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Abstract:  The aim of this bachelor’s thesis is to gain insight into young 

adults’ reading practices with regard to the genres fantasy 
and science fiction as well as the motivations for these 
practices in a multimodal world where traditional and digital 
media and platforms exist side by side. Young adults’ 
attitudes to traditional and digital media and platforms are 
also investigated. The methods used in this study were semi-
structured interviews and qualitative content analysis. Eight 
young adults who all have an interest in at least one of the 
genres were interviewed. In the analysis, motivational theory 
is used where we distinguish between intrinsic and extrinsic 
motivational factors.  

 Our results show that the informants in this study are mostly 
positive to both traditional and digital media and platforms. 
They appreciate the different attributes of various media and 
platforms and find that they contribute to the overall 
understanding and perception of the story. The informants 
tend to use several formats. Some of our informants describe 
their reading practices in terms of a circle where one media 
or platform might inspire the use of another. Our study also 
shows that it is usually intrinsic motivation that fuels the 
informants’ interest in the genres, although extrinsic factors 
sometimes initiate an interest. Extrinsic factors may also 
contribute to the continued development of interest in 
reading. 
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1. Inledning 

Under utbildningens gång har vi valt att rikta våra studier mot barn och ungdomar då vi 
har ett starkt intresse för läsfrämjande arbete riktat mot dessa grupper. I debatt och 
media uppmärksammas det återkommande att ungdomar idag läser skönlitterära böcker 
i mindre utsträckning än tidigare (Lindberg, 2012; Ivarsson, 2007; Lenas, 2013; 
Leonardz, 2012) och PISA-undersökningar antyder att deras läsförmåga sjunkit. 
Fredriksson (2012) visar på hur läslust och läsförmåga uppvisar en positiv korrelation, 
med vilket menas att de som upplever läslust tenderar att få bättre resultat i 
undersökningar som mäter läsförmåga och vice versa.  Då ungdomar räknas som en 
prioriterad målgrupp för biblioteken (SFS 2013:801, 8§) är det särskilt relevant att 
undersöka faktorer som kan agera läsfrämjande för dem.   

Dagens ungdomar använder digitala medier i stor utsträckning och de lever i ett 
multimodalt samhälle där traditionella medier och digitala medier existerar sida vid 
sida. Berättelser överskrider ofta mediegränser och finns i flera olika former. Detta har 
gjort att vi blivit intresserade av i vilken utsträckning ungdomars användning av och 
möten med olika medier och plattformar kan påverka deras lust och motivation att 
använda andra medieformer och om detta på något vis kan användas i läsfrämjande 
syfte.  

För att fokusera undersökningen kommer vi att rikta in oss på genrerna fantasy och 
science fiction och ungdomars läspraktiker i förhållande till dem. Detta dels för att vi 
själva har ett intresse för genrerna och dels för att det är populära genrer bland 
ungdomar (Goodreads, u.å.; Adlibris, u.å.). Utöver det finns genrerna i flera olika 
medieformer som till exempel böcker, filmer och spel. Därför lämpar de sig bra för 
undersökning av ungdomars läspraktiker, läsmotivation och lust att läsa i ett 
multimodalt sammanhang.  

1.1 Bakgrund och problemområde 

Det finns alltså undersökningar som tyder på att ungdomar läser sämre och detta tycks 
vara relaterat till att de i mindre utsträckning läser böcker och upplever läslust. Ett av 
bibliotekens uppdrag är att:  

… ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (SFS 2013:801, 8§). 

Därför känns det viktigt att undersöka vad som bidrar till läslust hos ungdomar. Med 
tanke på det nya medielandskapet och att det från vissa håll finns en uppfattning om att 
de digitala medierna skulle vara ett hot mot de traditionella (Dolatkhah, 2013) känns 
detta intressant. Rosén (2012) ställer till exempel i sitt kapitel om 9 – 10 åringars 
läsförmåga digitala och traditionella medier mot varandra då hon menar att barnen 
uppvisar ”mindre intresse för läsning som en följd av ett ökat datoranvändande på 
fritiden” (s. 137).  

Dolatkhah (2013) menar dock att det inte är hållbart att se nya medier som ett hot mot 
traditionella. Istället bör man betrakta nya och gamla medier som tätt sammanknutna 
och se att de kan skänka mening åt varandra. Baserat på det anser Dolatkhah att 
litteraturförmedlande institutioner bör lägga vikt vid både gammalt och nytt.  
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Detta är något som även danska Biblioteksstyrelsen (2008) betonar då de menar att 
läslust och läsförmåga stärks genom nya och inspirerande arbetssätt som bland annat 
kan gå ut på att läsningen av böcker knyts an till andra medier. I vår studie vill vi 
undersöka hur ungdomars användning av och möten med olika medier och plattformar 
kan påverka deras lust och motivation att använda andra medieformer, för att se om 
digitala medier kan vara mer än ett hot mot läsningen av böcker. På så vis avser vi skapa 
kunskap om vad som motiverar ungdomar att läsa och bidrar till läslust. Detta för att 
skapa en förståelse för faktorer som kan agera läsfrämjande. 

Vi har valt att fokusera undersökningen kring ungdomars läspraktiker och läsmotivation 
i förhållande till genrerna fantasy och science fiction. Vi har uppfattningen att det är 
populära genrer hos ungdomar, vilket stöds av att fjorton av de femton mest populära 
ungdomsböckerna på sajten Goodreads (u.å.) tillhör någon av de båda genrerna. 
Detsamma gäller för tretton av de tjugo mest sålda böckerna på Adlibris (u.å.) mest 
sålda-lista i kategorin Tonår & Unga vuxna.  

Läsfrämjande aktiviteter handlar om att få ungdomar att välja att läsa. Därför kommer vi 
i studien använda oss av motivationsteori, som behandlar vad som får oss att välja att 
genomföra en aktivitet och inte en annan. Som beskrivs under teorikapitlet finns 
kopplingar mellan motivation och läslust.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att skapa kunskap om ungdomars läspraktiker, läsmotivation och 
läslust kring genrerna fantasy och science fiction samt ungdomars förhållningssätt till 
traditionella och digitala medier och plattformar i dessa multimodala textvärldar.  

För att uppnå syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

- Hur ser ungdomars läspraktiker kring genrerna fantasy och science fiction ut och 
vad motiverar dessa läspraktiker? 

- Vad har ungdomar för förhållningssätt till traditionella och digitala medier och 
plattformar? 

- Vilken betydelse har textvärldarnas multimodalitet för ungdomars läsmotivation 
och läspraktiker kring fantasy och science fiction? 

För att besvara dessa har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilka 
sedan analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. 

1.3 Begreppsförtydligande  

Under denna rubrik redogörs för de begrepp som används i studien och vad som menas 
med dem i texten.  

Multimodala textvärldar: Med multimodala textvärldar avser vi en berättelse med 
flera olika uttryck. Exempelvis att en bok har gett upphov till skapandet av film, musik, 
skrift, spel och bild som relaterar till originalberättelsen. 

Läspraktiker: Dolatkhah skriver: ”Termen läspraktik använder jag för att rikta 
uppmärksamhet mot att läsandet är något som utövas på särskilda sätt” (2011, s. 20). Vi 
tänker att detta är ett bredare begrepp som innefattar såväl läsupplevelser som läsvanor 
och även andra handlingar som sker i samband med läsningen.  
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Digitala medier och plattformar: Med detta avser vi medier så som film, musik, 
bilder, text och spel som finns tillgängliga digitalt via dator, TV, surfplattor och 
mobiler. Med plattformar menas diskussionsforum, chattrum, sociala medier och andra 
ställen för diskussion och utbyte på nätet.  

Traditionella medier: Till traditionella medier räknas i första hand den tryckta boken.  

Läslust: Med läslust avses respondenternas lust att läsa. Begreppet förklaras och 
fördjupas ytterligare i denna studies teorikapitel.  

Ungdomar: Med ungdomar avses i denna studie personer i åldrarna 13-25. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare kunskap som finns i området. Först presenteras 
de olika studierna mer generellt med fokus på deras ämnen. Under avsnitt 2.1 till 2.3 
redogörs sedan genom tematisering för studiernas resultat, resonemang huvudsakliga 
områden som är av intresse för vår studie. 

Det finns flera olika studier som behandlar ungdomars läspraktiker kring genrerna 
fantasy och science fiction, men de flesta utgår från ett pedagogiskt perspektiv, snarare 
än ett läsfrämjande, vilket bidrar till att argumentera för denna studies relevans. I 
flertalet studier har respondenterna valts ut eftersom de engagerar sig kreativt kring 
läsningen. 

En studie som undersöker ungdomars läspraktiker där även kopplingar till digitala 
medier och plattformar finns är Drouillards (2009) avhandling om personer som vuxit 
upp med Harry Potter-böckerna. Hon undersöker ungdomars läsmotivation, intressen 
och vanor i förhållande till boken. Hon identifierar faktorer som lockat ungdomar att 
läsa böckerna samt vad som fått dem att fortsätta utifrån reader response theory och 
motivationsteori. Drouillard argumenterar för studiens relevans genom att peka på att 
det finns flertalet liknande studier, men att de alla brister i metod och djup. Vad hon till 
slut kommer fram till är att instrinsic motivation eller inneboende motivation är den 
främsta anledningen till att hennes respondenter läser Harry Potter, men att många först 
började läsa till följd av extrinsic motivation eller utanförliggande motivation. Då vi 
själva valt att använda oss av motivationsteori vid analys av det empiriska materialet 
finns mer utförliga beskrivningar av dessa i nästkommande avsnitt om teori.  

Drouillards studie är dock avgränsad och undersöker personer som växt upp med Harry 
Potter och varit i ungefär motsvarande ålder som karaktären då böckerna gavs ut. 
Studien är även genomförd på respondenter som deltar i Harry Potter-fandomen vilka 
Drouillard funnit genom anslag på fanfictionsidor. Vår studie riktar sig till en mer 
generell grupp läsare som inte nödvändigtvis måste delta i fandoms. Detta eftersom vi 
vill skapa kunskap som kan ge en förståelse för vilka aspekter som kan agera 
läsfrämjande mot ungdomar med ett intresse för genrerna fantasy och science fiction. 
Det sker även genom en fråga om ungdomars förhållningssätt till traditionella och 
digitala medier och plattformar där vi inte utgår från att samtliga respondenter ser det 
digitala som något positivt. Därför känns det viktigt att se utanför denna fandomkontext.  

En studie som undersöker läspraktiker och även knyter an till dagens multimodala 
textvärldar är Olin-Schellers (2011) studie som är specifikt inriktad på fans av 
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fenomenet Twilight och ett centralt begrepp är konvergenskultur, vilket i stort innebär 
att gränserna mellan olika medier och textvärldar har suddats ut. Hon argumenterar för 
att fans genom att delta i konvergenskultur kopplat till Twilight skapar mening och 
utvecklar sin identitet.  

Studien har ett stort fokus på läspraktiker, både gällande upplevelser direkt kopplade till 
läsning av böckerna och till kringliggande aktiviteter och medier som till exempel 
bilder, filmer och diskussioner på fansajter. Detta är intressant för vår studie då vi vill 
undersöka hur ungdomars användning av och möten med olika medier och plattformar 
kan påverka deras lust och motivation att använda andra medieformer. Dock är 
respondenterna i Olin-Schellers studie inte enbart unga, utan de är mellan 11 och 45 år. 
Även den här studien är inriktad på personer som är involverade i fandoms, i det här 
fallet Twilight. Olin-Scheller har även skrivit en annan artikel tillsammans med 
Wikström (2010) som handlar om ungdomars läsning och egna skrivande i nya 
medielandskap. Denna artikel har ett starkt utbildningsfokus, men tar dock upp vissa 
aspekter på läspraktiker som är relevanta för vår studie.  

Vi har även tagit del av två antologikapitel och en artikel av Curwood (2013a; 2013b; 
2014). Dessa är baserade på studier av ungdomar som är engagerade i 
skapandeaktiviteter kring fantasy- och science fictionberättelser i olika fandoms. 
Samtliga studier behandlar en enskild person i förhållande till ett specifikt fenomen och 
hon kommer fram till att de olika skapandeaktiviteterna erbjuder ungdomar flera sätt att 
bearbeta böckerna och filmerna. Fokus ligger på hur resultaten kan användas inom 
utbildningsområdet, men där finns ändå mycket som känns relevant för vår studie då 
alla tre utforskar ungdomars läspraktiker, med stort fokus på vad respondenterna gör 
efter att de läst och i samband med läsningen. Studien är dock, precis som ovanstående 
genomförd på personer som är djupt involverade i olika fandoms. Därför är det 
fortfarande intressant att se hur vår studies mer generella fantasy- och 
sciencefictionläsare förhåller sig till digitala medier och plattformar.  

Vi har även använt oss av Ljungbergs (2000) magisteruppsats som fokuserar på varför 
ungdomar väljer att läsa just böcker inom genren fantasy genom att undersöka vad de 
tycker är så bra med böckerna samt vad som särskiljer dem från andra böcker. Studien 
visar på hur ungdomars läspraktiker kan se ut kring fantasy i allmänhet vilket är 
intressant för vår studie som, till skillnad från de övriga studierna vi tagit del av, inte 
fokuserar på personer som är aktiva inom en specifik fandom. Ljungbergs (2000) studie 
är dock lite äldre och den saknar den digitala aspekt som vår studie kommer att ha. 

2.1 Fandoms, multimodala textvärldar och konvergenskultur 

I flera utav studierna har respondenterna alltså varit aktiva deltagare i olika fandoms och 
engagerat sig i olika former av medieöverskridande uttryck. Fandoms beskrivs i 
Nationalencyklopedin som en gemenskap som uppstår kring vissa populärkulturella 
fenomen (Fandom, u.å.). I de studier vi tagit del av kommer deltagandet till uttryck 
genom diskussion kring böckerna med andra fans, samarbeten för att skapa nya 
medieöverskridande berättelser och plattformar för att ytterligare utforska och dela med 
sig av intressen. Curwoods (2014) respondent menar även att det var ett sätt att ”seek 
out like-minded people with whom I could converse and fangirl – people who would 
share my excitement and passion” (s. 57) då hennes vänner i skolan inte delade hennes 
intresse.  
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Det handlar även om delande, spridande och skapande av olika mediala uttryck i 
samspel med och med stöd av andra fans. Respondenterna i Olin-Schellers (2011) studie 
ger uttryck för att det handlar om att de inte kan få nog av den textvärld de tagit del av. 
De spel, texter, bilder och andra kreativa processer som kommer till uttryck är ett sätt 
för respondenterna att få ut mer av böckerna, av karaktärerna och av de världar de tagit 
del av (Curwood, 2013a; 2013b; 2014; Drouillard, 2009).  

I Olin-Schellers (2011) text kallas detta fenomen konvergenskultur och i Curwoods 
(2013a) kallas det remixkultur. Olin-Scheller beskriver konvergenskultur och menar att 
det är: 

More than a technological shift whereby the format and distribution of 
content brings together different audiences and branches of the media, 
convergence culture is also used by individuals of narratives in order to 
interact socially across different media, something perhaps best known as 
cultural convergence (2011, s. 159-160). 

Jenkins beskriver även hur ”konsumenten uppmuntras att söka ny information och foga 
samman innehåll från olika medier” (Jenkins, 2008, s. 15). Respondenten i Curwoods 
(2013a) studie använder sig exempelvis av två olika texter för att skapa ett remixspel. 

Curwood (2014) menar att de olika medierna och digitala plattformarna erbjuder 
ungdomar flera sätt att förstå, analysera och kritisera böckerna och filmerna. 
Respondenterna i Olin-Schellers (2011) studie, samt de i Curwoods tre undersökningar 
är de som bäst illustrerar fenomenet konvergenskultur, då deras spel och berättelser 
överskrider såväl mediegränser som textvärldars gränser. De beskriver hur de aktiviteter 
de deltar i fördjupar kunskapen om böckerna. En av Curwoods (2013a) respondenter 
säger till exempel:”it allowed me to explore perspectives other than my own… I see 
more of the world that the author has created” (s. 86). Konvergenskulturen möjliggör 
flera olika former av egna kreativa uttryck som även bidrar till att respondenterna blir 
delaktiga i ett socialt sammanhang kring de olika textvärldarna.  

2.2 Läsning och läspraktiker – sociala aktiviteter? 

Av föregående stycke framgår att respondenterna i de studier vi presenterat deltar i olika 
sociala sammanhang. Just den sociala aspekten visar sig ha viss betydelse för 
respondenters engagemang med böckerna. Det har visat sig ge en djupare förståelse för 
olika teman och händelser i böckerna, det ger möjlighet att upptäcka nya detaljer de 
själva kanske inte noterat som gör att de känner att de vill läsa om vissa avsnitt 
(Drouillard, 2009). 

Andra exempel på sociala aktiviteter är när respondenterna skapar rollspel och spel där 
deltagarna själva får välja sitt eget äventyr baserat på olika textvärldar (Curwood, 
2013a; 2014). Detta beskriver Curwood som en dynamisk process, där berättelserna 
utvecklas och sker i samspel med andra. Olin-Schellers (2011) respondenter skickar 
bilder och videor till sina vänner och Drouillards (2009) diskuterar böckerna med andra 
och delar med sig av teorier kring dessa.  

Ytterligare en social aspekt lyfts av Olin-Scheller och Wikström (2010). De redogör för 
hur de respondenter som deltar i olika fanfiction ’communities’ har formaliserade såväl 
som spontana samarbeten och utbyten där läsarna av de texter som publicerats kommer 
med feedback och förslag på hur texterna kan utvecklas, eller kanske bara berättar att de 
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tycker om det som skrivits. En av respondenterna i Drouillards studie beskriver den 
sociala aspekten av att läsa Harry Potter på följande sätt:  

The truth is, what changed the most was that I went from being just a girl 
reading a book to being Part of a Phenomenon. Which was kind of neat--by 
the fourth book there was this community of people doing this ultimately 
solitary thing (reading) together, and I really enjoyed that (2009, s. 81).  

Det tycks således som att de sociala aspekterna som möjliggörs genom digitala medier 
och plattformar ger ett mervärde till läsningen och bidrar till ökad läslust och 
läsmotivation, men framför allt tycks det vara ett sätt att tillsammans med andra 
upprätthålla intresse för, vidare utforska och bidra till berättelserna. 

2.3 Läsupplevelser, läsmotivation och läslust  

Som synes i de båda föregående kapitlen spelar den sociala aspekten en stor roll för att 
upprätthålla intresse och läsmotivation. Den påverkar även själva läsupplevelsen genom 
att respondenterna bland annat känner att de får en större medvetenhet kring olika 
teman, underintriger och mindre detaljer som för handlingen framåt (Drouillard, 2009). 
De respondenter som även engagerar sig kreativt kring läsningen i form av skrift 
upplever även en större förståelse för karaktärerna och hur en berättelse byggs upp 
(Curwood, 2013a; 2014).  

Det är dock inte bara sådant som händer omkring läsningen som påverkar 
läsmotivationen, utan det kan vara aspekter på själva läsningen som gör att 
respondenterna vill fortsätta läsa. I Ljungbergs (2000) studie uppger respondenterna att 
fantasifullhet och det faktum att författare skapat nya världar med till exempel nya 
religionssystem och politiska system är sådant som lockar med fantasy. De uppskattar 
komplexa handlingar och underintriger, samtidigt som flera respondenter ofta upplever 
fantasyromaner som lättlästa. I Droulliards (2009) studie beskrivs att respondenterna 
upplever Harry Potter-böckerna som lättlästa just för att de är spännande. Även i 
hennes studie görs kopplingar till handlingens komplexitet där en respondent menar att 
böckernas innehåll kan tolkas på flera olika sätt. 

Vidare uppger Drouillards (2009) respondenter att berättelsen är originell, rolig, 
spännande och fantasifull. En del respondenter känner starkt för karaktärerna. De ser 
dem som förebilder och kan relatera till dem. I Drouillards studie beskrivs främst 
läsupplevelser som är kopplade till Harry Potter specifikt, som att träffa gamla vänner 
och återuppleva barndom. Olin-Scheller (2011) beskriver mer generella situationer som 
att hennes respondenter läser om stycken som skapar starka känslor. Detta för att: 
“When doing so, they are entirely present in the moment, there is no before and no after 
– just a feeling of mindfulness” (Olin-Scheller, 2011, s. 172). Just möjligheten att 
komma undan verkligheten en stund och koppla av beskrivs som en avgörande 
anledning att läsa genren fantasy (Ljungberg, 2000; Drouillard, 2009). Drouillards 
respondenter beskriver även hur läsningen är ett sätt att få uppleva en värld som är lite 
häftigare än den egna. 

Andra aspekter som påverkar läsupplevelsen är mötet med andra medier. Några av 
Drouillards (2009) respondenter uppger att de tycker att film och även ljudupptagningar 
av boken stjäl en del av bokens magi. Detta eftersom de själva haft vissa föreställningar 
om hur miljöer och karaktärer skall se ut och låta. Denna egna värld som de skapat inuti 
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sig själva försvinner mer och mer i mötet med visuella och auditiva medier. 
Plattformarna å andra sidan, så som diskussionsforum upplever de som positiva och 
något som höjer själva läsupplevelsen. Respondenterna i Olin-Schellers (2011) studie 
anser att böckerna är det viktigaste, eftersom det är originalet, men menar dock att 
bilder och filmer bidrar till att upprätthålla intresset eftersom det finns mer att diskutera 
med andra.  

2.4 Den tidigare forskningens betydelse för denna studie 

Något som är mycket centralt och återkommande i de studier vi tagit del av är de sociala 
sammanhang ungdomarna deltar i kring läsningen, samt den betydelse denna sociala 
aspekt har för deras läspraktiker. Fyra av studierna behandlar multimodala textvärldar, 
konvergenskultur och det faktum att gränserna mellan olika medier suddas ut. I flera av 
studierna är respondenterna aktiva inom fandoms, som beskrivs som en form av 
gemenskap kring olika populärkulturella fenomen. Denna gemenskap möjliggörs med 
hjälp av digitala plattformar och medier.  

Som konstaterades i inledningen till detta avsnitt skiljer sig vår studie från de övriga så 
tillvida att våra respondenter inte väljs ut på grundval av deras deltagande i specifika 
fandoms. Vi utgår heller inte från att de är positivt inställda till det digitala. De tidigare 
studierna belyser till viss del ungas läspraktiker och ger oss en grund att stå på och 
något att förhålla oss till när vi undersöker hur läspraktikerna ser ut för denna mer 
generella grupp fantasy- och science fictionläsande ungdomar.  

3. Teori 

Efter att ha kartlagt områdets vetenskapliga grund redogörs här för den teori vi valt att 
analysera resultaten utifrån: motivationsteori. För att tydliggöra hur vi i denna studie 
fortsättningsvis utgår från att de olika centrala begreppen förhåller sig till varandra 
presenterar vi först den modell som illustreras genom Figur 1, vilken konkretiserar vårt 
perspektiv på läspraktiker i förhållande till digitala och traditionella medier samt 
läsmotivation och läslust. Modellen kommer att användas som en form av teoretiskt 
verktyg, för att undersöka hur de olika begreppen förhåller sig till varandra samt hur 
relationerna ser ut. 

Som vi skrev i begreppsförtydligandet är läspraktiker i denna studie ett bredare begrepp 
som innefattar såväl läsupplevelser som läsvanor och även andra handlingar som sker i 
samband med läsningen. Läspraktiker är således det övergripande begreppet. 

Vi har därefter ringat i två områden: multimodala textvärldar samt läslust och 
läsmotivation. Vi menar att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan de båda. Alltså att de 
multimodala textvärldarna kan påverka läslust och läsmotivation och vice versa. 
Området multimodala textvärldar har för studiens syfte delats in i ytterligare två 
områden: digitala medier och plattformar samt traditionella medier.  
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Figur 1. Läspraktiker, multimodala textvärldar och läsmotivation 

Vår studie syftar till att skapa kunskap om ungdomars läspraktiker, läsmotivation och 
läslust kring genrerna fantasy och science fiction samt ungdomars förhållningssätt till 
traditionella och digitala medier och plattformar i dessa multimodala textvärldar. För att 
förstå ungdomars läspraktiker är det viktigt att förstå varför de väljer att läsa och vad de 
väljer att göra omkring läsningen. Detta tänker vi uppnå genom analys av materialet 
med hjälp av motivationsteori som beskrivs av Wigfield (1997) på följande sätt: 

Motivation deals with the whys of behaviour. Motivation theorists try to 
understand the choices individuals make about which activity to do or not to 
do, their degree of persistence at the chosen activities and the amount of effort 
they exert as they do the activity (s. 14). 

Med motivationsteori kan vi alltså få svar på varför ungdomar väljer att läsa. Detta torde 
vara en adekvat metod för att skapa kunskap om faktorer som kan agera läsfrämjande 
för ungdomar. 

Ryan och Deci (2000) beskriver i sin artikel om inneboende och utanförliggande 
motivation hur motivation kan ha olika orienteringar och hur dessa ”concerns the 
underlying attitudes and goals that give rise to action – that is it concerns the why of 
actions” (s. 54). Även attityder är något som är viktigt för vår studie där vi undersöker 
ungdomars förhållningssätt till traditionella och digitala medier. 

Det finns två typer av motivation: intrinsic, eller inneboende motivation och extrinsic, 
eller utanförliggande motivation. Den inneboende motivationen är den som sker i 
samband med att en person gör något ”for its inherent satisfaction rather than for some 
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separable consequence” (Ryan & Deci, 2000, s. 56). Har en person en inneboende 
motivation utför denne aktiviteter för att det är utmanande, intressant eller roligt. Ryan 
och Deci (2000) visar på hur inneboende motivation är kritisk för ”cognitive, social and 
physical development because it is through acting on one’s inherent interests that one 
grows in knowledge and skill” (s. 56). Ryan och Deci behandlar motivation mer 
generellt, till skillnad från Guthrie (2002) som beskriver motivation i en läskontext. Han 
visar på hur personer med en inneboende motivation är de kompetenta, livslånga läsarna 
och hur dessa läsare upplever läsning som något positivt. De har även lättare att 
försjunka i böcker.   

Detta kan kopplas till det Hedemark (2011) i sin studie om barns läsning kallar den 
lustfyllda läsningen, där läsning ses som något positivt, som sker på frivillig basis, 
upplevs som ett nöje samt är en aktivitet som ”utövas för dess egen skull”(s. 46). I 
Sandins (2004) magisteruppsats där hon undersöker barns läsupplevelser dras även 
kopplingar till motivation och hon redogör för skillnaden mellan vilja att läsa och 
villighet att läsa. Vilja att läsa beskriver Sandin (2004) som ett ”… uttryck för en 
motivation som är personlig och kommer inifrån läsaren, en inre motivation, och är inte 
beroende av yttre faktorer” (s. 52-53). Begreppet läslust innefattar såväl vilja att läsa 
som villighet att läsa, men är starkare om det finns en vilja och inneboende motivation 
att läsa.  

Villighet att läsa kopplar Sandin (2011) samman med det Hedemark (2011) kallar ett 
instrumentellt förhållningssätt. I Ryan och Decis (2000) artikel beskrivs hur en 
aktivitets instrumentella värde kan vara en extrinsic, eller utanförliggande 
motivationsfaktor. Denna typ av motivation, till skillnad från inneboende motivation 
uppstår genom yttre påverkan. Det kan handla om ”social demands and roles that 
require individuals to assume responsibility for nonintrinsically interesting tasks” (Ryan 
& Deci, 2000, s. 60). Här sker aktiviteter på grund av dess instrumentella värde; de 
genomförs för att de leder till någonting annat. Det kan till exempel vara för att 
personen vill uppfattas positivt av andra eller för att undvika repressalier (Ryan & Deci, 
2000). I den tidigare forskningen syns att det finns flera olika former av utanförliggande 
motivationsfaktorer. Bland annat gemenskap, att läsa för att bättre kunna skriva eller 
delta i ett sammanhang etcetera (Olin-Scheller, 2011; Drouillard, 2009; Curwood, 
2013a; 2013b; 2014). Drouillard (2009) konstaterar även i sin studie att “Extrinsic 
motivators attracted new readers” (s. ix) medan den inneboende motivationen var den 
som fick hennes respondenter att fortsätta läsa. Till skillnad från Ryan och Deci (2000) 
som beskriver utanförliggande motivation som rent instrumentell, använder istället 
Drouillard begreppet mer som ett sätt att påvisa att motivationen delvis har sitt ursprung 
i någon annans uppmuntran eller rekommendation, som citatet nedan antyder: 

Influence of friends reading the books, is an extrinsic motivation that resides 
in the socially networked world in which we live and in the community from 
which these readers were drawn. […] So it would be expected that a 
community of readers emerging around Harry Potter would be the one 
extrinsic motivating factor (2009, s. 102). 

 
Detta är även det sätt vi väljer att använda begreppet på, då det tillåter ett mer nyanserat 
sätt att beskriva ungdomars läsmotivation. 
 
Utanförliggande motivation kan även kopplas till två av Hedemarks (2011) 
förhållningssätt till läsning; det instrumentella och läsning som tvång. Vid instrumentell 
läsning är läsaren neutral inför aktiviteten som sker i syfte att åstadkomma något annat, 
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så som att utveckla språket och vara en del i en gemenskap. Vid läsning som tvång har 
personer en negativ inställning till läsning och upplever det som ”en påtvingad 
aktivitet” (s. 46).  

Ett pragmatiskt förhållningssätt till läsning fokuserar bland annat på läsandes kognitiva 
nyttoaspekter (Hedemark, 2011) och är mer sannolikt att resultera i ett instrumentellt 
förhållningssätt till läsning då det drivs av utanförliggande motivation. Ironiskt med 
tanke på att den inneboende motivationen mest sannolikt resulterar i läsandet kognitiva 
fördelar (Guthrie, 2002). 

4. Metod 

I följande avsnitt redogörs för de metoder som använts: semistrukturerade intervjuer och 
kvalitativ innehållsanalys, hur urvalet gått till samt forskningsetiska hänsyn. Vi har valt 
att använda oss av kvalitativa metoder då dessa fokuserar på respondenternas tolkningar 
av verkligheten (Bryman, 2011). 

4.1 Insamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer 

Syftet är att skapa kunskap om ungdomars läspraktiker, läsmotivation och läslust kring 
genrerna fantasy och science fiction samt ungdomars förhållningssätt till traditionella 
och digitala medier och plattformar i dessa multimodala textvärldar. Den kunskap vi 
söker gäller således respondenternas erfarenheter, upplevelser, åsikter, beteenden och 
attityder. För att komma åt denna typ av kunskap används med fördel semistrukturerade 
intervjuer som är bättre lämpade än ostrukturerade för att skapa djupare förståelse för 
fenomen forskaren redan är bekant med (Zhang & Wildemuth, 2009-a).  

Den semistrukturerade intervjun är relativt fritt utformad och utgår i första hand från ett 
antal teman som skall tas upp med tillhörande frågor. Frågornas ordningsföljd kan 
ändras och forskaren kan under intervjuns gång lägga till och ta bort frågor efter behov. 
Denne kan även förklara frågor ytterligare om så skulle behövas (Luo & Wildemuth, 
2009). Detta kändes lämpligt för vår studie då det möjliggjorde större flexibilitet och att 
vi kunde anpassa intervjun efter individen. Vi höll oss dock till de teman och frågor som 
formulerats på förhand, men lade till en del sonderande frågor, förklaringar och 
omformulerade olika frågor för att bättre passa sammanhanget.  

Bryman (2011) menar även att respondenterna under en kvalitativ intervju har större 
frihet i formuleringen av sina svar då tonvikt inte ligger på möjligheten att kunna 
generalisera resultaten. Att metoden innebär större frihet var till fördel i vår studie 
eftersom detta möjliggjorde utforskandet av nya aspekter på problemet som vi inte tänkt 
på ursprungligen vid utformandet av guiden. 

Vi valde att genomföra fyra intervjuer var, dels för att det var mest tidseffektivt och dels 
för att vi tänkte att respondenterna skulle vara mer bekväma med att intervjuas av en 
person. Det finns en viss risk att intervjuerna genomförs på olika sätt vid en sådan 
uppdelning, men då vi utformade och diskuterade intervjuguiden tillsammans var vi 
båda väl medvetna om hur den skulle användas och vilka typer av avvikelser från 
intervjuguiden som var rimliga att göra. Således har vi ansträngt oss för att 
uppdelningen inte skall påverka de svar vi fått in.  
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Intervjuernas tidsomfång varierade mellan cirka 20 och 40 minuter och resulterade i ett 
transkriberat material på drygt 80 sidor. 

Nedan presenteras den metod som använts för att analysera intervjuerna.  

4.2 Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen används bland annat vid analys av intervjuutskrifter, 
varför den lämpar sig för vår studie. Genom denna form av analys skapas ”en förståelse 
av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 
verklighet” (Bryman, 2011) och meningen bakom olika fenomen (Zhang & Wildemuth, 
2009-b). Eftersom vår studie undersöker respondenternas förhållningssätt till digitala 
medier och plattformar och vilken betydelse textvärldarnas multimodalitet har för 
ungdomars läspraktiker samt läslust kring genrerna fantasy och science fiction, anser vi 
att denna metod som möjliggör analys av hur respondenterna tolkar och förstår denna 
kontext är väl lämpad för att uppfylla undersökningens syfte.  

Transkriberingen av materialet kan ske på olika sätt. Det kan till exempel sammanfattas 
eller skrivas ut ordagrant (Zhang & Wildemuth, 2009-b). I denna studie väljer vi att 
transkribera ordagrant, eftersom vi på det sättet kan använda oss av direkta citat som 
belyser våra argument. En sammanfattning kräver även att vi själva sammanfattar det 
som anses relevant i en intervju, vilket kan resultera i att viktiga delar och aspekter i 
intervjuerna som senare kan visa sig relevanta faller utanför redan i ett första skede. 
Efter en diskussion kring hur transkriberingen skulle genomföras delade vi upp arbetet 
så att vi transkriberade de intervjuer vi själva genomfört.  

Inför analysen bestäms enheter för analys. Teman kan exempelvis med fördel användas 
för att finna olika ”expressions of an idea” (Zhang & Wildemuth, 2009-b, s. 310) och i 
vår studie började vi med att tematisera intervjuutskrifterna enligt tillhörighet till 
forskningsfrågorna. Även den här processen genomfördes till viss del uppdelat för att 
optimera arbetsprocessen. Vi började med att analysera en av intervjuutskrifterna 
gemensamt för att försäkra oss om att vi båda senare skulle arbeta på samma sätt vid 
analys av resterande material. Därefter fortsatte vi med att analysera de intervjuer vi 
själva genomfört och transkriberat eftersom vi på det viset arbetade med det underlag vi 
hade bäst kännedom kring. Det finns potentiella svagheter med ett sådant 
tillvägagångssätt då kvalitativ analys innebär en del subjektiva tolkningar. Vi befann oss 
dock på samma plats vid detta arbete så när oklarheter uppstod kunde vi diskutera dem 
och komma fram till gemensamma lösningar. 

Vi började alltså med att tematisera och skriva samman en intervjuutskrift i taget. Under 
denna process dök det upp en del återkommande teman som vi tog fasta på då 
respondenternas svar skulle sammanfogas i ett gemensamt dokument. Vi fortsatte med 
uppdelningen i enlighet med forskningsfrågorna, men gjorde under dessa en del 
underkategorier baserat på de återkommande teman vi noterat. Denna del av 
analysprocessen genomförde vi tillsammans. 

Nedan beskrivs den kvalitativa forskningens kvalitetskriterier för tillförlitlighet och hur 
vi förhållit oss till dessa i vår studie. 
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4.3 Studiens tillförlitlighet 

En kvalitativ studie bedöms på andra grunder än en kvantitativ. Istället för att mäta 
intern/extern validitet och reliabilitet undersöks i den kvalitativa studien dess 
tillförlitlighet. Detta sker genom granskning av fyra kriterier; dess trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera (Bryman, 2011). 

I stort handlar samtliga kriterier om att forskarna redogör för samtliga steg i 
arbetsprocessen och att allt material finns tillgängligt för inspektion så att andra kan 
granska huruvida allt gått rätt till. Det kan gälla huruvida slutsatserna som dragits är 
rimliga, om textens innehåll motsvarar det som studerats etcetera (Zhang & Wildemuth, 
2009-b). Därför har vi valt att i största möjliga utsträckning redogöra för de 
metodologiska val vi gjort under studiens gång. Detta för att synliggöra våra processer 
och möjliggöra replikering av studien.  

Under nästkommande rubrik beskrivs på vilka grunder vårt urval skett.  

4.4 Urval 

Vid kvalitativ forskning läggs det mindre vikt vid generalisering än vid kvantitativ och 
olika former av bekvämligheturval är således tillåtna. Bekvämlighetsurval är som 
namnet antyder ett urval som sker med tanke på respondenternas tillgänglighet för 
forskaren (Bryman, 2011). Vi har gjort ett bekvämlighetsurval baserat på ungdomar vi 
kommit i kontakt med i vårt yrkesliv som bibliotekarier samt ungdomar vi känner till 
sedan tidigare. Urvalet kan dock även beskrivas som ett målinriktat urval, där 
respondenter väljs ut på grund av deras relevans för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 
De ungdomar vi valt ut läser samtliga antingen fantasy, science fiction eller båda 
genrerna.  

Några av våra respondenter är under 18 år, vilket medför vissa särskilda 
hänsynstaganden. Dessa presenteras tillsammans med de mer generella forskningsetiska 
principerna i stycket nedan.  

4.5 Forskningsetiska hänsyn 

Ett forskningsetiskt krav är informationskravet, som innebär att respondenterna 
informeras om undersökningens syfte samt att ”deras deltagande är frivilligt och att de 
har rätt att hoppa av om de så önskar” (Bryman, 2011, s. 131). De skall även informeras 
om ”vilka moment som ingår i undersökningen” (s. 131). Därför har samtliga 
respondenter informerats först skriftligen om studiens syfte och deras rättigheter, men 
även muntligen innan intervjun ägde rum, så att respondenterna gavs möjlighet att ställa 
frågor innan. Den skriftliga informationen delades ut tillsammans med en 
samtyckesblankett som respondenterna skrev på innan intervjun genomfördes. För att 
samtyckeskravet skall uppfyllas krävs att ”de personer som ombeds delta i en 
undersökning ska få fullständig information om undersökningens syfte och 
uppläggning” (Bryman, 2011, s. 135).  
 
I denna studie finns som tidigare nämnts ett antal respondenter som ännu inte fyllt 18 år. 
Enligt Bryman (2011) krävs vårdnadshavares samtycke för minderåriga men enligt 
Vetenskapsrådet (u.å.) krävs det i första hand för respondenter som är under 15 år och 
om frågorna är av etiskt känslig karaktär. Eftersom detta kan vara svårt att avgöra valde 
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vi att för säkerhets skull sammanställa ett informationsblad att ta med hem till 
vårdnadshavare till ungdomar under 15 år för påskrift.  
 
Nästa krav är konfidentialitetskravet, det vill säga att ”alla de personer som ingår i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet” (Bryman, 2011, s. 
132). Det innebär även att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan få tillgång till dem. Därför kommer respondenternas egna namn och bostadsort inte 
att nämnas i undersökningen. Detta eftersom det saknar relevans för att uppfylla 
studiens syfte och därmed inte är nödvändigt.  

Det sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att empirin som samlats in endast får 
användas i det syfte som respondenterna samtyckt till (Bryman, 2011). Därför kommer 
vi inte använda denna i andra forskningsändamål eller dela den vidare.  

5. Resultat 

Nedan presenteras resultaten av vår studie. De har delats in efter de forskningsfrågor de 
besvarar. Vi börjar dock med en kort presentation av de åtta respondenter som deltagit i 
studien.  

Respondenternas åldersspann sträcker sig mellan 14 och 23 år. Det är fyra 
högstadieelever: Ebba, Maja, Lucas och Olivia, en gymnasieelev: William, samt tre 
personer som är över 20 år: Alice, Julia och Agnes. De har alla ett intresse för minst en 
av genrerna fantasy och science fiction. 

Ebba läser både fantasy och science fiction. Hon har dyslexi och läser därför i första 
hand ljudböcker, men brukar följa ljudboken i en tryckt bok. 

Maja liksom Ebba läser båda genrerna. Maja har ett stort intresse för de fandoms hon 
deltar i. 

Lucas beskriver inte lika stort engagemang för läsning som de övriga respondenterna, 
men han läser ofta och hans favoritböcker är i genren fantasy.  

Olivia läser båda genrerna. Hon tycker om flera olika medietyper, men har inget större 
intresse för sociala medier och plattformar. Hon är trots det med i flera fandoms.  

William läser nästan uteslutande fantasy och han spelar gärna spel. 

Alice läser huvudsakligen fantasy, men har även ett visst intresse för science fiction. 
Hon deltar i fandoms och använder sig av flera olika medietyper där spel är en favorit.  

Julia läser fantasy och deltar i ett stort antal fandoms. Fanfiction är något hon både 
läser och skriver i stor utsträckning.   

Agnes har lika stort intresse för båda genrerna. Hon använder flera olika medieformer 
och hon är delaktig i flera fandoms.  

Nedan presenteras svaren på forskningsfrågorna utifrån empirin insamlad genom 
intervjuer med ovanstående respondenter. 
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5.1 Ungdomars läspraktiker 

Vår första forskningsfråga lyder: hur ser ungdomars läspraktiker kring genrerna fantasy 
och science fiction ut och vad motiverar dessa läspraktiker? 

För att undersöka ungdomars läspraktiker har vi ställt frågor rörande hur de väljer 
böcker, varför de läser, vad som händer omkring läsningen med mera. Vi börjar med att 
berätta om deras olika anledningar att läsa. Den del av forskningsfrågan som behandlar 
motivation redogörs för i avsnitt 6.1 Motivationsteori. 

5.1.1 Varför fantasy och science fiction? 

En anledning som togs upp av en majoritet av våra respondenter är att läsning av 
fantasy och science fiction ger möjlighet till verklighetsflykt eller till att drömma sig 
bort i en annan värld. Maja ger uttryck för att böcker inom dessa genrer är mer 
spännande ”än vanliga romaner som är rätt tråkiga att läsa” och många av 
respondenterna lyfter vikten av att det är spännande. Lucas menar att det är viktigt att 
författaren ”hela tiden bygger storyn framåt, för det blir inte så kul om det plötsligt är… 
Om storyn står still hela tiden”. William uppger även att det är ”mer än den vanliga 
världen” och betonar även han vikten av att det är fart i berättelsen.  

Andra element som är mer specifika för fantasy och science fictionböcker är att de som 
Lucas säger inte behöver vara så realistiska och att författarna ”kan slänga in precis vad 
de vill”, vilket bland annat kan innebära drakar, olika magisystem och nya former av 
teknik. Förekomsten av drakar i böckerna var det som först lockade både Maja och Julia 
till att börja läsa fantasy. Alice nämner övernaturliga varelser mer generellt som något 
lockande, samt strukturen med vilken berättelserna är uppbyggda. Hon säger: ”Jag 
tycker om lite det här med att det oftast är ett sällskap med folk som går från punkt A 
till punkt B för att lösa det här äventyret, eller frågan, eller vad det är.” Julia menar även 
att det hon uppskattar med fantasy är att ”nästan allting kan vara fantasy, känns det som. 
Du kan blanda in olika tidsåldrar, du kan blanda in mytologi. Verkligen allting”. Agnes 
uppskattar även att genrerna ger utrymme för mer fantasi och kreativitet.  

Majoriteten av respondenterna ger uttryck för att det är viktigt med karaktärsutveckling. 
Alice uppger till exempel att hon uppskattar ”starka huvudkaraktärer som genomgår 
väldigt starka karaktärsförändringar” medan de andra respondenterna pratar mer 
generellt om karaktärsutveckling. Olivia tycker om att lära känna karaktärer så väl att 
hon ofta kan gissa vad de kommer att göra i en viss scen, men hon uppskattar samtidigt 
när något oväntat händer så det ”blir en liten twist på det, så att det liksom blir 
karaktärsutveckling så blir man bara: det visste jag inte: coolt”. 

William tycker om att följa karaktärerna och de val de gör. Han uppskattar när böcker 
går in mycket på djupet i karaktärerna. Han beskriver hur böckerna ger honom ett annat 
perspektiv på sitt eget liv genom att ”… man får ju… ta del av så mycket tankar och 
idéer och så från ett helt nytt perspektiv och… det är ganska kul att jämföra med sig 
själv och… se hur man egentligen skulle gjort själv och… sådär”. 

En annan anledning att läsa fantasy är möjligheten att slappna av. Lucas, exempelvis, 
läser oftast böcker precis innan han ska gå och lägga sig som ett sätt att varva ner innan 
han ska somna. Även Alice berättar att hon läser som ett sätt att koppla av, men betonar 
även att läsningen är en del av hennes vardag, en åsikt även Ebba ger uttryck för. Julia 



	 	 	

18 
	

menar att hon läser för att slappna av, men delger också att hon inte kan läsa när hon är 
stressad. Hon säger:  

… jag är snarare den här att jag kan inte läsa när jag är stressad, utan då 
skriver jag hellre liksom. För då får jag kontroll över situationen och får kasta 
mig in i någonting som är mitt. Men böckerna – att läsa – är liksom för mig 
när jag är lugn. 

 För Olivia blir böckerna en form av fristad: 

Det jag är mest motiverad av är att jag kan komma till en ny värld. Eftersom 
då är jag utan bekymmer. Det är liksom Hakuna Matata om man vill göra så. 
Det är liksom min fristad att komma till en ny värld. Även om det typ är krig, 
eller ja, eller blodigt eller något sådant så är det fortfarande en sorts fristad att 
komma dit. 

Att få inspiration till sitt eget skrivande är en viktig anledning till varför Julia läser. Hon 
vill se ”hur andra har gjort det. Och för att… för att se lite: hur kan man beskriva det 
här”. Även Olivia ger uttryck för den här instrumentella synen på läsning då hon menar 
att hon genom läsningen utvecklar sin vokabulär samt sin stavning och skrivförmåga.  

Ebba delger att hon ser böcker som en form av sällskap som hon använder för att inte 
känna sig ensam när ingen annan är hemma. Maja använder böckerna som en form av 
tröst. Har hon varit med om något jobbigt så isolerar hon sig med böckerna och de 
karaktärer hon beskriver som bland sina närmsta vänner och försvinner från den 
verkliga världen en stund.  

Ebbas intresse för fantasy skiljer sig lite från de andras. De fokuserar mycket på det 
övernaturliga, medan det som är fokus för Ebbas intresse är relationer och 
kärleksberättelser. Hon har funderat mycket på varför hon väljer just fantasy och 
science fiction eftersom detta inte är specifikt för genrerna, men uppger ändå att hon 
”lockas till sånna böcker på nåt sätt”. Hon har svårt att säga varför. 

5.1.2 Varför började de läsa fantasy och science fiction? 

Som tidigare nämnts var en av lockelserna med genrerna deras frihet och kreativitet, 
samt att böckerna innehöll drakar. Vad som först fick respondenterna att börja läsa 
fantasy och science fiction skiljer sig lite från person till person. Olivia började läsa 
fantasy och science fiction som ett sätt att ta del av andras fantasi, eftersom hennes egen 
är så livlig.  

Ebba började istället läsa fantasy när hon lånade en bok av en kompis för ett läsprojekt i 
skolan. Innan det hade hon inget större intresse för läsning, men den boken banade väg 
för ett starkt läsintresse där det på kort tid blev en integrerad del i hennes vardag. Även 
William började läsa fantasy på inrådan av en kompis. Han säger att han läste den första 
boken i en serie ”och sen så… bara fortsatte det”.  

Maja och Alice hittade båda sina första fantasyböcker på biblioteket. Maja hittade vad 
hon beskriver som ”en tjock bok” på skolans bibliotek och tänkte ”men den här är väl 
spännande, jag tar och läser den”. Det var boken Eragon och det som utöver dess 
tjocklek lockade med boken var att det fanns drakar på omslaget. En liknande process 
var det för Alice, som då var inne i en period då hon var väldigt förtjust i hästar. Hon 
hittade boken Vild Magi av Tamora Pierce med hästar på omslaget. Omslaget tycks 
således ha påverkat intresset för böckerna. Även Julia upplever omslagen som viktiga 
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då det var just omslaget som fick henne att läsa serieboken Alverfolket, vilken är hennes 
favoritfantasybok. Hon hittade den på biblioteket och beskriver hur hon kunde sitta i 
timmar och titta på, rita av och fantisera kring omslagsillustrationerna.  

Vissa av respondenterna har svårt att dra sig till minnes vad det var som påbörjade deras 
intresse för genrerna, då det alltid varit en naturlig del av deras vardag. Agnes säger 
exempelvis att ”Äh, alltså jag tror faktiskt att jag alltid har varit det. Jag kan liksom inte 
säga: det var det här som fick mig att inse att fantasy är liksom…”  

Ebba beskriver hur den första boken kan öppna upp för en hel uppsjö av nya 
läsmöjligheter: 

…det är så kul när man liksom hittar en bok som man verkligen tycker om 
och sen så finns det böcker som är likadana. Då vill man gärna läsa dem 
för… Jag säger som J.K. Rowling säger att: alla gillar att läsa, men man ska 
bara hitta rätt bok, man ska liksom hitta sin bokstil. För att det är det som 
driver en tror jag – att man hittar en bokstil som man tycker om och man 
tycker om att läsa. Det… Man ska aldrig bli tvingad att läsa egentligen tycker 
jag, för det leder liksom bara till att man… man kommer inte tycka om att 
läsa. 

Även andra respondenter ger uttryck för att det är bra att de kan hitta böcker som 
liknar de som de gillat tidigare. 

5.1.3 Hur de väljer sina böcker 

Ebba och Maja uppger att ett av deras främsta sätt att få tag på böcker är att gå på 
bokhandeln och titta på böcker. De tittar på omslagen och på baksidan. Ebba menar att 
hon är lite ytlig och att bokens omslag spelar stor roll. Även Lucas beskriver hur han 
brukar titta på bokens baksida för att se om den intresserar honom. De hittar alltså 
böcker genom browsing. Det gör även Alice och Agnes, men de går runt och tittar på 
biblioteket snarare än i bokhandeln.  

Något som både Alice och Julia nämner är att de tycker mycket om sajten Goodreads 
och dess rekommendationssystem, vilket de hittar en del böcker igenom. Alice berättar 
att hon på Goodreads kan få tips om vilka böcker som liknar varandra så att hon vet vad 
hon kan läsa efter en viss bok. Julia använder Goodreads för att leta efter böcker som 
passar de berättelser hon själv skriver för tillfället, så att hon kan få idéer.  

Även andra sociala medier och plattformar samt de fandoms som flera respondenter är 
med i kan påverka vad de väljer att läsa. Alice menar att personer inom fandoms 
”triggar varandra att läsa på sätt och vis. Det blir ju verkligen så här… och så börjar 
man prata med någon och så blir de så här: men har du läst… och man bara: jag har inte 
läst… och så blir det det här referenssamtalet fast mer inom fandomen”. Julia kan ibland 
välja att läsa om böcker efter att hon tagit del av en detalj som någon inom fandomen 
uppmärksammat. Ebba berättar att hon efter att hon tagit del av olika teorier kring en 
specifik bok tänker extra på det nästa gång hon läser, men nämner inte om hon gör det i 
direkt anslutning till att hon sett något i fandomen.  

William och Maja är med i fandoms och får en del tips där ifrån, men förlitar sig i första 
hand på andra metoder för att få tag på böcker de gillar; William genom tips från vänner 
och Maja genom att hon tittar bland bokhandelns hyllor. Maja beskriver hur hon får tips 
men ändå oftast väljer de böcker hon hittar själv. William har försökt att läsa de böcker 
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det tipsats om i olika fandoms, men tar sig aldrig längre än ett par kapitel. Det tycks 
som att de beprövade och tillförlitliga kanalerna är de som fungerar bäst för de båda.  

Ebba och William fick som tidigare nämnts rekommendationer av vänner, vilket 
startade deras intresse för generna. Deras vänner fortsätter att vara en viktig källa för 
tips och de brukar välja att läsa samma böcker som dem. Vid frågan om det fanns någon 
annan person som påverkade dem att fortsätta att läsa, eller som motiverade dem att läsa 
var flertalet respondenter dock väldigt tydliga med att det var de själva som 
upprätthåller sitt intresse.  

5.1.4 Respondenternas läsupplevelser 

En av de främsta och återkommande läsupplevelserna är möjligheten att få ta del av en 
helt ny värld. En spännande, fantasifull och kreativ värld där, som Maja uttrycker det, 
”gamla tråkiga jordens” lagar inte längre är gällande. Hon säger: ”… det är ju en annan 
värld, en mycket bättre värld.” Det är en värld hon själv önskar leva i. Hon jämför 
känslan av att läsa en bok med en scen i en av Harry Potter-filmerna där Harry sugs in i 
en dagbok ”och sen när nån kommer och drar ut en så är det bara: NEJ!”. För henne är 
det som att faktiskt vara närvarande, en del i berättelsen och hon ser karaktärerna i 
böckerna som goda vänner. Agnes uppger att hon ofta läser om böcker för att hon vill 
tillbaka till den värld som finns i böckerna. En bokserie hon vuxit upp med är Redwall 
och hon beskriver den världen som en del av hennes barndom: ”… så det känns gött att 
komma tillbaka till den liksom.” 

Det är flera av respondenterna som gärna läser en bok mer än en gång. De flesta uppger 
att de gör det då de tycker att böckerna är bra. Ebba berättar att det är ett sätt att uppleva 
berättelsen igen och att det är som att se på en bra film – det kan man göra flera gånger. 
William har försökt, men tycker att det är tråkigt när han redan vet vad som kommer att 
hända. Maja å andra sidan beskriver hur hon kan läsa om en serie böcker direkt efter att 
hon har läst ut den. Detta eftersom hon vill få med alla detaljer och se till att hon inte 
missar något. Hon berättar om varför hon läser böcker flera gånger: 

Men boken är så jävla bra! Jag måste ju läsa den igen för att få med alla… 
detaljer och sen så när man tror att man får med alla så läser man den en gång 
till och sen så kan man hela boken utantill, och då läser man den en gång till.  

Alice läser också gärna om böcker, men föredrar att göra det efter att det har gått en tid 
för då ”… får jag ett helt annat perspektiv på boken för man tolkar ju väldigt mycket 
böcker efter det… stadium man är i sitt eget liv”. Precis som Maja så upptäcker hon nya 
saker i böckerna vid omläsning. Julia läser om böcker för att få en djupare förståelse för 
dem. Hon säger:  

Första gången är lite… vad ska man säga? Genomläsning. Andra gången är… 
ja, men då kan man historien. Då kan man gå djupare på… ja, men vad 
betyder saker?  

Som nämnts tidigare är det viktigt för flera av respondenterna att berättelsen är 
spännande och hela tiden förs framåt. Det som driver William framåt i berättelsen är att 
få ”veta vad som ska hända” och det är viktigt att det är spännande för att han ska 
ryckas med i den. Under de mer långdragna partierna har han svårt att behålla fokus, 
men ”… mitt i en strid eller någonting, det är mer kul att läsa”. Även för Lucas är det 
hela tiden viktigt att boken är spännande och håller hans intresse. Han berättar om när 
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han börjar läsa en bok: ”… men så typ börjar du läsa och då kanske något intressant 
händer och då kanske du blir som att… du liksom måste läsa mer.” 

Mycket av det som driver Majas intresse för läsningen tycks vara vad som skall hända 
karaktärerna:  

Det är alltid det här de råkar ut för, något galet och så är det såhär jättekul 
och läsa om det och så ibland så sitter man där och så är det så spännande och 
så säger de någonting till varandra och så sitter man där bara: gör inte såhär 
mot mig, gör inte såhär mot mig! 

 Hon betonar även vikten av ”feels”, det vill säga starka känslomässiga reaktioner på 
berättelserna. Dessa har hon även i samband med olika former av fanfiction, framför allt 
headcanons som är en form av kortare fanfiction som ”blows your mind”. En stor del av 
Olivias intresse för böcker är också relaterat till karaktärerna. Hon berättar i intervjun 
ofta ingående om olika karaktärer och deras handlingar. Det kan både vara goda 
karaktärer och karaktärer hon inte kan låta bli att tycka om trots att de är onda. Hon 
analyserar deras beteende och beskriver bakomliggande orsaker till varför de gör som 
de gör, vilket tyder på stort engagemang.  

Även Ebba och Alice känner starkt för karaktärerna. Ebba är väldigt engagerad i deras 
känsloliv och tycker om när böckerna innehåller ”fina berättelser” och handlar om 
personer som hon kan relatera till. Det skall gärna vara starka känslomässiga band, men 
hon uppskattar även att det håller sig på en realistisk nivå. Alice berättar att det ibland 
kan vara svårt att lämna en bra bok bakom sig, då hon lagt in så mycket känslor i det 
hon läst: ”Särskilt med karaktärerna om man nu känner mycket för dem. Och att sedan 
hoppa till något annat… det blir en lite svår övergång. Man måste nästan göra slut med 
boken.” 

Olivia menar att läsningen kan bidra till en frihet från den egna stressen och att hon 
upplever att tiden står stilla när hon läser. Även Ebba beskriver en liknande känsla. Hon 
upplever inte på samma sätt som Maja att hon förflyttas till en annan värld, men säger 
att det är som att vara ”någon annanstans i sina tankar. Det är väldigt såhär unikt eller, 
det är en väldigt speciell känsla när man liksom kommer dit att man glömmer bort vart 
man är, nästan”.  

5.1.5 Vad händer i samband med och efter läsningen? 

För flera av respondenterna känns det viktigt att prata om det de läst. Det sker genom 
olika kanaler och med olika personer, men nästan alla känner ett behov av att dela med 
sig av sin läsupplevelse.  

För Ebba är det väldigt viktigt att prata om det hon läst: 

När man har såhär funderingar och tankar över boken eller om man tycker 
om någonting i boken så kan man prata om… prata ut det med någon istället 
för att ha det inom sig, för att det kan… det kan störa väldigt mycket. Delvis i 
skolan kan jag störa mig, ifall jag har någonting jag tänker på: Åh, det här är 
så bra, det här. Åh det är så bra, nu måste jag prata med någon om det annars 
så kan inte jag koncentrera mig. Det är väldigt jobbigt.  

Om Julia tycker att en bok är tillräckligt intressant eller rörande så diskuterar hon gärna 
den med andra då hon känner att hon ”bara måste dela med sig av det [hon] känner”. De 
hon diskuterar med är också insatta så att de kan ”fangirla” tillsammans, vilket hon 
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beskriver som: ”Fangirlandet: såg du det här, och det här och det här? Och så här tänkte 
jag om det här.” William gör något liknande med sin bästa vän:  

… så det var väl ganska mycket bara: har du läst det hära? Det här var 
ascoolt. […] Det var väl kanske mycket sånt sen när vi hade läst sista boken 
då. Ehm… vi hade olika teorier då om vad som skulle hända och såhär och…  

Agnes tycker om att lyssna på när hennes kompisar diskuterar teorier och karaktärer, 
men hon brukar inte själv bidra med tankar och idéer i någon större utsträckning då hon 
tycker att ”berättelserna talar för sig själva liksom”. Alice diskuterar gärna det hon läst 
med andra personer som är intresserade av fantasy, men i vissa fall känns böcker väldigt 
personliga och då föredrar hon att inte prata om dem med andra. Maja deltar även i 
många diskussionsforum genom olika sociala medier där hon är med i diskussioner 
kring de böcker hon läst. Detta eftersom hon inte har några kompisar i skolan som delar 
hennes intresse. Hon tycker att det känns bra att veta att det någonstans där ute finns 
någon som känner likadant för en bok som hon själv gör. 

Att prata med andra om det hon läst tycker Ebba även bidrar till att hon får ut mer av 
berättelsen eftersom ”Du utvecklar väldigt mycket av det. Att du utvecklar din, hur du 
tolkar böcker och så”. Ebba brukar, när hon har läst klart en bok tänka en stund på det 
hon läst: ”åh nu är den slut och den är så bra och det slutar så bra och sen så… lägger 
jag undan boken och så börjar jag med nästa.” William brukar också tänka en liten 
stund efter att han har läst. Ofta tänker han på vad som kommer att hända därefter och 
funderar på hur en eventuell uppföljare skulle kunna se ut.  

Alice beskriver hur hon när hon har läst klart en riktigt bra bokserie brukar uppleva en 
känsla av tomhet. I de fallen där slutet inte var helt tillfredsställande brukar hon läsa 
fanfiction och när hon läst helt fantastiska böcker gör hon fanart och deltar i rollspel 
online för att på så vis leva kvar i världen. Maja brukar skriva fanfiction och rita 
parallellt med att hon läser boken. Hon brukar även skriva om vad hon tycker än så 
länge på sociala medier. Julia skriver väldigt mycket fanfiction och hon beskriver att 
skrivtankarna kommer igång redan när hon läser böckerna, men att hon för det mesta 
lyckas vänta tills hon läst ut boken innan hon börjar skriva. Precis som Alice och Maja 
ritar hon en del fanart. Det gör även Agnes, men bara i väldigt speciella fall. 

För två av respondenterna; Maja och Ebba är det viktigt att det syns vilka böcker de 
läser. För Maja är det för att det ska vara som ett bevis på att hon har läst det hon har 
läst, men för Ebba handlar det mer om att visa vem hon är och vad hon gillar: ”Jag vill 
ha de böckerna. Det är liksom som att samla som att visa liksom att det här är det jag 
läser.” Ebba har även en plansch hemma med citat från böcker hon gillar som hon har 
gjort själv. Även Maja har en hel del föremål som relaterar till de berättelser hon tagit 
del av, som t-shirts och smycken.  

5.2 Ungdomars förhållningssätt till traditionella och digitala medier 
och plattformar 

Efter att ha gått igenom hur respondenternas olika läspraktiker ser ut ska vi nu 
undersöka närmre vad de har för förhållningssätt till olika typer av medier. Vår andra 
forskningsfråga lyder: Vad har ungdomar för förhållningssätt till traditionella och 
digitala medier och plattformar?  
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5.2.1 Medier 

Digitala medier är viktigt för Ebba som annars inte orkar läsa vanliga tryckta böcker då 
det blir jobbigt. Hon gör dock ingen skillnad mellan att läsa en tryckt bok eller att läsa 
en ljudbok. Ljudböcker är hon väldigt positivt inställd till eftersom de gör att hon kan 
göra andra saker samtidigt och att hon aldrig behöver känna att hon är ensam. Inga av 
de andra respondenterna har uppgett att de läser ljudböcker. 

Gällande filmatiseringar av böcker varierar förhållningssätten. Maja anser att filmer kan 
vara häftiga och bra att se på, med specialeffekter och liknande, men tycker oftast att 
filmerna tar sig för stora friheter med handlingen. Det är något som kan göra henne 
ganska upprörd. Film är även det enda mediet som Alice i viss mån uttrycker sig 
negativt om, då hon redan har sin egen bild av världen och karaktärerna som 
filmatiseringen vanligtvis inte stämmer överens med. En liknande inställning har Agnes 
som brukar vara lite skeptisk när filmen är baserad på en bok då filmen brukar vara 
dålig i jämförelse med boken. Trots det brukar hon ge filmen en chans. Hon upplever 
dock vanligtvis inte att en dålig film förstör upplevelsen av boken: ”Bara om filmen är 
riktigt jävla kass liksom.”  

Olivia tycker att filmer kan vara bra, så länge de håller sig till handlingen så som den 
anges i boken. Hon tycker alltså om filmer som väldigt väl efterliknar böcker, och 
använder den första Harry Potter-filmen som exempel. Den femte filmen däremot har 
hon problem med då de bakomliggande orsakerna till olika skeenden inte framträder 
lika tydligt som de gör i böckerna. Hon tenderar att föredra böckernas långsamma 
tempo eftersom hon verkligen kan lära känna karaktärerna. Något annat hon tycker är 
bättre med böcker än filmer är att hon får skapa sin egen bild i huvudet när hon läser. 
När hon tittar på film så upplever hon att hon presenteras med ett perspektiv som hon 
tvingas acceptera. ”I filmen är det liksom bara: Nej, så här ska det vara. Om du inte tror 
på det här så synd för dig.”   

Ebba har oftast sett filmerna innan hon läser böckerna: ”… så har det ju liksom varit 
filmer som redan är gjorda och då har jag lite lättare att acceptera… jag är ju en sån så 
jag accepterar sånt, det är liksom: Okej, då ser de ut såhära, typ så.” Finns det en film på 
boken så vill hon se den. Även William har oftast sett filmerna innan han läst böckerna 
och han tycker att böckerna bidrar till nya perspektiv på det han sett. Han tycker att det 
är bra att det finns flera olika medier eftersom:  

Man får olika perspektiv på saker […]. Alltså… böcker, det är väl mer att, det 
tar längre tid att komma igenom det, men därför får man väl liksom djupare 
perspektiv på det och såhära, medan typ film, alltså. Det ser ju bättre ut, det 
är lite coolare känsla när man väl ser det, men sen så tar det väl slut snabbt 
och man kanske inte gör det här bondet riktigt med karaktärerna.  

Lucas tycker också att det är bra med film eftersom han kan göra jämförelser mellan 
filmen och boken i hur saker har gestaltas. Han tycker dock att böckerna är originalet 
som han kan läsa om han vill veta vad som faktiskt hände. En annan uppfattning han ger 
uttryck för är att den filmatiserade versionen av en bok ser du för att du är för lat för att 
läsa boken, men menar dock att filmer har fördelen att man kan se den tillsammans med 
sina vänner. 



	 	 	

24 
	

Julia är väldigt positivt inställd till filmer då hon tycker det är roligt att jämföra sin egen 
tolkning av en bok med den tolkning som gjorts i filmen. Hon upplever inte att filmer 
brukar förstöra upplevelsen av boken. Hon säger: 

Det är väl om man har förstört någonting totalt. Med någonting som är 
väldigt… där jag har väldigt mycket, vad ska man säga… kunskap om, och 
som är väldigt viktigt för mig. Men oftast så känner jag väl… ja, men det är 
tolkningar. 

Hon menar att om man vill ha den exakta tolkningen så måste det vara författaren som 
skriver som gör allting och så fungerar det inte. ”Och jag gör ju mina egna tolkningar i 
och med fanfics.” Något flera respondenter ger uttryck för är alltså att filmerna är allt 
ifrån okej till riktigt bra, så länge de inte har gjorts riktigt dåligt.  

Spel är ett medium som Alice tycker särskilt mycket om och hon beskriver sig själv som 
en ”hard core gamer”. Hon älskar RPG:er och någonting hon tycker mycket om är spel 
där hon har ett fritt val: ”det är inte det här att spelskaparna gör spelet åt dig, utan du 
skapar din egen roll i spelet.” Liknande åsikter uttrycks av Agnes och Olivia. Agnes 
gillar spel eftersom ”då kan man själv vara en karaktär och man springer runt och gör de 
grejerna själv” medan Olivia beskriver hur man kan leva sig in i det. Hon tycker om att 
man får göra egna val som påverkar vad som händer senare. William menar att spelen 
ger en möjlighet att riktigt fördjupa sig i en karaktär och de val denne ställs inför och 
har ett mer snävt perspektiv än boken spelet är baserat på, som ger en mer övergripande 
insyn i berättelsen.  

För Maja tycks spelen ha samma fördelar som böckerna, alltså möjligheten att försvinna 
in i en annan värld. Här finns även musik till spelet och olika trailers som ytterligare 
ökar motivationen att spela. Hon lyssnar ofta på låten till spelet Skyrim som också den 
gör att hon kan försvinna in i sin egen värld.  

Ebba och Julia tycker mycket om filmmusik. Julia beskriver hur filmmusik kan vara ett 
sätt att upptäcka en film där ”man liksom bara: åh, det här lät väldigt intressant. Det 
måste jag kolla upp vad det är för någonting”.  

5.2.2 Plattformar och sociala medier 

Flera av respondenterna ser positivt på sociala medier och plattformar. Maja uppskattar 
att de möjliggör diskussion kring de böcker hon läst. Där träffar hon andra med samma 
intresse som hon känner att hon kan prata med. Agnes berättar att hon brukar gå med i 
fandoms just för att hitta andra personer med liknande intressen. 

Ebba däremot, brukar inte diskutera böcker på sociala medier. Däremot följer hon olika 
Instagramkonton om Harry Potter eftersom: 

… där finns det ganska mycket om Harry Potter och det är ganska kul för 
alltså då kommer det upp såhära citat från boken och från filmerna och så… 
kan man sitta och så tänker man: ja, just det ja. Den, det är en bra scen och så. 

Många av de ungdomar vi intervjuat menar dock att de oftare läser diskussioner och 
inlägg på olika sociala medier och plattformar, snarare än att aktivt delta i diskussion 
eller skriva egna inlägg. Alice och Agnes har dock vid tillfällen deltagit i rollspel online 
vilket kan ses som ett sätt att tillsammans med andra diskutera och vidareutveckla 
världen och karaktärerna. 



	 	 	

25 
	

Alice uppger att hon använder sig av många olika sociala medier och plattformar för att 
söka efter fanart, fanfiction och fanvideos. Hon tycker särskilt mycket om fanart för då 
får hon se ”hur andra tolkat det”. Hon skapar även en hel del fanart själv då hon finner 
det avslappnande och hon tycker att det är ett trevligt sätt att fördriva tiden. Julia tittar 
också en del på fanart, men hon tycker särskilt mycket om fanfiction, vilket hon både 
läser och skriver i stor utsträckning. Maja läser också fanfiction och ibland tycker hon 
att det är så bra att hon önskar att det som finns där skulle finnas med i boken, och hon 
kan uppleva starka känslor kopplade till läsningen. 

En klar majoritet av respondenterna är mer eller mindre aktiva inom olika fandoms. 
Vissa har en mer neutral inställning till det, då det är en del av deras vardag. De följer 
olika konton och bevakar olika plattformar, men det är som Ebba beskriver inget som 
gör att hon ”hoppar i sängen”. En del respondenter har en väldigt positiv inställning till 
fandoms, och det märktes främst genom att de skrattade och svarade att det var en 
självklarhet när de fick frågan om de var aktiva inom några fandoms. Alice menar att 
det ”binder ju folk tillsammans. Det blir ju det, man blir ju en del av det hemliga sociala 
nätverket av små nördar, typ”. Hon betonar också att fandoms möjliggör ett sätt att vara 
social hemifrån.  

5.3 Multimodalitetens betydelse för ungdomars läsmotivation och 
läspraktiker 

Efter att ha undersökt ungdomars förhållningssätt till digitala och traditionella medier 
och plattformar är det nu dags att besvara den tredje och sista forskningsfrågan: Vilken 
betydelse har textvärldarnas multimodalitet för ungdomars läsmotivation och 
läspraktiker kring fantasy och science fiction? 

Något flera av respondenterna ger uttryck för är att de olika medierna alla bidrar med 
något. De kommer med egna fördelar och bidrar alla till en större helhet i den 
multimodala textvärlden. Ett citat från Ebba belyser detta särskilt: 

Alltså filmer är ju väldigt kul för att då kan man ju… det är ju liksom som att 
uppleva boken igen. Bara liksom, då får du se lite mer vilka de är. För jag har 
faktiskt… någonting som är lite läskigt när jag läser, det är att jag inte ser 
ansikten. […] Det är liksom… det är ingenting där, det är bara suddigt. […] 
Det går inte, det gör, jag har försökt verkligen men desto mer jag försöker 
desto mindre ser jag.  

För Ebba möjliggör alltså filmen att hon kan se karaktärernas ansikten. Som tidigare 
nämnts använder även Ebba både den tryckta boken och ljudboken parallellt, som ett 
sätt att behålla fokus. För William handlar det mer om att de olika medierna har olika 
fördelar. Han tycker att filmerna är häftiga och ser snygga ut, men att han har svårt att 
knyta samma band till karaktärerna som han gör när han följer dem i en bok. Filmer och 
serier har även vid flertalet tillfällen motiverat William att läsa böcker. Vid ett 
säsongsuppehåll i hans favoritserie valde han att vända sig till böckerna den var baserad 
på för att kunna fortsätta följa berättelsen. Lucas känner inte samma motivation att läsa 
böcker efter att han sett filmen eller vice versa, men menar att filmen ändå bidrar till att 
ge honom en ny bild av det han läst. Det ger honom även en möjlighet att jämföra de 
båda uttrycken, som han tycker kommer med olika fördelar. Lucas är dock lite av ett 
undantag, de flesta av de andra respondenterna är nyfikna på hur berättelserna skildras 
genom andra medier, även om de inte alltid uppskattar dessa skildringar. Till exempel 
läste Olivia Harry Potter efter att hon sett första filmen och börjat fundera över hur det 
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var i boken. Sen såg hon filmen igen och såg något nytt och så börjar hon fundera på om 
det verkligen var med i boken.  

Ett annat medium som kan finnas i samma textvärld som böcker och film är spel. Finns 
det också ett spel kopplat till samma berättelse så vill Olivia kolla upp det. William 
tycker att spelen ger honom en möjlighet att riktigt fördjupa sig i en karaktär, de val 
denne ställs inför och vilken riktning de tar. Agnes började vid ett tillfälle med att spela 
ett spel baserat på en bok som hon nu försöker hitta. Olivia beskriver något liknande: 
”Eller om man nu växte upp med spelen så kanske man vill kolla filmerna och då blir 
man bara: hmm böckerna. Det kommer liksom alltid till böckerna, tillbaka.”  

Liknande upplevelser, där olika medier motiverar användningen av andra återfinns i 
flera av intervjuerna. Julia upplever till exempel att medierna ”… seglar ofta in i 
varandra. Likadant med musik, väldigt mycket film- och spelmusik där man liksom 
bara: åh det här lät väldigt intressant, det här måste jag kolla upp vad det är för 
någonting”. Även Ebba beskriver hur filmmusiken kan påverka hennes motivation att 
använda andra medier: 

Filmmusiken, den tycker jag jättemycket om att lyssna på. Det är bland det 
bästa jag vet. Ehm och då får man… Alltså det är mycket såhär liksom att 
man påminner sig av boken ofta, såhär liksom som när man lyssnar på 
filmmusiken, då får man minnen ifrån filmen och när man ser på filmen får 
man minnen ifrån boken, vilket liksom… Det blir… på något sätt att det 
snurrar runt. 

När hon ser på bilder och citat på Instagram som handlar om de böcker hon läst känner 
hon att hon vill läsa. Hon beskriver ännu en gång hur ”Det går lite i en cirkel nästan”.  

Även för Alice spelar multimodaliteten stor roll då hon använder flera medier och 
menar att allt hänger samman och påverkar varandra. När hon har läst klart en riktig bra 
bok och upplever en känsla av tomhet vänder hon sig till digitala medier och plattformar 
och fandoms för att läsa fanfiction, titta på fanart, fanvidoes etcetera och därigenom 
”behandla boken i efterhand”. Genom fandoms och sociala medier får hon tips på nya 
böcker att läsa genom att titta på vad andra tycker om och vilka saker de har kopplat 
ihop. Hon beskriver det som att hon ingår i en ”läsande värld” där man triggar varandra 
att läsa. ”Det blir ju nästan en ganska fin fandomcirkel som leder vidare till ett och 
annat.” Vidare säger hon:  

För det blir väldigt mycket runt omkring en. Säg att jag hittar något 
fantasystycke från en… på Deviantart typ. Där hittar jag en liten fantasystory 
och så står det läs den här boken. Och sedan blir det någon som delar något på 
Goodreads. Och så blir jag sån, jamän, jag måste läsa! Jamän, så hittar man 
något och så får man tips och… ja. 

Det blir tydligt att allt hänger samman och att kopplingar görs mellan olika medier, 
vilket leder till att Alice motiveras att titta vidare på andra medier och andra berättelser.  

Ingen av de andra beskriver i samma detalj sitt engagemang i fandoms som Alice, men 
för de som är engagerade i dessa märks att de känner till olika plattformar, medier och 
liknande. Ebba upplever inte samma entusiasm för fandoms och olika medier utan 
menar snarare att det är en del av hennes vardag. En åsikt som delas av Lucas och 
William. För Maja kommer dock mycket tips och motivation från fandoms. Under tiden 
hon tar del av berättelsen delar hon med sig till andra och tar del av vad de skriver och 
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skapar. Mycket sker parallellt och här tycks gränserna suddas ut allt mer. Majas 
förhållningssätt till fanfiction som andra skrivit visar på hur hon tycker att även de kan 
räknas som en del i textvärldens universum. 

Hon engagerar sig även i eget skapande och inspirationen tycks komma genom att hon 
får häftiga bilder och idéer i huvudet medan hon läser som hon sedan sätter på pränt: 
”Och ibland så får man liksom såhär bara: I’ve got the world’s best idea ever! Och sen 
så målar man liksom det. Och sen så ibland så skriver man det.”  

Berättelserna tycks följa med henne överallt, genom musiken hon har i lurarna, bilderna 
hon klottrar ner i sina skolböcker och diskussionerna hon deltar i genom olika sociala 
medier.  

Detta gäller i mer eller mindre utsträckning samtliga ungdomar som deltagit i studien. 
Ingen av dem använder endast ett medium i förhållande till en textvärld, utan en uppsjö 
av olika medier och plattformar som tillsammans pusslar ihop en mer komplex bild i 
den berättelse den multimodala textvärlden utgör.  

Denna studies resultat tyder på att samtliga respondenters interaktion med multimodala 
textvärldar drivs av en inneboende motivation och ett starkt intresse för berättelserna. 
Alla de aktiviteter de beskriver att de deltar i handlar om att ytterligare fördjupa, 
utforska eller befästa intresset för berättelserna.  

I nästkommande kapitel analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till 
motivationsteori, vår egen modell för läspraktiker samt den tidigare forskningen.  

6. Tolkning och diskussion 
I detta kapitel analyseras empirin som beskrivits i studiens resultatdel. Vi börjar med att 
analysera materialet utifrån motivationsteori, för att sedan i förhållande till den modell 
för läspraktiker som presenterades i teoriavsnittet visa hur empirin från vår studie 
antyder att relationerna mellan de olika begreppen förhåller sig. Därefter jämförs denna 
studies resultat med de från tidigare studier.  

6.1 Motivationsteori 

I denna studies resultatavsnitt presenterades bland annat empiri som belyser 
ungdomarnas läspraktiker. Här följer en analys av de svar respondenterna gett i 
förhållande till motivationsteori och besvarar således den del av den första 
forskningsfrågan som handlar om vad som motiverar ungdomars läspraktiker. Vidare 
redogörs även för hur ungdomars motivation påverkas av textvärldarnas multimodalitet.  

I teoriavsnittet förklaras hur motivationsteori handlar om varför personer väljer att 
engagera sig i olika aktiviteter. Där förklaras även hur den inneboende motivationen är 
den som kommer från att personer gör något endast för att de tycker att det är roligt, 
utmanande eller intressant. Som synes i avsnitt 5.1.1 är den huvudsakliga motivationen 
till att läsa fantasy och science fiction inneboende, då det handlar om att respondenterna 
läser för att de tycker att det är spännande, för att de kan försjunka i en annan värld, som 
en form av avkoppling och för att de känner för karaktärerna. Det finns även en del mer 
utanförliggande motivationsfaktorer, så som att utveckla språket och som inspiration för 
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det egna skrivandet, men då samma respondenter även ger uttryck för inneboende 
motivationsfaktorer märks att det inte går att säga att de bara drivs av inneboende eller 
utanförliggande motivation, utan en kombination av de båda.   

De motivationsfaktorer som identifierats i avsnitt 5.1.2 som påbörjade respondenternas 
intresse för genrerna är både inneboende och utanförliggande. För Ebba och William 
handlade det om att det fanns krav eller förslag utifrån som satte igång intresset, i form 
av ett läsprojekt och att en kompis tipsade om en bok. Dessa kan identifieras, i mer 
eller mindre utsträckning, som utanförliggande motivationsfaktorer. Det som därefter 
fortsatte deras intresse för genrerna var dock inneboende motivation. Deras första 
möten med böcker inom genrerna banade väg för ett intresse för liknande böcker. Som 
synes av Ebbas citat under samma avsnitt tycker dock Ebba att det är viktigt att ingen 
tvingas att läsa. Hon menar att detta kommer leda till en syn på läsning som ett tvång.  

Maja, Julia och Alice beskriver hur deras intresse för genrerna började med att de 
hittade böcker med spännande omslag på biblioteket. Ett intresse för omslagen räknar 
vi som en inneboende motivationsfaktor just eftersom de valde att läsa böckerna på 
grund av att de verkade intressanta och roliga.  

Som framgår av tidigare avsnitt drivs det vidare intresset för genrerna i första hand av 
en inneboende motivation att läsa, något detta avsnitt ytterligare befäster. Det märks 
dock att utanförliggande motivationsfaktorer kan inbjuda till ett intresse för läsning 
och en inneboende motivation att läsa.  

Avsnitt 5.1.4 tar upp de faktorer som driver respondenternas inneboende motivation. 
Detta är intressant då det inte endast visar på att respondenterna drivs av en inneboende 
motivation, utan även vilka faktorer det kan vara som påverkar denna. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de mest återkommande är att de läser fantasy och 
science fiction för att de vill uppleva en annan värld samt för att det är spännande. 
Utöver det är intresse för karaktärerna en drivande motivationsfaktor för en del 
respondenter. Flera tycker även om att läsa böcker mer än en gång och de motiveras då 
exempelvis av att de vill tillbaka till världen, upptäcka nya saker, få en djupare 
förståelse eller få ett nytt perspektiv på boken.  

Av avsnitt 5.1.5 framgår att respondenterna efter eller i samband med en bra 
läsupplevelse har olika känslor som de kan känna att de behöver få utlopp för. För en 
del handlar det om att prata med någon, att uttrycka sina idéer genom eget skapande 
eller att fylla tomrummet genom att ta del av andras idéer och kreativa uttryck. De har i 
samband med goda läsupplevelser en stark inneboende motivation att ytterligare 
behandla den värld de tagit del av.  

I avsnitt 5.3 behandlas empirin kopplad till den tredje forskningsfrågan. Här 
konstaterades att textvärldarnas multimodalitet bidrog till att skapa en större helhet 
genom de olika skildringarna och att de olika uttrycken alla kom med olika fördelar. 
Denna studies resultat antyder att samtliga respondenters interaktion med multimodala 
textvärldar är ett resultat av en inneboende motivation och ett starkt intresse för 
berättelserna. Alla de aktiviteter de uppger att de deltar i handlar om att ytterligare 
fördjupa och utforska berättelserna vilket ytterligare befäster intresset för dessa.  
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Det är svårt att dra strikta gränser mellan utanförliggande och inneboende motivation. 
Inneboende motivation handlar som tidigare nämnts om att man väljer att göra något för 
att det är spännande, intressant och roligt medan den utanförliggande handlar om att 
valen att delta i aktiviteter sker på grund av dess instrumentalitet. Det skulle också, vid 
användning av Drouillards (2009) mer fria tolkning av begreppet kunna innefatta 
motivationsfaktorer som är utanförliggande, men inte nödvändigtvis instrumentella, 
som genom andras uppmuntran och rekommendation. 

Vid en sådan tolkning synes att där även fanns en del motivationsfaktorer som kan 
kopplas mer till det utanförliggande, så som tips från andra inom fandoms, men då 
respondenterna själva sökt sig till fandoms och ändå följer och interagerar med personer 
med liknande smak och tycke är det först och främst deras inneboende motivation som 
driver deras fandomengagemang. Den utanförliggande motivationen kopplad till 
fandoms verkar trots det fylla en viktig funktion genom att motivera till vidare läsning 
eller aktiviteter kring andra medier genom bygga vidare på den inneboende motivation 
som redan finns. 

Tidigare skrev vi att det är svårt att dra gränser mellan inneboende och utanförliggande 
motivation. Det är även svårt att säga var motivationen har sitt ursprung och den 
motivation som först kan ses som utanförliggande kan bli en inneboende motivation. 
Det gäller framför allt i de sociala sammanhang respondenterna befinner sig. Detta sätt 
att undersöka motivation har dock varit användbart i vår studie där vissa beteenden är 
mer betingade av den ena sortens motivation än den andra, men vidare forskning om 
ungdomars läspraktiker och vad som motiverar dessa kan tänkas bidra till en mer 
nyanserad bild och djupare förståelse för hur ungdomars motivation ser ut. 

Baserat på resultaten av vår studie känns det inte optimalt att se inneboende och 
utanförliggande motivation som två kategorier att dela upp motivation efter, utan det 
bör snarare ses som en typ av gradskala där det inte görs en strikt uppdelning mellan de 
två. Eller kanske är det ännu bättre att försöka se det som en cirkel där en typ av 
motivation kan leda till en annan, där de inte behöver betraktas som antingen 
inneboende eller utanförliggande. 

Uppdelningen enligt inneboende och utanförliggande motivationsfaktorer försvårar 
hänsynstagande till de större sammanhang individen är en del av. Det är svårt att med 
hjälp av två kategorier kartlägga något som påverkas av så många olika faktorer. Därför 
skulle utvecklandet av en mer processorienterad användning av motivationsteori kunna 
vara till fördel. 

6.2 Modell för läspraktiker 

I denna studies teoriavsnitt presenterades den modell som illustreras genom Figur 1. 
Detta för att tydliggöra vårt perspektiv på hur de olika begreppen förhåller sig till 
varandra. 

Studiens syfte är att skapa kunskap om ungdomars läspraktiker, läsmotivation och 
läslust kring genrerna fantasy och science fiction samt ungdomars förhållningssätt till 
traditionella och digitala medier och plattformar i dessa multimodala textvärldar. För att 
konkretisera den kunskap som nåtts genom undersökning av empirin presenteras denna i 
förhållande till figur 1. 
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Figur 1. Läspraktiker, multimodala textvärldar och läsmotivation	

Modellen antyder i första hand att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan de multimodala 
textvärldarna och personers läslust och läsmotivation. Som framgår av teoriavsnittet kan 
läsmotivation vara både inneboende och utanförliggande. Modellen fokuserar främst på 
de inneboende motivationsfaktorerna och utbytet mellan de multimodala textvärldarna 
och läsaren. Plattformarna och fandoms beskrevs dock under föregående avsnitt som 
platser där det finns utanförliggande motivationsfaktorer som bidrar till ett vidare 
intresse för läsning. 

I modellen har vi valt att samla traditionella medier och digitala medier och plattformar 
under begreppet multimodala textvärldar och placerat en pil mellan dessa för att visa på 
att de ömsesidigt påverkar varandra. Vårt resultat stödjer att så är fallet då flera av 
respondenterna berättar att de genom exempelvis film, TV-serier och olika 
fandomcirklar hittar böcker de vill läsa eller får inspiration att läsa för att det kopplas till 
något de redan är intresserade av och då respondenterna läst en bok går de inte sällan 
vidare till andra medier, som film, spel, musik etcetera. Det tycks ske ett ständigt utbyte 
där emellan. Böckerna gör att de tar del av andra medier och plattformar och dessa leder 
vidare till andra böcker. I en multimodal värld kan man se det som att själva berättelsen 
är i fokus snarare än medietypen och det påvisas genom att respondenterna ofta är 
intresserade av att ta del av berättelser de tycker om på fler än ett sätt. Det kan vara både 
genom att läsa en bok samt se en film eller spela ett spel som bygger på samma 
berättelse, men det kan också handla om att själv skapa kreativa uttryck i form av 
exempelvis fanart eller fanfiction eller ta del av sådant som andra skapat. Det viktiga 
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tycks således inte vara huruvida berättelsen förmedlas genom traditionella eller digitala 
medier, varför den distinktion vi ursprungligen gjort mellan dessa kanske inte längre är 
att anse som särskilt relevant. 

Pilen mellan multimodala textvärldar och läslust och läsmotivation visar på att intresset 
och engagemanget för berättelserna och de olika medierna och plattformarna drivs av en 
lust eller motivation. Flera respondenter menar att de vill engagera sig mer i berättelsen 
efter att de exempelvis läst en bra bok och digitala medier och plattformar möjliggör 
detta. Genom detta får de sedan tips på andra berättelser de kan ta del av vilket i sin tur 
bidrar till ökad läsmotivation och läslust. 

Allt detta formar tillsammans läspraktiker där intresse för traditionella medier så som 
böcker kopplas till intresse för digitala medier och plattformar, vilket både drivs av och 
driver lust och motivation. Pilarnas linjäritet kan vara missvisande då det hela snarare 
rör sig i en cirkel. Precis som med indelningen av motivationsfaktorer i två separata 
fack utgör denna modell en form av begränsning som inte möjliggör en nyanserad 
presentation av ungdomars läspraktiker. Dock kan denna modell, precis som 
användningen av inneboende och utanförliggande motivationsfaktorer vara behjälplig 
för att synliggöra hur saker förhåller sig, men den är begränsande och kan inte belysa 
den inneboende komplexitet som finns i ungdomars läspraktiker.  

Att försöka göra en ny modell är i detta skede svårt. Vidare forskning kring ungdomars 
motivation i förhållande till läspraktiker behövs för att kunna skapa en modell som på 
ett betydelsefullt sätt konkretiserar hur de olika begreppen förhåller sig till varandra. 
Tills vidare väljer vi istället att beskriva det med hjälp av en metafor och liknar 
förhållandena med ett smörgåsbord. I dagens medielandskap plockar ungdomar fritt 
bland de medier och plattformar som finns tillgängliga och skapar således en individuell 
läspraktik som motiveras av såväl utanförliggande som inneboende motivationsfaktorer. 
I föregående avsnitt ifrågasattes huruvida de olika typerna av motivation så enkelt kan 
fördelas i två fack eller om det snarare handlar om variationer, skalor eller kanske borde 
betraktas som en form av process. Motivationsfaktorerna tycks kunna omformas, 
variera och vara beroende av den kontext ungdomarna befinner sig i.  

6.3 Resultaten och den tidigare forskningen 

Efter att ha redogjort för analys av empiri är det nu dags att relatera denna studies 
resultat med det från den tidigare forskningen som presenterats. 

Något som framkommit i den tidigare forskningen, i Drouillards (2009) studie, är att 
utanförliggande motivation kan vara det som bidrar till att påbörja ett intresse för 
läsning, medan den inneboende är den typ av motivation som bidrar till att upprätthålla 
intresset för läsningen. Detta överensstämmer med denna studies resultat, där 
respondenterna ofta poängterar att de själva driver sitt intresse. Vid analys av material 
med hjälp av motivationsteori framkommer även att det finns en del utanförliggande 
motivationsfaktorer som bidrar till att vidareutveckla och upprätthålla intresset hos 
respondenter som redan har en stark inneboende motivation. Detta gäller tips och 
uppmuntran från vänner eller från fandomen. 

Deltagandet i fandoms kommer som nämnts i den tidigare forskningen till uttryck 
genom att respondenterna deltar i diskussion kring böckerna med andra fans och att de 
på digitala plattformar utforskar och delar med sig av sina intressen. I vår studie är det 
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flera av respondenterna som menar att de gärna tar del av andras diskussioner, men att 
de själva sällan eller aldrig bidrar till dessa. Anledningarna varierar, men det tycks 
oftast handla om att de inte känner något behov av det. Flera av de respondenter som 
inte deltar i diskussioner online tycker dock ändå att det är viktigt att diskutera det de 
läst, men då sker detta med deras kompisar och inte på digitala plattformar eller 
diskussionsforum. 

Maja är den enda av respondenterna som uppger att hon ofta deltar i diskussioner 
online, och då på olika plattformar och sociala medier. För henne, liksom för Curwoods 
(2013a) respondent handlar det om att få kontakt med andra människor som delar 
hennes intresse, då vännerna i skolan inte gör det.  Även för Agnes var det ett sätt att 
träffa människor med samma intresse. Hon rollspelar en del med karaktärer hon själv 
skapat utifrån textvärldar hon tycker om. Även Alice har vid tillfällen gått med på 
rollspelssidor för att kunna leva kvar i världen efter att hon läst ut en bok. Detta kan ses 
som en typ av digital diskussion då det är ett sätt att behandla karaktärerna och världen 
tillsammans med andra. Alice menar att en positiv aspekt på fandom är just att man kan 
vara social hemifrån. Det finns här en del likheter kopplat till Drouillards (2009) studie, 
där en respondent menade att det är häftigt att vara en del av något större, där ett helt 
nätverk av personer gör ”this ultimately solitary thing (reading) together” (s. 81) och 
Alice menar vidare att fandoms ”binder ju folk tillsammans. Det blir ju det, man blir ju 
en del av det hemliga sociala nätverket av små nördar, typ”.  

I den tidigare forskningen är respondenterna mer involverade i de sociala aspekterna av 
fandoms och är i flera av studierna utvalda för att de är med och skapar olika former av 
bilder, texter eller spel baserade på de berättelser de tagit del utav. Skapandet sker ofta 
med stöd av, eller i samspel med andra. Detta gör att det finns en del skillnader mellan 
denna studie och de vi tagit del av. I denna studie finns flertalet respondenter som själva 
skapar exempelvis fanfiction och fanart utifrån berättelser de tagit del av, men flertalet 
anger att det är en solitär aktivitet och att de inte på samma sätt får hjälp av, eller delar 
med sig till andra. Däremot finns likheter i den bakomliggande anledningen till 
skapandet; att de inte kan få nog av den textvärld de tagit del av. I vår studie finns även 
empiri som antyder att det också är ett sätt att få utlopp för känslor och idéer som dyker 
upp under läsningen. För Alice var det även ett sätt att ”behandla boken i efterhand.”  

Curwood (2014) menar att de olika medierna och digitala plattformarna ger ungdomar 
möjlighet att ytterligare fördjupa sin kunskap om böckerna och filmerna. De lär sig att 
analysera och ges möjlighet att kritisera det de tagit del utav. Som tidigare nämnts är 
respondenterna i denna studie inte lika aktiva på diskussionsforum och plattformar som 
de i de tidigare studier vi tagit del utav, men det finns likheter i att de diskuterar, 
kritiserar och utvecklar teorier tillsammans med de vänner de brukar diskutera böckerna 
med. Curwoods (2013a; 2013b; 2014) respondenter menar även att de genom de 
skapandeaktiviteter och sociala sammanhang de deltar i ges möjlighet att utforska 
andras perspektiv på berättelserna och där igenom får ut mer av den berättelse de tagit 
del av. Även detta stöds av vår studie, där respondenterna i diskussion med andra, eller 
genom att ta del av fanfiction och fanart får ett bredare perspektiv. Detta gäller även då 
de använder andra medier eftersom de olika medierna som tidigare nämnts kommer med 
olika fördelar och särskilda attribut. Den skillnad som går att urskönja är att 
respondenterna i denna studie främst breddar sitt perspektiv genom att ta del av olika 
medier, där Curwoods (2013a; 2013b; 2014) respondenter i större utsträckning betonade 
vikten av det egna skapandet som ett sätt att fördjupa sin förståelse för berättelserna. 
Kort sagt utforskar denna studies respondenter främst berättelserna genom att 
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konsumera sådant andra producerat, medan de i tidigare studier i större utsträckning gör 
det genom att producera eget material utifrån dessa.  

I den tidigare forskningen används begreppet konvergenskultur som handlar om att 
”foga samman innehåll från olika medier” (Jenkins, 2008, s. 15) och att gränserna 
mellan olika medier suddas ut. Som synes i föregående stycke samt i resultatdelen som 
behandlar multimodalitet är gränserna mellan de olika medierna inte alltid tydliga och 
en av respondenterna i denna studie menar att de ”seglar ofta in i varandra”. I denna 
studie såväl som i de tidigare tycks respondenterna vara en del av det fenomen som 
kallas konvergenskultur.  

Gällande läsupplevelser stämmer den tidigare forskningen och resultaten från denna 
studie väldigt väl överens. Böckerna läses för att de är spännande, fantasifulla, 
originella och eftersom respondenterna känner starkt för karaktärerna och kan relatera 
till dem. Möjligheten till verklighetsflykt och att kunna försjunka i en värld som är lite 
mer spännande och lite bättre än den egna gör böckerna till en fristad. I Olin-Schellers 
(2011) studie delger respondenterna att de läser om stycken som skapar starka känslor, 
och även här finns kopplingar till vår studie, där Maja särskilt betonar vikten av ”feels”.  

Förhållningssätten till andra medier, då speciellt film skiljer sig dock stort. I den tidigare 
forskningen undersöks inte förhållningssätten till övriga medier, så som denna studie 
gjort, men film är något som ändå diskuterats. Där märks att respondenterna i 
Drouillards (2009) studie anser att filmerna stjäl en del av bokens magi och sakta men 
säkert ändrar den egna bilden respondenterna målat upp av världen. Det är inget våra 
respondenter gett uttryck för i större utsträckning, utan menar snarare att den bild som 
framställs genom film inte överensstämmer med den bild de själva målat upp.  

Det som framställs som mindre positivt av respondenterna är att de tycker att 
filmskaparna emellanåt tagit sig för stora friheter i den egna tolkningen, vilket resulterat 
i dåliga filmer. De tycker dock att filmerna är häftiga att se på, med specialeffekter och 
eftersom det ger dem bilder de inte hade förut. Lucas betonar även att filmen är ett bra 
sätt att ta del av berättelsen tillsammans med andra. Detta kan i viss mån kopplas till det 
som framkommer i Olin-Schellers (2011) studie där respondenterna menar att filmer ger 
större möjlighet till diskussion med andra. Liksom Lucas har även dessa respondenter 
ett förhållningssätt där de ser böckerna som originalet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många överensstämmelser mellan denna 
studies resultat och den tidigare forskningen. Det som skiljer handlar till stor del om att 
denna studies respondenter inte är fullt lika aktiva inom fandoms, så tillvida att de själva 
i lika stor utsträckning inte bidrar eller är synliga på samma sätt som respondenterna i 
de tidigare studierna. Denna studies respondenter beskriver även mer omkring de 
sociala sammanhang de deltar i med kompisar offline.  

Vår studie har utöver förhållningssätt till olika medier och plattformar även ytterligare 
undersökt hur respondenterna väljer sina böcker. Detta kommer vidare presenteras 
under slutsatser, men inte här eftersom de tidigare studierna inte behandlat detta.  
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7. Slutsatser  

I denna studies bakgrund och problemformulering konstaterades det att det finns de som 
är av uppfattningen att svenska ungdomars läsintresse sjunkit till ”följd av ett ökat 
datoranvändande på fritiden” (Rosén, 2012, s. 137). De digitala medierna ses av vissa 
som ett hot mot de traditionella, men Dolatkhah (2013) anser att de olika medierna kan 
skänka mening till varandra och danska Biblioteksstyrelsen (2008) menade att de 
genom inspirerande arbetssätt så som att knyta an läsningen av traditionella medier med 
användandet av digitala kunde bidra till ökad läslust hos barn och ungdomar. Ett av 
bibliotekens uppdrag är att stimulera till läsning (SFS 2013:801, 8§). Därför tyckte vi att 
det var viktigt att undersöka hur det förhöll sig i spänningsfältet mellan det digitala och 
det traditionella och om de digitala medierna och plattformarna kan utgöra mer än ett 
hot mot läsningen av böcker. Vi formulerade ett syfte, där meningen med studien var att 
skapa kunskap om ungdomars läspraktiker, läsmotivation och läslust kring genrerna 
fantasy och science fiction samt ungdomars förhållningssätt till traditionella och digitala 
medier och plattformar i dessa multimodala textvärldar. Här presenteras våra slutsatser.  

Hur ser ungdomars läspraktiker kring genrerna fantasy och science fiction ut och 
vad motiverar dessa läspraktiker?  

I denna studie har vi redogjort för varför respondenterna började läsa fantasy och 
science fiction, vad som upprätthållit deras intresse för genrerna samt hur de väljer vilka 
böcker de vill läsa.   

Det finns en del variationer inom den grupp respondenter som valts ut för denna studie, 
men det som är gemensamt för varför de läser fantasy och science fiction präglas av 
böckernas inneboende kvalitéer och drivs i första hand av inneboende motivation. Några 
av respondenterna beskriver dock hur deras intresse påbörjades genom utanförliggande 
motivationsfaktorer och genom analysen med hjälp av motivationsteori framgår även att 
en del faktorer som kan ses som utanförliggande bidrar till ett fortsatt intresse och som 
ett sätt att introducera ungdomarna för nya böcker. Den inneboende motivationen är 
dock den drivande kraften och några av ungdomarna är noga med att påpeka deras 
intresses självständighet från yttre influenser. De tar emot tips, men ser i första hand sig 
själva som drivande för sitt intresse.   

Deras eget skapande kring berättelserna drivs även det av inneboende motivation. 
Denna studies respondenter delar inte i större utsträckning med sig av de egna 
skapelserna, utan dessa tycks i första hand vara ett sätt för dem själva att behandla och 
få utlopp för de känslor och idéer de fått då de tagit del av berättelserna.   

Dessa resultat skiljer sig till viss del från den tidigare forskningen, där diskussion och 
skapande sker tillsammans med andra och den sociala aspekten och gemenskapen på 
digitala plattformar och diskussionsforum i större utsträckning betonas. I jämförelsen 
med den tidigare forskningen och denna studies resultat konstaterades även att det finns 
en skillnad i hur respondenterna utforskar berättelserna. I de tidigare studier som 
presenterats sker detta i stor utsträckning genom det egna skapandet med berättelsen 
som utgångspunkt, medan respondenterna i denna studie i första hand gör det genom att 
ta del av andras tolkningar och skildringar av berättelserna genom olika medier och 
plattformar.   
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Ungdomarna i denna studie engagerar sig även i olika aktiviteter omkring läsningen. De 
skildrar med hjälp av olika medier och uttrycksformer de egna tolkningarna av 
berättelserna. De tar del av flertalet olika medier och diskuterar och analyserar det de 
läst, antingen med kompisar eller till viss del på digitala plattformar. Ungdomarna i 
denna studie hittar sina böcker på olika sätt, genom browsing på fysiska platser, tips 
från kompisar och fandoms samt genom Goodreads rekommendationssystem. Vissa 
respondenters intresse manifesterar sig även fysiskt och som ett sätt att uttrycka det 
egna intresset och personen genom olika artefakter, där bland annat den egna bokhyllan 
ses som viktig.   

Vad har ungdomar för förhållningssätt till traditionella och digitala medier och 
plattformar?  

Överlag synes att respondenterna i huvudsak är positivt inställda till samtliga medier 
och plattformar. Det finns de respondenter som menar att sociala medier, plattformar 
och andra arenor för diskussion inte är något särskilt, utan snarare en del av vardagen, 
medan det för andra är ett viktigt sätt att i efterhand få möjlighet att ta del av andras 
tankar och idéer och på så sätt bearbeta den egna upplevelsen.   

De olika medierna beskrivs ha olika för- och nackdelar, men det är sällan någon av 
respondenterna uttrycker sig rent negativt om något av dem. I vissa fall saknas intresse 
för ett specifikt medium och det som i första hand kan ge upphov till negativa 
förhållningssätt till ett visst medium är när skildringen eller tolkningen av berättelsen är 
dåligt gjord. Överlag är de flesta medvetna om att det gäller skildringar och tolkningar.  

Det finns en respondent i denna studie och ett antal i Olin-Schellers (2011) som ger 
uttryck för att böckerna är originalet. Det märks även i denna studie att det hos 
respondenterna finns en uppfattning om deras vägar förr eller senare leder tillbaka till 
böckerna.   

Vilken betydelse har textvärldarnas multimodalitet för ungdomars läsmotivation 
och läspraktiker kring fantasy och science fiction?  

Att deras vägar förr eller senare leder tillbaka till böckerna kan ses som en del i den 
cirkel som nämnts av ett antal ungdomar i denna studie. Det kan börja med böcker eller 
andra medier, men det leder ständigt vidare för att sedan komma tillbaka. Det finns ett 
intresse för att ta del av fler än ett uttryck eller en skildring av berättelsen och som 
konstaterades i resultatet tycks de olika medierna och plattformarna tillsammans bygga 
en djupare och mer komplex förståelse för berättelserna.   

De digitala medierna tycks således inte utgöra ett hot mot användningen av de 
traditionella. Vi vill dock inte säga att de digitala medierna och plattformarna bidrar till 
ökad läslust eller läsmotivation i förhållande till tryckta, utan snarare att samtliga 
medier tillsammans bidrar till ett intresse och en djupare förståelse och engagemang för 
berättelserna. De digitala medierna och plattformarna kan stödja användingen av och 
förståelsen för den tryckta boken. Däremot tycks pilen eller riktningen från traditionella 
medier mot digitala medier vara lika stark som den i motsatt riktning. Istället för att 
säga att digitala medier bidrar till ökat intresse för traditionella skulle vi snarare säga att 
intresset och engagemanget för berättelsen motiverar användningen av medier och 
plattformar, oberoende av vilken stämpel vi sätter på dem.   
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7.1 Cirkeln, smörgåsbordet och berättelsen 

De mer övergripande mönster som går att urskönja i denna studie sammanfattas bäst av 
orden cirkel, smörgåsbord och berättelsen. 

Ungdomars läspraktiker kan liknas vid ett smörgåsbord, där de plockar ut det de vill ha 
bland en uppsjö av medier och plattformar och utformar således unika läspraktiker. I 
dessa läspraktiker finns en ständig rörelse från en berättelse till en annan och inom 
dessa berättelser finns rörelser mellan olika medier. Några av respondenterna beskriver 
själva hur de upplever att deras läspraktiker rör sig som en cirkel, eller hur det ”snurrar 
runt”.  Som konstaterats är uppdelningar av medier inte viktigt, eftersom det som 
motiverar ungdomarnas läspraktiker i första hand är intresset och engagemanget för 
berättelsen och de olika medierna och plattformarna bara är olika sätt att ta del av den.  

7.2 Förslag till vidare studier 

I denna studies bakgrund och problemformulering lutade vi oss på ett avsnitt ur 
bibliotekslagen där det står att biblioteket skall främja ungdomars språkutveckling och 
”stimulera till läsning” (SFS 2013:801, 8§). Att stimulera till läsning handlar till stor del 
om att använda sig av utanförliggande motivationsfaktorer, som i teoriavsnittet kopplas 
till ett instrumentellt förhållningssätt till läsning. Teoriavsnittet antyder även att just de 
kognitiva nyttoaspekterna av läsning i första hand aktualiseras i samband med en 
inneboende motivation att läsa och ett lustfyllt förhållningssätt till läsning (Guthrie, 
2002). I denna studies diskussionsdel synes dock att utanförliggande 
motivationsfaktorer kan bana väg för en inneboende motivation och ett lustfyllt sätt att 
läsa. Vidare forskning skulle kunna undersöka och fördjupa kunskapen om vilka 
utanförliggande motivationsfaktorer som mest sannolikt kan bana väg för en 
inneboende motivation att läsa. 

Vidare konstaterades att en strikt uppdelning mellan inneboende och utanförliggande 
motivationsfaktorer och en syn på förhållandet mellan dessa som linjär kan vara 
begränsande. Istället bör icke-linjära modeller användas vid framtida studier och baserat 
på vårt resultat menar vi att någon form av cirkulär eller mer processorienterad modell 
kan vara lämplig.  

För att kunna genomföra mer nyanserade studier på ungdomars läspraktiker med 
utgångspunkt i motivationsteori föreslås vidare forskning som fördjupar sig i hur 
ungdomars rörelser mellan olika medier ser ut och vad som motiverar dessa rörelser.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
	

Intervjuguide	
Information 

Vi som ska genomföra den här studien heter Natascha Grönlund och Saga Joelsson och 
vi studerar till bibliotekarier på Högskolan i Borås.  

Vi gör den här undersökningen för att få veta lite mer om varför ungdomar läser fantasy 
och science fiction och vad de tycker är bra med böckerna. Vi är också intresserade av 
att veta mer om ungdomars användning av digitala medier och plattformar, så som 
Facebook, Twitter, Tumlr, Instagram, spel, filmer, musik och bilder inom fantasy och 
science fiction. Det som är viktigt för oss är att få veta vad som påverkar lusten att läsa.  

Vi kommer att göra intervjuer. När dessa är klara kommer vi att skriva ned dem och 
efter det dela upp dem i olika teman och sen skriva ihop en text om vad vi har kommit 
fram till.  

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte stå i 
studien vart du kommer ifrån eller hur gammal du är. Vi kommer att tilldela dig ett 
annat namn när vi berättar vad du har sagt i texten.  

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta eller be 
att vi inte använder något som du har sagt. Du behöver inte berätta varför. 

Vad orden betyder 

Sociala medier – Goodreads, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Youtube, 
Snapchat etc. 

Medier: böcker, filmer, musik, bilder, spel etc.  

Genre 

- Läser du fantasy, science fiction eller båda? 

- Vad är det som är så bra med fantasy och science fiction? 

- Kommer du ihåg vad det var som först gjorde dig intresserad av fantasy/science 

fiction? 

Läsning – bara bok 

- Kan du berätta om en eller några av dina favoritböcker inom fantasy/science 

fiction? 
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o Varför valde du att läsa den? 

o Vad var det som var så bra med den? 

- Vad finns det mer för olika anledningar till att du väljer att läsa en bok? 

- Händer det att du läser böcker mer än en gång? Varför/Varför inte? 

- Vad händer efter att du har läst en bok?  

o Tänker på den 

o Pratar om den 

- Vad gör att du känner att du vill läsa? 

- Brukar du läsa böcker för att någon annan tipsat om dem? Varför/varför inte? 

o Var (sociala medier, bibliotek, bokhandel etc.) och från vem/vilka brukar 

du få tips eller information om böcker? 

§ Vart kommer de bästa tipsen ifrån? 

Läsning – socialt 

- Brukar du prata med någon om böckerna du läst? 

o Vem/vilka? 

o Vad pratar du/ni om? 

- Brukar du läsa eller delta i diskussioner kring böcker på sociala medier? 

o Vilka? 

o Varför just där? 

- Är du eller har du varit med i någon fandom? 

o Vilka? 

o Varför? 

o Varför är det bra/roligt? 

Läsning – kreativt 

- Har du någonsin skapat något själv utifrån en bok/film du tycker om? Vad fick 

dig att vilja göra det? (Bilder, filmer, berättelser, musik, saker). 

Läsning – multimedialt 

- Det finns flera olika medier som har fantasy eller science fiction tema, så som 

spel, filmer, bilder, musik, böcker och så vidare.  

o Är det viktigt för dig att det finns fler medier? Varför? 

o Beskriv vad du gillar med de olika medierna. Varför? 
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o Beskriv vad du inte gillar – varför? 

§ Skiljer det sig i olika situationer? 

o Påverkar det läsningen av böcker? I så fall hur? 

- Beskriv vad du hittar på internet om böcker du läst. Vad var det för något? Vad 

gjorde du med det? (facebooktest, artiklar om böckerna, trailers etc.) 

- Inspirerar läsningen av böcker att du tittar på andra medier? (Spel, bilder, filmer, 

musik etc.) 

Motivation (Om det inte kommit upp tidigare) 

- Vad är det som får dig att vilja läsa? 

- Vem får dig att vilja läsa? 

- Varför läser du? 

Och till sist: 

- Är det något du tycker att vi har missat som du skulle vilja berätta om? 

Tack så mycket för att du kunde tänka dig att vara med! 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett för deltagare under 15 år 
	

Information	och	samtyckesblankett	
Hej! 

Vi som ska genomföra den här studien heter Natascha Grönlund och Saga Joelsson och 
vi studerar till bibliotekarier på Högskolan i Borås.  

Vi gör den här undersökningen för att få veta lite mer om varför ungdomar läser fantasy 
och science fiction och vad de tycker är bra med böckerna. Vi är också intresserade av 
att veta mer om ungdomars användning av digitala medier och plattformar, så som 
Facebook, Twitter, Tumlr, Instagram, spel, filmer, musik och bilder inom genrerna 
fantasy och science fiction. Det som är viktigt för oss är att få veta vad som påverkar 
lusten att läsa. Syftet med studien är att få större kunskap om ungas läsning och 
aktiviteter som sker i samband med läsningen. 

Vi kommer att göra intervjuer. När dessa är klara kommer vi att skriva ned dem och 
efter det dela upp dem i olika teman och sen skriva ihop en text om vad vi har kommit 
fram till.  

Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte stå i studien vart 
du kommer ifrån eller hur gammal du är. Vi kommer att tilldela dig ett annat namn när 
vi berättar vad du har sagt i texten. Det som du berättar för oss kommer bara att 
användas i den här undersökningen. 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta eller be 
att vi inte använder något som du har sagt. Du behöver inte berätta varför.  

För personer under 15 år krävs såväl vårdnadshavares underskrift som deltagarens 
underskrift. Vid godkännande av deltagande, skriv under här: 

 

Vårnadshavare:__________________________________________________________ 

 

Deltagare:______________________________________________________________ 

 

Om ni har några frågor, hör gärna av er till oss! 

Tack för att du vill medverka! 



	 	 	

44 
	

Med Vänlig Hälsning, 

 

Natascha Grönlund 
Telefon: x 
E-post: x 

Saga Joelsson 
Telefon: x  
E-post: x 
 

Kontaktuppgifter till handledare 
 
Malin Utter 
Telefon: x 
E-post: x 

 
 
Mats Dolatkhah 
Telefon: x 
E-post: x 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett för deltagare över 15 år 
	

Information	och	samtyckesblankett	
Hej! 

Vi som ska genomföra den här studien heter Natascha Grönlund och Saga Joelsson och 
vi studerar till bibliotekarier på Högskolan i Borås.  

Vi gör den här undersökningen för att få veta lite mer om varför ungdomar läser fantasy 
och science fiction och vad de tycker är bra med böckerna. Vi är också intresserade av 
att veta mer om ungdomars användning av digitala medier och plattformar, så som 
Facebook, Twitter, Tumlr, Instagram, spel, filmer, musik och bilder inom genrerna 
fantasy och science fiction. Det som är viktigt för oss är att få veta vad som påverkar 
lusten att läsa. Syftet med studien är att få större kunskap om ungas läsning och 
aktiviteter som sker i samband med läsningen. 

Vi kommer att göra intervjuer. När dessa är klara kommer vi att skriva ned dem och 
efter det dela upp dem i olika teman och sen skriva ihop en text om vad vi har kommit 
fram till.  

Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte stå i studien vart 
du kommer ifrån eller hur gammal du är. Vi kommer att tilldela dig ett annat namn när 
vi berättar vad du har sagt i texten. Det som du berättar för oss kommer bara att 
användas i den här undersökningen. 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta eller be 
att vi inte använder något som du har sagt. Du behöver inte berätta varför.  

Vid godkännande av deltagande, skriv under här: 

 

Deltagare:______________________________________________________________ 

 

Om ni har några frågor, hör gärna av er till oss! 

Tack för att du vill medverka! 

Med Vänlig Hälsning, 

Natascha Grönlund 
Telefon: x 
E-post: x 

Saga Joelsson 
Telefon: x  
E-post: x 
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Kontaktuppgifter till handledare 
 
Malin Utter 
Telefon: x 
E-post: x 

 
 
 
 
Mats Dolatkhah 
Telefon: x 
E-post: x 

  

	

	

	

 

 


