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Abstract: Youths is described by the libraries as a group that 

is hard to reach because they are in between the 
children´s and the adult section. It creates an 
insecurity amongst librarians as they lack 
knowledge of what the youths are interested in 
reading. The purpose of this thesis is to study 
teenage boys to get an understanding for what 
affects their choices of literature. This has led to 
research questions dealing with what factors that 
affects them. The reading of teenage boys has been 
researched for many years and the discussion has 
been about whether their reading has decreased or 
increased. To examine what affects their choices of 
literature, semi structured interviews was held with 
four read motivated teenage boys between17 -19 

years old. The interviews has been held at two upper 

secondary schools in western Sweden. In the 

qualitative content analysis of the empirical material, 

Aidan Chambers model the reading circle been 

used. The result has been compared with previous 

research on how youths choose literature. The 

teenage boys in this study primarily use the Web for 

literature tips, but they also get literature tips from 

friends. The empirics showed that teenage boys 

preferred different media format when they read. 

The factors that affected their choices was 

knowledge, entertainment, escapism and 

experiences. The teenage boys felt that the library 

didn’t always have the literature that they were 

asking for.  

Nyckelord: Tonåringar, pojkar, litteraturval, läsvanor, läsning, 

bibliotek 



 

 

Innehåll 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMFORMULERING ......................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 3 
1.4 CENTRALA BEGREPP ............................................................................................................... 3 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................. 4 

2.1 VARFÖR LÄSER UNGDOMAR OCH SPECIELLT POJKAR?..................................................................... 4 
2.1.1 Pojkar ................................................................................................................. 5 

2.2 UNGDOMARS OCH POJKARS VAL AV LITTERATUR ........................................................................... 6 
2.2.1 Pojkar ...................................................................................................................... 7 

2.3 UNGDOMARS VAL AV MEDIEFORMAT ......................................................................................... 8 
2.4 UNGDOMARS OCH POJKARS RELATION TILL BIBLIOTEKET................................................................. 8 

2.4.1 Pojkar ...................................................................................................................... 9 

3 TEORI - LÄSANDETS CIRKEL .......................................................................................... 9 

3.1 ATT VÄLJA .......................................................................................................................... 10 
3.2 ATT ”LÄSA” ........................................................................................................................ 11 
3.3 REAKTION/RESPONS ............................................................................................................ 11 
3.4 VUXENSTÖDET .................................................................................................................... 12 

4 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ........................................................................... 12 

4.1 SEMISTRUKTURERADE INTERJUVER .......................................................................................... 13 
4.2 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................ 13 
4.3 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS ............................................................................................... 13 
4.4 URVAL ............................................................................................................................... 14 
4.5 ETISKA PRINCIPER ................................................................................................................ 15 

5 RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................. 15 

5.1 ATT VÄLJA .......................................................................................................................... 15 
5.2 ATT ”LÄSA” ........................................................................................................................ 17 
5.3 REAKTION/RESPONS ............................................................................................................ 18 
5.4 VUXENSTÖDET .................................................................................................................... 20 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATS ....................................................................................... 21 

6.1 HUR GÅR TONÅRSPOJKAR TILLVÄGA NÄR DE VÄLJER LITTERATUR FÖR DET LUSTFYLLDA LÄSANDET?........ 21 
6.2 VARFÖR VÄLJER DE DENNA LITTERATUR OCH VAD VILL DE UPPNÅ MED SIN FRITIDSLÄSNING? ............... 23 
6.3 HUR FÖRHÅLLER SIG TONÅRSPOJKAR TILL BIBLIOTEKEN?............................................................... 24 

7 REFLEKTION OCH VIDARE FORSKNING ....................................................................... 24 

8 REFERENSLISTA .......................................................................................................... 26 

BILAGA 1 .......................................................................................................................... 29 

INTERVJUGUIDE: ........................................................................................................................ 29 



1 

 

1 Inledning  

Minskar läsningen bland tonårspojkar eller är det bara en myt? Burman skriver 

i sin artikel i Svenska Dagbladet: “Pojkar halkar efter flickor i läsförmåga visar 

mätningar, men forskare menar att larmrapporterna är överdrivna och riskerar 

att befästa myten om icke-läsande pojkar” (Burman, 2018). I artikeln hänvisar 

Burman till Asplunds forskning om unga mäns läsning där han kommit fram 

till att tonårspojkar visst läser men att det är viktigt att de får rätt 

förutsättningar. Vidare redogör hon för hur Asplund påvisar att många av 

pojkarna har en snäv inställning till vad läsning innebär, till exempel när de 

lyssnar på en ljudbok så tänker de inte på det som läsning (Burman, 2018). 

      

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det att folkbiblioteken ska främja läsning 

bland barn och ungdomar utifrån deras behov samt förutsättningar. Det är även 

något international Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 

2018) lyfter fram, de skriver att barnbibliotekets centrala uppgift är att främja 

läsandet såväl som litteraciteter hos barn och ungdomar. I Demokratins 

skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi (Fichtelius, Persson & 

Enarson, 2019) beskrivs det hur viktigt det är att folkbiblioteken gör medvetna 

val när de köper in böcker för att främja läsningen och poängterar att i samband 

med dessa ska de utgå från att individer har olika förutsättningar samt behov 

(Fichtelius et al., 2019). Det har däremot enligt Hedemark (2018) visat sig att 

ungdomar är en svår grupp för biblioteken att nå då de varken tillhör barn- eller 

vuxenverksamheten. Rothbauer (2018) kommer fram till samma sak i sin 

studie, där hon ser att ungdomar upplever det svårt att hitta intressanta böcker 

att läsa samt att biblioteken och bibliotekarierna inte upplevs kunna vara till 

någon hjälp (Rothbauer, 2018).  

 

Vi anser att det är viktigt att, i likhet med det Burman (2018) beskriver, inte 

befästa myten om att tonårspojkar inte läser utan istället fokusera på att de 

läser.  Utifrån det Fichtelius et al. (2019) poängterar ovan om betydelsen av att 

skapa rätt förutsättningar för pojkars läsning anser vi viktigt att få en ökad 

kunskap om den här användargruppen. Enligt oss kan det många gånger vara 

problematiskt för en bibliotekarie att möta tonårspojkar behov då de har för lite 

kunskap om den här användargruppen. Det är någonting som även 

framkommer i ovannämnda studie av Hedemark (2018) och Rothbauer (2018). 

Vi anser därmed att det är viktigt att studera tonårspojkar som läser på sin fritid 

för att få kunskap om varför de läser samt hur de går tillväga vid val av 

litteratur. 

1.1 Problemformulering 

Folkbiblioteken ska särskilt uppmärksamma barn och ungdomar och 

därigenom verka för att stimulera deras läsintresse samt stödja deras 

språkutveckling vilket påtalas i 8 § bibliotekslagen (SFS, 2013:801). I 

anslutning till det bibliotekslagen skriver, poängterar Enarson, Fichtelius, 

Hansson, Klein och Persson (2017), att regeringen fortsättningsvis vill ge 

folkbiblioteken mandat att utveckla läsningen bland barn och ungdomar. 

Enarson et al. skriver att folkbiblioteken även ska ta hänsyn till ungdomar 

mellan 13–25 år och inte enbart till de yngre barnen för att stimulera till läsning 
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(Enarson, et al., 2017). I bibliotekslagen 1 § (SFS, 2013:801) beskrivs att 

skolbibliotek är en del av allmänna biblioteksväsendet samt allt i denna lag 

berör alla de allmänna biblioteken. Vidare står det i 2 § att biblioteken ska 

bidra till litteraturens ställning samt främja kunskapsutveckling 

(Bibliotekslagen, SFS, 2013:801).  

 

Ovanstående lagstiftning visar på att både folkbibliotek och skolbibliotek ska 

verka för att främja läsning hos barn såväl som hos ungdomar och en följd av 

det blir att det ingår i bibliotekariens arbetsuppgifter. Hedemark (2018) 

beskriver hur ungdomar generellt är en problematisk grupp som är svår att nå 

då de varken tillhör barn- eller vuxenavdelningen. Det finns därmed en risk att 

de hamnar utanför den vanliga verksamheten på biblioteken (Hedemark, 2018). 

Howard (2011) lägger i sin studie fram att det finns för lite kunskap om vilka 

faktorer som påverkar tonåringars val av litteratur. Vidare belyser Howard hur 

en förståelse för hur tonåringar väljer litteratur kan hjälpa biblioteken att 

utveckla sin verksamhet mot den här användargruppen (Howard, 2011). 

Andersson (2015) analyserar läsvanor utifrån tonårspojkars perspektiv till 

skillnad från Hedmark (2018) och Howard (2011) vilka belyser det utifrån ett 

ungdomsperspektiv. Andersson (2015) beskriver i sin studie att en okunskap 

om vad tonårspojkars val av litteratur påverkas av kan få konsekvenser för 

deras läsning.  Han redogör även för hur en ojämn fördelning mellan manliga 

och kvinnliga bibliotekarier påverkar utbudet av litteratur på biblioteken. 

 

Vi ser att det finns en brist i forskning kring tonårspojkars val av litteratur. 

Mycket av befintlig forskning har berört frågan om att tonårspojkar läser 

mindre än tonårsflickor, varför de inte läser eller så har tonåringar forskats 

kring som en enhetlig grupp. Därmed går det att konstatera att det finns ett 

glapp i forskningen om tonårspojkars läsvanor vilket gör det värt att studera 

som ett vetenskapligt problem. Utifrån det vi nämnt ovan angående att 

biblioteken särskilt ska uppmärksamma ungdomar men att det samtidigt finns 

en okunskap om vad tonårspojkars val av litteratur påverkas av gör att detta 

ämne även är viktigt att undersöka som ett professionellt problem.  

 

Vi ämnar därmed att undersöka tonårspojkar som läser för att få mer kunskap 

om varför de läser samt hur det går till väga när de väljer litteratur i sitt 

lustfyllda läsande. Anledningen till att vi väljer denna målgrupp är att vi 

bedömer att vi kan få mer relevant kunskap och därmed en djupare förståelse 

för deras läsvanor. Vi ämnar även att undersöka tonårspojkars syn på 

biblioteket då den kunskapen kan vägleda biblioteken och bibliotekarierna i 

planeringen av sin verksamhet för att stötta tonårspojkars läsning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen har vi som syfte att få en större förståelse för läsmotiverade 

tonårspojkars lustfyllda läsning. Utifrån det vi beskrivit ovan, att det finns en 

okunskap bland bibliotekarier om vad tonårspojkar läser, har vi även som syfte 

att få en förståelse för hur tonårspojkar ser på biblioteken. Syftet har lett fram 

till följande forskningsfrågor:  

 

 

Hur går tonårspojkar tillväga när de väljer litteratur för det lustfyllda läsandet? 
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Varför väljer de denna litteratur och vad vill de uppnå med sin fritidsläsning? 

 

Hur förhåller sig tonårspojkar till biblioteken? 

 
 

1.3 Avgränsningar 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva de olika avgränsningar vi gjort inom 

ramen för den här studien. De avgränsningar vi anser är relevanta att beskriva 

är: bibliotek, tonåringar samt fritidsläsning.  

 

Inom ramen för den här studien har vi valt att avgränsa oss till folk- och 

skolbibliotek i väst Sverige när vi undersöker tonårspojkar relation till 

bibliotek. Anledningen till att vi valt att använda de här två 

biblioteksverksamheterna är att de har som uppdrag att arbeta läsfrämjande 

vilket är relevanta i förhållande till vår målgrupp.  

   

I den här studien har vi vänt oss till tonårspojkar mellan 13 och 19. 

Anledningen är att det saknas insikt om vad den här användargruppen läser. Vi 

har även valt att avgränsa oss till att studera tonårspojkar som läser på sin fritid 

då vi anser att det kan ge oss mer relevant kunskap om deras litteraturval. 

 

I vår uppsats har vi valt att studera vad tonårspojkar läser på sin fritid. I studien 

har vi avgränsat oss till fritidsläsning vilket är något som sker när 

tonårspojkarna själv väljer litteratur i motsats till skolan, då läraren bestämmer 

vad som ska läsas. Under sin lediga tid väljer tonårspojkarna själva vad de vill 

läsa och när de vill läsa samt i vilket format litteraturen ska läsas.  

 

 1.4 Centrala begrepp 

I det här avsnittet kommer via att presentera de begrepp vi anser är 

betydelsefulla för den här studien. De begrepp vi anser är relevanta är: 

ungdom, litteratur, genre samt lustfylld läsning.  

 

Ordet litteratur kommer från latinet littera och betyder bokstav, uppger 

Bergsten och Elleström (2004). De menar vidare att litteratur är allt som är 

ihopsatt av bokstäver från alfabetet och därmed allt som är nedtecknat i skrift. 

Bergsten och Elleström (2004) problematiserar begreppet med att även den 

gamla, muntliga såväl som folkliga poesin som förmedlades genom sång hör 

till litteraturen. De inräknar även den visuella formen som film då dialogen 

samt dramat står den litterära genren nära vilket förkroppsligas som skriven 

text genom att den emellanåt ges ut i bokform (Bergsten & Elleström, 2004). 

När vi i den här studien använder begreppet litteratur avser vi både skönlitterär 

litteratur, poesi samt fackböcker. Litteraturen kan presenteras både som tryckt 

material och digitalt, tillexempel e-böcker. 

  

  

Med lustfylld läsning avser vi inom ramarna för den här studien den läsning 

som är frivillig samt fri från yttre krav. Lindsköld beskriver i sin rapport att det 
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lustfyllda läsandet är något ungdomar gör självmant, både i skolan såväl som 

på fritiden (Lindsköld, 2015). 

 

2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet har vi för avsikt att ge en presentation av tidigare forskning 

som är relevant för vår studie. Kapitlet kommer att delas in i fyra delar: Varför 

läser ungdomar och speciellt pojkar? Ungdomars och pojkars val av litteratur, 

Ungdomars val av medieformat samt Ungdomars och pojkars relation till 

biblioteket. Det visade sig att tonårspojkar och läsning är ett område som är lite 

forskat kring, det som finns behandlar tonårspojkars läsning i relation till 

tonårsflickor samt varför tonårspojkar inte läser. Med anledning av att det finns 

en brist i forskningen kring vårt ämne har vi valt att under de olika temana ta 

upp vad forskningen säger om ungdomar generellt samt vad de skriver om 

pojkar generellt. Undantag är Ungdomars val av medieformat där vi endast 

kommer att presentera vad som skrivits om ungdomar generellt med anledning 

av att det inte fanns någon forskning kring pojkar och medielandskapet. Under 

Ungdomars val av medieformat kommer vi att redogöra för vad den tidigare 

forskningen skriver om vilka format ungdomar använder när de läser men även 

varför de väljer att använda dem. Anledningen till att vi väljer att ta med det 

här är att formatet kan vara en aspekt som påverkar valen av litteratur. I 

Ungdomars och pojkars relation till biblioteket kommer vi att presentera vad 

forskningen säger om hur ungdomar och pojkar ser på biblioteket men även hur 

de använder det. Det är viktigt att få en förståelse för bibliotekens roll i relation 

till ungdomars och pojkars val av litteratur. 

 

2.1 Varför läser ungdomar och speciellt pojkar?  

Ungdomar använder sig av mediala och fiktiva förebilder för att växa som 

människa såväl som att utveckla sitt tänkande (Lalander & Johansson, 

2017).  Det här har även Rothbauer (2018) kommit fram till då hon beskriver 

hur ungdomar skapar relationer till fiktiva världar och karaktärer för att 

utforska sig själva samt hur ett lustfyllt läsande kan vara till stor hjälp. 

 

Anledningen till att ungdomar väljer att läsa litteratur beror på att det är en 

form av verklighetsflykt där de kan försvinna bort till en annan värld och 

lämna vardagen, de läser också för att koppla av samt för nöjes skull enligt 

Hedemark (2018) och Rothbauer (2006). Appleyard (1994) anser att ungdomar 

söker sig till litteratur som ger dem insikter om livets mening, nya förståelser 

och värderingar om sig själva såväl som om sin omvärld men också sanningar 

hur de ska leva sina liv. Han redogör vidare att genom läsningen skapar 

tonåringarna sin identitet vilket bidrar till att de lär sig att förstå sig själva. 

Utöver detta anser Appleyard (1994) att läsningen bidrar till att ungdomar 

finner sin plats i tillvaron genom att litteraturen väcker tankar och funderingar. 

Ungdomar väljer gärna litteratur som de kan relatera till samt är förankrad i 

verkligheten, exempelvis biografier och litteratur som handlar om ett speciellt 

ämne. När litteraturen bygger på verkligheten gör det att innehållet blir mer 

seriöst och verklighetsförankrat, vilket avspeglas i ungdomarnas egna 

erfarenheter samt att de kan sätta sig in i olika skildringar i berättelsen. 
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Ungdomarna upptäcker också att världen är komplicerad och den kan ibland 

upplevas som skrämmande vilket speglas i hur de väljer böcker, om 

exempelvis svåra sjukdomar, död eller psykisk sjukdom (Appleyard, 1994). 

  

Ungdomarna fick genom litteraturen bekanta sig med nya personer som de 

upplevde förstod dem och breddade deras syn på världen omkring dem vilket 

bidrog till att tonåringarna fick en större förståelse för sig själva samt sin 

omvärld (Rothbauer, 2006). Appleyard (1994) skriver att ungdomarna får 

insikt om att det finns något i texten som talar till dem, något som har en dold 

mening. Han menar vidare att de får möjlighet att tänka till på vad berättelsen 

egentligen handlar om samt vad författaren har för avsikt med texten vilket 

ungdomarna uppfattar som att det finns mer än bara berättelsen (Appleyard, 

1994). 

2.1.1 Pojkar 

Svensson (1989), som forskat om barn och ungdomars läsning, anser att allt 

eftersom barn utvecklar sin personliga läsförmåga blir läsning ett sätt att 

komma över information om sin omvärld samt att de ökar intresset för 

verklighetstrogen substans i litteraturen. Han menar vidare att för pojkar 

uttrycker det sig i ett intresse för det som är mystiskt och obekant något som 

avspeglas i den litteratur som de väljer att läsa (Svensson, 1989). 

Wicks (1995) som gjorde en studie på tonårspojkars läsvanor, kom fram till att 

varför pojkar läste var dels för nöjes skull och för att koppla av samt för att 

utveckla sig själva. Weih (2008) som studerat pojkar läsning utifrån en 

läsecirkel fann också att pojkarna såg läsningen som ett nöje. De uttryckte 

också att det var en trevlig fritidssysselsättning så väl som att det var 

underhållande vilket de uppfattade bidrog till att de mådde bra. I Wicks (1995) 

studie framkom vidare att läsningen var en viktig verklighetsflykt för pojkarna 

vilket bidrog till att deras fantasi utvecklades. Detta var något som också Boltz 

(2007) upptäckte i sin forskning att pojkarna kunde tänka på något annat men 

också att de lärde sig något genom att läsa. Många pojkar såg läsning som ett 

sätt att tillgodogöra sig ny kunskap vilket även Weih (2008) fann i sin 

undersökning, pojkar såg läsningen som ett sätt att lära sig nya saker och 

samtidigt läsa om riktiga platser och människor. Det framkom vidare i studien 

att pojkarna såg läsning som ett utbildningstillfälle samt ett sätt att förbättra 

betygen.  

Läsning bidrog också till att pojkarna utvecklades som människor samt att de 

lärde sig att förstå sin omvärld vilket framkommer i Wicks (1995) studie. Det 

framkommer vidare i hans studie att pojkarna var överens om att läsningen fick 

dem att tänka till och att realismen i litteraturen var en hjälp för dem att förstå 

andra människor.  Något som framkom i både Wicks (1995) och Weih (2008) 

undersökningar var, att varför pojkarna läste, berodde på att det utvecklade sin 

fantasi och att författaren engagerade dem samt att det fanns överraskningar 

och humor i litteraturen. Detta var något som även kom fram i Wilhelms 

(2001) text där han hävdar att pojkar prioriterar litteratur som erbjöd humor, 

intressant fakta samt gav dem nya perspektiv, som de upplevde var 

stimulerande och kunde överföras i olika sociala sammanhang. 
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2.2 Ungdomars och pojkars val av litteratur 

Lalander och Johansson (2017) poängterar hur viktigt det är att inte se 

ungdomar som en homogen grupp utan att det finns olika ungdomsgrupper. 

Enligt Johansson (2017) befinner sig ungdomar i en övergångsfas mellan att 

vara barn och vuxen vilket innebär att de har många existentiella frågor. 

Lalander och Johansson (2017) beskriver hur ungdomar utvecklar sitt sätt att 

tänka i relationer till andra individer i sin närhet men även hur de i dessa 

relationer kan växa som människa.  

 

Ungdomars val av litteratur påverkas av de människor samt den miljön som 

finns omkring dem. Det kan också yttra sig i måsten och förväntningar från 

andra personer i deras omgivning, vilket påtalas av Chambers (2011) och 

Andersson (2015). Valen utgår ofta från ungdomarnas egna erfarenheter. Det 

visar sig att de väljer att läsa litteratur utifrån de författare som de tidigare läst 

samt tyckt om vilket Merga och Roni (2017) förklarar med att ungdomarna 

föredrar att göra trygga val. Ungdomar väljer också att läsa bokserier, vilket 

Merga och Roni (2017) samt Maynard, Mackay och Smith (2008) hävdar i sina 

studier beror på att de redan vet vad som förväntas av boken samt att de känner 

karaktärerna. Dilemmat med att läsa bokserier eller endast läsa sin 

favoritförfattare kan vara att ungdomarna får perioder när de inte läser alls i 

väntan på nästa bok av favorit författaren eller nästa bok i bokserien. Det 

påvisar enligt Merga och Roni (2017) att det bör finnas personer i 

ungdomarnas omgivning som kan rekommendera annan litteratur att läsa under 

tiden.  

 

Ungdomarnas förmåga att förstå olika texter har en betydande orsak till hur de 

väljer litteratur. I Merga och Ronis (2017) studie framgår det att många 

ungdomar väljer att läsa några slumpmässiga sidor för att undersöka om boken 

kan vara något för dem. De valde bort boken om innehållet var för svårläst 

eller inte motsvarade deras intresse. Studien visar att ungdomar också väljer 

litteratur utifrån bokomslaget.  I både Hedemark (2018) såväl som i Merga och 

Ronis (2017) undersökningar visar att färg, titel samt texten på baksidan av 

boken hade betydelse när de valde litteratur. Maynard et al. (2008) fann i sin 

studie att ungdomar förväntade sig att ett bokomslag skulle vara framträdande 

med en ljus och passande layout för att boken skulle väljas. Ungdomars 

fritidsintressen var också en faktor som påverkade vilken litteratur de valde 

påtalar både Maynard et al (2008) samt Merga och Roni (2017), de kom också 

fram till att genren spelade en viktig roll. Maynard et al (2008) samt Merga och 

Roni (2017) upptäckte i sina studier att många ungdomar blev inspirerade att 

välja litteratur efter att ha sett en film som baseras på en bok som de sedan ville 

läsa. Ungdomarna fick också sina tips från internet, vilket kunde innebära allt 

från recensioner såväl som vanliga boktips till personer som de följde eller såg 

upp till och som läste en viss bok (Hedemark, 2018; Maynard et al, 2008). I 

Maynards et al (2008) studie framkom det att familjemedlemmar påverkade 

ungdomarnas litteraturval vilket visade att det var främst mödrarna de lyssnade 

mest på.  

 

Ungdomar har olika smak när det gäller genrer. De flesta ungdomar väljer 

klassiska genrer som fantasy-, äventyr-, humor eller romantisk litteratur samt 

nyare genrer som dystopier (Rothbauer, 2018). Hedemark (2018) fann i sin 

studie att ungdomar också föredrog självbiografier och verklighetstrogen 
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litteratur samt klassiker. Motivationen till läsning är en drivkraft när man väljer 

litteratur vilket Hedemark (2018) påtalar. Hon upptäckte att en av hennes 

respondenter läste mest facklitteratur i skolan men inte på sin fritid då 

skönlitterär litteratur var mer lustfyllt, medan en annan respondent läste helst 

faktaböcker både i skolan och på fritiden eftersom det var allmänbildande.  

2.2.1 Pojkar 

Pojkars intressen och hobbyers är något som styr många pojkars val av 

litteratur.  Rydsjö och Elf (2007) skriver hur pojkars specialintressen påverkar 

deras val av litteratur, de tar sin undersökning som exempel upp djur, natur 

samt sport. Boltz (2007) har i sin studie kommit fram till något liknande då han 

ser hur pojkar efterfrågar böcker som handlar om sport, motorcyklar och 

dinosaurier. I studien anger 31 % av respondenterna ordet intressant i relation 

till vad som motiverar deras val (Boltz, 2007). Böckernas utseende är viktigt 

för pojkar när de väljer litteratur, de tittar på böckernas omslag, fram såväl som 

baksida (Boltz, 2007; Molloy, 2007). Det är inte bara böckernas utseende som 

påverkar valet utan även textens uppbyggnad. Wilhelm (2001) beskriver hur 

många pojkar föredrar att läsa korta texter med anledning av att det snabbare 

gav ett synligt resultat. Wilhelm (2001) kan se något liknande i sin studie där 

det finns pojkar som efterfrågar enklare texter att läsa. Arnell Rickardsson och 

Norén (2003) beskriver hur pojkar vänder sig till andra för att får tips på böcker 

att läsa. De har i sin studie sett att vänner är en stor inspirationskälla men även 

hur de blir inspirerade av andras boktips och bokrecensioner. En respondent i 

deras studie beskriver hur hen vänder sig till en pärm på biblioteket där andra 

har satt in sina bokrecensioner (Arnell Rickardsson & Norén, 2003). Det finns 

ett flertal böcker som filmatiseras och det här är något som har betydelse för 

hur pojkar väljer när de ska hitta något att läsa. Boltz (2007) visar på det då han 

framlägger i sin studie hur släppet av en ny Harry Potter film fick en betydande 

roll för att pojkar valde att läsa fantasy. 

 

Boltz (2007) samt Rydsjö och Elf (2007) beskriver att pojkar väljer litteratur 

utifrån deras intressen. Merisuo‐Storm (2006) beskriver hur pojkar tycker om 

att läsa böcker med ett speciellt syfte, som till exempel ger information om 

något samt som kan hjälpa dem själva eller andra.  Boltz (2007) kommer fram 

till samma sak då han i sin studie beskriver hur pojkar har ett stort intresse av 

att läsa texter som har ett informativt innehåll. Enligt Merisuo-Storm (2006) 

läser pojkar det som de klassificerar som pojkböcker och att de starkt tar 

avstånd från den så kallade tjej litteraturen. Hon beskriver hur hon såg att en 

pojke valde en bok om Skönheten och odjuret och hur han fick pikar från andra 

pojkar som ansåg att det var en tjej bok. Det här ledde till att pojken ställde 

tillbaka boken och valde en annan bok, som var accepterad som pojkbok. 

Marinak och Gambrell (2010) noterar i sin studie hur det finns kraftiga 

synpunkter hos pojkar angående vad som är pojk respektive tjej litteratur. 

Böcker med humor, cliffhangers samt korta kapitel är litteratur som enligt 

Merisuo-Storm (2006) särskilt tilltalar pojkarna, men även böcker med lite 

grövre innehåll som gör att de känner sig lite rebelliska. Boltz (2007) kan även 

han i sin studie se hur humoristiska böcker är en av de genrer som intresserar 

pojkar men att det inte är den största genren. Fantasy är utifrån hans studie den 

populäraste genren och han beskriver hur den genren även innehåller action 

samt äventyr vilket kan vara en orsak till dess popularitet då det tilltalar pojkar. 

Andra genrer som pojkar i studien visar intresse för är äventyr, skräck, science 

fiction, äventyrsböcker samt facklitteratur.  
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2.3 Ungdomars val av medieformat 

Många av de studier som undersökt vilka format ungdomar använder sig av när 

de läser på fritiden visar att flertalet föredrar att läsa en fysisk bok jämfört med 

en digital (Hedemark, 2018; Loan & Shah, 2017; Tveit & Mangen, 2014). 

Enligt Hedemark (2014) föredrar ungdomar att läsa analogt när de läser på sin 

fritid och hon redogör för hur flertalet deltagare i hennes studie föredrar att 

tillgodogöra sig historier genom tryckt text. Loan och Shah (2017) samt Tveit 

och Mangen (2014) kommer även de i sina studier fram till att majoriteten av 

ungdomar föredrar att läsa tryckt text jämfört med den digitala.  Även om 

majoriteten av ungdomarna föredrar den fysiska boken finns det enligt Loan 

och Shah (2017) samt Tveit och Mangen (2014) de som läser både analogt och 

digitalt då de anser att det inte finns någon skillnad mellan de båda sätten att 

läsa.  

  

Skönlitterära e-böcker kan ge samma läsupplevelser som den tryckta boken 

enligt Snickars (2012), men samtidigt finns det de som upplever skillnader 

mellan de båda formaten (Hedemark, 2018; Snickars, 2012; Tveit & Mangen, 

2014). Det är först och främst en materiell skillnad som kommer fram i 

studierna där ungdomarna anger att det inte ger samma känsla att läsa en digital 

bok, den går inte att lukta på eller bläddra i. Fysiska orsaker som att det är 

arbetsamt för ögonen samt att de får huvudvärk är något som ligger till grund 

för att de väljer bort e-böcker (Hedemark, 2018; Tveit & Mangen, 2014).  

  

I Hedemarks (2018) studie finns det ett flertal ungdomar som uppger att de 

även väljer att lyssna på böcker samt att valet mellan ljudbok och analog bok 

påverkas av vad det är för bok de ska läsa. De fördelar som ungdomarna i 

Hedemarks studie ser med ljudböcker är att det är bekvämt att inte behöva läsa 

själv samt att de kan göra andra saker samtidigt. Det som deltagarna i studien 

tycker är mindre bra med ljudböcker är att uppläsaren ofta gör det alldeles för 

sakta och att det därför blir tråkigt att lyssna på.  

2.4 Ungdomars och pojkars relation till 
biblioteket 

När ungdomar talar om biblioteket är det fysiska bibliotek de avser och inte 

digitala skriver Hedemark (2018) i sin studie. Ungdomar uppfattar oftast 

biblioteket som ett rum med böcker som går att låna samt en plats där det ska 

vara lugnt och tyst. I Hedemarks studie framgår att ungdomarna använder 

biblioteket för att göra läxor och studera såväl som att träffa kamrater. De ser 

även andra användningsområden med biblioteket som att ladda mobilen eller 

som väntrum (Hedemark, 2018). Många har en negativ bild av biblioteken där 

de inte lever upp som bra litteraturförmedlare och ungdomarna var skeptiska 

till att be om hjälp eftersom de inte fick en bra handledning. De var också 

negativa till bemötandet av personalen samt att platserna på biblioteket inte var 

välkomnande (Rothbauer, 2018; Tveit, 2012; Lee, 2014). Rydsjö och Elf 

(2007) uppfattade i sina studier att ungdomar vill bli sedda och respekterade 

när de besöker biblioteket. De påtalar vidare vikten av bemötandet då de anser 

att ett dåligt bemötande sätter olustiga avtryck i ungdomarna samt hindrar dem 

från att utnyttja biblioteken, medan ett positivt bemötande främjar 

biblioteksanvändandet.  
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Det finns ungdomar som inte använder biblioteket alls, vilket kan beror på att 

de får tillgång till litteratur via nätet men det kan även beror på brist på tid och 

intresse (Hedemark, 2018). Ungdomar som använder biblioteket sporadiskt 

samt inte var läsintresserade nyttjade andra biblioteksresurser som tidningar, 

filmer eller använde datorerna samt att de umgicks med kompisar (Hedemark, 

2018; Rydsjö & Elf, 2007). Det som många ungdomar önskar sig av 

biblioteken är inte bara deras inriktning på litteratur utan också läxhjälp och 

studieplatser samt tillgång till datorer samt internetuppkoppling. De vill också 

ha platser där de kan umgås med kompisar menar Hedemark (2018) och Lee 

(2014). 

2.4.1 Pojkar 

När ungdomar kommer till biblioteket använder de bibliotekets resurser och 

aktiviteter på olika sätt, vilket Tveit (2012) påtalar i sin studie om ungas 

läsvanor och biblioteksanvändning. Hon menar vidare att pojkar använder 

biblioteket mer mångsidigt som att göra sina läxor samt för att träffa kompisar 

(Tveit, 2012). I Rydsjö och Elf (2007) undersökning framkom det att pojkar 

som använder biblioteket på sin fritid oftast inte lånar något, särskilt de som 

inte var läsintresserade använde istället bibliotekets datorer i större 

utsträckning samt var ute och surfade på internet. De visade sig vidare i Rydsjö 

och Elfs (2007) studie att pojkarna läste tidskrifter och tidningar i större 

utsträckning samt att de värdesatte film högre än böcker på biblioteken. Det 

kom även fram i deras studie att pojkarna värdesatte bibliotekspersonalen och 

den dämpade samt tysta miljön. De ungdomar som var läsintresserade däremot 

lånade flitigt av bibliotekets resurser men utnyttjade däremot inte datorer och 

internet i större utsträckning (Rydsjö & Elf, 2007). Kritiken från pojkarna som 

framkom i Rydsjö och Elfs (2007) undersökning var att utbudet påverkades av 

den övervägande kvinnliga bibliotekspersonalen samt att de upplevde att 

bibliotekets utbud inte alltid levde upp till deras önskemål, därför önskade 

pojkarna ett bredare utbud av resurser som passade dem. 

3 Teori - Läsandets cirkel 

I det här avsnittet avser vi att presentera den teoretiska modell som kommer att 

tillämpas vid analys av vårt resultat. Den teoretiska modell som vi avser att 

utgå ifrån är Läsandets cirkel (se figur 1) av Aidan Chambers (2011). Vår 

avsikt med att använda Chambers modell  är att utforska vad som påverkar 

ungdomars val av litteratur. I modellen beskrivs hur läsaren påverkas av yttre- 

och inre förutsättningar när de väljer litteratur och att det sker i de olika stegen 

Att välja, Att ”läsa” samt Reaktion/Respons (se figur 1). Han förklarar vidare 

att det inte sker linjärt utan mer som i en cirkel där det varken finns en början 

eller slut. De olika delarna i modellen påverkar varandra tills läsaren återigen 

är tillbaka till cirkelns början. Gränserna mellan de olika stegen är samtidigt 

flytande och går in i varandra. Under begreppet Att välja menar Chambers att 

allt som vi läser börjar med ett val och i vår studie är vi intresserade av vad 

som styr tonårspojkars val samt hur de går tillväga när de väljer litteratur.  Med 

begreppet Att “läsa” menar Chambers att det handlar om mer än att bara läsa 

en pappersbok som till exempel att bläddra i eller läsa på baksidan på en bok. I 

vår studie används begreppet Att “läsa” i relation till att det finns olika format 

att läsa som till exempel pappersbok, e-bok eller ljudbok. Det tredje begreppet 
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är Reaktion/Respons där Chambers menar att allt som vi läser skapar en 

reaktion och att vi påverkas av läsningen på flera sätt. Vi kopplar 

Reaktion/Respons till att ungdomarna gör personliga val i syfte att väcka en 

känsla när de läser som avkoppling eller av intresse vilket leder till nya 

litteraturval. I mitten av modellen finns Vuxenstödet som enligt Chambers ska 

stödja de andra delarna i modellen. De vuxna ska bistå genom att visa intresse 

för deras läsning, ge ungdomarna tid samt en bra läsmiljö. I vår studie kopplar 

vi Vuxenstödet till att bibliotekarien ska stötta och vägleda ungdomarna i deras 

läsutveckling.  

 

 
Figur 1. Fritt hämtad från Chambers (2011, s. 15) modell Läsandets cirkel. 
 

 3.1 Att välja 

Chambers beskriver hur “all läsning börjar med ett val” (s. 16) (se figur 1) och 

att det bland annat sker utifrån det som finns tillgängligt och åtkomligt för oss 

som till exempel e-böcker, pappersböcker, internet med mera. Han redogör för 

hur det finns en skillnad mellan dessa begrepp då vi kan ha tillgång till böcker 

men endast under specifika premisser och när dessa premisser inte uppfylls är 

de inte åtkomliga. Om det endast finns ett begränsat urval av böcker ökar 

risken att individen inte hittar det som hen är intresserad av att läsa förklarar 

Chambers. Han ser dock att den här risken även förekommer om det finns 

många böcker att tillgå som alla behandlar ett visst ämne eller en specifik 

genre. 

  

Att ungdomar själva få välja litteratur genom att browsa bland 

bibliotekshyllorna påtalar Chambers är betydelsefullt för att hitta böcker som 

passar dem. Han anser att när ungdomar själva får leta bland litteraturen finner 

de böcker som passar sina egna behov och som de kanske inte ens visste fanns, 

vilket Chambers menar ökar läslusten. Han hävdar vidare att när ungdomar 

själva får browsa bland bibliotekets bokhyllor bekantar de sig samtidigt med 

miljön, vilket är viktigt speciellt för de som kommer från bokfattiga hem. Att 

kontinuerligt browsa är ett viktigt steg till att bli en oberoende läsare anser 

Chambers. 
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Andra aspekter som påverkar individen när ungdomar väljer böcker är hur de 

exponeras, det är viktigt att de är uppställda på ett sådant sätt att de lockar till 

läsning. Chambers hävdar att exponering av litteratur är en förutsättning för 

läsning samt skapar både ett intresse och en påverkan på ungdomarna som ser 

dem och väljer att läsa dem. Han menar vidare att rätt exponering av böcker 

med lockande bokomslag och ett noga planerat bokval samt arrangemang 

väcker intresset hos ungdomarna. Chambers anser att om ungdomar ska ha 

möjlighet att välja litteratur måste det också finnas förutsättningar såväl som 

förväntningar på nya böcker.  Han menar att sådana förutsättningar skapas 

genom att ungdomar får möta människor som arbetar med litteratur på olika 

sätt, som författare, illustratörer eller bibliotekarier. Avståndet minskar mellan 

ungdomarna och litteraturen samt att de får möjlighet att ställa frågor samtidigt 

som det skapas intresse runt boken. Chambers hävdar dessutom att ett stort skäl 

till att vi väljer en viss bok är om någon i vår omgivning talar om böcker, vilket 

skapar lust till nya läsupplevelser. Han påtalar dessutom vikten av att när 

ungdomar får samtala om böcker som de läst och dessutom lyssna till vad 

andra har läst, inspirerar det till nya val av litteratur. 

3.2 Att ”läsa” 

Chamber förklarar att han satt citattecken runt “läsa” (se figur 1) med 

anledning av att det enligt honom innebär mer än att bara läsa den traditionella 

tryckta boken. “Läsa” kan även innebära att bläddra i en bok, studera en bok 

för att avgöra om den är så intressant att den är värd att läsa eller om den ska 

bytas ut mot någon annan samt högläsning. Chambers poängterar att 

högläsning är betydelsefull även för äldre barn och ungdomar och inte enbart 

för de som befinner sig i de lägre åldrarna. Vidare beskriver han hur de genom 

högläsning kan lära sig förstå hur en text är uppbyggd, dess dramaturgi men 

även möjlighet att ”läsa” texter som är svårare. Enligt Chambers finns det 

icke-läsare som inte ser vad de kan få ut av att läsa böcker, vad det kan ge dem 

men enligt Chambers kan det avhjälpas genom högläsning. Genom att lyssna 

på böcker kan icke-läsaren enklare få en uppfattning om vad som finns gömt i 

texten, till exempel vilka olika miljöer som finns, hur karaktärerna i texten 

tänker, vilka känslor de representerar. Tid såväl som plats är andra viktiga 

faktorer som Chambers tar upp i samband med att “läsa”. Det är viktigt att 

skapa tid för läsning så att barn och ungdomar får den tid de behöver och han 

redovisar hur olika texter tar olika lång tid att läsa, han exemplifierar det med 

att kvällstidningar går fortare att läsa än vissa böcker.  I samband med 

tidsaspekten poängterar Chambers hur viktigt det är att lästiden ska vara fri 

från störande moment då det annars kan vara svårt för ungdomar att 

koncentrera sig.  När det kommer till plats redogör han för hur viktig miljön är 

för att vi ska koncentrera oss på läsningen samt att det inte finns ljud som stör 

oss. Enligt Chambers är det viktigt med en lugn miljö för att kunna koncentrera 

sig på läsningen och få möjlighet att dras med in i bokens handling för att på så 

sätt få ut så mycket som möjligt av läsningen. 

3.3 Reaktion/Respons 

Enligt Chambers fungerar ungdomar på ett sådant sätt att allt som de läser 

skapar en reaktion (se figur 1). Han menar att läsningen utmanar såväl som 

påbörjar en process inom varje läsare. Människor påverkas av läsning på flera 

sätt och dessa reaktioner kan beskrivas utifrån ord som gillande, fascination, 
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olust, intressen, spänning samt nöje. Chambers anser vidare att i arbetet med 

ungdomar är det två reaktioner som särskilt ska beaktas för att de ska utvecklas 

till tänkande läsare. Den första innebär att om ungdomar läst något de tyckte 

mycket om vill de gärna läsa boken igen. Det andra innebär att de också vill 

läsa något som liknar den eller som är skrivet av samma författare. Chambers 

menar att om ungdomarna läser kontinuerligt utvecklas de till rättmätiga läsare. 

Den andra innebär att ungdomar när de läst någon bok de tyckt om behöver tid 

för reflektion och stanna kvar i den positiva känslan som boken gett. Chambers 

anser vidare att ungdomarna samtidigt vill dela med sig av upplevelsen och 

diskutera den med andra, de eftersträvar att alla ska uppleva samma känsla som 

dem själva. Enligt honom leder de båda reaktionerna ungdomarna till början av 

läsandets cirkel. Chambers särskiljer mellan två olika sorters läsare, den som 

läser som “ett trevligt tidsfördriv” (s. 22) och de som läser på ett sådant sätt att 

de blir tänkande läsare. Enligt honom vill de som läser som tidsfördriv inte bli 

provocerade eller omskakade av den litteratur de läser samt att de har inte har 

något behov av att läsa texter som får dem att tänka till. Den här typen av 

läsare vill endas läsa som avkoppling. Chambers anser att det är viktigt att bli 

en tänkande läsare, med det avser han att när vi läser tillgodogör vi oss bilder 

som får oss att tänka till. Han beskriver att genom litteraturen kan vi få 

möjligheter att gå in i andra roller och på så sätt söka efter, utforska samt 

upptäcka meningen med olika saker genom olika individers upplevelser. 

3.4 Vuxenstödet 

Vuxenstödet (se figur 1) har en stor betydelse för att olika läshinder ska kunna 

övervinnas poängterar Chambers och med anledning av vuxnas stora betydelse 

för läsutvecklingen är Vuxenstödet placerat centralt i cirkeln. Han beskriver hur 

viktigt det är att det finns läsande vuxna i ungdomars närhet som de känner 

förtroende för och som kan stötta samt hjälpa dem när de söker efter litteratur 

att läsa. Genom att visa hur vi som vuxna själva läser blir vi bra läsande 

förebilder. Vidare är det av stor betydelse att vuxna tillhandahåller ett brett 

urval av litteratur som väcker ungdomars läsintresse. Den vuxne kan genom att 

presentera och skylta upp med böcker inspirera till läsning och på så vis 

underlätta för ungdomar i deras val av litteratur vilket Chambers anser kan ses 

som en form av boktips. Utöver skyltning kan den vuxne även ordna större 

utställningar som innehåller fler böcker men även annat skyltmaterial för att 

skapa inspiration. Enligt Chambers har vuxna som uppgift att skapa goda 

läsmiljöer vilket kan göras genom att se till att det finns tysta läshörnor där 

ungdomar kan läsa utan att de störs. Tid är ytterligare en aspekt där vuxenstödet  

är viktigt då det är de vuxnas uppgift att ge ungdomar tid för läsning. 

Chambers påtalar hur viktigt det är att ge ungdomar feedback på litteratur de 

läser vilken kan ske genom att diskutera med dem om vad de läst men även att 

stötta dem när de diskutera sina erfarenheter med andra. Det är som vuxen 

viktigt att bekräfta ungdomar och ger dem respons under tiden som de befinner 

sig i läsandets cirkel.   

4 Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva insamlingsmetod, analysmetod, urval, 

genomförande, bearbetning av material samt etiska principer som vi har använt 

i vår studie.  I studien har vi valt att använda oss av semistrukturerade 
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intervjuer som insamlingsmetod samt kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod.   

4.1 Semistrukturerade interjuver 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid insamlandet av 

vårt empiriska material. Anledningen till att vi valde denna metod är att vi vill 

veta vad vår målgrupp har för synsätt och uppfattning om vilka faktorer som 

styrde deras val av litteratur. Intervjun är den vanligaste metoden inom den 

kvalitativa forskningen enligt Bryman (2011). Den semistrukturerade intervjun 

är mer flexibel än den kvantitativa intervjun som strikt följer ett intervjuschema 

(Bryman, 2011). Fördelen med semistrukturerade intervjuer, anser han, är att 

man får djupare samt tydligare svar på intervjufrågorna genom att intervjuaren 

kan ställa följdfrågor och anpassa frågorna utifrån hur intervjun utvecklas. 

Bryman (2011) påtalar vidare att det är viktigt att respondentens åsikter och 

uppfattningar kommer fram i intervjun eftersom det är den kunskap som sedan 

kommer att användas och analyseras i studien. Kvalitativa intervjuer är ett sätt 

att skapa lärdomar i samverkan mellan respondent såväl som intervjuare menar 

Kvale och Brinkman (2017). Kvaliteten på intervjun beror mycket på den 

skicklighet och omdömesförmåga intervjuaren besitter i att intervjua. 

Förutsättningar för detta är att intervjuaren har kunskap om det ämne som ska 

undersökas vilket är en nödvändighet för att kunna ställa följdfrågor på 

respondentens svar. Detta har en betydande påverkan för den empiriska datan 

som samlas in och i förlängningen även för slutresultatet av undersökningen 

(Kvale & Brinkman, 2017). 

4.2 Genomförande 

Inför våra intervjuer med respondenterna upprättade vi en intervjuguide (bilaga 

1) med frågor utifrån de ämnen som vi ämnade studera. Kvale och Brinkman 

(2017) beskriver intervjuguiden som ett manus som är noggrant utformat efter 

hur intervjun är tänkt att genomföras. Våra frågor var semistrukturerade vilket 

innebar att det finns möjlighet att utifrån vår intervjuguide även ställa 

följdfrågor samt kasta om frågorna om det skulle behövas. Beroende på hur de 

olika intervjuerna utvecklades med respondenterna var detta användbart vid 

flera tillfällen. Vi har haft möjlighet att förklara vår avsikt med frågorna vilket 

medförde att intervjun kändes öppen och avspänd.  

  

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades dem vilket innebar att vi 

skrev ner intervjun från tal till skrift. Kvale och Brinkman (2017) beskriver det 

som att man transformerar, vilket de menar är att gå från muntligt uttryckssätt 

till ett skrivet. Det som går förlorat i transkriberingen, anser Kvale och 

Brinkman (2017), är respondentens kroppsspråk, gester samt tonfall, vilket är 

levande för dem som är med vid intervjun men inte för dem som läser 

transkriberingen.  

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att bearbeta vårt empiriska material valde vi att använda oss av tematisk 

analys, som är en del av den kvalitativa innehållsanalysen, vilket är vanligt 

inom kvalitativa undersökningar enligt Bryman (2011). Tematisk analys 

kännetecknas av att man skiljer ut koder eller teman i sin undersökning. Efter 
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transkriberingen av våra intervjuer läste vi igenom texten flera gånger och 

därefter urskilde vi olika perspektiv som vi tematiserade och organiserade. De 

perspektiv vi urskilde var genrer, författare format, kompisar, erfarenheter, när- 

och hur ofta de läste, underhållning, avkoppling kunskap och utveckling. 

Utifrån dessa perspektiv skapade vi teman val, påverkan, tid och orsak.  

Bryman (2011) beskriver det som kärnteman, utifrån vårt syfte, 

frågeställningar samt intervjuguide. Det som var intressant för vår 

undersökning var hur ungdomarna beskrev vad som påverkade dem vid val av 

litteratur.  Därefter analyserade vi texten utifrån den teori som vi valt att 

använda vilket är Chambers modell, Läsandets cirkel (se figur 1). Här utgick vi 

ifrån det teoretiska termer som finns i modellen: Att välja, Att ”läsa”, 

Reaktion/Respons samt vuxenstödet och som vi ser har koppling till de teman 

som vi urskilde ur empirin.  

4.4 Urval 

I vår studie har vi valt att undersöka vad som motiverar såväl som påverkar 

tonårspojkars val av litteratur. Målsättningen var att intervjua fem tonårspojkar 

med mellan 13–19 år gamla och som läser på sin fritid. För att få respondenter 

till intervjuerna kontaktade vi skolbibliotekarier samt svensklärare på ett antal 

högstadieskolor och gymnasieskolor i Västsverige. Vi upptäckte att det var 

svårt att uppnå vårt mål på grund av att det var i slutet av terminen och många 

elever var upptagna med bland annat nationella prov, vilket påverkade vår 

förutsatts att ha ett brett urval av respondenter. Förfrågningarna resulterade i 

fyra tonårspojkar som gick andra läsåret på gymnasiet och ville medverka i vår 

studie. Vid intervjutillfällena visade det sig att våra respondenters kunde delas 

in i två kategorier utifrån deras gymnasieprogram. Två respondenterna gick 

teoretiska program och två respondenter gick yrkesinriktade program.  Vi inser 

att detta kan påverkat vårt resultat men inom ramen av den här studien har vi 

valt att inte ta hänsyn till det perspektivet. Utifrån storleken på studien ansåg vi 

att urvalet om fem respondenter var tillräckligt för att koma fram till en 

slutsats. Både Bryman (2011) såväl som Kvale och Brinkman (2017) anser att 

antalet respondenter som behövs i en undersökning beror på studiens syfte och 

vad man vill ta reda på. De beskriver att urvalsstorleken, som stödjer 

slutsatserna, skiljer sig mellan olika undersökningssituationer (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkman, 2017). Kvale och Brinkman (2017) redogör för hur tid 

samt resurser spelar in i valet av storleken på urvalet. Vidare beskriver de att 

förberedelserna inför intervjuerna är av stor betydelse samt hur man sedan 

analyserar dem (Kvale & Brinkman, 2017). Även om studien bygger på fyra 

respondneter anser vi att vår empiri är tillräckligt omfattande för att vi ska 

kunna göra en analys och dra slutsatser.  

 

 

Här beskriver vi kortfattat respondenterna. Alla namn som nämns i studien är 

fingerade. 

 

Adam:    Gick andra året på IBDP- programmet, International Baccalaureate.   

Bo:         Gick andra året på Teknikprogrammet med inriktning på   

               informations - och medieteknik.  

Charlie: Gick andra året på vård- och omsorgsprogrammet   

Dennis: Gick andra året på vård- och omsorgsprogrammet   
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4.5 Etiska principer 

I vår studie tog vi hänsyn till de etiska principerna vilket innebär 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitet samt nyttjandekrav (Bryman, 

2011). Inför intervjuerna hade vi informerat respondenterna om syftet med 

studien, att deras deltagande är frivilligt samt att de hade rätt att hoppa av när 

de vill (informationskrav).  Respondenterna har själva bestämt om de vill 

medverka i studien och de respondenter som var minderåriga, under 18 år, hade 

fått föräldrarnas medgivande att medverka (samtyckeskrav). Uppgifter om 

respondenterna i studien har avpersonifierats så att det inte kan kopplas till 

personerna som intervjuades (konfidentialitetskravet). Personuppgifterna som 

samlades in har tagits i förvar så att ingen utomstående kan komma åt dem 

(konfidentialitetskravet). Vi informerade också respondenterna om att vad de 

säger i intervjuerna, det insamlade materialet, endast kommer att användas för 

ändamålet med vår studie (nyttjandekrav). 

5 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera och analysera det resultat som vi 

kommer fram till med utgångspunkt från vår intervjustudie. Analysen har 

genomförts utifrån Chambers (2011) teoretiska modell Chambers Läsandets 

cirkel (se figur 1). För att underlätta för läsaren har vi valt att dela in kapitlet i 

fyra delar utifrån de olika teoretiska begreppen i Läsandets cirkel Att välja, Att 

“läsa”, Reaktion och respons samt Vuxenstödet. 

 

5.1 Att välja 

I inledningen av våra intervjuer frågade vi vad det var för typ av böcker de 

valde att läsa för att ta reda på vilken genre respondenterna föredrog. Svaren 

visade på att respondenterna valde olika typer av genrer, från klassisk litteratur 

till dystopier. Charlie föredrog genrer som fantasy och adventure, medan Bo 

berättade att han föredrog Sci-Fi och komisk litteratur som He´s got it Jessie 

men också dystopier. Dennis tyckte om all sorts litteratur men vale helst 

noveller samt historisk skönlitteratur. Adam svarade: 

 

När jag var yngre tyckte jag väldigt mycket om 

fantasyböcker, typ Sagan om ringen, game of 

thrones eller sånt. Nu för tiden föredrar jag, vet inte 

vad man ska kalla dem, eh, klassisk litteratur. Jag 

har alltid gillat berättelser, samlingar av korta 

berättelser, tycker jag är väldigt roligt att läsa, 

noveller. 

  

Vi ville också veta hur de gick tillväga när de valde litteratur. Det visade sig att 

respondenterna tog hjälp av internet som exempelvis Google för att få tips på 

litteratur. De tog även hjälp av recensioner och fick tips från bokhandlarna 

samt kompisar. Adam svarade att han ofta läste författare som han tycker om 

men även om själva författaren såväl som dennes stil att skriva på. Adam 

fortsätter vidare att han också föredrog författare som skriver på liknande sätt 
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som de författare som han föredrar. Han läste även litteraturhistoria samt 

diskuterade med sina lärare för att får tips på litteratur som han kan välja. 

Empirin visade att litteraturen som tonårspojkarna helst valde var fantasy, 

dystopier och äventyr. Dennis valde framför allt böcker om andras liv och hur 

de nått sina mål i livet. Fortsättningsvis berättade Dennis att han föredrog 

litteratur om kända personer som Michelle Obama men även facklitteratur. 

   

Respondenternas användning av samt besök på biblioteken skiljer sig åt. Adam 

påtalar att folkbiblioteken inte alltid hade den litteratur som han efterfrågade 

och att de mest hade böcker på svenska och inte på engelska som han föredrog. 

Fortsättningsvis var Adam positiv till att det går att fjärrlåna på folkbiblioteken 

vilket gör att det går att beställa litteratur från andra delar av Sverige. Adam 

hävdade att om folkbiblioteken hade de genrer som han gillade skulle han 

använda sig av dem samt besöka biblioteket oftare. Charlie uttrycker att han 

föredrog att ”checka” böcker på internet och valde därför bort folkbiblioteken 

när han skulle välja litteratur. Bo däremot valde alltid biblioteket när han skulle 

välja litteratur utom vid vissa tillfällen då biblioteken inte har det han 

efterfrågade, då köpte han litteraturen på internet. Dennis berättade att han bara 

använde folkbiblioteket vid val av litteratur när skolan sa att han skulle låna en 

bok för att läsa och förklarade att han använder en speciell hemsida på internet 

där han laddar ner böcker som intresserar honom. 

  

Chambers (2011) talade om att läsningen alltid börjar med ett litteraturval och 

att det sker utifrån tillgänglighet, åtkomlighet samt hur litteraturen exponeras. 

Respondenterna beskrev att deras val påverkades av recensioner samt när de 

besökte bokhandlarna. De påtalade vidare att deras val påverkades även av 

tidigare litteratur som de läst.  Adam berättade att när han läste litteraturhistoria 

blev han intresserad av att läsa litteratur som skrivits av de författare som 

nämns där. Chambers (2011) poängterar i sin teori att när ungdomar både får 

samtala och lyssna till vad andra läst inspirerades de till nya litteraturval, vilket 

framkommer när respondenterna beskrev hur de påverkades av kompisar såväl 

som andra personer i deras närhet när de valde litteratur. 

  

Det framkom i vår empiri att internet var en källa som gjorde litteraturen både 

tillgänglig och åtkomlig för respondenterna samt att folkbiblioteken inte alltid 

levde upp till att ha rätt utbud. Respondenterna beskrev att folkbiblioteken har 

ett begränsat urval både av genrer och av litteratur på andra språk vilket gjorde 

att de valde att söka litteratur på exempelvis Google. 

I vår empiri fann vi att några av respondenterna inte besökte biblioteket. Det 

framkom att de anser att biblioteket inte uppfyllde deras behov av litteratur 

med anledning av det begränsade bokurvalet. Därmed, anser vi, missar 

respondenterna betydelsefull kunskap och erfarenhet. Chambers (2011) menar 

att om ungdomar får browsa bland hyllorna på biblioteken ökar chanserna att 

hitta litteratur som passar dem och deras behov vilket ökar läslusten. De 

respondenter som berättade att de inte besöker biblioteket och därmed inte 

browsa bland bibliotekens hyllor riskerar också att inte finna litteratur som 

skulle matcha deras behov. Utöver det riskerar de att inte upptäcka ny litteratur 

som de inte visste fanns. De missar också att, enligt Chambers (2011), bekanta 

sig med biblioteksmiljön och riskerar steget till att bli oberoende läsare. 

Ungdomarna går också miste om mötet med människor som arbetar med 

litteratur samt möjligheten att ställa frågor, vilket Chambers (2011) anser, 

minskar avståndet mellan dem och litteraturen. För bibliotekens del handlar det 
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om, enligt Chambers (2011), att ha rätt exponering såväl som ett relevant 

bokurval för att öka både intresse och förväntningar hos ungdomar att välja 

litteratur. Det kan enligt Chambers (2011) öka chanserna till fortsatt läsning, 

vilket missas när respondenterna väljer bort biblioteket på grund av dåligt 

bokurval. Det här är något som framkom i vår empiri där Charlie uttryckte att 

han skulle använt biblioteket mer om de haft böcker som han efterfrågade. 

Chambers (2011) poängterar att exponeringen är av betydelse i valet av 

litteraturen då ungdomarna inspireras av böckernas omslag samt att de finns i 

bibliotekens utbud. 

 

Sammantaget kan konstateras att all läsning börjar med ett val och att våra 

respondenter valde från olika sorters genrer när de skulle läsa. Det visade sig 

att internet gjorde litteraturen både tillgänglig och åtkomlig för våra 

respondenter som tog hjälp av nätet för att få tips på litteratur. Det framkom 

även att respondenterna lyssnade på vad andra människor läste för att få 

boktips. Fortsättningsvis valde respondenterna även att läsa av de författare 

som de tyckte om eller skrev på liknande sätt när de valde litteratur. Det visade 

sig att respondenterna hade delade meningar om biblioteket som 

litteraturförmedlare. Bibliotekets tjänster uppskattas men att de inte alltid hade 

det bokutbud som respondenterna efterfrågade. 

 

5.2 Att ”läsa” 

Inledningsvis fick våra respondenter beskriva när och var de läste för sin egen 

skull, det lustfyllda läsandet, med anledning av att vi ville få en bakgrundsbild 

av dem som läsare.  Det här visade att samtliga respondenter läste på sin fritid, 

men att det skiljde sig i hur ofta de läste. Adam var den som läste mest och han 

beskrev hur han läste när han kommer hem från skolan, på helger samt under 

lov. Bo däremot läste inte lika regelbundet och berättade att han läste när han 

fick tid över samt nämner att han bland annat passade på att läsa på bussen. En 

av de andra respondenterna läste på kvällen för att hitta ett lugn och den sista 

uppgav att han först och främst läste på helger och lov. Det som blev tydligt i 

intervjuerna med respondenterna var att deras fritidsläsning styrdes av hur 

mycket tid de hade till sitt förfogande för det lustfyllda läsandet. Tid är en 

viktig faktor när det kommer till möjligheten att läsa samt förstå vad en bok 

handlar om vilket även Chambers (2011) poängterar och han redogör för hur 

olika texter kan ta olika lång tid. Enligt Chambers (2011) är det viktigt att 

skapa tid för läsning samt att den bör vara fri från faktorer som påverkar 

möjligheten att koncentrera sig på texten. I intervjuerna framgick det hur 

respondenter försökte att skapa tid för det lustfyllda läsandet men att de 

begränsades av att skolarbetet tog upp mycket av deras fritid.  

 

I vår studie var vi intresserade av att undersöka vilket format som våra 

respondenter använde för det lustfyllda läsandet med anledning av att det finns 

flera olika sätt tillgodogöra sig en text. Chambers (2011) förklarar det genom 

att beskriva hur det finns flera olika sätt att läsa och att läsningen inte behöver 

innebära att individen läser en traditionell tryckt bok.  I vår studie blev det 

tydligt genom att våra respondenter kunde delas in i två tydligt avgränsade 

grupper, två av respondenterna läste analogt och två av dem läste digitalt. Bo 

som valde pappersböcker uppgav att han får ont i ögonen av att läsa digital och 

att det var därför han föredrog att läsa analogt. Charlie berättade hur han tycker 
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att det är lättare att läsa en e-bok, framför allt om han var i ett mörkt rum. Han 

förklarade även hur det blir enklare att läsa när texten kan blir större. Både Bo 

och Charlie beskrev hur de valde format för den lustfyllda läsningen utifrån hur 

det påverkar deras ögon. Chambers (2011) beskriver hur viktig läsmiljön är för 

att vi ska kunna koncentrera oss på läsningen och därmed kunna ta till oss det 

vi läser. Med andra ord går det att se hur både Bo och Charlie läste analogt 

respektive digitalt utifrån den läsmiljö (det som kändes bäst för deras ögon) 

som gjorde att de kunde tillgodogöra sig textens innehåll.  I intervjuerna var det 

ingen av respondenterna som uppgav att de lyssnade på ljudbok eller e-ljudbok 

vilket inte var ett resultat som vi förväntade oss. Vi trodde att det skulle finnas 

de som valde det här formatet eftersom det kan vara ett enklare format för att 

tillgodogöra sig innehållet i en bok, att enklare förstå de olika nyanserna i en 

bok eller som Chambers (2011) benämner det, förstå en texts dramaturgi. 

Dennis beskrev det motsatta när han förklarade varför han inte lyssnade på 

böcker, “jag är jättedålig på att förstå ljudböcker, jag är jättebra på att läsa 

själv”. Hans beskrivning tyder på att det finns tillfällen då det kan vara svårare 

att lyssna på en berättelse än att läsa den vilket inte stämmer överens med hur 

Chambers (2011) ser på högläsning.   

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att hur mycket tid respondenterna 

har till förfogande påverkar deras fritidsläsning, hur ofta och när de läser. 

Vidare går det se att samtliga respondenter försöker att skapa tid för 

fritidsläsning. Det som även blir tydligt i vår studie är att respondenterna delas 

upp i två lika stora grupper utifrån vilket medieformat de använder sig av när 

de läser, tryckt media respektive digitalt.  Det är däremot ingen av dem som 

uppger att de lyssnar på ljudböcker eller e-ljudböcker vilket vi hade förväntat 

oss då det kan vara ett enklare att tillgodogöra sig en texts dramaturgi genom 

att lyssna. Studien visade på det motsatta att det kan vara svårare att 

tillgodogöra sig en texts innehåll genom att lyssna på den. 

 

5.3 Reaktion/Respons 

Chambers (2011) menar att all läsning skapar en reaktion samtidigt som den 

påverkar läsaren på något sätt. Det kom till uttryck när respondenterna 

berättade att de gärna läste böcker av författare som de tyckte om eller i samma 

favoritgenrer. Adam svarade på frågan om hur han gick tillväga när han valde 

litteratur med att det främst är författare som han läst förut och som han känner 

till som avgjorde valet av litteratur. Bo uttryckte vid frågan varför han läste att 

det var mysigt och något som han njuter av samt att andra böcker påverkade 

honom att välja läsa fler. Detta stämmer överens med vad Chambers (2011) 

påtalar om att läsaren gärna vill uppnå samma upplevelse igen. Chambers 

(2011) menar vidare att detta resulterar i att de väljer böcker av samma 

författare eller läser om boken, vilket leder till att de startar om i Läsandets 

cirkel (se figur 1). 

Det framkom också att respondenterna lyssnade på sina kamrater när de skulle 

få boktips, vilket visar att ungdomarna pratade om vad de läst med andra. 

Adam uttryckte det också när han berättade att han diskuterar litteratur med 

sina lärare för att få tips på böcker. Dennis frågade personer i sin omgivning 

vad de läste och vad böckerna handlade om för att få tips på litteratur. 

Chambers (2011) menar att ungdomar gärna delar med sig av sina 
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läsupplevelser för att kamraterna ska få möjlighet att få samma upplevelse. Det 

blir samtidigt ett sätt att reflektera kring sina läserfarenheter och utforska vad 

boken betytt för dem samt möjlighet att leva kvar i sin läsupplevelse en stund 

till. 

Det blir uppenbart bland respondenterna att när de läste en bok ville de 

utforska vad boken har betytt för dem och, som Chambers (2011) menar, förstå 

varför boken var viktig för dem. Respondenterna uttryckte detta när de 

berättade om självbiografiska böcker som påverkade dem eller när de läste 

självutvecklande böcker som de upplevde påverkar deras syn på livet samt hur 

de bör vara som människor. Dennis berättade att han fascineras av att läsa om 

andra personer, exempelvis har han läst om Nelson Mandela och hur han förlät 

dem som satte honom i fängelse. Läsupplevelsen gjorde att Dennis själv 

jämförde med hur han borde vara mot sina kamrater som haft dåligt bemötande 

mot honom. Adam berättade att han gärna läste klassiker och förklarade att han 

fascineras av personerna i böckerna, som han upplever att han kan lära sig av. 

Han uttryckte vidare att han fick kunskap om hur man på olika sätt kan leva sitt 

liv. Charlie berättar att han läste Aragon och hur huvudpersonen gjorde misstag 

men tillslut lärde sig av dem. Charlie menar vidare att han påverkades av boken 

om hur han ska vara och hur han kan lösa problem. Adam ansåg att när han 

läste filosofiska böcker lärde han sig om andra människor men även om livet 

vilket skapade en angenäm läsupplevelse. Detta kan även kopplas till att 

respondenterna uttrycker att de är tänkande läsare vilket Chambers (2011) 

menar innebar att de utforskar både komplexiteten i litteraturen och hur den 

påverkar dem som läsaren. Chambers (2011) anser vidare att läsaren blir mer 

kritisk samt reflekterande vid val av litteratur. 

Reaktion/Respons (se figur 1) kan även innebära att läsaren väljer bort litteratur 

som ger dem en negativ såväl som olustig läsupplevelse. Dennis uttryckte detta 

när han berättade att han valde bort litteratur som handlade om krig eftersom 

det visade sig att han var uppväxt i ett land som varit i krig. Den sortens 

litteratur skapade en negativ reaktion hos honom vilket exempelvis innebar att 

han avstod från att läsa böcker om andra världskriget där många människor 

miste livet. Bo och Charlie uttryckte att de väljer bort litteratur som de 

upplever tråkiga. Bo väljer bort romaner samt dramer eftersom han anser att de 

är stöpta i samma mall medan Charlie uttryckte att deckare är händelsefattiga 

och valde bort dem. Orsaker till den här reaktionen var att de kopplar tråkiga 

läsupplevelser till dessa genrer, vilket stämmer överens med vad Chambers 

(2011) säger att det är tidigare läsupplevelser samt erfarenheter som styr våra 

fortsatta bokval. 

Sammanfattningsvis skapar all läsning en reaktion som påverkar läsaren. 

Respondenterna uttryckte detta genom att de pratade med andra om sina 

läsupplevelser eller lyssnade på sina kamraters. Det framkom att 

respondenterna upplevde att de genom läsningen utvecklades som människor 

samt fick ett reflekterande sätt att läsa litteratur. Den positiva läsupplevelsen 

resulterade i att de fortsatte läsa och ville uppnå samma läsupplevelse igen. De 

visade sig att respondenterna valde bort viss litteratur vilket berodde på att den 

upplevs som tråkig men kunde även bero på personliga erfarenheter. 

 

 

 



20 

 

5.4 Vuxenstödet 

I våra intervjuer framgick det tydligt hur vuxna inte var de personer som 

respondenterna först och främst vände sig till för att få boktips. Det var endast 

Adam som uppgav att han ibland vände sig till någon vuxen och att det då var 

hans språklärare han vände sig till för att få rekommendationer på vad han 

kunde läsa. Adam beskrev även att han diskuterade böcker med sina 

språklärare vilket ger inspiration till vad han valde att läsa. Internet var 

däremot den plats som samtliga respondenter använde sig av när de ville få tips 

på vad de kunde läsa och här sökte de utifrån de genrer eller författare som 

intresserade dem.  Utifrån det som våra respondenter berättade förefaller det 

som att orsaken till att internet var deras första val var att det var mer 

lättillgängligt samt att det var enklare att navigera på internet. Det som däremot 

inte kom fram i intervjuerna var om det var vuxna eller ungdomar som stod 

bakom de tips de fick på nätet vilket gör att det är svårt att se vilken betydelse 

som vuxna hade för deras val av litteratur. I och med det som Chambers (2011) 

lyfter fram om betydelsen av att ungdomar behöver vuxna läsande förebilder 

som kan stötta dem i deras litteraturval, hade det varit intressant att veta vem 

stod bakom de sidor på nätet som våra respondenter använde. Det kan mycket 

väl vara så att en del av boktipsen respondenterna fick på nätet var skrivna av 

vuxna vilket gör att vuxenstödet (se figur 1) finns där men i ett annat format än 

det traditionella. Med utgångspunkt ur respondenternas berättelser var det 

enbart hos Adam som det, enligt Chambers (2011), viktiga vuxenstödet 

tydliggjordes.  

 

Innan våra respondenter gjorde sina val av litteratur var det vanligt att de läste 

på om vad böckerna handlar om. Dennis berättade: 

 

Jag googlar om jag måste hitta en kort beskrivning 

om den bok jag ska läsa, om jag hittar det och det är 

intressant så vill jag läsa, annars om jag tycker att 

det inte är värt att läsa vill jag inte läsa den. 

 

Flertalet av respondenterna utgick även från tidigare erfarenheter vid val av 

litteratur, det vill säga de läste gärna böcker inom samma genrer eller av 

samma författare som de gjort tidigare.  Det här tyder på att våra respondenter 

inte valde böcker slumpartat utan att de på ett eller annat sätt förbereder sig 

inför valet. Oavsett vilken metod respondenterna använde vid val av litteratur 

blev det tydligt att böckernas presentation hade en betydande roll för deras val. 

Det vill säga att böckerna inte enbart presenterades utifrån författare utan även 

utifrån genrer men även att det fanns möjlighet att få en kort beskrivning av 

böckernas handling. Det är här som Chambers (2011) anser att vuxna har en 

betydande roll, det vill säga presentera böcker så att de väcker inspiration samt 

att förenkla för ungdomar i deras litteraturval.  

 

Samtliga av våra respondenter var vana läsare som läser regelbundet men det 

var endast en av respondenterna som först och främst vände sig till biblioteket 

för att få tillgång till litteratur. Orsaken till att respondenterna inte använde sig 

av biblioteken var att de inte var nöjda med utbudet, det fanns för få böcker på 

engelska eller som Charlie berättade:   ”jag skulle komma dit mer om det fanns 

mer böcker inom min genre”. Den här beskrivningen visar på att 

bibliotekarierna behöver bli bättre på att tillgodose ungdomars behov och i 
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likhet med det Chambers (2011) påtalar ta ansvar för att tillhandahålla ett 

bredare urval av böcker som är bättre anpassat efter efterfrågan. När Dennis 

fick frågan om vad biblioteket kan göra för att få ungdomar att läsa mer 

svarade han: “jag tror att de kan göra en undersökning och fråga människor 

som går på biblioteket vilken sort av böcker som de läser”. Dennis svar visade 

på att det fanns ett behov av utökat vuxenstöd och att biblioteken har som 

Chambers (2011) påtalar en betydande roll när det kommer till att 

tillhandahålla böcker som väcker läsintresse hos ungdomar. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att vuxnas betydelse för val av 

litteratur är något som inte tydliggjordes i vår studie men däremot framgick det 

att det fanns en brist hos biblioteken när det kom till att tillhandahålla ett brett 

urval av litteratur. 

6 Diskussion och slutsats 

I det här avsnittet avser vi att diskutera vår empiri i relation till det som 

framkommit i den tidigare forskningen med utgångspunkt från våra 

forskningsfrågor. 

6.1 Hur går tonårspojkar tillväga när de väljer 
litteratur för det lustfyllda läsandet? 

I vår studie blir det tydligt hur våra respondenter till stor del utgår från tidigare 

erfarenheter när de väljer böcker. Det framkommer då våra respondenter 

berättar att de väljer litteratur utifrån en författare som de tycker om och läst 

böcker av eller en bokserie som de gillar. Detta framkommer även i den 

tidigare forskningen då Merga och Roni (2017) i sin undersökning kommer 

finner att tonåringar främst väljer litteratur utifrån det som de redan känner till. 

De förklarar det med att tonåringarna redan är kända med både innehåll och 

karaktärer.  Det problem vi kan se med att våra respondenter till största del 

väljer böcker utifrån författare eller genrer är att det kan uppstå perioder då de 

inte hittar något att läsa på grund av att det inte finns något nyutkommet på 

marknaden. Det här går att jämföra med det som Merga och Roni (2017) 

beskriver om hur ungdomar som läser bokserier har svårt att hitta annan 

litteratur i väntan på att nästa bok ska komma ut i serien. 

 

I vår studie visar det sig att respondenterna noggrant förbereder sig när de ska 

välja litteratur genom att ta reda på vad boken handlar om.  De tar hjälp av 

internet för att få tips genom att läsa recensioner och beskrivningar av böcker. 

Ovanstående bekräftar vad Hedemark (2018) och Maynard et al (2008) 

kommer fram till i sina studier där de ser hur ungdomar får tips från internet. 

Det som däremot skiljer sig mellan vår empiri och det som Hedemark (2018) 

och Maynard et al (2008) kommer fram till är att våra respondenter inte 

inspirerades av personer som de såg upp till vid val av litteratur. I och med att 

våra respondenter är läsmotiverade tror vi att de inte har det behovet av att 

använda individer som de ser upp till för få inspiration.  

 

Respondenterna uttrycker att kompisar och vänner är en viktig inspirationskälla 

vid val av litteratur. De redogör för hur de frågar vänner om boktips såväl som 
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beskrivningar av vad böckerna handlar om.  Det som förvånar oss är att endast 

en av respondenterna vänder sig till vuxna föra att få hjälp med boktips. I den 

tidigare forskningen framkommer däremot att vuxna har en betydelse för 

ungdomars val av litteratur. Maynard et al (2008) beskriver i sin studie att 

familjemedlemmar har en viss påverkan på ungdomars val av litteratur vilket vi 

tolkar som att det är både barn och vuxna som inspirerar dem. Våra 

respondenter söker aktivt inspiration till ny läsning och vänder sig inte först 

och främst till vuxna. Vi anser att det kan bero på att de är läsande personer 

och inte behöver samma stöd från vuxna föra att hitta ny litteratur som de som 

inte är läsmotiverade. 

 

I empirin blir det tydligt vilket format respondenterna föredrar att läsa, de delas 

upp i två olika synsätt. Hälften av respondenterna föredrar tryckt media medan 

den andra halvan tycker bättre om att läsa digitalt. Det som vi kan se som ett 

problem med att tydligt ta avstånd från ett visst format är att det kan begränsa 

individens val av litteratur på grund av att all litteratur inte ges ut i samtliga 

format. Här kan vi se att vår empiri och den tidigare forskningen inte samspelar 

när det gäller val av format som de föredrar att läsa. Hedemark (2018) är en av 

de forskare som kommer fram till att ungdomar föredrar att läsa en fysisk bok 

på sin fritid istället för digitalt. Loan och Shahs (2017) studie motsäger även 

den det som framkommer i vår empiri då den redovisar att det finns ungdomar 

som läser både analogt samt digitalt. Det som Loan och Shah kommer fram till 

bör leda till att ungdomar får större valmöjlighet av litteratur. Det kan finnas 

flera orsaker till att de föredrar det ena framför det andra. Några orsaker som 

kommer fram i vår empiri var att det är smidigare och billigare att använd 

digital bok men att det är tröttsamt för ögonen att läsa digitalt. I den tidigare 

forskningen redogör Hedemark, (2018) samt Tveit och Mangen, (2014) för att 

det inte ger samma känsla att läsa i ett digitalt format, som att  känna doften 

eller bläddra. Det här är inget som nämns av våra respondenter som orsak till 

att man väljer formatet men det kan vara en bakomliggande orsak till att några 

väljer tryckt media. 

 

Det som däremot tydligt skiljer sig i vår empiri i förhållande till den tidigare 

forskningen är det som forskningen kommer fram till om hur pojkar går 

tillväga vid val av litteratur. Boltz (2007) skriver i sin studie att pojkar i större 

utsträckning väljer litteratur utifrån sina intressen och att bokens utseende har 

en stor betydelse. Enligt Wilhelm (2001), föredrar pojkar att välja litteratur 

med kortare text på grund av att det ger snabbare resultat samt att de även 

efterfrågar enklare texter att läsa. Våra respondenter visar snarare på det 

motsatta, de läser mer avancerade texter som till exempel klassiker eller 

litteratur på annat språk. De föredrar kvalité istället för kvantitet då innehållet 

har stor betydelse för dem. Det här tror vi kan bero på att de är läsvana och 

kommit vidare i sin läsutveckling och klarar av mer avancerade texter än de 

som är läsovana som vi tror väljer kortare texter. Ytterligare en skillnad mellan 

empirin och forskningen om pojkars val av litteratur är om de påverkas av att 

de sett en film. Botz (2007) ser i sin undersökning hur ett filmsläpp påverkar 

pojkar litteraturval på motsvarande bok vilket inte är något som respondenter 

nämner i vår studie. 
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6.2 Varför väljer de denna litteratur och vad vill 
de uppnå med sin fritidsläsning? 

I vår studie kommer vi fram till att samtliga pojkar läser för att de ville bli 

underhållna, att det är roligt att läsa men även att det är en mysig stund. En av 

respondenterna uttrycker att han läser innan han somnar på kvällen för att 

varva ner. Det överensstämmer med det som både Hedemark (2018) samt 

Rothbauer (2018) skriver om i sina studier om att ungdomar läser för att koppla 

av och för nöjes skull. Vår empiri bekräftar inte enbart det som forskningen 

säger generellt om ungdomar utan även det som den kommer fram till om 

pojkar specifikt. Både Wicks (1995) och Weih (2008) kommer fram till samma 

sak då de ser att pojkar läser för att koppla av samt för nöjes skull.  

 

Empirin visar att samtliga respondenter väljer böcker som får dem att tänka, 

men det som skiljer dem åt är vad de lägger in i begreppet. Två respondenter 

beskriver det som att böckerna ska innehålla problem som ska lösas eller ge 

dem ny kunskap. Att tänka till kan även innebära att det leder till att de växer 

som människa vilket vi ser som att de är intresserade utav att utvecklas som 

individer. Det blir tydligt när de beskriver hur en huvudkaraktär har påverkat 

dem med ord som positivt tänkande samt förlåtande. Vår empiri bidrar till att 

förtydliga det som Appleyard (1994) anser vara orsaken till att ungdomar väljer 

viss litteratur men även varför de läser. Han menar på att de läser för att få 

insikt och förståelse för sin omvärld samt sig själva.  I motsats vad som 

framkommer i vår empiri tar inte den tidigare forskningen om ungdomar upp 

att de läser för att få ny kunskap vilket däremot den forskning som bedrivits om 

pojkar gör. Både Boltz (2007) och Weih (2008) kommer i sina studier fram till 

att pojkar läser för att de vill lära sig något samt att de ser läsning som ett 

utbildningstillfälle. 

 

Vår studie visar på att det finns litteratur som respondenterna väljer bort men 

alla har inte tydliga orsaker till det.  En orsak som kommer fram är att negativa 

erfarenheter gör att viss litteratur väljs bort med anledning att den väcker 

olustkänslor. Detta motsäger det som Appleyard (1994) skriver om att 

ungdomar väljer böcker som speglar deras förståelse för att världen är 

komplex. Han påtalar att de gärna läser litteratur om till exempel svåra 

sjukdomar och död. 

 

Vår studie visar att det finns en bredd i valet av genre hos våra respondenter. 

Utifrån det såg vi att de bland annat läser böcker som handlar om alternativa 

världar, vilket stämmer överens med det som Wicks (1995) beskriver som 

verklighetsflykt som han menar utvecklar pojkars fantasi. Komisk litteratur är 

en genre som våra respondenter också tar upp att de är intresserade av vilket 

förstärker det som flera forskare (Wicks, 1994; Weih, 2008; Wilhelm, 2001) 

kommit fram i sina studier där de ser att pojkar väljer böcker med humor i. 
 

Om vi inte hade valt att intervjua tonårspojkar som läser hade vi enligt oss inte 

kunnat få fram samma resultat om varför de väljer viss litteratur samt vad de 

vill uppnå med sin läsning. Vi anser att det är svårare för tonårspojkar som inte 

läser att kunna motivera sina val av litteratur då de vanligtvis läser för att de 

måste och inte för nöjes skull. 
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6.3 Hur förhåller sig tonårspojkar till biblioteken? 

Våra respondenter är skeptiska till biblioteket som litteraturförmedlare då de 

upplever att de inte alltid har det utbud som de efterfrågar som genre och 

litteratur på annat språk. Deras inställning till biblioteket är inte enbart negativ 

utan det framkommer att de ser fördelar, där fjärrlån nämns som ett exempel. 

Vår empiri överensstämmer med vad forskningen säger både generellt om 

ungdomar och specifikt om pojkar, att de inte är nöjda med det utbud som 

erbjuds på biblioteken. I Rydsjö och Elfs (2007) studie framkommer en kritik 

om att det finns en övervägande kvinnlig bibliotekspersonal och att det i sin tur 

påverkar utbudet. Enligt oss ställer våra respondenter högre krav på 

bibliotekets utbud jämfört med de som inte är läsande personer. Vi tror att det  

kan leda till att de har en negativ syn på biblioteken som litteraturförmedlare.  

 

Utav våra respondenter som inte nyttjar biblioteket använder sig istället av 

internet för att tillgodogöra sig litteratur. Ytterligare orsaker till att 

respondenterna väljer bort biblioteket är tidsbrist samt intresse för biblioteket. 

Det vi kan se är att det här överensstämmer med vad Hedemark (2018) 

beskriver att det finns ungdomar som använder internet istället för att använda 

biblioteket på grund av att det går snabbare att hitta litteratur av intresse. I vår 

empiri är det två respondenter som inte använder biblioteket för att hitta 

litteratur. Det här kan leda till att de inte får en möjlighet att browsa bland 

hyllor och därmed minskar även chansen att de upptäcker litteratur som de inte 

hade kunskap om tidigare. I både vår empiri och den tidigare forskningen 

framgår det tydligt hur pojkar anser att det finns en brist i utbudet på 

biblioteken och vi anser att det här är något som bibliotekarierna behöver bli 

medvetna om.  

 

Det som inte överensstämmer mellan den tidigare forskningen och vår empiri 

är att våra respondenter inte upplever att de blivit dåligt bemötta av 

bibliotekspersonalen, vilket Rothbauer (2018) och Tveit (2012) framhåller i 

sina studier. De menar att många ungdomar framhåller att den negativa bilden 

av biblioteken beror på bibliotekariernas dåliga bemötande. Ytterligare en 

skillnad vi ser mellan vår empiri och den tidigare forskningen berör hur pojkar 

använder biblioteket. Det visar sig att våra respondenter inte besöker 

biblioteket för att umgås med kompisar eller bruka bibliotekets resurser på sin 

fritid. Det som Hedemark (2018) och Lee (2014) menar att ungdomar gör när 

de inte lånar litteratur. Anledningen till att våra respondenter inte använder 

biblioteket som Hedemark (2018) och Lee (2014) beskriver kan bero på att 

våra respondenter är lite äldre samt att de använder andra mötesplatser och 

fyller sina behov på annat sätt. 

7 Reflektion och vidare forskning 

Syftet med vår studie var att få mer förståelse för vilka faktorer som påverkar 

och motiverar tonårspojkars val av litteratur. Vi upplever att vi fått en ökad 

förståelse över vad som påverkar läsmotiverade tonårspojkars val av litteratur 

men vi ser att det är en komplex fråga. Det går inte att se ungdomar som en 

homogen grupp utan det är viktigt att vi som bibliotekarier lär känna individen 

för att kunna vägleda dem i deras litteraturval. Ett sätt att hålla sig uppdaterad 
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om ungdomars behov och intresse är att omvärldsbevaka, men även genomföra 

använda studie.   

  

Genom att använda semistrukturerade intervjuer anser vi att vi fått en mer 

klarare bild av vad som påverkar ungdomars val av litteratur jämfört med om 

vi använt oss av enkätstudier.  Fördelen med den här insamlingsmetoden har 

varit att vi kunnat få djupare och tydligare svar på våra frågor men även att det 

funnits möjlighet att ställ följdfrågor samt göra förtydligande. Det vi kan se är 

att om vi haft fler respondenter samt ett bredare urval av åldrar (13–19 år) hade 

vi kunnat få ett mer uttömmande resultat och vi hade kunnat dra fler slutsatser 

kring våra frågeställningar. Det som vi märkte i den här studien var att 

tonårspojkar är en svår grupp att undersöka då det inte är många som är 

intresserade av att delta i intervjustudie. Vi anser att kvalitativ innehållsanalys 

har varit en metod som fungerat mycket bra i relation till vår empiri och 

forskningsfrågor som lett fram att vi nått upp till vårt syfte med studien.  

  

Till fortsatt forskning skulle vi tycka att pojkars läsvanor vore intressant att 

studera utifrån bibliotekariernas perspektiv och vad som påverkar deras val 

vilket vi inte gjort i denna studie. För att få en djupare såväl som bredare 

förståelse för tonårspojkars relation till läsning skulle det vara av intresse att 

genomföra en liknande studie men med både kvantitativ och kvalitativa 

metoder. I vår empiri nämnde ingen av våra respondenter e-ljudböcker eller 

ljudböcker vilket förvånade oss och därför skulle det vara intressant att studera 

hur ungdomar förhåller sig till detta format. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Inledning 

Innan intervjun börjar vi berättar vilka vi är och vad intervjun kommer att 

handla om. Intervjun kommer att handla om vad tonårspojkar tycker och tänker 

om att läsa för böcker. 

 

Bakgrundsfrågor 

• Namn, klass och ålder? (För att få en bild vilka pojkarna är) 

• Berätta hur ofta du läser? 

• Berätta om när du läser? 

• Vad har du läst de senaste sex månaderna? (För att få en uppfattning 

om vad de läser, genre, typ av böcker. Få en bild av hur deras läsning 

ser ut) 

Yttre faktorer: 

• Vad gillar du att läsa? 

• Berätta hur du gör när du väljer en bok som du vill läsa? 

• Vad läser du helst? 

• Hur läser du? (medialt format, ögon eller öron?) 

• Hur får du tips på vad du ska läsa? 

Inre faktorer: 

• Varför läser du? 

• Vad väljer du för litteratur att läsa? 

• Vad är det som gör att du väljer den? 

• Vilken litteratur väljer du bort? 

– Förklara varför? 

  

• Kan du berätta om en person/karaktär i en bok du läst som du blivit 

berörd av? 

   – På vilket sätt tror du att den personen berörde dig? 

   – Vilka egenskaper hos personen berörde dig? 

  

• Tror du att texter kan lära dig något? 

– Vad i så fall? 

– Varför inte? 

  

 Biblioteket 

•    Hur använder du biblioteket?  

•   Om biblioteket skulle få fler ungdomar bli intresserade av att 

läsa  

– Vad borde de göra då? 

 

 


