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ABSTRACT 

Syftet med denna studie var att undersöka läsning av populärlitteratur utifrån aspekter som rör 

val-, läs- och värderingsprocesser. Undersökningen har skett med den kvantitativa 

forskningsmetoden enkät. Genom kvalitativ tolkning har empirin analyserats för att klargöra 

läsarens upplevelse av populärlitteratur. Uppsatsen vilar på en litteratursociologisk grund, då 

den behandlar hur litteraturen fungerar i samhället. Studien visar att det främsta skälet till att 

läsa populärfiktion är att få spänning, underhållning och avkoppling. Läsarna uppskattar att 

det händer mycket samt att människor och miljöer gestaltas bra. Man väljer bok efter den 

genre som den tillhör eller efter en författare som man läst tidigare.  
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INLEDNING  

Under kursen Kreativt skrivande B, Luleå Tekniska Universitet, skrev jag ett bokmanus som 

hamnade under min självkonstruerade genre ”en feel-good roman med humoristiskt underton 

och mystiska inslag”. Detta var inte vad jag trodde resultatet skulle bli, när kursen startade. 

Det var skrivövningarna under passet med populärlitteratur, som ledde mig in på det spåret. 

Och när jag väl satt igång flödade det på med människor och relationer. Samtidigt som jag 

skrev och hade roligt, var jag hela tiden osäker över ”kvaliteten” på min text. Får man skriva 

så här? Vill någon läsa det här? 

 

Det som låg bakom mina frågor var en undermedveten uppfattning om vad som är bra 

litteratur och motsatsen. Det fick mig att fundera över var denna föreställning kom ifrån och 

om den är en vedertagen uppfattning eller tankefnurra i min hjärna. 

 
”Den goda boken” har varit föremål för så mycken propaganda och vi vet alla att det är bra att 

tycka om ”bra” böcker. Men det går inte att förneka att många människor får starka emotionella 

reaktioner vid läsning av dikter eller romaner som förmår tala just till dem. (Furuland & Svedjedal, 

1997, s. 34) 

 

Under åren har jag utsatts för denna propaganda samt via skola och bibliotek förstått att 

uppskatta vår litterära skatt, vår litterära kanon.  Ordet kanon kommer från grekiskan och 

betyder rättesnöre (Nationalencyklopedin). Kanon betecknar en relativt fast fixerad grupp av 

verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens 

historia (Williams, 1997, s. 36). En bestående kanon konstitueras i och med Fredrik Bööks 

urval i Svenska litteraturens historia (1921). Här finner man till exempel August Strindberg, 

Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Gustaf af Geijerstam (ibid. s. 66). 

 

Även om Williams menar att vår litterära kanon kan anses hotad idag och enligt vissa forskare 

riskerar att ”utarmas” under påverkan av multikulturalister, feminister, dekonstruktivister och 

nyhistoriker, finns en kärna av litterära förebilder kvar som fortfarande ”kanoniseras” (ibid. s. 

36). Inte minst märktes detta under valrörelsen 2006, när tanken om en litterär kanon i 

Sveriges skolor fördes fram av Folkpartiet, vilket ledde till en intensiv ”kanondebatt”. De 

böcker som skulle ingå i kanon skulle väljas ut av exempelvis lärare, Skolverket och Svenska 

Akademien. Detta kom emellertid inte att genomföras (DN.se, 2006). Skulle en sådan 

indelning av litteraturen skapat en skarp linje mellan ”hög” och ”låg” litteratur och därigenom 

styrt vad som ”borde” läsas? 

 

Magnus Persson (2002) analyserar föreställningen om hög och låg litteratur som uppstod för 

drygt tvåhundra år sedan. Uppdelningen hängde till stor del samman med respektive kategoris 

förhållande till marknaden. Den kommersiellt framgångsrika litteraturen fick stämpeln låg 

medan den högre litteraturen framstod på detta sätt genom att ta avstånd från konstens 

tilltagande varukaraktär. ”Låg” och ”hög” litteratur hamnade i ett motsatsförhållande, som 

Persson menar till viss del lever kvar idag i form av negativ syn på popularitet och framgång 

(Persson, 2002, s. 179). 

 

Robert Escarpit lade på femtiotalet fram en kretsloppsmodell för bokvärlden. Han menade att 

bokvärlden var indelad i två kretslopp; ett ”populärt” och ett ”bildat”, där varje kretslopp hade  
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sina egna författare, förläggare, bokhandlare, läsare och estetiska värderingar. Det ”bildade” 

kretsloppet förde ut de ”finare” böckerna till bokhandlarna och biblioteken. Det ”populära” 

kretsloppet förde ut massmarknadslitteratur till stora läsargrupper. Lars Furuland använder 

namnet ”formellitteratur” och talar om en litterär mall som introduceras och körs så länge 

mottagaren betalar (Furuland & Svedjedal, 1997, s. 45).  

 

Den litteratur du hittar i bibliotekens hyllor torde alltså vara ”bildad” litteratur. Fast där finns 

numera också vad som benämns populärlitteratur.  
 

Om bokhandelsdistributionens lönsamhet sjunker och även biblioteksutlåningen alltmer påverkas 

av bokklubbssuccéerna är faran på längre sikt, att bokutbudet som helhet blir mer modebetonat och 

mindre differentierat än idag. (Furuland, 1997, s. 46) 

 

Om man på bibliotek hittar såväl böcker från det ”bildade” kretsloppet som det ”populära” – 

vad kan då anses som ”fina” böcker? Och uppfattar läsaren populärlitteraturen som en 

”sekundär” variant av litteratur?  
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BAKGRUND 

 Populärlitteratur 

I Nationalencyklopedin beskrivs populärlitteratur som en litteraturgenre som kan sägas föra 

vidare redan före romantiken etablerade litterära traditioner, där fasta mönster i berättarteknik, 

stil, personskildring och värderingsnormer är viktigare än originalitet. 

 

Man kan tycka att den beskrivningen borgar för en statisk företeelse, men populärlitteratur är 

ingen enhetlig företeelse utan består av flera olika genrer. Anders Öhman lägger stor vikt vid 

genreperspektivet inom populärlitteratur (2002, s. 187 ). Han liknar genren vid en kartbild 

som anger de viktigaste linjerna i det territorium som ska gestaltas.  Han liknar även genren 

vid en bruksanvisning som antyder vilka frågor som kommer att ställas. Därför ger genren 

alltid ett bestämt perspektiv på världen, även om det inte gör anspråk på att säga något om 

hela världen. Däremot menar Öhman att genren alltid säger något om läsaren. 
 

De förväntningar den utger sig för att uppfylla, det perspektiv den erbjuder inom sina ramar, säger 

även en hel del om dem som läser romaner ur en viss genre. (Öhman, 2002, s. 186) 

 

Samtidigt menar han att en läsare av kärleksromaner även kan läsa vad han benämner 

”seriösare litteratur” och avge ett värdeomdöme om denna, medan det är troligare att 

litteraturkritikerna avfärdar hela genren kärleksromaner som undermålig (ibid, s. 188). 

 

Populärlitteratur får ofta nedlåtande benämningar som trivial-, kiosk- eller skräplitteratur. 

Litteraturforskaren Lisbeth Larsson hänvisar till den tyske forskaren Helmut Kreuzer som 

menade, att triviallitteratur inte är ett estetiskt men väl historiskt begrepp och avser den 

litteratur som i samtiden nedvärderas av de dominerande smakdomarna (Larsson, 1989, s. 

233). 

 

Masskultur är ytterligare en benämning, som kan tolkas på olika sätt. Under 1800-talet växte 

sig föreställningen stark, att masskulturen på något sätt är förknippad med kvinnan (Persson, 

2002, s. 38). Vid sekelskiftet identifierade författare och kulturkritiker massan med det 

kvinnliga könet och tillskrev massan och masskulturens publik egenskaper som tillskrivs 

kvinnlighet och ”underlägsen smak”; subjektiv, emotionell, irrationell och passiv (ibid. s.38). 

Den kvinnliga läsaren av ”masslitteratur” framstår som lättmanipulerad och oförmögen att 

skilja på dikt och verklighet. Men när forskare som Waldmann och Nusser intresserar sig för 

”manlig” masskultur, dit detektivromanen räknas, blir det positivare tongångar. Då talar man 

om kriminalromanen som lustfylld och emancipatorisk samhällskritik (Larsson, 1989, s. 232). 

  

Andreas Huyssen  säger i uppsatsen ”Mass Culture as Woman: Modernism’s Other” (1981) 

att: ”Triviallitteraturen är den diskriminerade litteraturen i vår kultur och kvinnan den 

diskriminerade läsaren.” (Citat från Larsson, 1989, s. 233) Men masskultur betecknar inte 

bara ”massans” eller den stora majoritetens kultur, utan även en kultur massproducerad med 

industriella krafter (Persson, 2002, s. 20). Persson menar att den negativa synen på popularitet 

och ekonomisk framgång lever vidare i många sammanhang (ibid. s. 179). 

 

Populärlitteraturen består, som tidigare nämnts, av olika genrer. Öhman delar i sin studie upp 

populärlitteraturen i de olika genrerna kärleksromaner, deckare/thrillers, skräckromaner, 

fantasy, science fiction och historiska populärromaner men berör också hybrider av genrer 

(ibid, s.189f).  
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Kärleksroman 

 

Kärleksromanen är förmodligen en av de äldsta litterära genrerna. Den engelske 

litteraturforskaren Scott McCracken menar i sin bok Pulp (1998) att kärleksromanens 

”primära funktion” är att erbjuda ett slags önskeuppfyllande som försätter läsaren i en 

fantasivärld, samtidigt som det är en genre som betraktats som minst ”seriös” i 

litteraturhistorien. Det är en tradition än i dag med den massproducerade kärleksromanen och 

kvinnliga läsares förmodade intressen hävdar han (Öhman, 2002, s. 47). 

 

Öhman finner en del sanning i antagandet att den låga värderingen av kärleksromanen beror 

på att kärlek förknippas med den kvinnliga läsaren, men menar att det är en betydande 

skillnad mellan den äldre kärleksromanen och den moderna (ibid. s. 47). I den tidiga 

kärleksromanen är relationen mellan de älskande relativt okomplicerad medan det istället är 

omvärlden som ställer till problem för de älskande. Charlotte Brontës Jane Eyre (1847) och 

Jane Austens Stolthet och fördom (Pride and Prejudice,1813) kan stå som klara exempel för 

detta mönster.  

 

I den moderna kärleksromanen hamnar fokus oftare på kärleksvalet och då kvinnans val av 

man utifrån kärlekskänslan men även socialt sammanhang; trygghet, status och respekt 

(Öhman, 2002, s. 49). Serien Harlequin Romantik räknas som kategoripublicerad litteratur. 

Om förlagen vet att det finns intresse för en viss genre kan de få avsättning för en hel serie av 

böcker (ibid. s. 60). Detta betyder att böckerna i serien följer en viss mall. Samtidigt kan man 

se att även Harlequinromaner förändras i takt med samhällsförändringar (ibid. s. 65).  

Men trots massproduktionen av kategorilitteratur, är det kärleksromaner som säljs med det 

individuella författarnamnet i centrum, som är de största bästsäljarna; till exempel Jackie 

Collins och Sidney Sheldon med så kallad FLN-litteratur, det vill säga Flärd, Lidelse och 

Njutning (ibid. s. 69). 

 

Den traditionella kärleksromanen har fått en efterföljare i den relativt nya genren chick lit. 

Den beskrivs som en litteraturgenre som uppehåller sig vid beskrivningar av yngre 

storstadskvinnors liv och som riktar sig främst till kvinnliga läsare (Nationalencyklopedin). 

Termen chick-lit myntades av Cris Mazza 1995. Malin E Lundhag (2007) har i sin 

magisteruppsats granskat genren utifrån ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Hon 

kommer fram till att svensk chick-lit är mer realistisk än den internationella. Bilden att chick 

lit består av shoppande och festande stämmer inte, lika lite som att chick lit bara handlar om 

den kärlekstörstande kvinnan. Kärlek och karriär ska kombineras, vilket inte alltid är så lätt. 

Lundhag menar att det är det subjektiva uttrycket som är anledningen till att chick lit inte 

räknas som finkultur. Helen Fieldings Bridget Jones’s Diary (1996) och Candance Bushells 

Sex and The city (1996) är två exempel på chick lit-litteratur, som fått stor genomslagskraft 

efter att ha transformerats om till film. Ett svenskt exempel är Sofie Fahrmans Elsas Mode 

(2009), vars karaktärer även figurerar i Elsas värld, en modeblogg på tv3.se. 
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Deckare och kriminalroman 

 

En benämning för populärlitteratur figurerar speciellt i samband med deckargenren; 

formellitteratur. Den bygger på narrativa strukturer som är tidlösa och lätt igenkännbara. 

Deckarromanens tematiska strukturer knyter ofta an till en särskild tid och kultur, vilket 

skapar förståelse för den historiska period som skildras (Kärrholm, 2006, s. 11f).  

De sociala äventyrsromanerna på 1840-talet, som en sorts tidiga deckarhistorier, gestaltar 

missförhållanden i det framväxande moderna samhället, medan senare detektivberättelser av 

kända namn som Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyles och Agatha Christie sällan 

fokuserar på relationen mellan individ och samhälle. Hur brottslingen har gått tillväga är den 

centrala frågan, inte varför denne gjort sig skyldig till brottet. Det är först i slutet av 1920-

talet, när den hårdkokte deckaren blir populär, som samtida vardagsliv och välbekant 

samhällsproblematik gestaltas (Öhman, s. 23ff).  

 

I den hårdkokta deckaren får kvinnor ofta en negativ gestaltning i form av sexualobjekt eller 

svekfull risk för den manlige deckaren (ibid. s. 29). Denna framställning av kvinnan 

uppmuntrade kvinnliga författare att skapa ett nytt mönster för deckargenren (ibid. s. 35). I 

den explosion av kvinnliga deckarförfattare med kvinnliga huvudpersoner som ägt rum på 

senare tid, skildras hjältinnan som en självständig och kompetent person.  

 

Även den manlige deckargestalten har på senare tid förändrats och anammar mer traditionellt 

”kvinnliga” värden som omsorgen av hem och familj. Medan den manlige deckarhjälten inte 

längre behöver bevisa sin duglighet för omgivningen, får deckarhjältinnans privatliv stå 

tillbaka för drivkraften att få sin kompetens bekräftad. Det är på det sättet hon kan utmana och 

avslöja de hinder som finns för en verklig frigörelse. Detta visar på att deckaren synliggör 

maktförhållandena mellan könen i samhället (ibid. s. 45). 

 

Efter andra världskriget blommade den svenska pusseldeckaren ut med författare som Stieg 

Trenter och Maria Lang. Pusseldeckaren är konstruerad som en logisk gåta, som läsaren får 

försöka lösa (Kärrholm, 2006, s. 11). När samhället förändras med tiden, förändras också 

pusseldeckaren. En ny litterär ”formel” kan uppstå ur den gamla. 

 

Det senaste tillskottet i deckargenren är den av Denise Rudberg skapade under-genren 

”elegant crime”. I en artikel i Dagens Nyheter förklarar Rudberg att hon är ute efter att skapa 

en lågmäld – och givetvis elegant – spänningslitteratur och sammanfattar inspirationskällorna 

som ”Stieg Trenter möter Alexander McCall Smith med en touch av Elizabeth George”. 

Däremot är det ont om kallhamrade obduktionsrapporter i Rudbergs böcker, något som är mer 

frekvent i polisromanen.  

 

I den svenska polisromanen är detektiven mer mänsklig än den hårdkokte amerikanske 

detektiven. Maj Sjöwall och Per Wahlöö förknippas starkt med denna tradition att skildra en 

vardaglig och mänsklig poliskommissarie (Kärrholm, 2006. s. 270). Det var i och med 

Sjöwall/Wahlöös polisromanserie på 1960-talet, som genren började omvandlas både 

innehållsligt-tematisk och formellt-strukturellt. Det var inte enbart mordgåtan som 

engagerade, utan nu integrerades ett samhällskritiskt syfte i berättarstrukturen (ibid. s. 285). 

Kriminalroman är benämningen på en speciell sorts fiktionsprosa som behandlar brott och 

brottslingar med tyngdpunkt på främst psykologiska men även sociala faktorer och motiv 

(Nationalencyklopedin.) Skillnaden mellan detektivroman och kriminalroman är dock hårfin.  
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Skräckroman 

 

Genrebeteckningen skräck är en viktig klassificering som utlovar vissa egenskaper hos verket 

och är avgörande om läsaren ska välja just den boken. Redan innan man slår upp den första 

sidan vet man att berättelsen ska handla om en karaktärs skräckfyllda möte med något okänt 

och att vi själva ska bli skrämda (Leffler, 2001, s. 30f). Mysteriet i skräckromanen är snarare 

av känslomässig än intellektuell art till skillnad från deckarmysteriet (ibid. s.39). 

 

Att skildra något gränsöverskridande, ofta okontrollerbart, är typiskt för skräckromanen 

(Öhman, s. 81f). Den rör sig i miljöer och med karaktärer som inte existerar. I Mary Shelleys 

roman Frankenstein or the Modern Promethus (1818) skapar vetenskapsmannen Frankenstein 

ett monster, som är skräckinjagande men samtidigt snäll på ett naivt sätt (ibid, s. 79). Idéen till 

monstret fick Shelley vid en tävling i konsten att berätta den bästa spökhistorien. Vid samma 

tillfälle skapade John Polidoris The Vampyre (1989), som kan anses vara den första 

”moderna” vampyren (ibid. s. 93). Berättelser om vampyrer uppstod redan i forntida Egypten. 

 

I Sverige har intresset för vampyrromaner varit svalt, med undantag för Stokers Dracula (ibid, 

s. 100). Men de två senaste decennierna har en rad vampyrromaner kommit ut, inte minst för 

den yngre publiken. Som exempel kan nämnas Stephane Mayers Twilightserie och John 

Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in.  

 

Öhman fastslår att vampyren som gränsgestalt och brytare av kulturella, sociala och sexuella 

tabun kommer att fortsätta att utöva sin dragningskraft på nya generationer av författare och 

läsare, men vampyrgestalten kommer tvingas anpassas och omtolkas i takt med en föränderlig 

tid (ibid. s. 108). 

 

Violetta Rokka har i sin magisteruppsats med titeln Jag är en vampyr forskat runt unga 

kvinnors identitetsskapande i det senmoderna samhället. Respondenterna i hennes studie ger 

uttryck för den press som unga flickor möts av idag när det gäller skönhetsideal och att passa 

in. Rokka menar att detta kan vara en anledning till fascinationen för vampyren, som kan 

erbjuda ett bättre liv i en alternativ värld. 

 
Samtliga av mina informanter anser att den nutida vampyrberättelsen skildrar de existentiella 

problem som nästan varje ung människa brottas med i det senmoderna samhället och påpekar 

att när de läser vampyrlitteratur känner de ofta en stor samhörighet med vampyrerna. De fascineras 

av vampyrens utseende, den oändliga kunskapen de besitter och sexualiteten. (Rokka, 2011, s. 54) 

 

Stephen King, vars första skräckroman Carrie publicerades 1974, har en imponerande lista av 

utgivna verk och ett oräkneligt antal utgåvor inom skräckgenren. The Shining (Varsel, 1977) 

räknas som en av det sena 1900-talets mest populära skräckromaner (Leffler, 2001, s. 76). 

Hans popularitet kan bland annat förklaras med att romanerna hjälper läsaren att utforska och 

bearbeta sina egna existentiella villkor på ett mer eller mindre undermedvetet sätt. King 

gestaltar konflikter som känns angelägna för framför allt unga läsare. När dessa konflikter får 

en positiv lösning, får läsaren själv mod att bemöta och bemästra liknande problem (ibid. s. 

89f). 
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Fantasy 

 

Att en person förlänas med magi och att det inträffar något som kommer från en annan värld 

är två viktiga aspekter när det gäller att definiera genren fantasy. Den sekundära världen 

måste vara annorlunda än den vanliga världen, men logiskt och detaljerat uppbyggd. Läsaren 

ska uppfatta den sekundära världen som trovärdig och ”känna igen” företeelser fast de är 

fantasiskapelser. Övergången mellan den primära och sekundära världen sker ofta genom 

någon form av magi (Öhman, 20002, s.135f). 

 

Fantasy-litteratur kan härledas tillbaka ända till antikens legender, epos och sagor (ibid. s 

135). Den moderna fantasylitteraturen uppstår i det viktorianska England som en reaktion mot 

dess rigida och förtryckande kultur och moral. Berättelser som pendlade mellan de två 

världarna dominerade, t ex Lewis Carrolls Alice i underlandet (1865), där huvudkaraktären 

kommer till den sekundära världen genom att krypa igenom ett kaninhål (ibid. s. 137). 

Inom 1900-talets fantasylitteratur kan man inte undgå att nämna C.S. Lewis romanserie om 

Narnia och J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen (1954-56). 

 

Öhman (2002) diskuterar fem olika förhållningssätt till fantasyn, som litteraturforskare och 

författare uppehållit sig runt (s. 138ff).  Den första varianten är ”den mytiska läsarten”, där 

fantasylitteraturen med dess passager mellan två världar har likheter med olika initiationsriter 

i livets olika faser. Från den sekundära världen återvänder man med ny blick på den primära. 

Den andra varianten fokuserar på det undermedvetna skapandet av sekundära världar. Det vill 

säga att världarna växer fram i författarens fantasi och en tolkning av dem sker i efterhand.  

 

I den tredje varianten betonas genrens positiva egenskapar att hävda fantasin som motståndare 

till ett alltmer rationellt och borgerligt samhälle som prioriterar materiella värden. Den fjärde 

varianten ställer sig mer kritisk till fantasy, och menar att den syftar till att harmonisera 

konflikter i samhället och hos individen genom att erbjuda tröst och flykt från en problematisk 

verklighet. 

 

Den femte varianten inriktar sig på genrens formella aspekter.  Särskilt i ”heroic fantasy” 

strävar man efter att bygga sekundära världar som är helt avskilda från den primära normala 

världen.  Inte bara genom att skapa varelser och miljöer som inte existerar i den vanliga 

världen, utan också försöka skapa en stil och en litterär form som liknar det gamla eposet, där 

det heroiska hyllas och läsaren inte ifrågasätter de värden som förmedlas (ibid. s.144). 

 

De senaste decennierna har flera kvinnliga författare skrivit fantasyromaner ofta ur ett 

feministiskt perspektiv (ibid. s. 151f). När författarna inte är bundna av realistiska krav kan de 

utforska områden av livet som den realistiska litteraturen tycks förneka eller förtränga. 

Fantasy lämpar sig att konstruera en sekundär värld som både kan kommentera, kritisera och 

erbjuda ett alternativ till kvinnans situation och maktstrukturen i den primära världen (ibid. 

s.152). 
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Science fiction  

 

Science fiction räknas inte till realistisk litteratur, även om en del anhängare av genren menar 

att den laborerar med vetenskapliga sanningar (Öhman, 2002, s. 161). Begreppet cognitive 

estrangement, myntat av litteraturvetaren Darko Suvin, förklarar genrens särart. 

Distansering, estrangement, har science fiction gemensamt med andra icke-realistiska genrer. 

Liksom fantasy skapar den fantastiska dimensionen en sekundär värld med andra normer och 

värden än den kända världen. Det kognitiva elementet, cognitive, bygger på logiska, rationella  

och vetenskapliga förklaringar. I science fiction måste det finnas vetenskapligt trovärdiga 

förutsättningar i den kända världen för det som skapas i den fantastiska världen. Alltså; inga 

drakar och övernaturliga fenomen! (ibid. s.162). 

 

Kärnan i science fiction måste bestå av novum - en innovation eller ny uppfinning som skapar 

eller ger tillträde till den nya världen och det annorlunda perspektivet. Novum måste vara 

dominerande och genomtränga alla delar av verket (ibid. s. 162). 

 

Science fiction är en relativt ung genre även om det kan upptäckas drag av denna genre redan 

i antikens äventyrsromaner. Det finns två strömningar inom den moderna formen av science 

fiction , som skapats av de två författarna Jules Verne och H.G. Wells. Verne framhålls som 

utvecklingsoptimisten fokuserad på tekniskt utveckling utan att bekymra sig om dess sociala 

och ideologiska konsekvenser. Wells anses som en mera kritisk och medveten författare, som 

använde science fiction till att utforska det viktorianska samhälle han levde i. Han ifrågasätter 

utvecklingen och framstegsideologin genom att gestalta dess olika konsekvenser (ibid. s. 

165). 

 

Ända fram till 1960-talet var det Vernes teknikoptimistiska tradition som dominerade science 

fiction -litteraturen. När det samhälleliga klimatet förändrades på 1960-talet återupptogs 

traditionen från Wells. Vänster-, miljö- och kvinnorörelser ifrågasatte framstegstanken och 

drömmen om det rationella samhället. Författare började använda genren för att kritisera det 

teknologiska samhället (ibid. s.169). När science fiction-genren återigen användes till att 

kritisera tendenser i samtiden och att diskutera filosofiska och existentiella problem öppnade 

den upp för kvinnliga författare med feministiska syften (ibid. s.70).  

 

Cyberpunk är en variant av science fiction som blivit populär de senaste decennierna. I 

cyberpunk är det datarymden, eller cyberspace, som fungerar som novum (ibid. s.178). Ofta 

handlar det om multinationella företag som kämpar om makten över informationstekniken 

eller gentekniken. 

 

 

Historisk populärroman 

 

Den historiska romanen betraktas som föråldrad och nyutkomna historiska romaner bemöts 

med negativ kritik. Det råkade bland annat Jan Guillous Vägen till Jerusalem (1998) ut för. 

Den historiska populärromanen, som uppfattas som ”en parasit på den ’riktiga’ varianten”, 

stöter därför på ännu tuffare kritik (Öhman, 2002, s. 111). Författare till historiska romaner 

bör ha insikt om den nödvändiga förhistorien, för att det ”historiska” i romanen inte bara ska 

bli en kuliss åt en subjektiv moralisk diskussion. ”Att gestalta historien på ett korrekt och 

objektivt sätt förutsätter således en korrekt tolkning av samtiden.” (ibid. 2002, s. 115). 
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Om den historiska romanens underliggande fråga är: ”Varifrån har vi kommit?” finner man 

den romantyp som gestaltar objektiva historiska processer. Om frågan istället lyder: ”Vilka är 

vi?” finner man romaner där det historiska stoffet har olika syften. Genom att lägga 

existentiella frågor, som till exempel valet mellan gott och ont, i en historisk tid, kan man 

skapa distans och överblick. Genom att använda sig av historien kan man skapa fiktiva 

scenarier som kunde betraktas som osannolika om de utspelade sig i samtiden. Det kan också 

vara ett sätt att undersöka vilka historiska möjligheter som gått förlorade. Med en historisk 

inplacering kan man undersöka moral och etiska värden. De två sistnämnda syftena är 

karaktäristiska för den historiska populärromanen (ibid. 117f). Den kamp som Ayla bedriver 

för etiska och moraliska värden i Grottbjörnens folk (Jean M Auel, 1980) kan uppfattas som 

otidsenlig, men läsaren godtar detta, eftersom man kan dra paralleller till sin egen tid (ibid, s. 

130). 

 

Harlequin Historisk är en romanserie där historien framstår som en fond för de värdefrågor 

som behandlas. De etiska värdena kopplas till kärlek, hem och familj och det går att hitta en 

återkommande struktur av förtryck, skurkar och hjältar i romanerna (ibid. s. 133). 

De historiska romanerna handlar framför allt om vilken makt den enskilda individen har över 

sitt liv och vilka värden individen företräder i förhållande till den objektiva historiska 

processen. 
 

Författarna till de historiska populärromanerna verkar således vara övertygade om att det är 

människan som etisk och moralisk varelse som ingriper i och skapar historien, inte tvärtom. 

(Öhman, 2002, s. 133). 

 

 

Hybrider 

 

Den ryske romanteoretikern Michail Bachtin framhäver traditionens betydelse för genren. 

Han menar att genrer minns sitt förflutna, men att de alltid lever i det närvarande. 
 

En genre är alltid densamma och ändå inte densamma, alltid på en och samma gång gammal och 

ny. Genren återföds och förnyas i varje skede av litteraturens utveckling och med varje individuellt 

verk inom en genre. […] En genre lever i det närvarande, men minns alltid sitt förflutna, sin 

början.  (Citat och översättning Öhman, 2002, s. 189). 

 

Detta ”kollektiva minne” har utnyttjas av författare för att skapa en slags hybrider av 

genretrogen och mer individualistiskt litteratur. Science fantasy till exempel är en 

hybrid av science fiction och fantasy, som framför allt kvinnliga författare som Ursula 

K Le Guin och Marge Piercy skrivit (ibid. 163f). 

 

På senare tid har det blivit allt vanligare att marknadsföra sina verk under ”hybrid-

beteckningar” eller egen-konstruerade genrer. Denise Rudbergs tidigare nämnda 

elegant-crime är en sådan. Jens Lapidus skildrar Stockholms undre värld i sina, som han 

benämner, Stockholm noir-böcker. Den första delen i denna trilogi heter Snabba Cash 

(2006). I DN.se Bok (2009-06-29) konstateras: ”En slående genrebenämning är förstås 

ett starkt konkurrensmedel på en tuff deckarmarknad.” 

 

Öhmans slutsummering lyder: 
 

Men oavsett om det handlar om att försöka skapa hybrider av genrer eller om 

genreöverskridanden, är det viktigt att förstå genren som ett perspektiv på och en kartläggning av 

världen och verkligheten. I det sammanhanget är det oundgängligt att söka förstå de ramar en 

genre sätter, vilket minne den bär på och vilka frågor den ställer och söker besvara. (2002, s. 191) 
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TIDIGARE FORSKNING  

Professor Gunnar Hansson gör i inledningen till Inte en dag utan en bok (1988) en 

sammanställning av ett antal kritikers och debattörers uppfattningar om ”andra människors” 

läsning av populärfiktion. Deras bild av populärlitteratur är tämligen enhetlig. De fyra 

hypoteser, som är vanligast i diskussionen runt läsning av populärlitteratur, kan sammanfattas 

så här: 

 

Kompensation – Läsaren söker kompensation för vardagens besvikelser och omgivningens 

svek genom att hänge sig åt känslor och drömmar. 

Passivisering – Händelser och intriger följer ett väl känt mönster som inte kräver bearbetning 

av texten. 

Manipulation – Texten är utformad för att övertala och styra läsaren, som därigenom hindras 

från att bilda sig en egen uppfattning. 

Läshastighet – ”Spännande” böcker driver upp läshastigheten, så att läsaren inte ger sig tid till 

att stanna upp och tänka efter vad det är som sker. (Hansson, 1988, s. 24) 

 

Professor Louise M Rosenblatt finner i en undersökning av collegestudenters litterära 

upplevelser belägg för att kompensation och verklighetsflykt är anledningen till att 

studenterna läser romaner (Rosenblatt, 2002,  s. 43f). Men studenterna framhåller också att 

man genom läsningen kan få vidgade erfarenheter, identifiera sig med andras erfarenheter 

samt uppfatta och ompröva sin egen situation (ibid. s. 47). 

 
En roman eller en dikt eller ett skådespel förblir bara bläckfläckar på ett papper tills en läsare 

förvandlar dem till en rad meningsfulla symboler. Det litterära verket existerar i det levande 

kretslopp som upprättas mellan läsare och text: läsaren ingjuter intellektuell och emotionell 

mening i mönstret av verbala symboler, och dessa symboler kanaliserar hans tankar och känslor.  

(Rosenblatt, 2002, s. 35) 

 

Litteraturforskaren Janice A Radway har studerat kvinnors läsupplevelse vid läsning av 

kärleksromaner (Reading the Romance, 1984). Kvinnorna i undersökningen menar att de 

njuter av läsningen, men också att de tillägnar sig faktakunskap. Genom identifikation med 

romankaraktärer upplever man kompensation för eventuell avsaknad av omsorg och 

uppmärksamhet, men man klarar av att skilja på verklighet och fiktion (Radway, 1984, även 

Ulfgard, 2002, s. 85f). 

 

Även den svenska litteraturforskaren Lisbeth Larsson har studerat kvinnors läsupplevelse (En 

annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress, 1989) men då med fokus på 

veckopressen, som ”den dolda, förträngda och utdefinierade litteraturen (Larsson, 1989, s. 7). 

Larsson är lätt kritisk mot Radways tolkningar, som hon menar alltid till sist objektifierar 

kvinnan utan att se möjligheter till förändringar i den kvinnliga aktiviteten (ibid. s. 256). Själv 

finner Larsson att kvinnlig triviallitteratur handlar om kvinnans kraft. Hon känner inte bara 

igen den värld som skildras utan ser också möjligheter att utveckla den (ibid. s. 60f).  

 

Hansson anser i sin studie Den möjliga litteraturhistorien att litteraturforskningen till stor del 

fokuserat på kritikernas uppfattning om populärlitteratur, och ställer frågan vem det är som 

gör litteraturhistorien och vem som borde göra den. Är det forskarna, kritikerna och 

handboksförfattarna som inom en sluten cirkel har makten över litteraturhistorien? (Hansson, 

1995, s. 32).  Hansson menar att den viktigaste konsekvensen av ett ömsesidigt närmande 

mellan historisk och mottagarinriktad forskning är insikten om att litteraturens historia också 

innefattar läsandets historia. ”Då blir det både naturligt och nödvändigt att inom ramen för 
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arbetet med litteraturens historia att ställa och besvara frågor om vilken litteratur som blev läst 

och vilka som läste den” (ibid. s. 32). 

 

I sin studie Inte en dag utan en bok intervjuar Hansson 96 läsare om deras upplevelser av 

populärlitteratur. Deltagarna i studien tillhör fyra kategorier: yngre (17-22 år) och äldre (38-

54 år) kvinnor respektive män. I studien belyser Hansson tre aspekter på läsningen av 

populärfiktion: 

 

Valprocessen; det vill säga vad det är som får läsaren att välja populärfiktion, vilka skäl de har 

för sina val och vad de väljer 

Läsprocessen; vad som är karaktäristiskt för läsningen av populärlitteratur samt när, var och 

hur deltagarna läser populärfiktion 

Värderingsprocessen; vilka uppfattningar läsarna har om böckernas värde och hur de 

motiverar sina ställningstaganden till en bok, serie eller genre (Hansson, 1988, s.33).  

 

Några kortfattade slutsatser som baseras på de tre aspekterna:  

Valet av populärlitteratur beror ofta på en riklig och nära tillgång till populärfiktion. 

Läsningen ses inte som en passiviserande sysselsättning – även om många läser böckerna som 

ren underhållning. Man behåller en distans till det man läser. Drygt hälften kräver möjlighet 

till reflektion, vilket ger lärdom om olika aspekter i tillvaron. 

 

Yngre läsare läser ”snabbare” medan äldre läser i kortare perioder när tillfälle ges. Läsplatsen 

är ofta sängen, då läsningen gärna sker kvällstid. Vidare avvisar deltagarna i studien att 

läsningen skulle ha med kompensation och drömmar att göra. De beskriver istället läsningen 

med mer positivt värdeladdade kommentarer som att den stimulerar, engagerar, uppfordrar 

och pekar på alternativ (ibid. s. 66ff). 

 

Hanssons forskning har liksom Öhmans varit viktig för min undersökning. Öhmans därför att 

den på ett tydligt sätt presenterar de populära genrerna samt de perspektiv på världen som 

respektive genre ger, samt vilka förväntningar detta i sin tur ger läsaren. Hanssons forskning 

har varit viktig därför att den fokuserar på läsarnas upplevelser av populärlitteratur istället för 

litteraturkritikers uppfattning av densamma. Hanssons studie genomfördes emellertid för 

drygt 30 år sedan och därför se jag en anledning till att undersöka läsarens förhållande till 

populärlitteratur idag. 
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SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka läsning av populärlitteratur utifrån aspekter som rör 

val-, läs- och värderingsprocesser. Mina frågeställningar är: 

 

 Vilken typ av populärlitteratur väljer läsare? 

 Varför läses populärlitteratur? 

 När, var och hur läses populärlitteratur? 

 Vilket värde har populärlitteraturen för läsaren? 

 

 

Centrala begrepp i denna studie är således populärlitteratur, läsare och värde. Med dessa 

begrepp avser jag: 

 

Populärlitteratur: Litteratur inom genrerna deckare, skräck, fantasy, science fiction, 

kriminalromaner, kärleksromaner och historiska populärromaner, som via massproduktion har 

stor spridning (Öhman, 2002). 

 

Läsare: En grupp människor som ägnat sig åt att läsa populärfiktion (Hansson, 1988, s. 10). 

 

Värde:  Läsarens uppfattning om populärlitteraturens betydelse för samt påverkan på 

henne/honom (Hansson, 1988, Öhman, 2002, Persson, 2002). 
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METOD 
 

För denna studie har jag valt att använda mig av den kvantitativa forskningsmetoden enkät. 

Denna metod används för att undersöka hur många eller hur mycket av en viss företeelse det 

finns i en bestämd klassificering (Hartman, 2004, s. 205). De egenskaper man undersöker är 

mätbara. Den kvantitativa forskningsprocessen består av planerings-, insamlings- och 

analysfasen.  Genom att lägga ner ett omsorgsfullt arbete på förberedelser samt utformning av 

frågor och svarsalternativ, kan man undvika de fallgropar som kan uppstå vid insamlingsfasen 

(ibid. s. 207). 

 

En grundregel vid enkätens utformning är att svarsalternativen ska ha samma logiska 

ordningsföljd i alla frågor (Ejlertsson, 2005, s. 78). Det måste också finnas en symmetri i 

alternativen. Om frågorna har ett jämt antal svarsalternativ tvingas respondenterna ta 

ställning. Vid ett udda antal svarsalternativ tillåts ett neutralt ställningstagande (ibid. s. 81). 

För att få så stor svarsfrekvens som möjligt, bör antalet frågor inte bli för stort. En 

rekommendation är att det högst får ta en halvtimme att fylla i formuläret (ibid. s. 12). 

 

Analysfasen sker i två steg, beskrivande samt analyserande. Först organiserar man det 

insamlande materialet för att sedan kunna analysera det utifrån genomsnittsvärde och 

spridningsmått (Hartman, 2004, s. 263). Även om enkätundersökning är en kvantitativ 

forskningsmetod, lär forskningsresultatet genomgå en kvalitativ tolkning, då även enkäter och 

tabeller kräver detta. 

 

En pilotstudie är att rekommendera inför en enkätundersökning, för att få reda på om 

respondenterna tolkar frågorna på samma sätt som frågekonstruktören (Ejlertsson, 2005, s. 

35). En sådan sker helst i två steg. Först görs en provundersökning på en mindre grupp 

människor, till exempel arbetskollegor. Sedan får en grupp utomstående ge synpunkter på 

formuläret (ibid. s. 36). 

 

Att använda sig av metoden enkät innebär såväl fördelar som nackdelar. En fördel är att 

enkätundersökningen kan göras på ett stort urval respondenter, vilket är tidsbesparande. Dessa 

kan begrunda frågorna utan att känna av den press, som kan uppstå vid en intervjusituation, 

samt undviker att påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor eller följdfrågor (Ejlertsson, 

2005, s.11f). Vissa typer av ”känsliga frågor” kan vara lättare att besvara, så man garanteras 

anonymitet. Eftersom frågorna är standardiserade i ett enkätformulär, blir resultatet 

förhållandevis lättolkat. 

 

En nackdel är avsaknaden av personlig kontakt, vilket kan leda till stort bortfall. Om man har 

en fixerad grupp respondenter, kan detta minimeras genom att man skickar ut påminnelser. Då 

jag delvis kommer att distribuera enkätformulären via bibliotek och väntrum, har jag inte 

möjlighet till detta. Även om respondenten har möjlighet att utveckla sina svar i öppna frågor, 

kan missuppfattningar uppstå. Detta är ytterligare en nackdel, som skulle kunna kringgås 

genom användandet av intervjumetod (ibid. s. 12f). Att jag inte valde metoden intervju beror 

på den begränsade tillgången av tid till förberedelser, genomförande av ett flertal intervjuer 

samt utskrifter av dessa för att kunna göra analysen. 
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Genomförande 

 

Enkäten utformades i huvudsak med frågor som besvarades med numrering i rutor efter 

överensstämmelsegraden. Inledningsvis kryssade informanterna för kön och ålder. De angav 

även hur många timmar per vecka som de läste populärlitteratur. I de sju frågor som 

besvarades med numrering, fanns det även ett öppet alternativ. En av frågorna användes även 

till en följdfråga, där svarsalternativen ströks under i ovanstående fråga. Även om svaren inte 

angavs efter en graderad skala, finner jag symmetri i enkätens utformande. Varje fråga har 15 

svarsrutor på enkätens första sida och 10 rutor på den andra. Vid den sista rutan finns plats för 

eget alternativ (Bilaga 1) 

 

Att genom en pilotstudie säkerställa att den insamlade informationen skulle bli relevant för 

frågeställningarna, var inte genomförbart på grund av tidsbrist. En informant fick i förväg 

granska enkäten och kontrollera att den var besvarbar. Det visade sig då att en fråga var 

svårförstådd och den ströks. 

 

För att få ut enkäten till respondenter lämnade jag formulär på ett bibliotek, i ett personalrum 

på en skola samt i två väntrum på vårdinrättningar. Tanken var att där människor satt och 

väntade, skulle de ha ro att fylla i en enkät. Förutom enkäten fanns där separat en kort 

informationstext om mig samt syftet med enkäten (Bilaga 2). Formulären låg ute på de olika 

platserna under en veckas tid och samlades in i stora kuvert.  Enkäten besvarades anonymt.  

En sådan ”väntrumsundersökning” kan medföra problem. Då det innebär varierande och 

okända sannolikheter för olika personer att komma med i undersökningen, kan tolkningen av 

resultatet bli vanskligt (Ejlertsson, 2005, s. 23f). Men då mina undersökningsfrågor inte har 

samband med verksamheten i enkätlokalen (vårdcentral) väljer jag denna metod, eftersom den 

är lättadministrerad. Respondenterna från biblioteket kan däremot anses vara en ”normal 

målgrupp”, vilket kan medföra ett överskott på nöjda personer, då dessa kan förmodas vara 

frekventa besökare (ibid. s.25). 

 

Enkäterna samlades in efter att ha legat ute på de olika platserna en vecka. Då var exakt 50 

enkäter besvarade. 36 formulär hade besvarats av kvinnor, men endast 14 av män. Två av 

dessa hade endast svar på den första frågan, varvid de sorterades bort. Eftersom endast två 

respondenter var under 20 år fick de ingå i åldersgruppen 21 – 35 år.  

 

Insamlad data sorterades efter åldersgrupp och kön, för att kunna analysera efter de perspektiv 

Hansson valt för olika frågor i sin undersökning. Resultatet åskådliggörs främst genom 

tabeller och figurer. I dessa tar jag hänsyn till de förstahandsalternativ som informanterna valt, 

medan övriga valda alternativ kommenteras där de tillför resultatet något. Ett par frågor 

redovisas endast i textform. 

 

Vid analysen har jag alltså valt att fokusera på samma företeelser som Gunnar Hansson 

(1988). Skillnaden är den, att Hanssons använt en gradering från 1 – 4, medan mina 

respondenter markerat de 3 mest överensstämmande alternativen. Hansson har vid de 

graderade frågorna räknat ut ett medelvärde, vilket skulle bli missvisande för min 

undersökning, då jag ej använt mig av ett fixerat antal respondenter. Istället har jag räknat 

antal svar. Jag menar att det ändå skapas värdegraderingar, som går att jämföra och dra 

slutsatser ifrån. För frågan antalet timmar läsning per vecka, har dock även jag räknat ut ett 

medelvärde. Vid de frågor där Hansson analyserat skillnader på grund av kön eller ålder, har 

jag gjort likaledes. Hansson slår i sin studie samman samtliga populärlitterära genrer förutom 

detektivromanen. Jag har valt att ha samtliga genrer som separata alternativ och har även skiljt 

på deckare och kriminalroman. 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

Litteratursociologin är inte en viss forskningsmetod utan snarare en samlingsbeteckning för 

speciell intresseriktning med olika teorier och metoder (Furuland & Svedjedal, 1997, s. 19). 

Det betecknande för litteratursociologin är kopplingen mellan litteraturen och samhället. 

För att analysera relationen mellan litteratur och samhälle delar Svedjedal upp 

forskningsinriktningen i tre underområden: samhället i litteraturen, litteraturen i samhället 

samt litteratursamhället (ibid. s. 72f). Min uppsats vilar på en litteratursociologisk grund, då 

den behandlar hur litteraturen fungerar i samhället.  

 

Återkommande frågeställningar inom litteratursociologin är hur litteraturen skildrar 

verkligheten, vad författarens sociala bakgrund betyder för litteraturen, vilken estetik och 

berättarteknik författarna använder, vilket förhållande de har till publik och marknad, hur 

litteratur värderas av olika smakdomare samt hur läsarna använder litteraturen. Den 

sistnämnda frågeställningen är den som min uppsats grundar sig på (Bergsten, 2002, s.83). 

 

För det litteratursociologiska förhållningssättet finns fem utgångspunkter, som kan tillämpas 

på olika sätt och/eller i kombination med varandra  (Furuland & Svedjedal, 1997, s. 77ff).  

 

Materialism i den meningen att mänskligt handlande helt eller delvis styrs av materiella 

faktorer, så att forskningen sålunda innebär sökandet efter yttre förklaringar till litterära verk, 

till exempel klass, kön, etnicitet, ekonomi och utbildning. Grupperspektiv med 

undersökningar inriktade på ofta större kategorier, där man söker mönster för att spåra 

likheter i till exempel beteenden, idéer, litterära strukturer och motiv.  

 

Sociopoetik innefattar en rad föreställningar om litteraturens förhållande till samhället, där 

speglingsteorin är en. Det vill säga att litteraturen på olika sätt reflekterar samhället. En annan 

modell undersöker vilka syften litteraturen tillskrivs, vilken målgrupp eller marknad den riktar 

sig mot. Ytterligare en inriktning är att fokusera på läsaren som den aktivt väljande parten, 

vilket ofta skett vid analys av populärlitteratur. 

 

Ett brett litteraturbegrepp kan bland annat tillämpas vid undersökning runt litteraturens 

förmedlingsvägar samt nya förmedlingssituationer som till exempel internet.  

Värderingsdistans innebär att litteratursociologiska undersökningar inte strävar efter att 

värdera utan istället undersöker värderingar. 

 

För min egen forskning är grupperspektivet en självklar utgångspunkt, då jag söker mönster i 

respondenternas svar. För att inte fastna i ren ”materialredovisning” måste dessa mönster dock 

perspektiveras med olika övergripande kultur- och samhällsteorier (materialism) (ibid, s. 78). 

Ett sociopoetiskt perspektiv antas då fokus ligger på läsaren som den väljande parten, samt 

värderingsdistans uppnås, då jag undersöker värderingar. 

 

Vid litteratursociologisk forskning kan man inte komma förbi att beakta de teorier som 

kultursociologen Pierre Bourdieu utvecklat. Allt mänskligt liv organiseras i olika fält, där 

människor samlas runt ett gemensamt intresse. Inom varje fält gäller de centrala frågorna 

värderingar. Inom det litterära fältet handlar de till exempel om hur god smak ser ut och vilka 

som ska vara normbildare (Svedjedal, 2002, s.86). 

 

Inom varje fält hävdar man sig med olika slags ”kapital”. I det litterära fältet är det viktigt 

med ”kulturellt kapital” eller ”bildningskapital”. Ju mer man har av detta kapital desto mer  
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självklart kan man röra sig inom det litterära fältet. Bourdieu ser en motsättning mellan 

kulturellt och ekonomiskt kapital (ibid. s. 88). Aktörerna inom det litterära fältet är ofta 

övertygade om de värderingar de har. Personligheten, ”habitus”, är något inlärt – inte något 

medfött – enligt Bourdieu. Som jag ser det har ”habitus” samt kulturellt kapital betydelse för 

resultatet i min undersökning. 

 

Pierre Bourdieus undersökningar bygger på stora insamlingar av kvantitativa data men han 

arbetar med mer humanistiska tolkningsstrategier än vad som oftast är brukligt för kvantitativ 

forskning (ibid. s. 18). Som jag nämnt under metodavsnittet, kommer även jag att använda 

mig av en mer kvalitativ tolkningsstrategi.  

 

Inom all forskning bör man reflektera över genus. För denna studie passar det begrepp som 

används inom antropologin; som ett beskrivande begrepp för könens olika förhållanden, inte 

som en teori om underordning. I den begreppsdefinition som nu råder inom antropologin står 

begreppet ”gender” för dels ”könsroll”, dels ”socialt kön”. Gender är således ett begrepp man 

använder för att skilja kultur från biologi. Det är det tillskapade (Hirdman i Furuland & 

Svedjedal,1997, s. 401). Här ser jag en koppling till Bourdieus ”habitus” – något inlärt.  

 

Hirdman menar att genussystemet bygger på två logiker. Dikotomin, det vill säga 

isärhållandet mellan manligt och kvinnligt, samt hierarkin där mannen är norm (ibid. s. 404). 

Samtidigt ska genussystemet förstås som ett dynamiskt system. 
 

”En beteckning på ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka 

genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.” (Hirdman, 

citat i ibid. s. 404) 

 

Hirdman menar vidare att isärhållandets princip kan appliceras överallt i forskningssamman- 

hang. ”Hur ser de isärhållande logikerna ut inom det eller det området?” (ibid. s. 405). 

En fråga som kan visa sig relevant för min studie. 
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RESULTAT 

 
Resultaten presenteras här i främst figurer och tabeller med kommenterande text. Ett par 

frågor redovisas endast i textform. 

 

 

48 besvarade enkäter var fördelade på detta sätt: 

 

Figur 1: Antal kvinnliga respondenter fördelade Figur 2: Antal manliga respondenter fördelade 

på fyra ålderskategorier   på fyra ålderskategorier                                                                                                  

 

36 enkäter var besvarade av kvinnor, 12 av män. Den största delen av besvarade formulär 

kom från kvinnor i åldersspannet 36 – 65 år. 
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Valprocessen  

 

Vilken typ av populärfiktion läser du helst? 

 

Utöver de fixerade genrerna har tre respondenter lagt till egna likalydande alternativ, som 

syftar på att man vill ha ”humor” eller ”skratt”. 

 

Tabell 1: Läsares förstahandsval vid läsning av populärfiktion fördelat mellan könen 

 

Genre  Kvinnliga  Manliga  Samtliga 

  läsare  läsare 

 

 

Detektivroman 13   2  15 

 

Kriminalroman  8   6  14 

 

Kärleksroman  8   0    8 

 

Historisk populärroman  4   2   6 

 

Fantasy   2   2   4 

 

Skräck   1   0   1 

 

Science fiction  0   0   0 
  

               

 

Detektivromaner är den typ av populärfiktion som läses mest. Kvinnliga läsare väljer deckare 

i första hand, medan männens främsta alternativ är kriminalromaner. Endast kvinnor väljer 

kärleksromaner. Fantasy och skräckromaner har förhållandevis få läsare. Ingen väljer science 

fiction i första hand, men fyra respondenter kan tänka sig läsa genren i andra eller tredje hand. 
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Vad motiverar dig att välja en viss populärlitterär bok? 
 

Tabell 2: Samtliga läsares motiveringar för att läsa en viss populärlitterär bok 

 

Motivering                              Antal första- 

                   handsval 

  

Det som boken handlar om     17 

 

Har läst författaren tidigare    14 

 

Recensioner i tidningar eller TV    10 

 

Vänners åsikter       2 

 

Bilden på bokens framsida       2 

 

Texten på bokens baksida       2

    

Bokens titel        1 

 

Priset         0 

 

Lättläst        0 

 

 

17 stycken, det vill säga ungefär 35 procent, väljer böcker utifrån vad de handlar om. Där näst 

väljer man böcker efter författare som man läst tidigare. Även recensioner i tidningar eller TV 

har betydelsen för valet av bok. 
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Vilka krav ställer du på en bok, för att du ska tycka om den? 

 

Tabell 3: Antal läsare som finner dessa faktorer som de viktigaste för att tycka om boken 

 

 

Faktorer    Antal läsare 

 

 

Spännande    14 

 

Underhållande     9 

 

Engagerande      7 

 

Bra beskriven handling     7 

 

Bra personbeskrivning     3 

 

Romantisk      2 

 

Verklighetstrogen     2 

 

Bra miljöbeskrivning     1 

 

Lärorik      1 

 

Originell      1 

 

 

 

En fjärdedel av såväl kvinnliga som manliga läsare vill att boken ska vara spännande, för att 

man ska tycka om den. Näst viktigast tycker man det är att boken är underhållande. Av de 7 

läsare som tycker att det är viktigt att boken är engagerande är 6 kvinnor. Endast två kvinnor 

ville att boken skulle vara romantisk.  

 

Utöver dessa faktorer svarade en manlig respondent, att boken bör vara skriven på engelska 

för att han ska tycka om den. Faktorer som ej alls hade en primär betydelse var: lyckligt slut, 

lättläst, rolig samt högt tempo. Fyra män kryssade dock för högt tempo i andra och tredje 

hand, men inga kvinnor ansåg detta som viktigt.  
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Läsprocessen 

 

Hur många timmar per vecka läses populärlitteratur? 

 

För att få fram den tid som respondenterna ägnar sig åt läsning av populärlitteratur per vecka, 

räknar jag ut medelvärdet. Medelvärdena i denna fråga kan inte anses som helt tillförlitliga, då 

antalet respondenter för de olika åldersgrupperna varierar stort. Resultatet kan tolkas som en 

tendens. 

 

Tabell 4: Medelvärde läsning av populärlitteratur antal timmar/vecka för olika kön och ålder 

 

 

Ålder  Kvinnliga  Manliga   

  läsare  läsare 

 

 

< 35 år  2,6  12,5    

 

36 – 49 år  4,7    3,3     

 

50 – 65 år  5,9    4,5   

 

> 65 år                     10,0    6,0                       

   

                       

                      5,8    6,6  

 

Äldre läsare lägger ner mer tid på sin läsning. Värdet för yngre män är högt, men de två 

individuella svaren skilde sig åt; 5 timmar respektive 20 timmar.  

  

När läser du oftast populärlitteratur? 

 

Denna fråga har jag valt att analysera utifrån ålderskategorierna, för att kunna jämföra med 

Hanssons studie. Den överlag vanligaste tidpunkten för läsning är under kvällen, vilket 18 

respondenter valt som förstahandsalternativ. Därefter kommer läsning under ledighet, vilket 

dominerar i ålderskategorierna 36 - 49 samt 50 – 65 år. 10 av dessa respondenter väljer det 

alternativet. 

 

Svaren för den yngsta kategorin under 35 år är mer spridda. Förutom att 4 oftast läser på 

kvällen, varierar svaren mellan: sena eftermiddagen, på natten, under ledighet, korta stunder 

under rast och ett par har alltid en bok tillgänglig. Det senare alternativet gäller även för ett 

par personer från övriga kategorier. 

 

Var läser du oftast populärlitteratur? 

 

27 stycken, det vill säga över hälften av respondenterna, väljer sängen för sitt läsande. På en 

bestämd läsplats, ”läsfåtöljen”, läser 9 personer oftast populärfiktion, medan 7 personer läser 

”där det passar för tillfället.” Ett par av de yngre läser på bussen eller i badrummet. 
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Värderingsprocessen 

 

Vad tycker du överensstämmer med din syn på läsning av populärlitteratur? 

 

Tabell 5: Läsares upplevelser vid läsning av populärlitteratur 

 

Läsarens upplevelse  Kvinnliga Manliga Samtliga 

    läsare läsare 

 

 

Blir underhållen  13 7 20 

 

Blir avkopplad  11 1 12 

 

Blir stimulerad    2 2   4 

 

Blir känslomässigt berörd    3 -   3 

 

Lär mig något    2 1   3 

 

Kan identifiera mig    2 -   2 

 

Kan läsa snabbt    - 1   1 

 

Känner igen mönster    1 -   1 

 

Kan drömma mig bort    1 -   1 

 

Blir lätt trött på boken    1 -   1 

 

 

 

Nära hälften av läsarna har uppfattningen att populärlitteratur ger dem underhållning. Framför 

allt kvinnorna upplever att den även ger avkoppling. Övriga faktorer har jämförelsevis låga 

värden, men tre respondenter upplever att populärlitteratur gör läsaren känslomässigt berörd 

respektive lär läsaren något. Alternativ som ingen läsare markerade som förstahandsval var: 

”slår ihjäl tiden; behöver inte analysera; blir överraskad; blir inte överraskad” samt ”vill leva 

kvar i boken.” 
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Vad krävs för att du ska rekommendera en populärlitterär bok? 

 

Eftersom läsarna inte ombads gradera denna fråga, finns samtligas samtliga svar redovisade i 

figuren. 

 

Figur 3: Läsaren krav på boken för att rekommendera den till andra. 

 

 
 

 

Över hälften av respondenterna har kraven att boken väcker känslor samt att den stannar kvar 

länge i minnet, för att vilja rekommendera den till andra. Nästan hälften finner det också 

viktigt att människor och miljöer gestaltas bra. Faktorer som respondenterna inte alls fann 

viktiga var. ”Boken är nydanande” samt ”Den har ett poetiskt språk.” Tre respondenter har 

angett egna alternativ: ”Rolig; Underhåller; samt Ej sockersött slut.” 
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I den sista frågan ombads respondenterna att stryka under de beskrivningar i föregående fråga, 

som de generellt tycker överensstämmer bäst för böcker i den populärlitterära genren. Detta 

har endast 18 personer gjort.  

 

 

 

Tabell 6: Antal läsare som finner dessa beskrivningar överensstämmande för populärfiktion 

 

Generell beskrivning   Antal läsare 

 

 

Händelserik    13 

 

Bra gestaltning av människor och miljöer 10 

 

Väcker känslor     9 

 

Stannar kvar länge i minnet    7 

 

Språkligt korrekt; Realistisk    3 

 

Nydanande      1 

 

Djup; Poetiskt språk     0 

 

 

 

Av de 18 respondenter som besvarade frågan, menade 13 att det som beskriver populärfiktion 

bäst, är att det händer mycket. 10 personer tyckte också att den gestaltar människor och 

miljöer bra. En färre ansåg att den väcker känslor. 
 

 



 
 

28 
  

DISKUSSION 

 

Anledningar till den ojämna fördelningen mellan kvinnliga och manliga respondenter kan 

vara flera. (Figur 1 och 2). Metoden för insamlingen av data, det vill säga frivilligt deltagande, 

kan haft inverkan på deltagarlusten. Föreställningen att masskulturen är förknippad med 

kvinnan skulle också kunna vara en förklaring, om man väljer att luta sig mot den gamla 

 (van-)föreställningen från 1800-talet (Persson, 2002, s. 38). 

 

 

Valprocessen 

 

Antalet kvinnor som väljer att läsa deckare i första hand framträder tydligt i åldersspannet 36-

65 år, medan yngre kvinnor föredrar kärleksromaner. (Tabell 1). Männens val är mer spridda. 

I Hanssons undersökning av deckarläsarna var 60 procent män och 40 procent kvinnor (ibid. 

s. 62). Antalet manliga kriminalromanläsare är fler än manliga deckarläsare, medan det 

motsatta råder för kvinnorna. Här kan jag inte låta bli att reflektera över det noll-resultat som 

råder för manliga läsare av kärleksromaner. Här blir genussystemets logik om isärhållandet, 

dikotomin, synlig. Är inga män intresserade av genren eller är detta ett tydligt tecken på den 

”inlärda läggning” som Pierre Bourdieu omnämner som ”habitus”? 

 

Med tanke på det stora antalet kvinnliga deckarläsare kan man konstatera att Hanssons utsaga 

inte längre stämmer: 

 
Det är ju väl känt att män och kvinnor i stort sett väljer olika böcker ur populärsortimentet. 

(Hansson, 1988, s. 29) 

 

På senare tid har kvinnliga deckarförfattare flödat in på bokmarknaden. Mellan 1991 

och 1997 gavs det endast ut två nya deckare av kvinnliga författare. Mellan 1998 och 

2007 debuterade mer än 80 kvinnliga deckar- och kriminalförfattare (BTJ-förlag). Det 

är möjligt att detektivromaner med kvinnliga hjältinnor bidrar till ökningen av kvinnliga 

deckarläsare. 

 

I såväl Hanssons som min studie (Tabell 2) menar respondenterna att det viktigaste skälet för 

att välja populärfiktionsböcker är det som boken handlar om. Här spelar genrebeteckningen 

sannolikt en stor roll. Hansson menar också att när läsare väljer böcker ur populärsortimentet, 

kan de falla tillbaka på sin ”specialistkunskap”. De är redan bekanta med sortimentet och 

författarna och förstår signalerna från bokens yttre (Hansson, 1988, s. 53). Dagens läsare 

lägger dock större vikt vid att man läst författaren tidigare och liten vikt vid texten på bokens 

baksida. I Hanssons studie var fallet tvärtom. 

 

Hansson finner i sin studie att äldre läsare anser det viktigt att en populärfiktionsbok är 

lättläst, kortfattad och utan långa beskrivningar (ibid. s. 55). Inte en enda person i min studie 

lägger någon vikt vid detta. Mitt resultat som visar på att äldre läsare läser många timmar per 

vecka kan kanske inverka positivt på läsförståelsen (Tabell 4). 

 

Alternativet att valet av bok är avhängigt recensioner i tidningar eller TV finns inte med i 

Hanssons studie. Han har ett närliggande alternativ, som betyder ytterst lite för valet; ”Olika 

sorters reklam och annonser”. Jag valde att omformulera detta alternativ, eftersom 

förekomsten av bokpresentationer i TV har ökat under senare tid. Nu är det inte bara i 

specialprogram som till exempel Babel utan även i så kallade caféprogram, som man 
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presenterar och recenserar nyutkomna böcker, vilket leder till att fler läsare nås, vilket också 

resultatet i min studie pekar på (Tabell 2). 

 

När det gäller faktorer som läsare finner viktiga, för att de ska tycka om boken, för Hansson 

samman de tre första; spännande, underhållande och engagerande, till en 

”underhållningsaspekt”, vilken är lika viktig för samtliga kategorier läsare. Kvinnorna i hans 

studie har något större krav på att böckerna ska vara engagerande. Hansson menar att detta 

pekar på att det inte är enbart slapp och innehållslös underhållning som läsarna söker (ibid. s. 

55). Radway kommer fram till samma slutsats i sin studie. Kvinnorna läser och njuter, men 

deras läsning är samtidigt oppositionell och en handling av motstånd, som symboliskt syftar 

till att frita dem från traditionella roller (Radway, 1984, även Ulfgard, 2002 s. 86f). Även i 

min studie är det kvinnorna som värderar faktorn engagemang högt (Tabell 3). Övriga 

”underhållningsfaktorer” finner också mina respondenter som mest viktiga, för att tycka om 

en bok. Att ingen svarade ”rolig” är märkvärdigt, eftersom tre respondenter angett ”humor” 

och ”skratt” som eget alternativ för önskvärd typ av populärfiktion. 

 

 

 

Läsprocessen 

 

När det gäller medelvärdet för antal timmar läsning av populärlitteratur per vecka är detta 

relativt jämnt mellan könen; sammanlagt 5,8 timmar per vecka för kvinnor och 6,6 timmar per 

vecka för män. (Tabell 4). Den högre summan för män talar för att man skulle kunna avfärda 

teorin om masskulturen som speciellt förknippad med kvinnan (Persson, 2002, s. 38). 

Samtidigt får man vara medveten om den ojämna könsfördelningen av respondenter, vilket 

kan bidra till en något vacklande statistik. Som exempel kan nämnas manliga läsare under 35 

år, där det två svaren var så vitt skilda som 5 timmar respektive 20 timmar. Intressantare är då 

att studera skillnaden i lästid över åldersfördelningen, där äldre läsare över pensionsstrecket 

ägnar mest tid åt läsning, vilket väl kan anses logiskt, medan gruppen 36 – 49 år har det lägsta 

medelvärdet. Något som kan förklaras med att yrkeskarriär och familjeliv tar en stor del av 

tiden. 

 

Hansson söker i sin studie kopplingar mellan lästiden och när man läser. Han ser att äldre 

oftare läser i kortare perioder, när de vill koppla av eller när de skall somna, medan yngre har 

ett ”häftigare” umgänge med böckerna och gärna läser dem i ett svep utan att snegla på 

klockan eller morgondagens eventuella plikter (Hansson, s. 78). Han menar att många av 

dessa ännu inte hunnit inordna sig i regelbundna vanemönster med ansvar för familj och barn. 

Jag finner ett liknande mönster i min studie, där ”yrkesverksamma” respondenter från 36 år 

och uppåt svarar att de framför allt läser på kvällar och under ledighet, medan den yngre 

ålderskategorin finner fler tillfällen till läsning under dagen. 

 

Eftersom läsningen till största delen sker på kvällen, är det naturligt att sängen blir den 

vanligaste läsplatsen. I såväl Hanssons studie som i min svarar mer än hälften, att de läser i 

sängen. Om man betänker det utbud av andra medier som finns idag jämfört med för 30 år 

sedan, då Hanssons undersökning gjordes, kan man notera att boken fortfarande har ett starkt 

underhållningsvärde.  
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Värderingsprocessen 

 

Respondenterna har uppfattningen att populärlitteratur ger läsaren positiva upplevelser (Tabell 

5). Man blir framför allt underhållen och avkopplad, men också stimulerad och känslomässigt 

berörd. Underhållningsvärdet framhålls i alla ålderskategorier samt av båda könen. 

Upplevelsen att man blir avkopplad dominerar hos kvinnor mellan 36 och 65 år. Med tanke på 

hur många timmar per vecka som de intervjuade ägnar åt populärfiktion i Hanssons studie, 

drar han slutsatsen att läsningen är för dem det viktigaste medlet för att fylla behovet av 

avkoppling (ibid. s. 59). Även om mina respondenter inte lägger ner lika mycket tid för sin 

läsning, så visar tidpunkten för deras läsning att det handlar om avkoppling. Man läser sent på 

kvällen eller under ledighet; mycket sällan under andra tider på dygnet som till exempel vid 

arbetsraster eller resor. 

 

Hansson konstaterar att anledningen till att läsarna i hans studie är så uttalat positiva i sina 

bedömningar av vad böckerna ger dem, hänger samman med att de tillhör kategorin 

”storläsare av populärfiktion”.  
 

Om de regelbundet hade tyckt sig enbart slå ihjäl tiden eller på andra sätt varit missnöjda med vad 

de får ut av sina favoritböcker, skulle deras allmänna läsaktivitet säkert snart ha lett dem över till 

någon annan typ av lektyr. (Hansson, 1988, s.57) 

 

En förutsättning för Hanssons studie var alltså att deltagarna skulle ha lång och omfattande 

erfarenhet av att läsa populärfiktion (ibid. s. 29). Nu är respondenterna i min studie inte 

utvalda på samma sätt. Deras erfarenhet av läsning kommer inte fram på annat vis än genom 

den angivna lästiden per vecka. Men även om deltagandet var frivilligt, kan man anta att de 

som valt att besvara enkäten har intresse av att läsa populärfiktion. De rör sig inom samma 

fält med ett gemensamt intresse enligt Bourdieus teori (Svedjedal, 2002, s.86). 

 

De uppfattningar som läsarna i min studie inte har om populärlitterära böcker; att man slår 

ihjäl tiden, lätt blir trött på boken, upplever något nytt eller vill gå och tänka på bokens 

innehåll, är desamma som befinns ”ovanliga” i Hanssons studie (ibid. s. 57). Även 

uppfattningen att man inte lär sig något nytt av att läsa populärfiktion överensstämmer ganska 

bra, även om 3 av mina respondenter  anser att man visst lär sig något. 

 

I figur 3 finns läsarens krav på boken för att rekommendera den till andra. Där kan man se att 

dessa krav inte överensstämmer med läsarens upplevelser vid läsning av populärlitteratur. 

(Tabell 5). För att rekommendera en bok bör den väcka känslor samt stanna kvar länge i 

minnet. Den sista faktorn tyckte läsarna inte överensstämde med deras upplevelser av 

populärfiktion, medan ett fåtal (3 stycken) blev känslomässigt berörda. 

 

Den sista frågan som berörde hur man uppfattade populärlitteratur rent generellt, hade det 

stora flertalet missat att besvara. Man skulle stryka under de beskrivningar i föregående fråga 

som man tyckte överensstämde bäst. Detta bröt symmetrin med ”numreringsrutor”, vilket 

förmodligen var anledningen till att respondenterna inte uppmärksammade den, trots 

frågenumrering. 18 respondenter svarade på frågan och de flesta hade uppfattningen att det 

händer mycket i populärlitteratur. 

 

Om man jämför resultaten för hur man upplever sin egen läsning, krav för att rekommendera 

en bok samt generella tankar runt populärlitteratur ser man att den känslomässiga aspekten 

värderas högt, samtidigt som läsarna inte finner att de själva berörs. Hansson kommer till en 

liknande slutsats och ser en skillnad mellan vad hans respondenter anser om sin egen läsning 
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och vad de tror om andras läsning (Hansson, 1988, s. 139). ”Andra” läser för att dagdrömma, 

men inte de själva. 

 

De positiva beskrivningarna; ”Det händer mycket” och ”Bra gestaltning av människor och 

miljöer” visar på att läsarnas upplevelser av populärlitteratur skiljer sig från de dominerande 

smakdomarnas nedvärderande omdömen (Larsson, 1989, s. 233). Även om det kan synas 

självklart att en studie runt läsning av populärlitteratur inte kan utfalla med ett negativt 

resultat, när respondenterna är just läsare av populärlitteratur, så har i alla fall denna studie 

speglat mottagarnas syn på populärfiktion och bidragit en liten bit till att belysa läsandets 

historia, vilket Hansson efterlyser: 

 
Då blir det både naturligt och nödvändigt att inom ramen för arbetet med litteraturens historia att 

ställa och besvara frågor om vilken litteratur som blev läst och vilka som läste den. (Hansson, 1995, 

s. 32)  

 

En studie runt läsares upplevelse av populärlitteratur skulle kunna bli ännu grundligare genom 

fördjupande intervjuer. Att jag inte valde detta beror på tidsbrist. En framtida forskning kan 

också fokusera på skillnaden mellan läsares upplevelser och de så kallade ”smakdomarnas” 

uppfattning om populärlitteratur. 

 

Min studie visar att läsare av populärlitteratur i första hand väljer böcker utifrån 

underhållningsvärdet. Framför allt vill informanterna att boken ska vara spännande, vilket det 

stora antalet läsare av deckare och kriminalromaner understryker. Man läser populärfiktion 

för att få underhållning och avkoppling. Det som boken handlar om är det viktigaste vid val 

av bok, men även att man läst författaren tidigare. Recensioner i tidningar och TV spelar 

också en stor roll vid valet. Populärfiktion läses främst på kvällar och under ledigheter. Den 

yngsta åldersgruppen sträckläser ofta böckerna. Den absolut vanligaste läsplatsen är sängen. 

Äldre människor läser mer än dem som befinner sig i yrkeslivsålder.  

 

Studien visar slutligen att upplevelsen av läsning av populärfiktion är positiv. Läsarna menar 

att den är händelserik, har bra gestaltning och i viss mån väcker känslor. Avslutningsvis kan 

sägas att läsare av populärlitteratur inte finner denna vara en sekundär variant av litteratur. Vi 

vill läsa den – och våga skriva den! 
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BILAGA 1 

ENKÄT OM LÄSNING AV        POPULÄRLITTERATUR 

Kvinna □      Man  □         

□ < 20 år      □ 21 – 35          □ 36 – 49         □ 50 – 65  □ > 65    

1. Vilken typ av populärfiktion läser du helst? Markera med siffran 1 den typ av bok du 

föredrar. (Du får gärna numrera andrahands- och tredjehandsval om du vill.) 

□ Detektivromaner  □ Kriminalromaner  

□ Kärleksromaner  □ Fantasy  

□ Skräck   □ Science fiction   

□ Historisk populärroman □ ______________________ (eget alternativ) 

 

2. Hur många timmar/vecka läser du populärfiktion? ______________ tim/vecka. 

3. Vilka krav ställer du på en bok, för att du ska tycka om den? Numrera 1, 2, 3. 

□ Spännande □ Högt tempo   □ Lättläst/ej långa beskrivningar 

□ Underhållande □ Bra beskriven handling  □ Rolig 

□ Engagerande □ Bra personbeskrivning  □ Originell, annorlunda 

□ Romantisk □ Bra miljöbeskrivning  □ Verklighetstrogen 

□ Lärorik   □ Lyckligt slut   □__________ 
      (eget alt.) 

     

 

4. Vad tycker du överensstämmer med din syn på läsning av populärlitteratur? Jag… 

Numrera 1, 2, 3. 

□ Blir underhållen □ Behöver inte analysera  □ Kan drömma mig bort 

□ Känner igen mönster □ Blir överraskad  □ Blir inte överraskad 

□ Kan identifiera mig □ Kan läsa snabbt  □ Blir stimulerad 

□ Blir avkopplad □ Blir känslomässigt berörd □ Blir lätt trött på boken 

□ Slår ihjäl tiden □ Lär mig något  □ Vill leva kvar i boken 

□__________________________________________________________  (eget alternativ)
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5. Vad motiverar dig att välja en viss populärlitterär bok? Numrera 1–3. 

□ Recensioner i tidningar eller TV.  □ Vänners åsikter. 

□ Priset    □ Bilden på bokens framsida 

□ Bokens titel   □ Texten på bokens baksida 

□ Det som boken handlar om  □ Har läst författaren tidigare 

□ Storlek på trycket/lättläst  □ __________________ (eget alt.) 

 

 

6. När läser du oftast populärlitteratur? 

□ Tidigt på morgonen   □ Korta stunder under dagen/raster 

□ Under sena eftermiddagen  □ På kvällen 

□ På natten    □ Har ”alltid” en bok tillgänglig 

□ På väg   (till jobb/skola)  □ Vid enstaka tillfällen 

□ Under ledighet (helg, semester)  □______________________(eget alt). 

 

 

7. Var läser du oftast populärlitteratur? Numrera gärna flera. 

□ Vid matbordet   □ I kollektivt transportmedel  

□ I sängen    □ Utomhus  

□ I badrummet   □ På arbetet/i skolan 

□ På bestämd läsplats (”läsfåtöljen”)  □ Där det passar för tillfället 

□ I stuga, båt, husvagn   □_____________________ (eget alt.) 

 

8. Vad krävs för att du ska rekommendera en populärlitterär bok? 

□ Den är språkligt korrekt  □ Den stannar kvar länge i minnet 

□ Den är nydanande   □ Den har ett poetiskt språk 

□ Den väcker känslor   □ Den är djup 

□ Det händer mycket   □ Den är realistisk 

□ Den gestaltar människor och miljöer bra □ _____________________ (eget alt. 

 

9. Stryk här ovanför under de beskrivningar, som du rent generellt tycker 

överensstämmer bäst för böcker i den populärlitterära genren. 

                  

       Tusen tack för att du tog dig tid att besvara enkäten.    /Lena Kempén 
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DU som läser populärfiktion – hjälp mig genom att besvara 

en kort enkät.  

Jag skriver en C-uppsats om Populärlitteratur under kursen 

Kreativt skrivande på Luleå Tekniska Universitet och 

undersöker läsarens syn på denna genre. Du förblir helt 

anonym. 

Fyll i ett formulär och lägg det sedan i det stora kuvertet 

märkt:  Enkät – Populärlitteratur. 

Tusen tack för hjälpen! 

Lena Kempén 

 

 

Foto 


