentera fyra hypoteser om varför läsare läser 

populärfiktion. Den vanligaste, enligt Hansson och den som han främst återkommer 

senare till, är att läsare läser den här typen av litteratur för att kompensera för något i sitt 

eget liv då de känner sig besvikna över något i sin vardag och genom litteratur får 

utlopp för sina känslor (1988, s. 24).  Den andra hypotesen är att läsning av en viss typ 

av litteratur – Hansson pratar uteslutande om populärfiktion eller masslitteratur, men jag 

tycker att även att vissa typer av till exempel deckare och fantasyromaner med välkända 

mönster passar in här – där uppbyggnaden av romanerna är välkända och karaktärerna 

återkommande inbjuder till en passiv läsning som inte kräver något av läsaren i form av 

bearbetning och eftertanke.  (1988, s. 24). Många av intervjupersonerna uppger också 

att de ser på sin läsning som ett utlopp för fantasi och dagdrömmar, men de lägger dock 

in en mycket vidare bemärkelse i ordet än vad forskningen gjort, och menar inte heller 

att de drömmer sig bort från någonting (1988, s. 139). En vanlig föreställning som förs 

fram i intervjuerna är att andra läser för att kompensera för något i deras egna liv, men 

inte intervjupersonen själv (1988, s. 139, 143). Detta kan vara uttryck för att man inte 

ser sin egen läsning på samma sätt som man ser andras, eller också kan det kännas lite 

pikant att erkänna att man tycker att ens egen vardag är bristfällig. Däremot så håller 

många av de intervjuade med om att läsningen uppmanar till dagdrömmar och fantasier 

och dessa verkar ha en positiv innebörd för dem (Hansson 1988, s. 145, 153). Deras 

läsning verkar inte vara något passivt utan något som stimulerar och aktiverar (1988, s. 

153).         

Den tredje vanliga hypotesen är att den här typen av litteratur manipulerar sina läsare 

och förhindrar att läsaren reflekterar över det de läst och bildar sig en egen uppfattning. 

Den sista vanliga hypotesen som Hansson nämner gäller läshastigheten, i och med att 

böckerna går så pass lätt att läsa blir det återigen svårt för läsarna att bilda sig någon 

egen uppfattning och resultatet av läsningen egentligen ingenting (1988, s. 24). 

Till skillnad från stereotypen av läsare som många kan se som en tystlåten, 

tillbakadragen och blyg person så visar forskningen att många läsare är mycket sociala 

människor och studier har även visat att de som läser även oftare tittar på teater och 

film, går på konserter och besöker museer och utställningar (Ross, McKechnie & 

Rothbauer 2006, s.22-23). Läsning av skönlitteratur kan i sig själv också vara en social 

aktivitet. Bokklubbar och bokcirklar finns i många olika former, de kan till exempel 

vara privata, anordnande av studieförbund eller bibliotek eller finnas virtuellt på 
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Internet. Andra typer av social läsning är sagostunder på bibliotek och högläsning på 

förskola och skola. Ross, McKechnie och Rothbauer tar i Reading Matters även upp en 

ytterligare form av social läsning, nämligen ”imagined communities”, vilket innebär att 

man som läsare känner en gemenskap med andra läsare, antingen i ett större 

sammanhang men det kan också innebära att man känner en gemenskap med läsare av 

en särskild författare eller en viss genre (2006, s.225).  

I en artikel publicerad 2009 i tidskriften Journal of adolescent & adult literacy 

presenterar, och Anne Gardner, Kouider Mokhtari Carla A. Reichard sin studie där de 

undersökte hur Internetanvändning och TV-tittande påverkade collegestudenters 

läsvanor. De använde sig av dagboksmetoden för att se hur 539 studenter fördelade sin 

tid mellan Internetanvändning, TV-tittande och läsning, både av litteratur de läste för 

sitt nöjes skull och för sina studier (Gardner et al 2009, s.612, 613).  De fann att 

studenterna tillbringade som mest tid på Internet, följt av läsning för deras studier, TV-

tittande och till sist läsning för nöjes skull. Studenterna var också mer benägna att 

använda Internet varje dag (95 %) medan bara 32 % angav att de dagligen läste för 

nöjes skull (Gardner et al 2009, s.614). Det kan dock vara värt att notera att ingen 

åtskillnad verkar göras vid vad studenterna gjorde på Internet, om de var där för sitt 

nöjes skull eller om det var för sina studier. Det verkar vara en kombination, vilket gör 

att det inte känns speciellt förvånande att Internetanvändingen var det som fick mest av 

studenternas tid. I studien så fann författarna också att många studenter gjorde flera 

saker samtidigt, när det kom till studierelaterad läsning rapporterade 37 % att de gjorde 

andra saker samtidigt, gällande Internetanvändning så var siffran 87 % (Gardner et al 

2009, s.614).  60 % av studenterna angav att de tyckte att det var mycket viktigt att läsa 

(Gardner et al 2009, s.617) och i studien fann författarna att tiden som tillbringandes på 

Internet inte påverkade tiden som studenterna lade ner på att läsa, varken för nöjes eller 

för deras studier skull (Gardner et al 2009, s.618). Att de personer som tycker om att 

läsa finner tiden till att läsa stämmer överens med det som Ross, McKenchnie och 

Rothbauer rapporterar; ”avid readers make time for reading” (2006, s.143).    

2.2. Några modeller rörande läsmotivation 

Tveit tar upp och diskuterar de fem olika motivationselementen för val av verk och 

läsning av skönlitteratur som först presenterade av Catherine Sheldrick Ross och Mary 

K. Chelton i deras artikel Readers advisory: matching mood and material från 2001. 

Ross och Chelton, som liksom Tveit utgår från ett bibliotekarieperspektiv, analyserade 

intervjusvar från 194 intervjuer och fann som redan nämnts fem olika element. De 

upptäckte även att den vanligaste strategien för att få en bok man skulle gilla var att 

välja en betrodd författare, medan den näst vanligaste var att gå efter genre (Ross & 

Chelton 2001, s.53). Ross och Chelton utgår från ett bibliotekarieperspektiv och deras 

artikel handlar om hur man ska kunna hjälpa låntagare att hitta rätt bok. Det första 

elementet de tar upp är just humör och vad läsarna vill få ut av boken,  lättläst ställs mot 

utmanande och familjärt mot nytt (Ross & Chelton 2001, s.52,53). Det andra elementet 

”påvirkes valget av litteratur av hvilke informasjonskilder leseren bruker for å 
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orientere seg i den litteraturen som finnes” (Tveit 2004, s.67). Läsare kan få tips och 

råd om ny skönlitteratur att läsa från en mängd olika källor, bibliotekarier är en av dem, 

medan vänner och familj och TV och filmadaptioner är ytterligare exempel (Ross & 

Chelton 2001, s. 52). Det tredje elementet är de generella preferenserna; vad personen 

gillar att läsa om när det kommer till ämne, miljö etc. Läsare använder sig också av vad 

Ross och Chelton kallar för ”quick identifiers”, de vanligaste av dessa är bokens omslag 

och baksidestext (2001, s.53). Det femte och sista elementet som spelar in när läsare ska 

välja en viss bok är hur mycket tid och pengar som man måste lägga på att dels få tag i, 

dels läsa boken. För det första måste man veta att verket överhuvudtaget finns, för det 

andra hur man ska kunna få tag i det och för det tredje måste man vara villig att lägga 

ner så mycket tid på att läsa boken som boken kräver. Till exempel så svarade vissa 

läsare att de ofta läser de böcker som de har omkring sig, just för att dessa är 

lättillgängliga (Ross & Chelton 2001, s.53). De vanligaste orsakerna till att en läsare 

valde bort en bok var att den innehöll element som läsaren inte tyckte om eller för att 

den var dåligt skriven. Det är dock värt att notera att många av läsarna tyckte att en bok 

var dåligt skriven för att den inte var skriven på ett sätt som överensstämde med deras 

personliga preferenser och inte för att den innehöll många grammatiska fel eller icke 

trovärdiga karaktärer o.s.v. (Ross & Chelton 2001, s.53).          

Den danska litteratursociologen Sven Møller Kristiansen presenterade i sin essä Former 

for accept från 1970 tre olika sätt att förhålla sig till konstverk på. Dessa diskuterar 

Tveit med avseende på läsning (Tveit 2004, s, 67–70). Dessa tre olika sätt att förhålla 

sig till en skönlitterär text är: det konformativa, det formativa samt det diversiva. Det 

konformativa, som även kan kallas det bekräftande, innebär att läsaren får sina 

föreställningar och synsätt bekräftande genom sin läsning. Detta kan ske genom att stöd 

för läsarens föreställningar finns explicit uttryckt i texten, men läsaren kan också välja 

att tolka texten så att det stämmer in med hans föreställningar. Själva boken och dess 

innehåll blir alltså sekundärt, det viktiga är hur läsaren förhåller sig till den (Tveit 2004, 

s.68-69). Man kan också ha en konformativ förhållningssätt till textens estetiska stil och 

form. Tveit nämner exemplet deckarromaner, för en läsare som förväntar sig att läsa en 

klassisk deckarroman kan det känns mycket frustrerande om boken skulle avvika från 

formulan (2004, s.69).  

Det andra förhållningssättet är det formativa som, till skillnad från det konformativa 

förhållningssättet, utmanar läsarens synsätt och värderingar (Tveit 2004, s.69, 70). En 

sådan inställning till litteratur gör det möjligt för texten att påverka läsaren och 

förhoppningsvis kunna berika läsarens materiella och andliga liv (Tveit 2004, s.69). 

Dock så kan det påpekas att inte alla synsätt och värderingar som förs fram i litteraturen 

är av godo och det formativa sättet att närma sig litteratur på borde då även kunna 

innebära att läsaren påverkas negativ.  

Kristiansens sista förhållningssätt är det diversiva, som innebär att läsaren läser för att 

drömma sig bort, göra sig fri från verkligheten och koppla av (Tveit 2004, s.69). Verket 

kanske beskriver platser och städer som läsaren gärna vill besöka, eller så identifierar 

sig läsaren mycket starkt med karaktärerna i boken. Genom att ta karaktärernas plats 
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erbjuds läsaren en verklighetsflykt, där de dessutom kan få uppleva saker och vara med 

om händelser fjärran från deras vanliga liv (Tveit 2004, s.69). Det kan kännas naturligt 

att koppla denna typ av förhållningssätt till läsning till populärlitteratur och 

formelliteratur, som deckare eller fantasy, men Tveit varnar för att göra denna koppling 

och menar att läsare kan ha ett diversivt förhållningssätt till såväl biografier som 

kokböcker (2004, s.69).  

Vilket av de här tre förhållningssätten som är ”bäst” är inte hugget i sten, och inte heller 

är de exklusiva, utan man kan till exempel ha ett diversivt förhållningssätt med inslag av 

ett formativt eller vice versa (Tveit 2004, s.70).      

Den andra modellen som Tveit tar upp är lingvisten och estetik-teoretikern Jan 

Mukarovskys fyra funktioner som konst kan ha för betraktaren, eller som i det här fallet 

läsaren. Med funktion menas i detta sammanhang det sätt som läsaren får mening från 

texten på. Texten kan delas av en omedelbar och en semiotisk funktion och dessa delas i 

sin tur upp i två funktioner i sig (Tveit 2004, s. 71). Till exempel så kan den omedelbara 

funktionen vara antingen praktisk eller teoretisk. Den praktiska funktionen innebär att 

läsaren lär sig något konkret från texten (Tveit nämner som exempel att hon lärde sig 

hur man gör en molotovcocktail i en Bröderna Hardy bok, medan undertecknad minns 

hur hon lärde sig slå en mängd knopar från en Lotta bok) medan den teoretiska 

omedelbara funktionen innebär att texten påverkar läsarens synsätt och föreställningar; 

läsaren kan ändra uppfattning i en sak eller få en uppfattning stärkt (Tveit 2004, s.71).  

De semiotiska funktionerna har att göra med texten, eller tecknen texten består av, i sig. 

De två olika semiotiska funktionerna är dels den symboliska; texten blir en symbol för 

något annat, kanske en händelse eller person i läsarens liv, läsaren kan projektera 

känslor från det ena till det andra och fokuserar på förhållandet dem sinsemellan (Tveit 

2004, s.71). Den andra semiotiska funktionen är den estetiska, som innebär att texten är 

ett förhållningssätt till verkligheten. Texten ses som ett konstverk, ett konstverk som 

står utanför och som inte behöver relateras till den verkliga världen (Tveit 2004, s.71).  

Tveit noterar dock att texter ”er sjelden entydige, og menneskene som leser, kan ha flere 

tanker i hodet samtidigt”(s. 72), vilket även innebär att en text kan ha flera funktioner 

för samma läsare. Vilken som blir den dominerade funktionen en text har för läsaren 

beror på läsarens bakgrund, vad hon söker och textens form (Tveit 2004, s.72).   

2.3.1 Presentation av Schutte och Malouffs teori  

I ett försök att förstå vad som motiverar vuxna till att läsa genomförde Nicola Schutte, 

fil.dr. och John M. Malouff, fil.dr., jur.dr. 2007 en anonym enkätundersökning bland 

220 personer i Australien. Medelåldern på respondenterna var 28 år, i undersökningen 

deltog personer mellan 18 och 77 år varav 136 var kvinnor, 80 var män och 4 valde att 

ej specificera sitt kön. 146 av dessa var dessutom studenter, medan resten kom från 

olika arbetsplatser samt sportklubbar ( Schutte & Malouff 2007, s. 472). Enkäten bestod 
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av 21 påståenden om läsning som respondenterna fick ranka 1-5 efter hur starkt de höll 

med påståendet (2007, s. 488)  

Schutte och Malouff fann vid en analys av enkätsvaren att fyra olika 

motivationsfaktorer kunde identifieras, dessa var: Reading as part of the self, reading 

efficncy, reading for recognition samt reading to do well in other realms.   

Den första faktorn reading as part of the self innebär att läsning är en väsentlig del av 

personens liv och de själva så väl som andra definierade dem som läsare och man 

relaterar till andra personer som en läsare (2007, s. 477 – 478, 482). Det var denna 

faktor som uppvisade mest variation i Schutte och Malouffs studie och de fann även att 

ju äldre respondenterna blev, desto mer verkade deras svar understryka denna 

motivationsfaktor (2007, s.483). Den andra faktorn reading efficacy berör hur lätt 

respektive svårt en person tycker det är att läsa, vad som undviks och hur stor utmaning 

en person vill ha av det den läser (2007, s. 478). Den tredje faktorn är reading for 

recognition och handlar om att få uppmärksamhet för sin läsning och hur (väl) man 

läser. Man vill få andras erkännande för sin läsning (2007, s.478). Den fjärde faktorn är 

reading to do well in other realms, läsningens funktion står utan för själva läsmomentet 

och läsningen blir ett medel och inte i sig själv ett mål, utan man läser för att uppnå 

någonting i ett annat sammanhang (2007, s.478, 483).  

De två första motivationsfaktorerna är inre motivationer, som läsare motiveras man av 

att man vill utveckla sin egen förmåga eller för att läsning tillhör deras egen självbild 

emedan den tredje är en yttre motivation då resultatet är beroende på utomstående och 

deras uppfattning. Den fjärde faller emellan dessa, då man läser för sig själv men 

samtidigt finns målet utanför läsningen (2007, s.483-484).  

Gällande läsglädje och läsning för nöjes skull korrelaterade denna mest med reading as 

part of the self följt av reading efficacy och reading to do well in other realms. Reading 

for recognition korrelaterade minst med läsning för nöjesskull, vilket stämmer överens 

med att den även var den motivationsfaktor som mest berörde yttre faktorer (2007, 

s.484). 
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3. Metod 

I denna del kommer valet av metod att presenteras och motiveras. En diskussion om 

urval och tänkbara faktorer som påverkat negativt eller positivt kommer att hållas och 

genomförandet presenteras. Sist kommer aspekter rörarande forskningsetik att tas upp.    

3.1 Val av metod 

När jag skulle bestämma mig för hur jag skulle gå till väga för att göra min studie 

använde jag mig av The SAGE handbook of online research methods från 2008. Boken 

ger en översikt över olika tillvägagångssätt för forskning på Internet och har även 

kapitel om forskningsetik med inriktning på Internet. Några av forskningssätten valdes 

bort ganska direkt då dessa inte kändes lämpliga för det material som jag ville få fram. 

Forskningsmetoder som valdes bort var bland annat virtuella fokusgrupper och 

observationer.  

Jag valde istället att göra en enkät med enbart öppna frågor, det vill säga frågor utan 

svarsalternativ. Anledningen till att jag valde detta är för att jag ville ge respondenterna 

så stor möjlighet som möjligt att själva beskriva vad, när och hur de läser och vad de har 

för motiv för sin läsning samt vad läsning av skönlitteratur har för funktioner för dem. 

Jag tycker inte det innebär några problem att enkäten inte består av förkodade 

påståenden utan att man fortfarande kan analysera respondenternas svar och se var de 

passar in i teorin.  

En av respondenterna kommenterade dock att de tyckte att frågorna var för öppna, men 

utvecklade inte varför hon tyckte det. Kanske hade de förväntat sig att det skulle ”bara” 

vara att checka för ett svarsalternativ eller så tyckte de att det var svårt att veta vad som 

efterfrågades, utan någon närmare förklaring är det egentligen omöjligt att veta. Jag 

själv finner ändock en nytta med så öppna frågor då jag inte var ute efter en möjlighet 

att kunna göra en generalisering av en läsargrupp, utan att för att se vad för motiv kan 

tänkas ligga bakom respondenternas läsning i denna relativt outforskade läsargrupp.     

Eftersom enkäten bara bestod av öppna frågor använde jag mig inte av något särskilt 

program för att genomföra undersökningen utan respondenterna fick själva välja hur de 

ville svara (mer om detta under 4.3 Genomförande). På sådant vis är undersökningen lik 

en skriftlig intervju. En skriftlig intervju kan antingen vara en så kallad ”synchronous 

interview”, vilket innebär att man ställer frågorna till respondenten i ett chattprogram 

eller liknande (Fielding, Lee & Bank 2008, s.274-275). Ett annat sätt är att göra 

”asynchronous interviews”, med det menas att man gör intervjun via email eller 

liknande och att intervjuvaren och respondenter inte nödvändigtvis måste vara vid 

datorn samtidigt (Fielding et al. 2008, s.272). Det är den sistnämnda sorten som denna 

undersökning skulle passa in under. Jag har likaväl valt att kalla undersökningen för 

enkät och de svarande kommer oftast att benämnas som respondenter.      
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3.2 Urval 

Jag satte inte upp några restriktioner för mitt urval utöver att respondenterna skulle läsa 

fanfiction. Hade jag fått en icke hanterbar mängd hade begräsningar av någon natur 

varit nödvändiga och jag funderade då på till exempel kön eller ålder. Detta blev 

emellertid inte nödvändigt då enkätunderlaget tillslut blev femton stycken. Det blev 

dock en begränsning gällande kön ändå, då det enbart blev kvinnliga respondenter vilket 

stämmer överens med teorin om att fanfiction till huvudsak är en kvinnlig hobby (se 

1.5.2 Läsare av fanfiction). Detta gör dock att en jämförelse mellan kön blir omöjlig och 

erfarenheter och förhållningssätt typiska för män – om det finns några sådana – inte 

kommer fram.     

Som alltid när det gäller enkäter kan det tänkas att vissa typer av personligheter är  mer 

benägna att svara än andra vilket kan innebära en skevhet i resultaten. Det är svårt att 

säga om en sådan skevhet existerar i mitt svarsmaterial, men det gäller att vara 

medveten om att risken finns.    

3.2.1 Val av Internetsidor 

Det finns en mängd olika fanfiction sidor på Internet, från rena arkiv till mer interaktiva 

forum och personliga hemsidor med en enda författares alster. En populär fanfictionsida 

är bloggsidan LiveJournal. På LiveJournal finns det, förutom möjligheten att ha sin 

egen sida/blogg, bli vän med andra och liknande, även möjlighet att starta så kallade 

gemenskaper (communities), där man kan lägga upp eller länka till sina egna fanfiction, 

delta i diskussioner och liknande.  

Anledningen till att jag valde just att använda mig av LiveJournal är för att den 

upplevdes som lättare att använda för mitt syfte än till exempel arkivsidor som 

fanfiction.net och archiveofourown.org samt är mer etablerad än bloggsidan 

DreamWidth, som bygger på LiveJournals källkod och därför är mycket lik. Jag 

försökte ha en bredd på de gemenskaper som jag, i brist på bättre ord, annonserade i, 

eftersom olika gemenskaper besöks av folk med olika intressen och kanske därav olika 

ålder, livsstilar och åsikter. 

När man söker efter respondenter på olika forum och gemenskaper kan det vara bra att 

ha moderatons tillstånd så att inläggen inte upplevs som så kallat ”spam” (Fielding et al 

2008, s.276). Detta har jag sökt och fått i de gemenskaper jag annonserat efter 

respondenter, dock så var det inte alla som svarade på min förfrågan.     

3.3 Genomförande av enkätstudien 

Eftersom den grupp av läsare jag ville undersöka ofta befinner sig på Internet och, mer 

specifikt, på fanfictiongemenskaper och forum är det där jag har valt att söka efter 

respondenter. Det verkar även som respondenterna själva spred den vidare, vilket 
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märktes då de i sina svar tog upp ett forum, där jag inte aviserat min enkät, medlemmars 

reaktioner på den.   

Ett problem som uppstår när man använder sig av enkäter är hur man ska få personer att 

svara. I mitt fall fick mitt inlägg på de olika gemenskaperna fungera som mitt 

missivbrev och jag försökte vara så kortfattad och koncis som möjligt och länkade 

sedan till mitt ”huvudinlägg” där mer information fanns. Det var i stort sett helt omöjligt 

att påminna personer om att svara på enkäten och efter några dagar – eller timmar på 

populära gemenskaper – hade så många nya inlägg gjorts att mitt försvann långt ner. 

Frågorna fanns tillgängliga på svenska och engelska, svenska av det naturliga skälet att 

det är mitt modersmål och det språk jag skriver uppsatsen på, engelska av det skäl att 

det är majoritetsspråket i fanfictionvärlden.    

Respondenterna kunde välja att svara på två olika sätt, antingen genom att kommentera 

på inlägget, kommentarerna var screenade, det vill säga inte synliga för någon annan än 

mig, eller genom att skicka mig ett PM, ”private message”.    

3.4 Forskningsetik 

I The SAGE handbook of online research methods behandlar ett kapitel forskningsetik 

på Internet. Mycket av det som tas upp rör virtuell etnografi och datainsamling och 

diskuterar bland annat nationalgränser och forskares osynliga närvaro i till exempel 

chattar. Mycket av det rör alltså inte undersökningen för denna uppsats, då jag enbart 

använder mig av enkäter, alltså svar som respondenterna själva uppgett.  

Vid intervju och enkätundersökningar är det viktigt att man har informerat samtycke. 

Det innebär att man informerar om vem man är men framförallt var undersökningen går 

ut på och ska används till samt att personen är frivillig till att ställa upp (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 87). Utöver informerat samtycke är konfidentialiteten viktig. 

Konfidentialitet betyder att ingen personlig data kommer att avslöjas och att enbart den 

som gör undersökningen kommer att veta vem man är (Kvale & Brinkman 2009, s. 88). 

De som har svarat på min enkät har informeras om vem jag är, vad det är jag studerar 

och vad materialet ska användas till och att det enbart är jag som kommer ha tillgång till 

materialet.      

Det är viktigt att ge respondenterna möjlighet till anonymitet. Upplever respondenter att 

han eller hon inte är anonym så kan svaren påverkas på två sätt: respondenten är mån att 

framställa sig själv i så bra dager som möjligt och anpassar svaren därefter, eller så 

väljer respondenten att inte svara alls (Fielding et al 2008, s. 218-219).   

Trots att jag gav möjlighet till att vara anonym, både utan namn och utan synbar IP-

adress, så valde alla respondenterna att svara med namn. Om detta beror på att de inte 

upplevde frågorna som särskilt intima eller om de, i och med att det ”endast” rörde sig 

om Internet alias kände sig tillräckligt anonyma ändå är omöjligt att säga. Dock kan 

nämnas att en av respondenterna bad åt andras vägnar att inga andra namn, det vill säga 
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på sådana som inte svarat på intervjun skulle vara med i uppsatsen, för att de inte ville 

ha den ”sortens reklam”.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer först respondenterna att presenteras, därefter kommer deras 

enkätsvar att presenteras, analyseras och diskuteras. Svaren kommer att jämföras med 

varandra för att hitta likheter och skillnader och för att se om det finns några 

återkommande drag i dem. Svaren kommer även att relateras till de teoretiska 

utgångspunkterna som presenterades under avsnitt 3. Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter för att undersöka om respondenterna uppvisar samma 

motivationsfaktorer för sin läsning samt liknande läsvanor som de som presenteras där 

under.  

När det gäller direkta citat från det empiriska materialet, d.v.s. enkätsvaren, kommer de 

att återges precis som respondenterna själva skrev, alltså med gemener i början av 

meningar etc. Alla svar kommer inte att presenteras som citat, utan istället kommer 

några svar att lyftas fram för att exemplifiera det som står i texten. Siffran efter citatet 

indikerar vilket enkätsvar det är hämtat ifrån.   

4.1 Presentation av respondenterna     

Det var femton personer som svarade på enkäten, samtliga av dessa var kvinnor, vilket 

stämmer överens med uppfattningen om att majoriteten av fanfictionläsare och 

fanfictionförfattare är kvinnor (mer om detta står att läsa under 2.1.1 Läsare av 

fanfiction).   

Åldern är det desto större spridning på, den yngsta respondenten uppger sin ålder till 18 

år och de äldsta respondenterna, två stycken, uppger sin ålder till 54 år. De flesta av 

respondenterna, åtta stycken, är dock mellan 20 – 30 år gamla, medan två är mellan 30 – 

40 år och en tredje uppger att hon är mellan 25 – 34.  

4.2 Presentation av enkätsvaren  

Av de femton respondenterna säger elva stycken att de läser skönlitteratur dagligen, 

några få dock med reservationer för perioder i livet då de har väldigt mycket att göra 

eller om de istället läser någon facklig tidsskrift. Av de övriga fyra respondenterna 

uppger en att de läser skönlitteratur ungefär en gång i månaden, en annan att hon läser 

ganska regelbundet – vad som nu menas med det – medan den tredje uppger att hon 

läser skönlitteratur någon gång per år och den femtonde och sista respondenten aldrig 

läser någonting annat än fanfiction. Två
4
 av respondenterna svarar att de lyssnar på 

ljudböcker, medan en tredje svarar att hon brukade göra det. De respondenter som 

lyssnar på ljudböcker gör det när de har något annat för händerna, till exempel när de 

handarbetar eller målar.   

                                                           
4
 En ytterligare respondent uppger att hon lyssnar på ljudböcker/ljudfiler, men enbart 

vetenskapliga sådana.  
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Precis som vissa respondenter säger att mängden litteratur de läser förändras beroende 

på vad som försiggår i deras liv, menar många att deras läsvanor utvecklas och 

förändras under deras liv. För flertalet respondenter har skönlitteraturen fått stå tillbaka i 

takt med att de blivit äldre och fått mer ansvarsområden och/eller mycket facklitteratur 

att läsa för utbildning eller arbete, vilket kan exemplifieras med dessa två citat:   

“I definitely read less now because I'm old and when I get home from work, I'm tired, 

and I just wanna relax in front of the tely. Also, I've developed some kind of attention 

deficit and TV allows me the opportunity to do other stuff, whereas reading is a full-

time commitment. My preferences for the kind of things I like to read have not altered 

since I was 10 :D” (4) 

“Jag läser inte lika mycket nu som när jag var yngre, för jag har mer annat att göra nu 

med skola, aktiviteter, kompisar etc.” (6) 

 För en respondent har erfarenheten dock varit det motsatta, och det var efter hon kom 

ut i arbetslivet som hon återvände till skönlitteraturen efter att inte ha läst på flera år, 

och när hon väl började läsa igen var e- och ljudböcker de format hon föredrog: 

“I have been listening to audiobooks since I finished college and started work for 

professional theatre. And my reading of other novels started back again recently when I 

got a nook. Before my nook, I didn't read anything new in over a year.” (9) 

 De flesta respondenter svarade enbart att deras läsvanor förändras på sådant sätt att de 

läste mer under sin uppväxt, men några svarar även att deras föredragna genrer har 

förändrats eller att de börjat läsa mer efter de blivit intresserade av olika ämnen. En del 

säger också att de börjat läsa betydligt mer efter det att de upptäckte fanfiction:  

“yes, increased since i got interested in philosophy and fanfic
5
” (8) 

Svaren på frågan om vilken funktion läsningen har i deras liv och frågan om vad 

läsningen ger dem, samt vilka behov den fyller glider för flera in i varandra medan 

andra respondenter har svarat helt olika på frågorna. Att det finns de som svarat likadant 

eller bara refererat till sitt föregående svar är inga problem utan en av anledningarna till 

att enkäten var utformad med så öppna frågor var för att personer kan tolka enkätfrågor 

på olika sätt och jag ville ha in ett sådant heltäckande material som möjligt.  

En intressant sak att notera är att alla respondenterna utom en uppgav att läsningen 

fyller flertalet funktioner i deras liv, medan en enbart svarade ”underhållning” på denna 

fråga. Det var ytterligare åtta som listade underhållning (för två uttryckt som ”det är 

kul”) som en funktion som läsningen har i deras liv men dessa personer listade flera 

funktioner utöver dessa också. Dessa andra funktioner varierande från att vara 

information, nyheter, exponering för andra synsätt och research (för respondenternas 

egna texter) till tidsfördriv, gör att jobbet går fortare, tar fokus från andra saker, 

                                                           
5
 Fanfic = vanligt förekommande förkortning av fanfiction 
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avslappning och underlätta till att somna till efterforskningar till nya skrivtekniker och 

en vördnad inför ord och vackra meningar:  

”Den ger underhållning och jag upplever att jag lär mig mycket av att läsa, även 

skönlitteratur. Oftast har jag en bok med mig så jag kan läsa när jag väntar/sitter på 

bussen, sitter i väntrum hos läkare etc, har tråkigt på rasten mm. En bok kan fungera 

som sällskap när man är ensam.” (6) 

”Reading allows me to relax and escape, but it may also be stimulating and may teach 

me new things” (3) 

“It feels me. It fuels me. I love words. I beautiful sentence can make me cry. I love it. I 

passes the time as well but I don't only read to pass the time” (11) 

Vid frågan om vad läsning fyller för behov i deras liv så svarade flertalet respondenter 

att det ger ett utlopp för fantasi, ger möjlighetet till att gå in i antingen en egen värld 

eller en annan värld, verklighetsflykt och eskapism. En respondent säger att hon inte 

gärna läser verk som ligger för nära hennes eget liv, då det är tillräckligt fyllt av 

problem ändå:  

“it helps me get away from the life I am living, helps me forget how hard life can be. 

Fantasy always takes me away on a journey and that is what I want to read. I don't like 

books that hit too close to home.” (9) 

Andra uppger att läsning fyller ett behov för sällskap och hjälp för att känna sig mindre 

ensam, medan en respondent hävdar att det hon läser inte bara påverkar hur hon tänker, 

tycker och talar om saker, utan även vilka personer hon umgås med. Läsningen påverkar 

alltså hennes sällskap i en konkret, reell mening emedan läsningen för andra ger 

sällskap in en mer abstrakt mening:  

”Den ger underhållning, sällskap, verklighetsflykt. Böcker som jag tycker riktigt mycket 

om påverkar mitt vardagsliv; hur jag tänker, pratar, vad jag är intresserad av, vilka jag 

umgås med.” (6) 

“The need for company and communication .(I live alone).” (3) 

Även på denna fråga återfinns saker såsom underhållning, intresse och tidsfördriv i 

svaren. 

Överstämmande med det respondenterna svarade om avslappning och nedvarvning som 

en viktig funktion och behov som läsningen fyller, svarade tio stycken respondenter att 

de oftast läser på kvällen, antingen i sängen eller innan sängdags:  

”Läsningen ger mig ro till att sova, och en egen värld.” (14) 

“Usually at night before bed.” (5) 

“Any chance I get, but most likely before I go to bed and on long journies.” (10) 
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Tre respondenter svarade även att de läser mer eller mindre under olika årstider, två 

uppgav att de läste betydligt mer under sommaren medan den tredje läste mer på våren 

och hösten (och då gärna utomhus): 

”På kvällen på vardagar, på eftermiddagen på helger, när som helst/hela tiden på 

sommaren. Jag läser fler böcker på sommaren än resten av året.” (6) 

”Jag läser mest på sommaren, då jag har mest tid över. Jag läser annars mera på 

helgerna än på veckorna, och jag läser oftast på kvällarna.” (12) 

“during the evenings if it's personal reading, during the afternoon if it's work/school 

related, late night (midnight+) for either personal or work/school, more in autumn and 

spring (outdoors)” (8) 

 Respondenten som lyssnade på ljudböcker under sitt arbete som målare svarade att hon 

lyssnade på ljudböcker i princip hela dagen och att hon dessutom läste på kvällen.  

Det var många som svarade att läsningen kan fungera som ett tidsfördriv för dem, men 

som inte nämnde detta alls på frågan om när de brukar läsa. Det är svårt att veta om det 

var för att de tyckte att de redan hade svarat på det eller om de tolkade det så att frågan 

rörde mer återkommande mönster i deras liv, och inte enstaka exempel, som till 

exempel i väntrummet innan ett läkarbesök.   

Om respondenternas svar på frågorna om vad läsningen har för funktion i deras liv och 

vilka behov den fyller ofta överlappade med varandra och många av svaren återkom så 

skiljer sig svaren på frågorna om tid, genrer och föredraget format desto mer.  

Gällande tid så skiljde sig svaren mycket. De flesta respondenterna läste varje dag men 

tidsmängden varierade från ”minst tio minuter” till ”upp till 6 timmar”. Flera av 

respondenter svarade även att lästiden skiljde sig mellan veckodagar och helger och 

tider på året, då de läste mer under helgerna och under lov och semestrar.   

Även om svaren på frågorna om favoritgenrer och vad de föredrar att läsa varierar stort 

så överlappar svaren på de två frågorna ändock varandra. Det var tänkt så att frågan om 

genrer gällde om de gillade fantasy/drama/deckare/och så vidare bäst och frågan om det 

föredragna formatet gällde fanfiction/romaner/pjäser/och så vidare, men det var några 

som ändock svarade fantasy och historiskt drama på det föredragna formatet också. Det 

som de allra flesta föredrog att läsa var skönlitteratur i form av romaner, pjäser nämns 

av en enda respondent och poesi av ytterligare en enstaka respondent.  Genrer varierar 

också de stort, från romantik till magisk realism och äventyr till drama. De två genrer 

som är populärast är fantasy och historisk fiktion, som båda återkommer fem gånger.    
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När det kommer till fanfiction så ser genrerna något olika ut och är mer specifika för 

formatet. De genrer som återfinns bland svaren för fanfiction är hurt/comfort
6
, slash

7
 

och RPF
8
.  

Det är bara två respondenter som säger sig föredra fanfiction framför traditionellt 

publicerad skönlitteratur. En av dessa läser enbart fanfiction medan en den andra säger 

att hon önskar hon kunde svarat skönlitteratur på frågan om vad de föredrar att läsa, 

men ”att det nog måste bli fanfiction”, vilket kan tolkas som ett exempel på hur 

fanfictions status är betydligt lägre än skönlitteraturen.  Det bör dock noteras att många 

inte gör någon åtskillnad på skönlitteratur och fanfiction och uppger inga separata 

genrer och/eller lästider för dem.  

Det går inte att finna något större generellt mönster gällande sambandet mellan 

läsningen av fanfiction och traditionellt publicerad skönlitteratur, utan det varierar 

individuellt. En tendens som går att se är dock att respondenterna ofta fördrar det ena 

mediet framför det andra. De som läste mycket skönlitteratur läste ofta mindre 

fanfiction och vice versa. Det verkar som om läsning av fanfiction är mer bunden till 

respondenternas intressen. Ofta har de en eller flera skönlitterära böcker som de håller 

på att läsa medan läsningen av fanfiction beror på om de för tillfället är inne i något 

speciellt fandom. 

Respondenterna får tillgång till litteraturen på varierande sätt. Det allra vanligaste sättet, 

som fjorton av femton rapporterar, är att köpa fysiska böcker i handeln. Det näst 

vanligaste sättet är dock att låna på biblioteken. Sju av respondenterna svarar att de 

lånar böcker på biblioteken, och en specificerar dessutom att hon menar både fysiska 

böcker samt e-böcker. Fyra svarade att de laddade ner böckerna från Internet och fyra 

till säger att de får tillgång till litteratur online, men det är oklart om de menar att de 

laddar ner verken eller om de läser dem på Internet. Det kan också hända att dessa 

respondenter menade fanfiction när de svarade ”online”, men utan att specificera. En 

ytterligare respondent nämner Projekt Gutenberg
9
 som ett sätt att få tillgång till 

skönlitteratur. Lånar av sambo och vänner, får i present och genom arbetet blir nämnda 

varsin gång som tillvägagångssätt att få tillgång till litteratur.       

                                                           
6
 Hurt/comfort är precis som namnet antyder historier där en karaktär utsätts för något 

trauma och får fysiska och/eller emotionella men, för att sedan tröstas av en annan 

karaktär/andra karaktärer.    
7
 Slash är en fanfictiongenre som fokuserar på romantiska och/eller sexuella 

förhållanden mellan personer av samma kön, oftast män. Om karaktärerna istället är 

kvinnor kallas det ofta för femmeslash.    
8
 RPF= Real Person Fiction (RPS= Real Person Slash), alltså fanfiction om verkliga 

personer, till exempel medlemmar i ett band, skådespelare eller sportsutövare.  
9
 Projekt Gutenberg är ett ideellt projekt där äldre litteratur vars upphovsrätt gått ut 

finns fritt tillgängligt på Internet. Det finns även variant som inriktar sig på nordisk 

litteratur och som har namnet Projekt Runeberg.  
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4.2.1  Enkätsvaren i förhållande till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter  

Precis som i studien Inte en dag utan en bok av Gunnar Hansson läser respondenterna i 

denna studie vid många olika tillfällen på dygnet och läsningen fungerar även som ett 

tidsfördriv vid vänteperioder. Likt resultatet i Hanssons studie så framträder ett tillfälle 

extra starkt då majoriteten av respondenterna läser, nämligen på kvällen (1988, s.76).  

En skillnad från resultatet i Hanssons studie är att flertalet respondenter i denna studie 

medger fritt att ett av syftena med deras läsning är eskapism, de vill glömma 

verkligheten för ett tag och fly in i en annan värld, emedan de intervjuade i Hanssons 

studie ställer sig tveksamma till att det rör sig om någon form av dagdrömmeri och 

eskapism (Hansson 1988, s. 139).   

Till skillnad från det som Ross, Rothbauer och McKechnie säger att dedikerade läsare 

gör tid för sin läsning (2006, s. 143) rapporterar respondenterna i denna studie att deras 

läsning påverkar av vad som försiggår i deras liv och att de läser mer eller mindre under 

olika perioder i livet, deras läsning av skönlitteratur och fanfiction får stå tillbaka för 

andra plikter och ansvarsområden. Dock så läser respondenterna fortfarande och ingen 

svarade att de under någon period helt gett upp att läsa för nöjes skull. En av de femton 

som svarade säger även att hon alltid ser till att läsa en egenvald skönlitterär bok 

bredvid den skönlitteratur hennes utbildning fordrar att hon läser. Hon faller alltså klart 

in under det som Ross, Rothbauer och McKenchnie säger.  

Flera av respondenterna svarade att de valde fanfictionhistorier att läsa efter författare, 

genrer, rekommendationer från andra eller fandom, vilket stämmer väl in på Ross och 

Cheltons (2001) olika motivationselement. Det enda av Ross och Cheltons fem 

motivationselement som saknas är det femte och sista, vilket rör hur svårt det är att få 

tag på verket och kostnaden för att få tag på den (2001, s.53). Eftersom fanfiction i 

huvudsak finns att tillgå grattis på Internet så är detta inte några faktorer som påverkar 

fanfictionläsare nämnvärt.     

Man kan se spår av alla av Kristiansens tre olika förhållningssätt till konst i 

respondenternas svar. Det förhållningssätt som syns minst i det insamlade materialet är 

det som Kristiansen kallar för det konformativa, som innebär att läsaren får sina 

värderingar och synsätt bekräftade av litteraturen (Tveit 2004, s. 68). Istället så syns det 

formativa synsättet desto mer. Det formativa synsättet innebär att läsaren får sina 

föreställningar utmanade av det de läser (Tveit 2004, s.69). Detta synsätt uttrycks i 

enkätsvaren genom att respondenterna säger att de läser för att få ta del av någons 

annans synsätt och för att lära sig om saker de annars kanske inte hade gjort. Det allra 

tydligaste förhållningssättet av Kristiansens tre är det sista, det diversiva som innebär att 

en person läser för att göra sig fri verkligheten (Tveit 2004, s.69). Detta uttrycks av 

respondenterna både i ren klartext, de säger att de undviker verk vars handling ligger för 

nära deras egen verklighet och som att de säger att de vill drömma sig bort, gå in i en 

annan värld. 
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Sist under avsnitt 3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter presenterades 

Schuttes och Malouffs fyra olika motivationsfaktorer för människors läsning. I Schutte 

och Malouffs studie så var motivationsfaktorn reading as part of the self den mest 

framträdande, medan det i denna studie är Schutte och Malouffs sista motivationsfaktor, 

reading to do well in other realms som är den mest dominerande. Denna 

motivationsfaktor innebär att läsningen i sig inte är målet utan ett medel (Schutte & 

Malouff 2007, s. 478). Denna motivationsfaktor syns i enkätsvaren genom att 

respondenterna säger att de läser för att få information, att lära sig nya skrivtekniker och 

att upptäcka nya saker men också att de läser för att fördriva tiden, för att kunna slappna 

av och för att fly in i en annan värld och på så vis koppla bort verkligheten för en stund.    

Den motivationsfaktor som man kunde se näst mest av i det empiriska materialet var 

den andra faktorn reading efficacy som berör hur stor utmaning läsaren vill ha en av text 

och vad som antingen väljs för att läsas eller, tvärtom, undviks att läsas. Det är 

egentligen bara en av de femton respondenterna som nämner något om hur mycket hon 

vill utmanas av texten och hon berör då inte hur stor skriftlig utmaning hon vill ha i 

förhållande till stil och tjocklek utan enbart emotionellt, då hon säger att hon inte vill 

läsa texter som handlar om sådant som ligger för nära hennes egen verklighet. 

En av respondenterna säger dock att en av anledningarna till att hon läser är för att hon 

älskar ord och meningar, men säger ingenting om hon vill utmanas språkligt av de texter 

hon läser. Ändock kan man säga att hon faller under denna motivationsfaktor, då det är 

den som mest berör de språkliga aspekterna av läsning.  

Den motivationsfaktorn som var tydligast i Schutte och Malouff, reading as part of the 

self är den som är näst minst tydlig i det empiriska materialet för den här studien. Ingen 

av respondenterna tar upp att läsning är en viktig del av deras identitet och att de främst 

relaterar till omvärlden som en läsare. Det är mycket möjligt att läsning är en viktig del 

av respondenternas liv, och det är tydligt och klart att relativt stor del av deras tid går till 

läsning, men att det är en viktig identitetsfaktor är ingenting som framgår i enkätsvaren. 

Dock så påverkar läsningen vissa av respondenternas liv genom att det influerar sättet 

de tänker på, pratar på och resonerar kring saker och ting vilket måste ses som något 

starkt knytet till Jaget.  

Det är den tredje av Schutte och Malouffs motivationsfaktorer, reading for recognition 

som syns minst i denna studies empiriska material. Man skulle till och med kunna 

sträcka sig så långt och säga att den knappt finns representerad alls. Denna 

motivationsfaktor innebär att man läser för att få uppmärksamhet och erkännande för sin 

läsning. Några av respondenterna nämner att de läser skönlitteratur för kurser på 

universitetet vilket visserligen innebär att de vill få erkännande för sin läsning (av sina 

lärare) men eftersom läsningen i sig inte är målet (utan att avsluta en uppgift/få ett bra 

betyg är det egentliga målet för denna läsning) så faller det mer under den fjärde 

motivationsfaktorn; reading to do well in other realms.   
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskningen som inte redan tagits upp under 4.2.1 Enkätsvaren i förhållande till tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter, uppsatsens syfte och problembeskrivning samt 

de tre frågeställningarna som ställdes i början av uppsatsen. Slutligen kommer val av 

teori och metod att diskuteras.  

5.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I problemformuleringen diskuterades det hur olika målgrupper och deras läsvanor 

påverkar folkbibliotekets verksamhet. Fanfictionläsare är i sig en mycket bred målgrupp 

som inte definieras av till exempel ålder, utbildning eller geografisk plats utan av ett 

gemensamt intresse som rör läsning. Det kan konstateras att fanfictionläsare är en grupp 

som faktiskt använder biblioteket, sju av femton respondenter i denna studie uppger att 

de får tillgång till litteratur genom sina lokala bibliotek.     

Uppsatsens syfte var att undersöka och titta på en specifik läsargrupp och se hur de 

förhåller sig till och använder sig av skönlitteratur i olika former och format. 

Läsargrupper som valdes var fanfictionläsare för att de i stor grad har erfarenhet av att 

läsa litterära verk som publiceras på diverse sätt, både digitalt och traditionellt trycka 

böcker av både erkända såväl som amatörförfattare. För att kunna göra detta lades en 

enkät ut på Internet, och i de femton svaren som kom in finner man en väldigt stor 

variation på hur denna målgrupp använder sig av olika format. En läste enbart digitalt 

publicerad fanfiction och en annan läste för nuvarande nästan enbart fanfiction efter att i 

flera år läst mycket annat för sin utbildning medan andra läste fanfiction mer sällan 

beroende på vilket fandom de var i för tillfället eller hur produktiva deras 

favoritfanfictionförfattare var.  Det var enbart två som svarade att de lyssnade på 

ljudböcker och detta när de arbetade eller gjorde något med händerna. Den dominerade 

formatet var tryckta pappersböcker.     

5.1.1 Frågeställning 1: När och hur läser fanfictionläsare? 

Den fösta frågeställningen var: När och hur läser fanfictionläsarna? Respondenternas 

svar visade att de flesta hade liknande läsvanor, vad tidpunkt och utförande anbelangar. 

Elva stycken uppgav att de läser dagligen, resten mer sällan, någon med årslångt 

uppehåll. Några respondenter sade att de läste i minst tio minuter, medan andra svarade 

att det kunde bli upp emot sex timmars läsning om dagen. De flesta, tio stycken, svarade 

att de läser på kvällen, antingen i sängen eller strax före sängdags. Tre stycken uppgav 

att de läser mer under vissa årstider, två sade att de läser betydligt mer på sommaren. En 

annan svarade att hon läser mest under vår och höst. En respondent uppgav att hon 

lyssnade på ljudböcker mest hela arbetsdagen, plus att hon sedan läste vanliga böcker på 

kvällen. Flera svarade att de läser mer på helger, lov och semestrar, vilket är fullt 
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förståeligt. Att man läser mer när man är ledig är ju helt logiskt, i alla fall när det rör sig 

om läsning för nöjes skull.  

Man kan även konstatera att utomstående faktorer påverkar respondenternas läsning. 

Ser man till exempel till citaten som återges under 5.2 Presentation av enkätsvaren så 

ser man att till exempel skola, TV-tittande, och andra aktiviteter påverkar 

respondenternas läsvanor, vilket är ett återkommande svar som gavs av majoriteten 

respondenter. Eftersom detta inte är en kvantitativ studie är det omöjligt att säga exakt 

hur mycket av respondenternas tid som går åt till vad, men i likhet med Gardner, 

Mokhtari och Reichards studie kan man se att respondenternas läsning påverkas av 

andra faktorer.    

Läsningen av skönlitteratur och verken i sig kan ofta bli en del av  läsarens  identitet. 

Böcker och/eller författare kan användas för att visa vem man är – eller den man vill att 

andra ska tro att man är. Vilka böcker man väljer att ha på främsta plats i bokhyllan eller 

vilka böcker man väljer att läsa på tåget på väg till jobbet är exempel på medvetna val 

man kan göra för att förmedla något om sig själv till omvärlden. Att många av 

respondenterna väljer att ta med sig böcker ut, till väntrum, kollektivtrafik osv, innebär 

att de aktivt väljer att signalera till omvärlden att de läser och vad de läser.  

5.1.2 Frågeställning 2: Vilka motiv har fanfictionläsarna för 

sin läsning? 

I svaren på den empiriska undersökningen framkommer det en mängd olika motiv som 

respondenterna har för sin läsning. Läsningen blir ett sätt att slappna av, vilket uttryckts 

i klartext av en del av respondenterna och som framkommer hos andra genom deras 

vana att läsa på kvällen/ i sängen. Ett annat framträdande motiv är att läsningen används 

som en form av eskapism. I läsningen finner respondenterna en chans att fly in i en 

annan värld. Andra motiv som respondenterna anger för sin läsning är att de vill lära sig 

någonting, få information och introduceras till nya skrivtekniker. Andra motiv som 

finns för respondenternas läsning är att det är underhållande, ger utlopp för ens intressen 

och får tiden att gå.    

Respondenternas motiv för sin läsning har redan diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter under 4.2.1 Enkätsvaren i förhållande till 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Man kan konstatera at respondenterna 

använder sig av läsning av skönlitteratur och fanfiction som stöd och hjälp för i stort sätt 

alla delar av deras liv. Läsningen har inte bara blivit ett sätt att lära sig nya saker och får 

ny information utan även för att klara av vardagen och få tröst och stöd eller bara 

slappna av. Respondenterna är alltså inte bara beroende av sin läsning för mera konkreta 

delar av deras liv, såsom att lära sig nya skrivtekniker, utan även mer abstrakta, mentala 

delar.  
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5.2 Reflektioner över val av metod och teori 

Något som det hade varit intressant om det funnits med på enkäten är nationallitet. Även 

om det var en medveten handling att inte begränsa mitt urval till någon nationalitet så 

hade det varit intressant att se var respondenterna kom ifrån och om det stod att finna 

några skillnader och likheter knutna till geografisk plats (även om det så klart hade varit 

ett allt för litet urval att basera några generaliseringar på). En fråga som skulle kunnat 

preciseras mer var frågan om tid, om den hade efterfrågat svar i någon speciellt format, 

till exempel hur många gånger/vecka, hade det kanske varit lättare att jämföra. Det är 

dock inte säkert att alla respondenter hade svarat så, och kanske skulle en för 

specificerad fråga gjort så att de inte svarat alls.  

En annan intressant aspekt om metoden, närmare bestämt var frågorna fanns tillgängliga 

och hur de besvarades, är jargongen de besvarades på. En del av enkäterna besvarades 

med propert språk och grammatik, antingen på engelska eller svenska, medan andra svar 

på enkäterna innehöll många förkortningar och så kallade emoticons/smileys. En del av 

förkortningarna är inte typiska för fanfictionvärlden utan för Internet i stort medan andra 

var med specifika. Även om jag inte hade några problem att förstå svaren (antingen för 

att jag redan kände till uttrycket eller för att det återfanns i litteraturen) så tvivlar jag på 

att respondenterna hade svarat på samma sätt om de hade fått enkäten hemskickad med 

posten.  

Relaterat till ovanstående är att även om respondenterna inte kände mig så är mitt konto 

på LiveJournal inte nytt vilket så klart kan ha påverkat både att de valde att svara – eller 

att inte svara – samt det sätt de valde att svara på. Även om det framkom klart och 

tydligt vad enkäterna var till för är det möjligt att det inte kändes lika officiellt som det 

kunde ha gjort.  

Detta till trots så vill jag fortfarande hävda att detta var bästa sättet att göra enkäterna 

på, då det allra viktigtaste är att den var där fanfictionläsarna är. Hade det varit en större 

studie hade man kunnat utsträcka undersökningen till flera sidor på Internet, och även 

på ett annat sätt kunnat påminna om enkäten på ett sätt som inte upplevs som 

”spamming” och irriterande.  

När det kommer till teorin fanns det flera vägar jag kunde ha gått. Det som var mindre 

bra med Schutte och Malouffs teori var att den var så pass kort och koncist förklarad att 

den kan upplevas som något torftig. Detta till trots så täcker den in många spektrum av 

varför människor läser. Dock så hade teorin det problemet att den bara behandlade en av 

studiens frågeställningar, vilket var anledningen till att avsnittet med tidigare forskning 

och avsnittet med teoretiska utgångspunkter slogs ihop. Jag ser inga problem med detta 

och det gick bra att göra studien på detta sätt.    

Det hade dock varit intressant att göra studien med en enda och mer väletablerad 

analytisk modell för att på så viss kunna jämföra resultaten med andra studier. Å andra 

sidan så är det intressant att använda relativt ny och okänd teori för att göra analys och 
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på så viss bidra till en bredd och utveckling inom forskningen, särskilt eftersom det 

område som studeras i denna uppsats är så pass ostuderat, speciellt inom biblioteks– och 

informationsvetenskap.            
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Bilagor 

Enkätmall på svenska: 

Ålder 

Kön 

Sysselsättning 

Hur ofta läser du skönlitteratur?  

Hur ofta läser du fanfiction 

Vilken/vilka är din favorit genre(r)?  

Lyssnar du på podfics och/eller ljudböcker? I vilka situationer?  

Hur får du tillgång till litteratur? (Köper/nedladdning/presenter/bibliotek)  

Vad läser du helst? 

Hur mycket tid tillbringar du på att läsa? Får en viss typ litteratur mer tid än andra?  

Vilken funktion/vilka funktioner har läsningen i ditt liv? 

Vad ger läsningen dig? Vilka behov tillsfredställer den? 

När läser du – på dagen/veckan/året?  

Har dina läsvanor (hur mycket du läser, vad du läser osv) förändras över tid 

Om ja, varför?/ 

Diskuterar du det du läst med andra? Med vem, online eller off-line 

Något ytterligare du vill tillägga?  

Enkätmall på engelska 

Age 

Gender 

Occupation 

How often do you read fiction? 

How often do you read fan fiction? 

What is your favourite genre(s)? 
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Do you listen to podfics and/or audiobooks? In what situations? 

do you get access to literature? (Buy/download/gifts/library) 

What do you prefer to read?  

/How much time do you spend on reading? Do you spend more time on a certain kind of 

literature?   

What function(s) do reading serve in your life?   

What do reading bring to your life? What needs does it satisfy?    

When do you read – during the day/week/year? 

Have your reading habits (how much you read, what you read etc.) changed over time? 

Om ja, varför?/If yes, why? 

Do you discuss what you have read with others? With whom, online or off? 

Anthing else you want to add? 

 


