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1 Inledning  
Jag har alltid älskat att läsa, men jag har inte alltid läst. Det har funnits annat som har konku-

rerat om min tid. Som tur är så har mina föräldrar alltid sett till att mitt sängbord har varit fullt 

av läsvärda böcker.  

Det kan även konstateras att det inte råder någon brist på läsmaterial för dagens ungdo-

mar. Trots detta fastställs i boken Ord och bilder för barn och ungdom III att villkoren för 

läsning av böcker har försämrats. Orsakens anses vara den uppmärksamhet som andra medier 

och fritidsintressen tar.1 Även litteraturvetare Magnus Persson som är författare till boken 

Varför läsa litteratur?, skriver om detta. Drömmen om en gemensam kultur är inte lika stark 

längre, menar Persson, vilket gör att legitimering av läsning inom t.ex. skolan har blivit svåra-

re.2 Persson presenterar ändå många goda anledningar till litteraturläsning: ”Litteraturen kan 

roa och oroa. Den kan trösta och utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära 

oss att se på verkligheten med nya ögon eller erbjuda en verklighetsflykt.”3

Perssons presenterar även i samma bok mängder av legitimeringar av litteraturläsning 

som går att finna i skolans styrdokument; 

 

 
Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl den personli-
ga som den kulturella identiteten. Litteraturläsning ger förtrogenhet med kulturarvet och förståelse 
för kulturellt mångfald. Litteraturläsning främjar goda läsvanor. Att läsa litteratur motverkar ode-
mokratiska värderingar och gör läsaren empatisk och tolerant. 4

 
 

 
Trots de otaliga anledningarna som talar för läsning och att läsning framställs som otroligt 

viktigt i skolans styrdokument, så kvarstår dock faktum att det inte alltid är lätt att få ungdo-

mar att läsa.   

I och med att läsningen idag inte är något självklart, men trots allt en sysselsättning med 

många positiva effekter anser jag att det skulle vara intressant att studera vad som trots allt 

lockar ungdomar till läsning. Som blivande gymnasielärare har jag också ytterligare motiva-

tion att undersöka detta, eftersom det kommer vara min uppgift att hjälpa till att utveckla mina 

elevers kunskaper i svenskämnet. Att läsningen inte kopplas samman med tvång, utan är lust-

fyllt, är därför viktigt. Med kunskap om vad som lockar elever till läsning, skulle jag som lä-

rare kunna göra ett bättre jobb. Kanske skulle jag med den kunskapen, precis som mina för-
                                                           
1 Furuland, Lars & Ørvig, Mary, Ord och bilder för barn och ungdom. 3, Ungdomslitteraturen: historik, kommen-
tarer, texturval, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, s. 332. 
2 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2007, s 7.  
3 Persson (2007) s. 6.  
4 Persson (2007) s. 218-219.  
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äldrar har gjort för mig, kunna se till att även mina elevers nattduksbord kommer vara fulla 

med böcker. 

 

1.1  Syfte  

Genom att studera fyra av de mest populära böckerna bland gymnasieelever, vill jag försöka 

utröna om det finns några gemensamma drag hos dessa texter. Detta med förhoppningen att 

det skulle kunna ge en förklaring till varför böckerna är populära och alltså ge information om 

vad som lockar gymnasieungdomar till läsning. Jag vill dock poängtera att jag inte har ambi-

tionen att uttala mig generellt, eftersom min undersökning är förhållandevis liten. 

 
1.2 Frågeställning  

Den grundläggande frågeställningen i denna uppsats är; Vad lockar ungdomar till läsning? 

För att begränsa denna frågeställning och försöka nå det som presenteras i syftet ovan, kom-

mer grundfrågeställningen försöka besvaras genom frågorna:  

Finns det likheter i populära ungdomsböckers ämnes- och motivval, som skulle kunna förkla-

ra deras popularitet? I så fall vilka? 

Finns det berättartekniska likheter hos populära ungdomsböcker, som skulle kunna förklara 

deras popularitet? I så fall vilka?  

En narratologisk analysmetod, som bygger på Barnbokens byggklossar, kommer använ-

das för att utreda detta. De analysfrågor som kommer användas för att svara på frågeställning-

arna, presenteras under metod.  

 

1.3 Disposition   

Denna uppsats kommer att inledas med en presentation av uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar, samt motivering av urval och metod. Därefter kommer ett teoretiskt kapitel, för att 

förklara vad uppsatsens analys bygger på. Detta kapitel bygger främst på Maria Nikolajevas 

bok Barnbokens byggklossar.   

Analysen kommer sedan att presenteras. För att detta ska ske så tydligt som möjligt 

kommer varje boks analys att presenteras för sig, med en kortare sammanfattning av dess 

handling som inledning. Analysresultaten kommer att delas in under fem rubriker; intrig, mil-

jö, karaktärer, perspektiv och temporalitet. Detta upplägg används för att analysen ska bli lät-

tare att överblicka. Efter samtliga bokanalyser kommer de eventuella gemensamma nämnare, 

eller olikheter, som hittats att presenteras. Detta följs sedan av en diskussionsdel där uppsat-
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sens huvudfrågeställningar diskuteras utifrån analysresultaten. Uppsatsen avslutas sedan med 

en sammanfattning och en litteraturlista.  

 

2 Urval & metod 
Nedan kommer de urval och metodval som har gjorts att presenteras och förklaras.  

 

2.1 Analysobjekt  

Målsättningen med urvalet av skönlitterära böcker var att försöka utkristallisera vilka böcker 

som är mest populära bland gymnasieungdomar idag. Anledningen till att detta prioriterades 

vid urvalet var tron att dessa böcker skulle ge den bästa bilden av vad som lockar dagens 

gymnasieungdomar till läsning och därav fungera bäst för den aktuella frågeställningen.  

För att klargöra vilka böcker som är populärast, och därför borde användas som analysobjekt i 

detta examensarbete, har samtal först med bibliotekarier på Gävles stadsbibliotek, samt Gäv-

les tre kommunala gymnasieskolors bibliotek. Denna urvalsstrategi valdes med insikt om att 

den är kvalitativ i sin natur, vilket skulle kunna innebära att urvalet värderas som mindre till-

förlitligt. Att trots allt göra urvalet på dessa premisser innebar dock möjligheten att ta hänsyn 

till fler variabler, som t.ex. hur många exemplar det finns av en viss bok på biblioteken osv. 

Något som annars kunde ha förbisetts. Det finns även ytterligare en viktig anledning till att 

denna urvalsstrategi valdes. Nämligen att det inte fanns några utlåningslistor, som skulle kun-

na ge kvantitativ information om vilka böcker som lånas ut mest, att ta del av. Detta eftersom 

datasystemen nyss hade bytts ut på gymnasieskolorna. Att göra en egen kvantitativ undersök-

ning avfärdades eftersom det skulle för lång tid och plats i relation till syftet med examensar-

betet. Målet med studien är ju inte att ta reda på vilka böcker som är populärast.  

Bibliotekarierna fick vid samtalstillfällena frågan om vilka skönlitterära böcker de ansåg 

var mest populära bland ungdomar idag. Det specificerades även vid tillfället att det inte spe-

lade någon roll om böckerna räknades till ungdomslitteratur eller vuxenlitteratur eller hur 

gammal/ny boken var. Bibliotekarierna fick även frågan vilken enskild bok de ansåg var mest 

populär bland ungdomar just nu.  

Genom samtalen skapades en lista på dryga femtio boktitlar, som bibliotekarierna ansåg 

var populära bland gymnasieungdomar. Eftersom femtio böcker skulle innebära en alltför stor 

och tidskrävande uppgift, så krävdes ytterligare ett urval. Det fanns flera olika möjligheter att 

göra detta urval på. Eftersom jag hade fått information om vilken bok som ansågs mest popu-

lär på respektive bibliotek, så valde jag dock att låta detta styra urvalet. Detta var extra pas-
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sande i och med att alla bibliotekarier hade valt olika böcker, i sina svar på frågan om vilken 

bok som var den mest populära just nu. Därav kom det sig också naturligt att urvalets storlek 

fick bli fyra böcker; Hungerspelen, Om jag kunde drömma, Tjuvarnas stad och Över näkter-

galens golv.  

Som analysobjekt kommer de svenska översättningarna av böckerna att användas. An-

ledningen till detta är att svenska gymnasieelever, i större utsträckning, läser dessa böcker på 

svenska. En studie av översättningarna säger därav mer om den berättarkonst som svenska 

ungdomar i själva verket möter och är därför lämpligare för att på bästa sätt nå examensarbe-

tets frågeställning. 

 

2.2 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur har flera sökningar i olika databaser gjorts. Förutom HIG:s bib-

liotekskatalog Higgins, så har även sökningar i databaserna Libris och Uppsök utförts. När jag 

har behövt klargöra begrepp har antingen nationalencyklopedins eller svenska akademiens 

ordboks internetversioner använts.  

 I ovannämnda databaser har jag använt mig av sökord som ”litteraturvetenskap”, ”narra-

tologi”, ”ungdomar och litteratur”, ” ungdomar och böcker”, ”tonåringar och böcker”, ”ung-

domslitteratur”, ”litteraturforskning” osv. Olika variationer av sökorden har använts, för att på 

så sätt få fram så mycket relevant litteratur som möjligt. Även källförteckningarna i den litte-

ratur som hittades användes för att söka efter ytterligare litteratur.  

 

2.3 Val av analysmetod  

Det fanns många olika angreppspunkter att välja mellan efter att jag hade bestämt att fokus i 

denna uppsats skulle ligga på ungdomars läsning. Den ursprungliga frågeställningen avgrän-

sades dock till en undersökning av gemensamma berättartekniska drag i de populära ung-

domsböckerna. Därför kommer jag att använda mig av en textcentrerad narratologisk analys-

modell.  

Den narratologiska analysen kommer att bygga på Maria Nikolajevas bok Barnbokens 

byggklossar, som ger en översikt över hur man kan studera böckers utformning. Utifrån det 

som presenteras i denna bok har följande frågeställningar för analysen formulerats; 

Intrig 

Hur är intrigen konstruerad? Har historien något tema?  

Miljö 

I vilken miljö utspelar sig historien? Vilken betydelse har miljön för historien?  



7 
 

Karaktärer  

Vem är huvudpersonen i historien? Vilken typ av karaktär är huvudpersonen? Finns det några 

bipersoner som är oumbärliga för handlingen? Vilken typ av karaktärer är de? 

Perspektiv 

Vilket berättarperspektiv används? Vilken betydelse har berättarperspektivet? 

Temporalitet  

I vilken tidsordning och med vilken hastighet berättas historien? Vilken betydelse har tempo-

raliteten?  

Barnbokens byggklossars fokus ligger på barn- och ungdomslitteratur. Detta kan ha 

både för och nackdelar för den aktuella analysen. Tre av de utvalda analysobjekten kategori-

seras som ungdomsböcker, vilket ju gör att Nikolajevas bok är perfekt för analys av dessa. 

Alla böcker är ju även populära bland ungdomar, vilket gör det intressant att få en inblick i 

vad som är specifikt för just ungdomslitteratur. Det fjärde analysobjektet kategoriseras dock 

som vuxenlitteratur, vilket skulle kunna innebära att den valda litteraturen kanske inte passar 

för undersökningen. Barnbokens byggklossar ger dock en översikt över narratologiska an-

greppssätt som gäller oavsett vilken åldersgrupp litteratur vänder sig till, vilket gör att jag 

trots allt anser att den kommer att fungera i det aktuella sammanhanget. För säkerhets skull 

kommer dock Holmberg och Ohlssons bok Epikanalys att läsas och användas som ett kom-

plement.  

 

2.4 Tolkning & närläsning  

Jag är medveten om att denna typ av undersökning innebär tolkning, vilket medför att resulta-

ten i denna uppsats kommer vara färgade av mig som person; min bakgrund, mina värdering-

ar, mina kunskaper och inte minst mitt val av metod. Men som Anders Palm uttrycker sig i 

boken Litteraturvetenskap: en inledning, så är hela litteraturvetenskapen en ”tolkningsveten-

skap”. 5

Den vetenskapliga texttolkningen är baserad på vad Palm kallar ”lusläsning”, där en text 

läses flertalet gånger, samtidigt som den analyseras. På detta sätt kan man söka efter en djupa-

 Oavsett om jag hade valt en annan metod än den narratologiska, för att studera de 

populära böckerna så skulle det alltså ha inneburit någon form av tolkning. Jag strävar dock 

efter att vara så transparent som möjligt i min analys, genom att tydligt skilja på vad som står i 

litteraturen och vad som är mina tolkaningar av den. Genom att använda många exempel, vill 

jag också försöka göra det lättare för läsare att kunna skapa sig en egen uppfattning. 

                                                           
5 Palm, Anders, & Bergsten, Staffan (red) Litteraturvetenskap: en inledning; Att tolka texten, 2., [rev. och utök.] 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002, s.189. 
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re förståelse av texten/texterna och det är så jag kommer ta mig an uppgiften att analysera de 

aktuella böckerna. 6

 

  För att få en översiktlig bild, kommer böckerna först att läsas utan fokus 

på analysfrågorna. Därefter kommer de att läsas ytterligare gånger med fokus på deras narra-

tiva mönster.  

3 Teori  
Nedan kommer narratologi som ämnesområde att presenteras. Därefter följer en kortare för-

klaring av de narratologiska undersökningsområden som uppsatsens analys bygger på.  

 

3.1 Narratologi  

Narratologi definieras i nationalencyklopedin som ”ett vetenskapligt studium av berättarkons-

ten”.7 I boken Litteraturvetenskap: en inledning väljer man istället att kalla denna litteraturve-

tenskapliga inriktning för ”[…] studiet av berättandets och berättelsens natur, funktion och 

struktur.” 8

Maria Nikolajeva väljer istället att definiera narratologi något vidare, som den ”[…] lit-

teraturvetenskapliga inriktning vars studieobjekt är textens uppbyggnad[…]”.

  

9  I hennes bok 

Barnbokens byggklossar presenteras två huvudsakliga aspekter för hur man som narratolog 

studerar litterära verk, nämligen vad som berättas och hur det berättas. Nikolajeva väljer att 

kalla dessa studieobjekt för historia och berättelse. Inom ramarna för historien studerar man 

vad det är som berättas. Mer specifikt innebär denna typ av studier att man försöker ta reda på 

vad som händer i berättelsen och var händelserna utspelar sig. Inom ramarna för berättelsen 

studerar man istället hur något berättas. Fokus ligger då på komponenter som berättarröst, 

berättarperspektiv och temporalitet.10

 

 Den narratologiska analys som kommer att genomföras 

inom ramarna för detta examensarbete, kommer att luta sig mot Nikolajevas definition och 

hennes uppdelning i olika narratologiska fält kommer styra min disposition. 

 

 
                                                           
6 Palm (2002) s. 191.  
7 Nationalencyklopedin, sökord: narratologi. Hämtad den 1/11 2010 kl. 13.45 från: 
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/narratologi  
8 Skalin, Lars-Åke, & Bergsten, Staffan (red) Litteraturvetenskap: en inledning; Narratologi – studiet av berät-
tandets principer, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 173.  
9 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004,  
s. 36 
10 Nikolajeva (2004) s. 36.  

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/narratologi�
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3.2 Vad är det som händer i historien? 

När det som händer i historien kommer studeras, kommer fokus ligga på hur intrigen är kon-

struerad, vilken miljö intrigen utspelar sig i, samt om det går att urskilja något tema/motiv i 

berättelsen. Nedan presenteras olika narratologiska angreppssätt som kommer användas för att 

analysera detta.   

Intrigen är det förlopp av händelser som tas upp i historien. Författaren kan inom intri-

gens ramar välja att ge stort utrymme till vissa händelser, som är viktiga för historien, samti-

digt som den kanske helt väljer att avstå från att berätta om andra saker.11 Intrigen behöver 

inte heller följa kronologisk ordning, utan är, som Holmberg och Ohlsson uttrycker det i bo-

ken Epikanalys, läsarens ”väg genom verket”.12

Exposition: Bokens karaktärer och miljö presenteras.  

 Intrigen följer ofta ett bestämt mönster, vilket 

brukar sammanfattas enligt följande schema:  

Konflikt: Läsaren får reda på vilka hinder som finns för huvudpersonen.  

Stegring: Huvudpersonen möts av olika komplikationer, vilka för historien framåt.  

Klimax: Något händer som gör att konflikten fokuseras och att det inte går att vända om.  

Nedåtgående: Resultatet av konflikten presenteras. 

Upplösning: Berättelsen knyts ihop och dess lösning görs tydlig. 13

Denna typ av handling brukar kallas för progressiv och denna typ är också den vanligas-

te inom barnlitteraturen, där handlingen ofta följer mönstret: hem – uppbrott hemifrån – även-

tyr – hemkomst.

  

14  Det finns dock flera andra typer av handlingsförlopp, t.ex. episodisk hand-

ling där en bok kan hållas ihop av att man får följa samma personer, men är uppbyggd så att 

man får följa dem under, av varandra, oberoende händelser.15 En ramhandling skiljer sig även 

den från det vanliga handlingsförloppet i och med att den består av flera fiktionsnivåer. 16

När man studerar intrigen inom narratologin brukar man undersöka det handlingsför-

lopp som historien följer. Biografiska handlingsförlopp är sådana där man får följa huvudper-

sonerna från födsel till död. De handlingsförlopp som inte är biografiska brukar antingen kal-

las moraliska eller romantiska. I moraliska handlingsförlopp får man följa huvudpersonens 

utveckling till en mer fulländad individ. Romantiska handlingsförlopp följer istället huvudper-

sonens väg från begär till uppfyllelse. Kvar från den gamla poetiken finns även indelningen i 

 

                                                           
11 Nikolajeva (2004) s. 49. 
12 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 24. 
13 Holmberg & Ohlsson (1999) s. 29.  
14 Nikolajeva (2004) s. 57.  
15 Ib., s. 58.  
16 Ib., (2004) s. 59.  
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komiska respektive tragiska handlingsförlopp, vilket säger något om vart handlingen tar sin 

huvudperson. I komiska handlingsförlopp tar handlingen huvudpersonen från en låg position, 

mot en högre. I ett tragiskt handlingsförlopp är ordningen den omvända och huvudpersonen 

förlorar sin position. 17

Man brukar även tala om att en intrig kan ha ett tema. Nikolajeva förklarar termen tema 

som ”[…] ett återkommande mönster i historien.”

  

18 Temat kan beskrivas som det huvudsakli-

ga motivet i historien. Det vanligaste temat i barnlitteraturen är sökande.19

Begreppet miljö används ofta, inom narratologin, på samma sätt som det engelska ordet 

setting. Detta innebär att man inom skildringen av en boks miljö tar hänsyn till såväl den 

plats, som den tid där historien utspelar sig.

 Andra exempel på 

teman är vänskap, kärlek och kamp mellan gott och ont.  

20 Det är med denna betydelse jag kommer använ-

da begreppet. Förutom de faktiska platserna och tiden för historien är det ur narratologisk 

synvinkel intressant att fundera på om miljön har någon ytterligare betydelse för historien. 

Vissa historier skulle kunna utspela sig var som helst och när som helst medan andra är helt 

beroende av den miljö som författaren byggt upp. Miljön kan även hjälpa till att bygga upp 

stämningar i böcker och även belysa konflikter. Nikolajeva beskriver t.ex. hur en författare 

genom att placera en karaktär i en ”extrem miljö” kan ”påskynda en mognadsprocess” hos 

denna21

 Historier bärs upp av de personer som de handlar om, vilka brukar kallas för karaktärer. 

I en historia brukar man skilja mellan huvudpersoner, vilka är karaktärer som historien kretsar 

kring, och bipersoner.

. 

22 När man analyserar litterära karaktärer studerar man deras beteende, 

uttalanden och tankar, utseende osv. inom historien. Karaktärer kan delas in i kategorierna 

statiska eller dynamiska och platta eller runda. Om en karaktär är statisk eller dynamisk, beror 

på om den förändras under historiens gång. Om en karaktär är platt eller rund, beror istället på 

om de är endimensionella eller flerdimensionella.23 Det finns självklart många andra klassifi-

ceringar av karaktärer som brukar användas inom narratologin. En speciellt intressant sådan är 

den där karaktärer kan betecknas som genomskinliga. En genomskinlig karaktär är en karaktär 

vars inre liv, i form av tankar och känslor, vi får ta del av.24

                                                           
17 Nikolajeva (2004) s. 50-51.  

  

18 Ib., s. 66. 
19 Ib., s. 67.  
20 Ib., s. 70-71.  
21 Ib., s. 79.  
22 Ib., s. 92.  
23 Ib., s. 109-110.  
24 Ib., s. 128.  
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3.3 Hur berättas historien?  

När ”hur historien berättas” studeras, kommer fokus ligga på vilket berättarperspektiv som 

används och vilken betydelse detta har. Samt i vilken tidsordning och med vilken hastighet 

historien berättas och vilken betydelse detta har. Nedan presenteras olika narratologiska an-

greppssätt som kommer användas för att analysera detta.  

Varje historia har en berättare. Hur dessa berättare verkar inom historiens ramar skiljer 

sig dock åt och vilket berättarperspektiv som används i en historia är avgörande för vår upp-

fattning av den. Grundläggande brukar man tala om personligt berättande (jagberättande) och 

opersonligt berättande (berättande i tredje person).25 Personligt berättande brukar man dela in 

i två kategorier; simultana berättare och retrospektiva berättare. Vilken kategori en berättare 

hör till beror här på vilket tidsförhållande berättaren har till historien. En simultan berättare 

berättar allt eftersom händelserna utspelar sig, medans en retrospektiv berättare berättar histo-

rien i efterhand. 26

 Det finns dock mer specificerade metoder att använda sig av för att analysera berättar-

perspektiv, som bland annat även tar hänsyn till vilken diegetisk nivå berättaren befinner sig 

på. Beroende på vilken diegetisk nivå en berättare befinner sig på klassas den antingen som 

homodiegetisk eller heterodiegetisk. En homodiegetisk berättare befinner sig på samma nivå 

som det han berättar om. En heterodiegetisk berättare befinner sig däremot på en annan nivå 

än det han berättar om. De är alltså antingen identiska med någon i berättelsen eller inte. Det 

kan finnas flera berättare i en text som befinner sig på olika nivåer av berättelsen. Man brukar 

även försöka avgöra vilken distans berättaren har till historien. En intradiegetisk berättare, 

berättar samtidigt som händelserna i historien utspelar sig. En extradiegetisk berättare har 

däremot distans till det som händer i berättelsen. 

 

27

Berättarperspektivet är intressant att analysera eftersom att det, som ovan konstaterats, 

är så avgörande för vår uppfattning av ett litterärt verk. För att demonstrera detta kan man 

t.ex. försöka tänka sig Harry Potter-böckerna berättade ur Lord Voldermorts perspektiv eller 

fundera över det som Nikolajeva skriver; ”Blir det samma berättelse om Mio, min Mio berät-

tas av en allvetande berättare?”

  

28

 I en narratologisk studie brukar man också studera berättelsens temporalitet, detta efter-

som att detta belyser skillnaden mellan historien och berättelsen. Temporalitet handlar fram-

förallt om i vilken ordning olika händelser berättas och med vilken hastighet de berättas. En 

 

                                                           
25 Nikolajeva (2004) s. 147.  
26 Ib.,s. 152.  
27 Ib., s. 163.  
28 Ib., s. 145. 
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historias händelser följer en viss ordning, men detta behöver dock inte vara den ordning i vil-

ken de presenteras i berättelsen. De flesta berättelser börjar t.ex. in medias res, alltså mitt i 

berättelsen, för att sedan göra kortare tillbakablickar, som berättar vad som har hänt tidigare. 

De tillfällen då den för historien huvudsakliga tidsordningen bryts kallas för anakronier. Det 

finns två olika typer av anakronier; analepser och prolepser. En analeps är en tillbakablick och 

en proleps är en framåtblick. Prolepser är dock ovanliga, men förkommer ibland i form av 

t.ex. förutsägelser och profetior.29 De flesta barnböcker följer dock en ganska sträng kronolo-

gisk ordning. 30

 När man undersöker hastigheten, så undersöker man ”[…] förhållandet mellan histori-

ens tidsrymd och berättelsens tidsrymd.” 

  

31 Narratologer brukar dela in berättande i fem olika 

hastigheter, som kallas för; scen, sammanfattning, ellips, paus och stretch. I en scen tar det 

lika lång till att berätta historien som det tar för ”scenen” att utspela sig, detta är vanligt t.ex. 

vid dialoger. I en sammanfattning är berättelsens tid istället kortare än historiens och denna 

hastighetstyp används därför för att t.ex. beskriva tillfällen i historien som inte är speciellt 

intressanta eller som läsaren redan vet om. Det finns även tillfällen i böcker då tiden går utan 

att man väljer att berätta vad som har hänt, vilket kallas för en ellips. Vid ellipser berättas 

ibland att tiden har gått, men ibland kan detta även vara underförstått, som t.ex. att läsaren 

förstår att tiden har gått om det berättas att en karaktär har gått och lagt sig och sedan att 

samme karaktär vaknar. Det finns även tillfällen i berättelser då historiens tid är lika med noll, 

vilket kallas för paus. I en paus avstannar historiens tid medan berättaren ägnar sig åt att t.ex. 

beskriva eller reflektera över något.  En stretch kan sägas vara sammanfattningens motsats.  I 

en stretch tar det nämligen längre tid att berätta om något, än det tar för själva händelsen att 

äga rum. Denna typ av hastighet används ofta för att skildra dramatiska och snabba handlings-

förlopp.32 Klassisk litteratur har övergripande mer sammanfattningar än nyare litteratur, som 

istället har fler scener.33

Även frekvens kan vara intressant att fundera över och då i bemärkelsen hur många 

gånger en händelse äger rum i historien, i relation till hur många gånger den återges i berättel-

sen. Genom att låta flera personer få berätta om en händelse kan man få fler synvinklar, men 

det vanligaste är att samma händelse bara presenteras en gång.

 

34

                                                           
29 Nikolajeva (2004) s. 205-206.  

 

30 Ib., s. 205.  
31 Ib., s. 218. 
32 Ib., s. 218-222.  
33 Ib., s. 224.  
34Ib., s. 230.  
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4 Analys: Hungerspelen 

Hungerspelen som är skriven av Suzanne Collins35 klassificeras som barn/ungdomslitteratur 

på såväl Libris som stadsbiblioteket, där den dock även står placerad på avdelningen unga 

vuxna. Hungerspelen är den första delen i en trilogi och gavs ut för första gången, på original-

språk, år 2008.36

 
 

4.1 Handling 

Hungerspelen handlar om Katniss Everdeen och utspelar sig i ett framtida Nordamerika. På 

grund av krig och naturkatastrofer har mycket av den idag existerande landmassan försvunnit 

och kvar finns det land som kallas Panem. I Panem finns all makt i huvudstaden och för att 

påminna sitt lands befolkning om vad som händer om man gör uppror, finns de så kallade 

hungerspelen. Till hungerspelen måste varje distrikt i landet, varje år, skicka en flicka och en 

pojke att delta. De totalt 24 ungdomarna från distrikten stängs in i en vidsträckt utomhusare-

na. Där inne förs en kamp på liv och död; den sist överlevande ”vinner”. Hungerspelen TV-

sänds så att hela Panem kan följa ungdomarnas kamp för livet.  

 Berättelsen tar sin början i distrikt 12 där lottningen till hungerspelen ska hållas på tor-

get. Katniss namn dras inte i lottningen, men det gör däremot hennes 12åriga lillasyster Prims. 

Katniss anmäler sig då frivilligt att ta hennes plats i spelen. Tillsammans med jämnåriga Pee-

ta, blir hon därmed distriktets deltagare i hungerspelen. Katniss och Peeta blir förda till hu-

vudstaden där de stylas, intervjuas, tränas och får möjlighet att locka till sig sponsorer inför 

spelen. Katniss våndas över det faktum att hon kommer bli tvungen att döda sina motspelare, 

även Peeta, vilket gör att hon försöker hålla sig på sin kant. I den sista intervjun inför spelen 

ställs dock allt på ända när Peeta inför hela Panem deklarerar sin kärlek till Katniss, som inte 

kan avgöra om han talar sanning eller bara spelar.  

 Katniss kastas sedan in i spelen, där hon håller sig vid liv de första dagarna. Hon har bra 

kunskaper om naturen eftersom hon har spenderat mycket tid i de förbjudna skogarna utanför 

distrikt 12, där hon bland annat har tjuvskjutit vilt till sin familj. I och med detta är hon också 

en mycket duktig bågskytt. Katniss går ihop med den unga Rue, för att kunna klara sig bättre i 

spelen. Men Rue dödas av de så kallade ”karriäristerna”, som har förberett sig länge inför 

spelen.  

                                                           
35 Collins, Suzanne, Hungerspelen, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2009. 
36 Enligt sökning i Libris.  
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Katniss är osäker på om hon kan lita på Peeta. När ”karriäristerna” är nära att få tag på 

henne, ser dock Peeta till att hon kommer undan. En ny tvist i hungerspelen presenteras kort 

därefter; om två spelare från samma distrikt klarar sig till slutet, så kröns de tillsammans till 

segrare. Detta gör att Katniss letar rätt på Peeta. Han är skadad efter det tillfälle då han rädda-

de Katniss från ”karriäristerna” och Katniss tvingas ut på ett farligt uppdrag för att hålla ho-

nom vid liv. Katniss bestämmer sig även för att spela med i det kärlekstema som skapats kring 

de båda för att locka till sig sponsorer, så att de kan överleva spelen.  

 Katniss och Peeta klarar sig också med nöd och näppe kvar och blir de sista överlevande 

i spelen. Då ändras dock förutsättningarna igen; det annonseras att det trots allt bara kan fin-

nas en segrare. Katniss kommer då på idén att de ska hota med att äta giftiga bär. Om de båda 

dog skulle spelen inte få någon segrare, vilket hon vet att arrangörerna inte skulle uppskatta. 

Självmordshotet lyckas och spelledaren korar dem båda till segrare. Hennes upproriska bete-

ende uppskattas dock inte av de styrande i Panem och ett nytt hot dyker upp. Men kärlekshi-

storien mellan henne och Peeta ger dem en förklaring till deras handlande och de får till slut 

återvända till sitt distrikt.  

 

4.2 Intrig  

Hungerspelens historia utspelar sig under en begränsad tidsperiod; den börjar den dag som 

lottningen till hungerspelen ska ske och avslutas den dag som Katniss och Peeta kommer till-

baka till distrikt 12, efter att ha vunnit hungerspelen. Detta innebär alltså att handlingsförlop-

pet i denna historia inte är biografiskt. Intrigen skulle istället kunna beskrivas ha ett roman-

tiskt handlingsförlopp i och med att Katniss klarar sig genom hungerspelen tillsammans med 

Peeta, vilket är hennes mål. Handlingsförloppet går alltså från begär till uppfyllelse. Intrigen 

kan även beskrivas följa ett klassiskt komiskt handlingsförlopp. 37

 Temat i boken är framförallt kampen mellan ont och gott. Detta sker på många plan, 

men övergripande handlar det framförallt om kampen mot samhällets orättvisor. Andra motiv 

skulle kunna vara överlevnad och kärlek.

 Katniss tar sig från sin fat-

tiga position i distrikt 12, till rik vinnare av hungerspelen. Hon är även den underlagstippade 

deltagaren, som till slut står som segrare, samt den kuvade undersåten som lyckas stå upp mot 

samhällsordningen.  

38

                                                           
37 Nikolajeva (2004) s. 51. 

 Berättelsen följer det ganska typiska barnboksce-

nariot: hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst. Detta är ett så kallat progressivt hand-

38 Ib., s. 68. 
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lingsförlopp.39

 

 Katniss åker från lilla disktrikt 12, till huvudstaden och skickas sedan till are-

nan, innan hon åter får komma hem.  

4.3 Miljö 

Hungerspelen är en så kallad futuristisk skildring, dvs. det är en framtidshistoria, vilket gör att 

den kan betecknas som science fiction.40 Den utspelar sig i landet Panem, vilket är vad som 

finns kvar av Nordamerika efter naturkatastrofer, stigande havsnivåer och krig. Landet Panem 

var från början indelat i 13 disktrikt, men efter ett uppror utplånades distrikt 13. De 12 kvar-

varande distrikten styrs i boken med järnhand av huvudstaden och det är till huvudstadens 

innevånare de olika distrikten producerar olika förnödenheter.41

När Katniss bostadsområde Sömmen beskrivs i början av boken är det i gråa nyanser. 

”Gatorna är svarta och kolstybbstäckta och husen gråa med stängda fönsterluckor.”

 Miljön är ytterst viktig för 

denna berättelse i och med att den hjälper till att belysa de konflikter som finns i boken. Fram-

förallt den konflikt som finns mellan de fattiga och utnyttjade disktrikena och den rika huvud-

staden.  

42

Det berättas även att ett ”[…] högt gallerstängsel, krönt med rullad taggtråd, skiljer Ängen 

från Skogen och inhägnar […] hela Disktrikt 12.”

  

43

 

 När Katniss för första gången ser huvud-

staden Panem ”på riktigt” beskrivs detta istället så här:  

Till slut saktar tåget ner och plötsligt flödar kupén av ljus. Varken Peeta eller jag kan låta bli att 

springa fram till fönstret för att få se i verkligheten det vi bara har sett på tv: den stora staden Pa-

nem. Kamerorna har inte ljugit om hur magnifik staden är. I själva verket har tv-bilden aldrig rik-

tigt lyckats återge de höga, glänsande byggnaderna som prålar i regnbågens alla färger, de blanka 

bilarna på de breda stenlagda gatorna och de välnärda människorna med lustiga kläder.44

 
  

Kontrasterna är stora, vilket belyser konflikten med samhällsordningen.  

 

4.4 Karaktärer  

Huvudpersonen i Hungerspelen är Katniss, det är hennes historia som berättas. Katniss är en 

statisk karaktär, vilket innebär att hennes karaktär inte förändras, trots att hon under historiens 

                                                           
39 Nikolajeva (2004) s. 57-58.  
40 Ib., s. 73.  
41 Collins (2009) s. 16. 
42 Ib., s. 5.  
43 Ib., s. 5. 
44 Ib., s. 48-49.  
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gång får vara med om en hel del. Hon hade redan innan Hungerspelen rebelliska åsikter, vil-

ket görs tydligt när hon redan på sida 13 berättar att hon precis som Gale tycker att huvudsta-

dens sätt att regera är fel. Hon är även en stark och kunnig person redan från berättelsens bör-

jan, så det sker inte heller en utveckling på detta plan. Det enda som egentligen förändras är 

att hon får erfarenhet av killar och att hon till slut förstår att Peeta verkligen älskar henne. 

Detta gör dock ingen större skillnad för Katniss, eftersom hon trots allt inte har kommit un-

derfund med vilka känslor hon själv har.45

Katniss karaktär kan även beskrivas som rund, vilket innebär att hon har flera olika 

egenskaper, såväl bra som dåliga. Hon har precis som vanliga människor både svagheter och 

styrkor.

  

46 Hon beskrivs som en skicklig jägare47, framförallt med pilbåge, och även som en 

”överlevare”48. Detta är positiva egenskaper som gör henne till en kvalificerad deltagare i 

hungerspelen. Hon beskrivs dock även som en känslomänniska, vilket kan vara ett problem. 

Hon blir ständigt arg på människor runt omkring sig, även sådana som vill henne väl. Hay-

mitch menar t.ex. att hon ”[…] verkar tjurig och misstänksam[…]”49

 

 så fort hon öppnar mun-

nen. Hennes misstro visar sig ofta. Under hela boken tvivlar hon på Peeta och när det annon-

seras att det trots allt bara kan finnas en vinnare av spelen, så blir hon övertygad om att han 

kommer försöka döda henne;  

Innan jag ens vet vad jag gör, har jag laddat bågen med pilen som pekar rakt mot hans hjärta. Peeta 

höjer ögonbrynen och jag ser att kniven redan har lämnat hans hand i en båge på väg mot sjön, där 

den plaskar ner i vattnet. Jag tappar vapnen och tar ett steg bakåt. Bara skam kan få mina kinder att 

hetta så. 50

 
 

Katniss sätter dock även sitt eget liv på spel, för andras skull, vid flera tillfällen. T.ex. när hon 

springer för att rädda Rue när hon hör hennes skrik; ”Och nu springer jag, jag vet att det kan 

vara en fälla, jag vet att tre karriärister kan stå beredda att döda mig men jag kan inte hjälpa 

det.” 51

                                                           
45 Collins (2009) s. 304.  

 Men även när hon tar sin lillasysters plats i spelen och när hon ger sig av för att skaffa 

medicin åt Peeta i kapitel 21. Eftersom Katniss karaktär är genomskinlig får man hela tiden 

följa med i hennes tankegångar, t.ex. de om hur hon ska hantera sin relation till Peeta. Ena 

stunden anser hon att det är alltför jobbigt att vara nära vän med honom; ”Peeta och jag pratar 

46 Nikolajeva (2009) s. 110.  
47 Collins (2009) s. 73.  
48 Ib.,s.74.  
49 Ib., s. 95.  
50 Ib., s. 279. 
51 Ib., s. 188. 
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med varandra som om vi vore vänner! Vi berömmer varandras styrkor och säger åt varandra 

att framhäva det vi är bäst på. Förr eller senare måste vi ju sluta med det och inse att vi är bitt-

ra fiender.”52

Vid andra tillfällen så kysser de varandra och hon märker att hon börjar få känslor för 

Peeta, när hon ”[…] faktiskt känner något som rör sig i bröstet. Något varmt och nyfiket.” 

 

53

Hon konstaterar även att hon verkligen inte vill förlora Peeta;  

 

 
Och medan jag pratade kom jag att tänka på hur det skulle vara att förlora Peeta och då insåg jag 

hur innerligt jag önskar att han inte ska dö. Och det handlar inte om sponsorerna, inte om hur det 

blir om jag kommer hem och det är inte bara för att jag inte vill vara ensam. Det är han. Jag vill 

inte förlora pojken med brödet.54

 

 

Peeta är den viktigaste bipersonen i boken. Han är Katniss partner i stort sett genom 

hela berättelsen. Genom deras samtal får man reda på mer om livet i disktrikt 12. Hans kär-

leksförklaring till Katniss är också en avgörande faktor som gör att de båda klarar sig levande 

från spelen. Peeta är en relativt statisk och platt karaktär. Han beskrivs genom hela historien 

som den goda, som det alltid går att lita på. Detta visar sig på flera ställen i historien, som när 

han ger en uthungrad Katnis bröd55, men även tillfällen som det då han erbjuder sig att ta 

hand om en överberusad Haymitch.56 Han beskrivs även som en gentleman, som t.ex. erbju-

der Katniss sin jacka när hon fryser.57

Andra bipersoner av vikt är Haymitch och Rue. Gemensamt för alla bipersoner i Hung-

erspelen är att de är ogenomskinliga, vi får endast tillgång till dessa personers utseende, hand-

lingar och uttalanden, men inte till deras inre tankar och känslor. ”I böcker där samhällsbilden 

är viktig representerar sidofigurer olika människotyper.”

 Ett annat stående attribut är hans goda humor, vilken 

lyser upp berättelsen i de mest svåra situationer. Trots att Katniss inte känner sig säker på hur 

snäll och god Peeta egentligen är, och att det är hennes berättelse man får följa, så tvekar man 

inte som läsare på att Peeta är godheten personifierad (möjligtvis undantaget det moment när 

Katniss får se att han har slagit sig ihop med ”karriäristerna”).  

58

                                                           
52 Collins (2009) s. 76. 

 skriver Nikolajeva. Detta visar sig i 

denna historia, där det finns en rik flora av sidofigurer, utöver de motspelare som är viktiga 

53 Ib., s. 243.  
54Ib., s. 243. 
55 Ib., s. 24-28.  
56 Ib., s. 41.  
57 Ib., s.68. 
58 Nikolajeva (2004) s. 100.  
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för handlingen. Att boken innehåller många gestalter är även typiskt för dess genre; äventyrs-

boken. 59

 

 

4.5 Perspektiv  

Hungerspelen har en och samma berättare och allt berättande sker på samma diegetiska nivå. 

Berättandet är personligt, vilket innebär att boken har en jagberättare och att läsaren endast 

har tillgång till denna persons tankar och känslor (det är endast denna person som är genom-

skinlig). Den som berättar är bokens huvudperson Katniss Everdeen och i och med att hon är 

en del av handlingen så kallas berättartypen för homodiegetisk. Hennes berättande är simul-

tant med händelserna i boken och bokens berättare tillhör därmed gruppen intradiegetiska 

berättare. Att berättandet är just intradiegetiskt-homodiegetiskt kan man se redan i bokens 

första stycke; ”När jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter 

Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardröm-

mar och lagt sig hos mor. Så är det förstås. Det är ju slåtterdag.” 60

Berättaren är tydligt en del av det som händer, det är ingen annan som berättar om hur 

Katniss vaknar. Berättandet är även simultant, det sker i presensform. Att det är en jagberätta-

re syns på att ord som jag och mina.  

 

 

4.6 Temporalitet  

Hungerspelen börjar in media res, alltså mitt i historien, och först senare i berättelsen får man, 

genom tillbakablickar, reda på hur Katniss liv har sett ut under hennes tidigare år. Den huvud-

sakliga berättelsen följer ett kronologiskt handlingsförlopp, men boken har som påpekats gott 

om analepser, som t.ex. den tillbakablick som görs för att kunna förklara känslan när Prims 

namn dras i slåttern; ”En gång satt jag i ett gömsle i ett träd och väntade orörligt på byte. Jag 

somnade och föll tre meter rakt ner i marken, där jag landade på rygg. Det var som om kraften 

i stöten tryckte ur all luft ur mina lungor. […] Jag känner likadant nu.” 61

En annan analeps gör berättaren när hon ligger i sängen, någon dag innan hunger-

spelen startar, och tänker tillbaka på den första gången hon träffade Gale.

 

62

                                                           
59 Nikolajeva (2004) s. 101.  

 Genom den-

na får man reda på mer om Katniss liv och även om hennes bästa vän i distriktet; Gale. 

När vad som händer i analepserna berättas, sker en paus i den huvudsakliga berättelsens 

gång. Pauser används frekvent i Hungerspelen, ofta innebär de att läsaren får följa med 

60 Collins (2009) s. 4.  
61 Ib., s. 19 
62 Ib., s. 89.  
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in i Katniss tankar. När Peeta dras i slåttern, stannar t.ex. den övergripande berättelsen 

upp och läsaren får istället följa med i Katniss tankar, när hon blickar tillbaka på det 

tillfälle då Peeta gav henne bröd.63

Den huvudsakliga berättelsens händelser sker inom loppet av ca en månad och detta be-

rättande sker i kronologisk ordning. I detta berättande blandas pauserna med scener, som allt-

så också får ta stort utrymme i berättelsen. Exempel på scener är;  

 

När Katniss och Peeta pratar efter invigningen av spelen:  

 
”Tack för att du höll i mig. Jag blev lite skakis där ett tag”, säger Peeta.  

”Det märktes inte”, säger jag till honom. ”Jag är säker på att ingen såg det.” 

”Jag är säker på att de inte såg något annat än dig. Du borde klä dig i lågor oftare”, säger han.  

”Eld klär dig.” Och sedan ler han mot mig, ett leende som verkar äkta och rart och precis lagom 

blygt. Jag blir oväntat varm inombords. 64

 

 

När Katniss och Peeta pratar om hur de ska hantera spelen:  

 
”Nej, när den stunden kommer är jag säker på att jag dödar precis som alla andra. Jag kan inte ge 

mig utan strid. Men jag kan inte låta bli att försöka fundera ut något sätt att … att visa regimen att 

de inte äger mig. Att jag är mer än bara en bricka i deras spel”, säger Peeta. 

”Men det är ju just det du är”, säger jag. ”Det är vi ju alla, det är så spelen fungerar.” 

”Okej, men inom de ramarna är jag ändå jag och du är ändå du”, envisas han. ”Förstår du inte?”65

 

 

Även ellipser förekommer. Denna berättelse har dock i stort sett inga sammanfattningar, vil-

ket är typiskt för nyare litteratur. 66

 
   

5 Analys: Om jag kunde drömma  
Om jag kunde drömma är skriven av Stephenie Meyer67 och klassificeras som 

barn/ungdomsbok på Libris och stadsbiblioteket. Boken är en den första i en romanserie och 

en gavs ut första gången, på original språk, år 2005.68

 

 

                                                           
63 Collins (2009) s. 23-28. 
64 Ib., s. 59.  
65 Ib., s. 116.  
66 Nikolajeva (2004) s. 224.  
67 Meyer, Stephenie, Om jag kunde drömma: [en omöjlig kärlekshistoria], 1. pocketuppl. i detta utförande, 
Ponto pocket, Stockholm, 2010.  
68 Information hämtad den 22/10 2010 kl. 14.05 från: http://www.stepheniemeyer.com/bio.html 

http://www.stepheniemeyer.com/bio.html�
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5.1 Handling  

Om jag kunde drömma handlar om sjuttonåriga Isabella ”Bella” Swan som flyttar från sin 

mamma och soliga Phoenix till sin pappa och den regniga småstaden Forks. Bella förväntar 

sig att fullständigt avsky sin nya hemstad och hennes första dag i skolan lovar heller inte nå-

got annat. Hon tycks till och med komma på fel fot med en av skolans snyggaste killar; Ed-

ward Cullen, utan att hon har någon aning om vad hon kan ha gjort honom. Han gör det dock 

tydligt för henne att han inte uppskattar hennes sällskap. Edward kommer heller inte tillbaka 

till skolan på flera dagar, men när han väl gör det tycks han ha ändrat inställning till Bella, 

vilket förbryllar henne.  

 En dag hamnar Bella i livsfara på skolans parkering, när en girande bil kommer faran-

des rakt mot henne och hon övertygas om att hon snart kommer vara död. Men på något kons-

tigt sätt lyckas Edward, som Bella var säker på stod flera bilar bort, stoppa bilen och skydda 

henne. Bella kräver en förklaring av Edward, men han menar att han stod precis bredvid hen-

ne och bara hade tur och lyckades knuffa undan henne.  

 Edward och Bella lär känna varandra allt mer och Bella blir alltmer fäst vid honom, 

något som han varnar henne för att bli. Vid en utflykt till ett indianreservat i närheten får Bel-

la en hint om hur de egentligen kommer sig att Edward lyckades med att skydda henne från 

bilen. En av ungdomarna där berättar nämligen att familjen Cullens inte är välkomna till re-

servatet och att detta beror på stammens gamla legender om vampyrer. 

 Vid en resa med två tjejkompisar till den närmsta staden, så hamnar Bella återigen i 

trångmål. Hon lyckas irra bort sig till fel område av staden och förföljs av hotfulla män. Men 

precis när de kommit ifatt henne, så dyker Edward upp i sin Volvo och drar in henne i bilen. 

På resan hem konfronterar hon honom med sin nya teori och får den konfirmerad. Edward är 

en vampyr.  

Edward och Bella blir allt mer kära i varandra. En kväll bjuder Edward in Bella att vara 

med när hans familj ska spela baseball. Under matchens gång kommer dock några kringvand-

rande vampyrer till platsen. Detta innebär en ny fara för Bella, när de märker att hon är män-

niska. Edward har förmågan att höra andras tankar och vet därför genast att en av vampyrerna 

planerar att jaga och döda Bella. Därför måste Bella föras i säkerhet. Men de ”onda” vampy-

rerna ger inte upp. Bella som är orolig för sin familj, ser till att skicka ett meddelande till sin 

mammas telefonsvarare, för att hon inte ska åka hem till deras gamla hus. Vampyren som 

jagar Bella hör meddelandet och lyckas lura Bella att han har hennes mamma fången. Bella 

rymmer därför från Edwards syskon för att försöka rädda sin mamma. Hon blir nästan dödad 

av vampyren innan familjen Cullens kommer och räddar henne.  
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5.2 Intrig  

Intrigen börjar med att Bella flyttar till den lilla staden Forks, där hon träffar Edward och den 

slutar med att Edward räddar livet på Bella när hon fångats av en vampyr. Denna bok följer 

alltså inte heller ett biografiskt handlingsförlopp i och med att man inte får följa Bella från 

födsel till död. Även denna intrigs handlingsförlopp kan istället karaktäriseras som roman-

tiskt. Detta visar sig inte minst i utvecklingen mellan Bella och Edward, som går från att ha en 

mycket ansträngd relation till att bli ett par. De lyckas även överkomma de faror som Bella 

utsätts för. Huvudpersonerna i intrigen står alltså som vinnare i slutet av boken, efter att ha 

överkommit hinder. Denna typ av handlingsförlopp brukar kallas för komiskt, vilket till skill-

nad från tragiska handlingsförlopp, är uppåtgående och alltså leder huvudpersonerna till en 

högre/bättre position.69

Om jag kunde drömma kan beskrivas följa det, för barnlitteraturen, vanliga upplägget; 

hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst. Detta kanske inte tycks helt självklart, vilket 

antagligen har och göra med att intrigen har en blandning av så kallad progressiv och episo-

disk uppbyggnad. Inom berättelsen finns ju flera episoder som skulle kunna beskrivas som 

uppbrott hemifrån med äventyr. Samtidigt så finns ett övergripande handlingsförlopp som 

följer en progressiv utveckling, från utveckling, genom kulmen, till upplösningen.

  

70

 

 Bokens 

motiv kan i stor mån beskrivas som sökande. Bella söker efter lycka och kärlek, men även 

sökande efter Edwards identitet tar stort utrymme. Sökande är det vanligaste motivet i barn-

böcker. Boken kännetecknas också av kampen mellan gott och ont. Edward och hans familj 

för en inre kamp mot sina ”onda” instinkter, och i boken finns även en yttre kamp mot de 

”onda” vampyrerna som jagar Bella. Kärlek skulle kunna vara ytterligare ett tema.  

5.3 Miljö 

 Intrigen utspelar sig framförallt i den lilla staden Forks, med få soltimmar. Det är tydligt att 

intrigen utspelar sig i en relativt samtida miljö. Men det görs inga tydliga kopplingar till ett 

specifikt årtal eller årtionde. Tiden är alltså obestämd. Miljön är viktig för handlingen i och 

med att förutsättningarna i Forks möjliggör att vampyrerna kan leva bland människor. I en 

stad med många soltimmar, skulle vampyrerna inte kunna vistas ute på grund av att solsken 

gör att deras hud glittrar. Detta beskrivs t.ex. i följande citat: ”Anblicken av Edward i solske-

                                                           
69 Nikolajeva (2004) s. 51.  
70 Ib., s.58.  
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net var chockerande. […] Hans hud, som var vit trots den svaga rodnaden efter gårdagens 

jakt, gnistrade – som om tusentals pyttesmå diamanter legat inbäddade i den.”71

Även stadens närhet till vildmarken är avgörande, eftersom att Edwards familj behöver 

en alternativ kost i och med att de har valt att inte jaga människor. Miljön är alltså väsentligt 

för att vampyrerna ska kunna leva tillsammans med vanliga människor. Miljön spelar ytterli-

gare en viktig roll i att beskriva Bellas känsla av att flytta till Forks. Hon trivs med solen och 

värmen i Phoenix, men ”tvingas” till den regniga småstaden. Så här beskrivs t.ex. hennes tan-

kar när hon vaknar första dagen i Forks och ska göra sin första dag i skolan där: ”Tät dimma 

var allt jag såg genom fönstret när jag vaknade på morgonen, och jag kände klaustrofobin 

komma krypande. Man såg aldrig himlen här och det kändes som att vara instängd i en låda.” 

 

72

 
 

5.4 Karaktärer 

Bokens huvudperson är Isabella ”Bella” Swan. Bella är en statisk karaktär, vilket innebär att 

hon inte förändras nämnvärt under bokens gång. Hennes karaktär kan även beskrivas som 

rund. Vilket innebär att hon har flera olika egenskaper, liksom en vanlig människa. Hon är 

klumpig, men smart och ganska modig, men ser samtidigt ner på många av Forks innevånare 

osv. Bella anser själv att hon ser otroligt vanlig ut. Men Edward håller inte med och påpekar 

också att i stort sett varenda kille tycker annorlunda. Något som inte går att ifrågasätta, för 

Edward kan ju läsa andras tankar.73 Själv beskriver hon sig som vithyad, smal och oatletisk 

med dålig koordinationsförmåga.74 Att Bella är klumpig och lyckas hamna i farliga situationer 

är något som Edward tidigt upptäcker och han ber henne också försöka hålla sig ifrån sånt 

som kan skada henne; ”Ta inte illa upp, men du verkar vara en sån som drar till sig olycks-

händelser som en magnet. Så … försök låta bli att drunkna eller bli överkörd eller så, okej?”75

En positiv egenskap är att hon är osjälvisk. Hon flyttar t.ex. till Forks för sin mammas 

skull. Hon vill inte berätta för andra att hon umgås med Edward, för att hon är orolig att han 

ska få problem om han inte kan kontrollera sig när de träffas (hon tänker däremot inte på vad 

som skulle hända med henne själv, om han inte skulle klara av att hålla tillbaka sina drifter 

).

 

76

                                                           
71 Meyer (2010) s. 219.  

 Samma självuppoffrande attityd visar hon när James börjar jaga henne. Hon vill inte att 

72 Ib., s. 13.  
73 Ib., s.178. 
74 Ib., s. 12.  
75 Ib., s.93. 
76 Ib., s. 215.  
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Familjen Cullens ska behöva ge upp sitt liv för att skydda henne.77

Edward har den viktigaste birollen i boken. Edward skulle kunna beskrivas som en dy-

namisk karaktär. Detta eftersom han under historiens gång lyckas övervinna sin lust att döda 

Bella och till slut klarar av att vara nära henne. Edwards personlighet är rund. Han förklarar 

själv vid ett flertal tillfällen att han kan vara farlig för Bella och han är ju faktiskt är omänsk-

ligt snabb och stark vampyr.

 Bellas karaktär är genom-

skinlig, vilket innebär att man som läsare får tillgång till en hennes tankar och känslor.  

78 Trots detta så porträtteras han berättelsen igenom som god. 

Han räddar Bella vid ett flertal tillfällen och motsätter sig ständigt sina lustar, inte bara när det 

gäller människor som han tycker om. Han kämpar dock även med mänskliga problem som 

svartsjukekänslor. Edward beskrivs som ”omänskligt vacker”79, som Bella utrycker det så har 

han förmågan att ”blända” folk.80 En annan intressant egenskap hos Edward är att han kan 

läsa andras tankar (allas utom Bellas).81

James, vampyren som jagar Bella, är en annan karaktär i boken. Han finns endast med i 

slutet av boken. James karaktär är viktig som motpol. Han är den onda och förändras inte, 

vilket innebär att hans karaktär är statisk. Han har heller inte några andra egenskaper än att 

han är elak/ond, vilket gör att hans karaktär även kan beskrivas som platt. Det är genom Ed-

wards förmåga att läsa tankar som man får reda på att James är en ”spårare” och redan då för-

står läsarens hans sanna natur. Han kommer inte sluta jaga Bella förrän han har lyckats döda 

henne.

 Hans karaktär är ogenomskinlig, men han tankeläs-

ningsförmåga ger vid olika tillfällen läsaren möjlighet att få veta vad andra personer i berät-

telsen tänker.  

82

 

 Han ser på jagandet och dödandet som en lek. Även James karaktär är ogenomskin-

lig.  

5.5 Perspektiv 

Om jag kunde drömma har en och samma berättare och allt berättande sker på samma diege-

tiska nivå. Berättandet är personligt, vilket innebär att boken har en jagberättare och att läsa-

ren endast har tillgång till denna persons tankar och känslor. Den som berättar är bokens hu-

vudperson Isabella ”Bella” Swan. Bella är en del av berättelsen och därav kallas berättartypen 

för homodiegetisk. Berättandet är retrospektiv; historien berättas alltså i efterhand. Berättaren 

                                                           
77Meyer (2010) s. 319. 
78 Ib., s. 222. 
79 Ib., s. 20.  
80 Ib., s. 141.  
81 Ib., s. 146.  
82 Ib., s. 320. 
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kan därav kallas för extradiegetisk. Att berättartypen är av detta slag kan man se redan i bo-

kens första stycke; ”Min mor körde mig till flygplatsen med fönsterrutorna ner- vevade. Det 

var tjugotre grader varmt i Phoenix, och himlen var molnfri och klarblå. Jag var klädd i min 

favoritblus – ärmlös med vita dekorsömmar – och jag hade valt den som en avskedsgest.”83

I citatet syns att berättaren är en del av det som händer, det är ingen annan som berättar om 

hur Bella tar sig till flygplatsen. Att berättandet är retrospektiv, alltså sker i imperfektform, 

syns på verbformer som körde, var och hade valt och att berättaren är en jagberättare syns på 

att ord som mig, jag och min.  

 

 

5.6 Temporalitet 

Om jag kunde drömma börjar in medias res, alltså mitt i berättelsen, och först senare i berät-

telsen får man, genom tillbakablickar, reda på mer om Bellas tidigare liv. Berättelsen följer ett 

kronologiskt handlingsförlopp och boken har heller inte speciellt många prolepser. Hennes 

förflutna är inte speciellt intressant för berättelsen. En tillbakablick används dock när Bella 

ser videon som James, vampyren som jagat henne, har använt sig av för att locka henne till 

sig; 

 
Det var Thanksgiving och jag var tolv år gam- mal. Vi hade åkt för att hälsa på min mormor i Kali-

fornien, året innan hon dog. En dag hade vi åkt till stranden, och jag hade lutat mig för långt ut 

över kanten på bryggan. Hon hade sett mina flaxande ben och fötter när jag försökte återfå balan-

sen. ”Bella? Bella?” hade hon ropat med rädsla i rösten. 84

 

 

Denna bok har även kortare prolepser, vilket är mycket ovanligt. Dessa blickar in i framtiden 

får läsaren genom information som kommer från Edwards syster Alice. Alice kan nämligen se 

sådant som kommer hända. 85 Alice ser t.ex. att de ”onda” vampyrerna är på väg till gläntan, 

när de spelar baseball.86 Detta gör att de kan förbereda sig på deras ankomst. Hon får även 

annan information, som vid olika tillfällen ökar spänningen i boken. Alice har också sett att 

Bella i framtiden kommer bli en vampyr87

 Det används många olika hastigheter för att berätta denna historia. Sammanfattningar 

används endast vid några få tillfällen i boken, som t.ex. för den vecka som Edward är borta 

, vilket är viktigt för Bella som önskar detta. Detta 

är också avgörande information för de efterkommande böckerna i trilogin.  

                                                           
83 Meyer (2010) s. 7.  
84 Ib., s. 369-370.  
85 Ib., s. 266. 
86 Ib., s. 311. 
87 Ib., s. 397.  
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från skolan.88 Om jag kunde drömma har däremot gott om scener. Att en bok har få samman-

fattningar, men gott om scener är utmärkande för nyare böcker.89

 

 Nedan presenteras exempel 

på några scener ur Om jag kunde drömma. Bella blir tvungen att berätta om sin relation till 

Edward för en klasskamrat:  

”Vad vill du veta?” frågade jag i ett meningslöst försök att slingra mig.  

”Vad hände i går kväll?” 

”Han bjöd på middag och skjutsade mig hem.” 

Hon blängde på mig med skeptisk blick. ”Hur kunde du vara hemma så tidigt?” 

”Han kör som en galning. Det var fruktansvärt.”Jag hoppades att han hörde det. 

”Var det som en dejt? Hade ni kommit överens om att träffas där?” 

Det hade jag inte ens tänkt på. ”Nej, jag blev väldigt förvånad när han dök upp.”90

 

 

Bella och hennes nya skolkamrat jämför väder:  

 
”Inte precis som i Phoenix, va?” sa han.  

”Inte precis.” 

”Det regnar väl inte särskilt mycket där?” 

”Tre eller fyra gånger om året.” 

”Oj, hur är det?” undrade han. 

”Soligt”, svarade jag. 91

 
 

Pauser är också vanliga i denna bok. Detta beror på att man som läsare ofta får följa med in i 

Bellas tankar, vilket ger läsaren information om hur hon t.ex. uppfattar sin omgivning; 

”Rummet var välbekant; det hade varit mitt sedan jag föddes. Trägolvet, de ljusblå väggarna, 

snedtaket, de gula spetsgardinerna – allt var en del av min barndom. Det enda Charlie hade 

gjort var att byta ut vaggan mot en säng och köpa ett skrivbort när jag blivit äldre.”92

När Bella håller på att bli påkörd av en bil

 
93, så används en så kallad stretch. I boken 

används två sidor till att beskriva denna händelse, som egentligen enbart skulle ta några se-

kunder i verkligheten. Även när Bella blir ”tillfångatagen” av James94

                                                           
88 Meyer (2010) s. 34-35.  

; vampyren som jagar 

henne, blir berättandet vid flera tillfällen mycket detaljrikt, vilket gör att det tar lång tid i för-

89 Nikolajeva (2004) s. 224.  
90 Meyer (2010) s.171.  
91 Ib., s. 17-18.  
92 Ib., s. 11.  
93 Ib., s. 50-51.  
94 Ib., s. 374-375. 
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hållande till den aktuella händelsens reella tid. Båda dessa händelseförlopp är snabba och 

dramatiska och det är mycket vanligt att denna hastighet används för att berätta om sådana 

händelser. 95

 

 Även ellipser förekommer i berättelsen.  

6 Analys: Tjuvarnas stad 
Tjuvarnas stad är skriven av David Benioff96 och klassificeras som vuxenlitteratur på såväl 

Libris som stadsbiblioteket. Den gavs ut för första gången, på originalspråk, år 2008.97

 

 

6.1 Handling 

Historien i Tjuvarnas stad börjar i USA där en 34-årig man med ryskt påbrå, som blivit om-

bedd att skriva en självbiografisk essä, söker upp sina farföräldrar för att få deras historia om 

vad de upplevde under andra världskriget. Från och med det andra kapitlet handlar dock histo-

rien om sjuttonåriga Lev, som befinner sig i Leningrad år 1942.  

Lev ertappas av ryska soldater då han plundrar en död tysk fallskärmssoldat och förs till 

stadens fängelse. Där får han dela cell med Kolja, som har arresterats för att ha deserterat. Lev 

är övertygad om att han kommer bli avrättad, men istället förs han och Kolja till en överste, av 

vilken de får uppdraget att införskaffa 12 ägg. De får fem dagar på sig och om de lyckas får 

de behålla livet. Problemet är bara att det knappt finns någon mat i Leningrad och knappast 

några ägg.  

 Kolja och Lev gör dock allt för att klara av sitt uppdrag och deras sökande utvecklar sig 

till ett ojämförligt äventyr. De blir tvungna att fly från kannibaler. De får lite turligt tag på en 

höna, som dock visar sig vara en tupp. De går vilse när de försöker ta sig utanför Lenigrad 

och hamnar uttröttade i en liten stuga där ryska flickor hålls fångna för att tillfredställa de 

tyska soldaternas behov. Där blir de ”räddade” av en grupp bolsjeviker och planerar tillsam-

mans med dem att slå till mot den tyska befälhavare som härjar i området. Men innan de hin-

ner göra något blir de tillfångatagna av tyskarna. Lev blir också kär i den enda tjejen bland 

bolsjevikerna; Vika. 

 Kolja kommer på en fiffig plan, genom vilken de både kan döda den tyske befälhavaren 

och få sina 12 ägg och förhoppningsvis rymma; Lev får utmana befälhavaren i schack. De 

lyckas med sin plan och flyr från platsen. Vika ger sig av för att ansluta sig till en ny grupp 

bolsjeviker och återigen är det alltså bara Lev och Kolja man får följa. När de ska ta sig in i 

                                                           
95 Nikolajeva (2004) s. 222. 
96 Benioff, David, Tjuvarnas stad, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2009. 
97 Enligt försättsbladet i boken.  
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Leningrad igen blir Kolja skjuten av ryska soldater, som tror att han är fienden. Han dör på 

väg till sjukhuset. Lev klarar sig dock och blir skonad av den ryske översten när han kommer 

tillbaka med äggen.  

 Boken avslutas med ett hopp några år framåt i tiden, då Ryssland har vunnit mot tyskar-

na. Lev har fått jobb på militärens tidning och sitter i sin lägenhet och läser en roman, när det 

plingar på dörren. Det är Vika, bolsjeviken som han blev kär i som står utanför och man för-

står, genom en kommentar hon ger, att Lev och Vika är farföräldrar till den amerikan som 

finns med i berättelsens början.  

  

6. 2 Intrig  

När intrigen i Tjuvarnas stad börjar är inte helt enkelt att avgöra. Berättelsen börjar när en 

amerikansk man åker till sina farföräldrar, för att be dem berätta om hur de överlevde andra 

världskriget i Ryssland.  Han vill på detta sätt skaffa material till en självbiografisk essä. Den 

berättelse som man i resterande kapitel får följa börjar dock i bokens andra kapitel, när sjut-

tonårige Lev blir tagen av rysk polis när han plundrar en död tysk soldat. Här skulle jag vilja 

påstå att intrigen tar sin början. Berättelsen slutar när Vika, som Lev under historiens gång 

blivit kär i, knackar på hans dörr drygt ett år efter krigets slut. Genom detta slut knyts berättel-

sen om Lev ihop med den om amerikanen. Genom några väl valdra ord, förmedlar nämligen 

författaren att Lev och Vika är amerikanens farföräldrar. Detta kan dock ses på som något av 

en avrundning. Själva intrigen slutar egentligen genom att Lev klarar sig tillbaka med äggen 

till Leningrad och därmed klarar uppdraget. 

Inte heller i denna bok följer intrigen ett biografiskt handligs förlopp. Tjuvarnas stad 

skulle istället kunna beskrivas ha ett romantiskt handlingsförlopp, vilket i detta fall innebär att 

berättelsen utvecklar sig från begäret att hitta äggen för att överleva, till att Lev lyckas åter-

vända med dem och blir benådad för sitt brott. Boken kan även sägas följa ett komiskt hand-

lingsförlopp i och med att Lev går från underläge till att klara sitt uppdrag och kommer ut 

starkare än han var tidigare.98

Det huvudsakliga temat i berättelsen är sökandet. Detta visar sig både i sökandet efter 

ägg, men även i Levs sökande efter identitet och mognad. Under äventyrets gång får han lära 

sig om sex och tjejer. Han blir kär och blir även hjälte genom att döda herr Abendroth. Han 

växer helt enkelt under intrigens gång. Ett underliggande tema skulle kunna vara vänskap, 

vilket i boken växer fram mellan Lev och Kolja. Denna vänskap skildras på det typiska manér 

 

                                                           
98 Nikolajeva (2004) s. 51.  
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som vänskap brukar skildras mellan pojkar, nämligen genom deras gemensamma äventyr.99 

Hur deras vänskap utvecklas genom det de går igenom tillsammans beskrivs t.ex. så här; ” Jag 

hade träffat honom första gången i fredags kväll och nu, på tisdagseftermiddagen, var jag nära 

att börja gråta av glädje inför att se att han var vid liv.” 100

 

 

6.3 Miljö 

Tjuvarnas stad är historisk skildring. Förutom det första kapitlet, som framställs som samtida 

utan att vara tidsbestämt, så utspelar sig alltså intrigen i dåtid. Närmare bestämt så förflyttas 

man som läsare till ett Ryssland under andra världskriget. Miljön i boken kan beskrivas som 

autentisk, vilket innebär att den är trovärdig och historiskt ”äkta”. Det är svårt att avgöra mil-

jöns egentliga betydelse för denna historia. I och med att boken är en historisk skildring så är 

miljön självklart viktig. Dess trovärdighet gör även att denna osannolika historia trots allt kan 

tas på allvar. En liknande intrig skulle dock kunna utspela sig i ett annat land, en annan tid 

och kanske även en annan situation än ett krig. Detta är dock ett faktum som gäller för de fles-

ta böcker.  

 

6.4 Karaktärer 

Huvudpersonen i Tjuvarnas stad är Lev. Det är, bortsett från det första kapitlet, hans historia 

som berättas. Lev är en dynamisk karaktär, vars mognad som människa man får följa via den 

speciella situation som han sätts i. Det är mycket som förändras för Lev under de få dagar 

man får följa honom i historien. Han lär sig om tjejer och kärlek, får större insikt om samhäl-

lets grymheter, samt blir tvungen att döda. Dessa upplevelser får tillsammans honom att ta 

steget från pojke till man. I och med det som berättas i det första kapitlet, kan man även påstå 

att läsaren får följa Lev så långt som till hans ålderdom, även om större delen av berättelsen 

kretsar kring en veckas händelser.  

Levs karaktär kan beskrivas som rund. Detta eftersom att han har många olika egenska-

per, precis som en riktig människa. Han blir avundsjuk när tjejer uppmärksammar Kolja och 

inte honom101 och han har ingen erfarenhet av tjejer och sex,102 men är duktig på schack. 103

                                                           
99 Nikolajeva (2004) s. 68. 

 

Sitt misslyckande med tjejer tillskriver han sitt utseende, som han beskriver som följande; 

”Jag hade smala axlar och ögon som var lika vaksamma och rädda som en gnagares - jag var 

100 Benioff (2004) s. 175.  
101 Ib., s. 81.  
102 Ib., s. 147.  
103 Ib.,s. 47. 
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inte den typen som väckte lust. Värst av allt var min näsa, min förkättrade näsa, den där kra-

nen som omnämndes i tusen förolämpningar.”104

Han beskriver också sig själv som feg/rädd, som t.ex. när de ligger i bakhåll på tyskar-

na

 

105 eller när de blir överfallna av kannibaler.106 När Lev dödar Abendroth och räddar sina 

två vänner, sker dock en vändning (som ovan kommenterats). Han beskriver vid detta tillfälle 

sin kniv som ett ”vapen” och inte längre bara en ”pojksouvenir”, vilket kanske även symboli-

serar en förändring av honom själv, från pojke till man. Då konstaterar han också att han har 

trotsat sin rädsla; ”Jag hade handlat mot alla odds och mot min egen historia av dokumenterad 

feghet.”107

 Lev är genomskinlig, läsaren har alltså tillgång till hans tankar och känslor. Detta 

märks i många av de ovan presenterade citaten. För att göra detta tydligare presenteras nedan 

ett citat som berör vad han tänker om Vera, efter att ha räddat henne från polisen och på grund 

av det själv blivit tillfångatagen; ”Jag önskar att jag kunde hävda att tanken på att överge Vera 

aldrig föll mig in, […] Men sanningen att säga hatade jag henne i just den stunden.”

 

108

Den viktigaste bipersonen i historien är Kolja. Han finns i stort sett vid Levs sida genom 

hela berättelsen. Koljas karaktär kan beskrivas som statisk, men rund. Han förändras inte un-

der berättelsen gång, men har många olika egenskaper. Kolja beskrivs ofta i ordalag som ”av-

slappnad och förnöjd”

 

109 och modig. ”När faran hotade, blev han helt lugn.” 110 konstaterar 

Lev i boken. Kolja framställs också som en person med mycket gott självförtroende. En bit in 

i boken framhäver han t.ex. att han är expert på ”[…] flickor, litteratur och schack.” Hans 

utseende beskrivs som vackert, med ”heroiska drag”.111

De karaktärsdrag som beskrivits ovan kan tyckas göra honom till en ganska stereotyp 

karaktär. Men även om han framställs som modig när det gäller det mesta, så görs det en bit in 

i boken klart att han inte har vågat berätta att Gårdvaren är hans egen bok, som han håller på 

att skriva. Detta gör att Kolja trots allt borde ses som en rund person. Han som annars fram-

ställs som orädd och sorglös framställs i och med detta som mer mänsklig. Kolja berättar om 

boken för Lev, för första gången, när de sitter i fängelse tillsammans. Han menar då att den är 

  

                                                           
104 Benioff (2009) s. 76.  
105 Ib., s. 133.  
106 Ib., s. 62. 
107 Ib., s. 225. 
108 Ib., s. 21. 
109 Ib., s. 29. 
110 Ib., s. 53. 
111 Ib., s. 32.  
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en klassiker och att Lev är okunnig som inte känner till den. 112

 

 Långt senare i berättelsen 

listar dock Lev ut att Kolja är författaren och ställer honom mot väggen. Lev blir dock inte arg 

på Kolja för att han har ljugit; 

Av något skäl var jag inte arg på Kolja. Det var en egendomlig lögn men samtidigt var den oför-

arglig, och medan vi gick där började jag förstå hans bevekelsegrund. Kolja verkade helt orädd, 

men alla bär på någon slags rädsla inom sig: rädslan är en del av vårt arv. […] Kannibaler och na-

zister skrämde inte Kolja, men hotet om att bli bortgjord skrämde honom – möjligheten att en 

främling kanske skulle skratta åt hans text.113

 
 

Koljas karaktär är ogenomskinlig, man får all information om honom antigen genom Levs 

tankar, vilket visas i några av citaten ovan, eller genom de konversationer han medverkar i.  

Även Vika är en viktig biperson och hon kan också beskrivas som statisk men rund. 

Vika är stark och tuff, men värnar samtidigt om dem runtomkring sig. Hon är den bästa skyt-

ten i bolsjevikgruppen114 och tvekar inte att döda, men hon tillåter dock inte att hennes grupp-

kamrat driver med en av de tidigare tillfångatagna tjejerna, som de räddat.115

 

 

6.5 Perspektiv 

Denna bok har två berättare. I det första kapitlet finns en jagberättare med en retrospektiv 

relation till historien. Allt detta kan utläsas av följande citat från det aktuella kapitlet; ”Men 

när jag satt och kämpade med den där essän beslöt jag mig för att jag inte ville skriva om mitt 

liv, nej, inte ens om texten bara behövde vara femhundra ord. Jag ville skriva om Lenin-

grad.”116

I det andra kapitlet visar sig den, för fortsättningen av boken, närvarande berättaren. 

Även denna berättare är av typen jagberättare med en retrospektiv relation till berättelsen. 

Den kan alltså även den kallas extradiegetisk- homodiegetisk. Att berättaren är av denna typ 

 I detta citat syns tydligt att det är en jagberättare i och med att benämningen jag an-

vänds vid upprepade tillfällen. Det är alltså tydligt att berättaren är en del av historien, vilket 

gör att den kan kategoriseras som homodiegetisk. Det syns även att berättandet är retrospek-

tiv, alltså att historien berättas i efterhand, genom att imperfektformer som satt, kämpade osv. 

används i texten. Man kan av detta konstatera att berättaren är extradiegetisk, eftersom att 

detta är ett uttryck för en berättare som har distans till berättelsen.  

                                                           
112 Benioff (2009) s. 28.  
113 Ib., s.162.  
114 Ib., s. 143.  
115 Ib., s. 148.  
116 Ib., s. 11. 
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visar sig i följande citat; ”Jag vände mig om och såg vår tysk sväva iväg i markhöjd längs 

gatan.”117 Återigen avvänds det personliga pronomenet jag i historien, utan att det är en del av 

replik, vilken visar vem berättaren är och att denna är en del av berättelsen. Även här, där man 

är i händelsernas centrum, används imperfektform på verben som t.ex. såg, vilket visar att 

berättaren är extradiegetisk/ har en retrospektiv relation till berättelsen. Berättaren är, som 

ovan visats, tydligt synlig berättelsen. I vissa partier är berättaren dock mer närvarande, som 

t.ex. när Lev spelar schack mot Abendroth. Då kommenterar berättaren spelet på detta vis; 

”[…] om jag hade papper och penna skulle jag än i dag kunna skriva ner hela matchen mot 

Abendroth med algebraisk notation.” 118

Genom att använda sig av två berättarnivåer så får läsaren mer kunskap om vad som 

egentligen hände med Lev och Vika. Det skapar också en referens till den samtid som boken 

skrivits i och som bokens läsare alltså tillhör.  

 

 
6.6 Temporalitet 

Den huvudsakliga berättelsens händelser sker inom loppet av en vecka och berättas i kronolo-

gisk ordning. Genom första kapitlet, tillbakablickar och en sammanfattning i slutet av boken, 

får man dock information om större delen av Levs liv. I Tjuvarnas stad används vid flera till-

fällen det temporala berättargreppet som kallas paus. Detta sker t.ex. när Lev förs till fängel-

set. Istället för att bara berätta vad som händer när Lev förflyttas till fängelset, berättas om 

vilken relation ett barn från ”Piter” har till det fängelse som han är på väg till. Under denna tid 

stannar den övriga berättelsen helt upp; ”Om man växte upp i Piter, lärde man sig frukta Kres-

tyfängelset, den där dystra smutsfläcken i rött tegel mitt ute i Neva, denna brutala och överful-

la förvaringsplats för de förlorade.”119

 

 Berättelsen har annars överlag gott om scener, som 

t.ex. den scen från fängelset när Lev och Kolja nyss mött varandra; 

”Du tuggar högt”, sade han till mig, en förebråelse ur mörkret. Jag hörde hur sängfjädrarna gniss-

lade när han satte sig ner på en av sängarna nedanför mig. ”Och du borde säga tack.” 

”Tack.”  

”Inget att tala om. Vad heter du?” 

”Lev.” 

”Lev vad då?” 

                                                           
117 Benioff (2009) s. 19.  
118 Ib., s. 218.  
119 Ib., s.24.  
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”Det kvittar väl.”120

 

 

En annan scen utspelar sig när de flyr från tyskarna: 

 
”Det är din lille vän”, sade hon till Kolja. ”Han kanske är sårad.” 

Kolja sprang bort till mig, förste undan lärkgrenarna, grep tag i slagen på min överrock och vände 

hela min kropp åt vänster och sedan åt höger på jakt efter kulhål. 

”Är du skadad?” 

Jag ruskade på huvudet.  

”Kom då.” Han drog upp mig på fötter. ”De är inte långt borta.”121

 

 

I och med att man har valt att använda sig av många scener i denna bok, så berättas mycket av 

historien i samma tempo som om det skulle ske i verkligheten. I Tjuvarnas stad används dock 

även tillbakablickar, vilka framförallt ger läsaren möjlighet att förstå vad karaktärerna gjort 

tidigare, men även hur det var i Ryssland innan kriget bröt ut. Ett exempel på detta får man 

genom följande citat; ”Före kriget var Nevskij Prospekt stadens hjärta. Gatan hade byggts för 

att konkurrera med de stora promenaderna i London och Paris och längs trottoaren fanns ki-

osker där man köpte körsbärsblommor och choklad.” 122

 

 I berättelsen förekommer även sam-

manfattningar och ellipser.  

7 Analys: Över näktergalens golv  
Över näktergalens golv som är skriven av Lian Hearn123 klassificeras som barn/ ungdomslitte-

ratur på Libris och står på stadsbiblioteket både på barn/ungdomsavdelningen, samt avdel-

ningen för fantasyböcker för vuxna. Över näktergalens golv är den första boken i en triologi 

och den gavs för första gången ut, på originalspråk, år 2002.124

 

 

7.1 Handling  

Över näktergalens golv handlar om pojken Tomasu som i berättelsens början lever med sin 

mamma, sin styvfar och sina halvsyskon i en bergsby. Deras familj tillhör en sekt som kallas 

De gömda, som utövar en förbjuden religion. Till byn kommer en dag den fruktade krigsher-

ren Sadamu och alla innevånarna dödas, förutom Tomasu som lyckas fly. Krigare förföljer 

                                                           
120 Benioff (2009) s. 27. 
121 Ib., s.176.  
122 Ib., s. 46.  
123 Hearn, Lian, Över näktergalens golv, [Ny utg.], Bonnier Carlsen, Stockholm, 2005. 
124Information hämtad den 22/10 2010 kl. 14.20 från: http://www.lianhearn.com/website.html  

http://www.lianhearn.com/website.html�
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honom, men han räddas av en annan herreman vid namn Otori Shigeru. Shigeru tar hand om 

Tomasu. Han ger honom det nya namnet Takeo för att dölja hans bakgrund som en av De 

gömda, utbildar honom och bestämmer sig även för att adoptera honom. Takeo får även veta 

mer om sin bakgrund genom en av sina lärare, som är från det så kallade Släktet. Takeos rikti-

ge far var tydligen en del av denna klan, vars medlemmar har övernaturliga förmågor. Även 

dessa tränas Takeo till att behärska. Det som rör sig i Takeos huvud handlar annars mest om 

hämnd mot Sadamu, som dödade hans familj.  

 I en annan del av det fiktiva land som målas upp i berättelsen, som dock påminner 

mycket om ett medeltida Japan, så får man i berättelsen möta den unga kvinnan Kaede, som 

är gisslan hos en klan som är allierad med Sadamu. Kaede sägs ha en förbannelse över sig, 

som gör att de män som vill ha/gifta sig med henne dör. Shigerus släkt, som gärna vill bli av 

med honom för att själva få all makt över klanen, planerar därför ett bröllop mellan honom 

och Kaede. På detta sätt kan de även skapa band med de rivaliserande klanerna.  

 Shigeru och Takeo beger sig iväg för giftermålet, men de har ett annat mål med resan; 

att döda Sadamu. Vid halva vägen möter de brudens följe och redan första gången Takeo och 

Kaede träffar varandra blir de blixtförälskade. De försöker dock hålla sig borta från varandra, 

eftersom att de inte är menade för varandra.  

 Väl framme vid Sadamus borg, där de ska gifta sig, blir dock Takeo bortförd av Släktet, 

som inte vill riskera att förlora honom för ett mordförsök på Sadamu. Shigeru tillfångatas 

dock av Sadamu och Takeo lyckas övertyga de som håller honom fången, att han, om han får 

rädda Shigeru, frivilligt kommer följa med dem för att tillhöra Släktet.  

 Tillsammans med några andra klanmedlemmar lyckas han rädda Shigeru, som dock är 

så skadad att han ber Takeo att döda honom. Samtidigt så dödar Kaede Sadamu, när han för-

söker våldta henne. Takeo hittar henne strax efter detta och de förklarar sin kärlek till var-

andra innan de flyr tillsammans från borgen. Takeo blir dock tvungen att lämna Kaede strax 

därefter, för att fullfölja sitt löfte till Släktet.  

 

7.2 Intrig  

Intrigen börjar när Takeos by bränns ner och han blir tvungen att fly och avslutas när han be-

graver sin räddare Shigeru och sedan ansluter sig till Släktet. Detta innebär att intrigen inte är 

biografisk, eftersom att man som läsare endast får följa Takeo under en del av hans liv. Intri-

gen i denna bok skulle istället kunna förklaras följa ett moraliskt handlingsförlopp, vilket in-
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nebär att man får följa huvudpersonens utveckling från ofullkomlig till fulländad.125

 Denna intrig följer inte riktigt det typiska handlingsförloppet för en barnbok; hem – 

uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst. Det som skiljer den från detta är framför allt att 

Takeo inte återvänder till varken sitt ursprungliga hem, eller det hem han fått hos Otoriklanen. 

Intrigen är dock progressiv; den konflikt som finns mellan Tekeo och Sadamu utvecklas och 

når sin kulmen när Sadamu tillfångatar och torterar Shigeru och därefter följer en upplösning 

under vilken Sadamu dödas och Kaede räddas. Att handlingsförloppet inte är typiskt, skulle 

kunna bero på att Över näktergalens golv är den första boken i en romanserie, vilket alltså 

skulle kunna innebära att Takeo i någon av fortsättningsböckerna trots allt får återvända hem. 

 Intrigen 

kretsar ju mycket kring Takeos träning i såväl krigskonst som intellektuell bildning och även 

utveckling av övernaturliga förmågor. Boken har dock även vissa typiska romantiska drag, 

vilket t.ex. visar sig i att Takeos önskan om att hämnas det som har gjorts mot hans familj, 

uppfylls i slutet av boken. Intrigen har också ett typiskt komisk handlingsförlopp där huvud-

rollsinnehavaren Takeo, tar sig från en låg position som tillhörande De gömda, till en stark 

position, som adopterad av Otoriklanen och tillhörande Släktet. Han utvecklar, som påpekats 

ovan, även sina egna färdigheter.  

Intrigens tema skulle kunna sägas vara kampen mellan gott och ont. Detta representeras 

av kampen mellan Takeo och Sadamu, men även av den inre kamp som Takeo för. Även sö-

kandet är ett tydligt tema i boken, mycket kretsar ju kring Takeos sökande efter sin egentliga 

identitet.  

 

7.3 Miljö 

Miljön i Över näktergalens golv är tydligt historisk. Som läsare får man av beskrivningarna 

kopplingar till Asien och medeltiden. Miljön är dock fiktiv. Det är svårt att avgöra hur viktig 

miljön är för intrigen. Grundstoryn med kampen mellan det onda och det goda och hämnden 

som eftersträvas skulle kunna utspela sig vart som helst och när som helst. Boken innehåller 

dock övernaturliga element, vilket kanske gör att det faktum att miljön inte är nutida och au-

tentisk trots allt har betydelse. I boken sker även ett miljöombyte som är ytterst viktigt för 

handlingen. I och med att Takeos by bränns ner och han träffar Shigeru så kommer han ju till 

en storstad och får lära sig om de olika klanernas kamp. Genom detta miljöombyte tvingas 

även Takeo att mogna. Miljöombytet fungerar alltså som en katalysator för utveckling.  

 

                                                           
125 Nikolajeva (2004) s. 51.  
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7.4 Karaktärer 

Takeo är bokens huvudperson, det är framför allt hans berättelse vi får följa och det är den 

som är viktigast för handlingen. Takeo är en dynamisk karaktär som utvecklas under bokens 

gång. I början porträtteras han som en relativt svag och okunnig pojke, men har får genom 

Shigeru och sina lärare nya kunskaper som gör honom stark. Han mognar som person och får 

även de krafter som kommer av att han tillhör Släktet. Takeos karaktär kan också beskrivas 

som platt. Han beskrivs som genomgående god och har en typisk hjältes egenskaper. I många 

kapitel är Takeo genomskinlig och man får följa med in i hans tankar. De kapitel då Kaede 

står i centrum, är Takeo dock ogenomskinlig. 

 Kaede är en av de viktigaste bipersonerna i berättelsen. Precis som förklarades tidigare 

så är hon i vissa kapitel ogenomskinlig. Kaede är statisk och rund som person. Hon förändras 

inte under berättelsens gång. Kaede är berömd för sin skönhet.126 Hon har dock både positiva 

och negativa egenskaper som person. Hon är ganska egoistisk på ett barnsligt sätt, vilket visar 

sig i många av hennes tankegångar.127 Hon är samtidigt ensam och rädd för att bli bortgift128, 

innan hon faller handlöst för Takeo. Hon beskrivs också som obildad, men är samtidig en 

duktig elev.129

 Även Sadamu är en viktig biperson, i och med att han är den som Takeo kämpar för att 

hämnas på. Sadamu framställs som en enbart ond och egoistisk person och han förändras inte 

i berättelsen, vilket alltså gör att man skulle kunna beskriva hans karaktär som statisk och 

platt. Sadamu är ogenomskinlig. 

 

 Shigeru har även han en viktig biroll i Över näktergalens golv. Han är avgörande för det 

liv som Takeo får. Shigeru är en statisk och platt karaktär. Han porträtteras som genomgående 

god och precis som Takeo har han många heroiska egenskaper, som att han t.ex. har hög mo-

ral.   

 

7.5 Perspektiv 

Denna berättelse har två berättare. I de kapitel som Takeo står i centrum är han den som berät-

tar. I dessa kapitel är berättaren alltså en jagberättare, vilken har en retrospektiv relation till 

historien. Berättartypen kan kallas extradiegetisk- homodiegetisk. Allt detta kan utläsas av 

följande citat; 

 
                                                           
126 Hearn (2005) s.152.  
127 Ib., s. 143. 
128 Ib., s. 99. 
129 Ib., s. 165. 
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Den kvällen hade jag gått över bergstoppen, ända ner till det bästa svampstället. Jag hade plockat 

en duk full med de små trådsmala vita och de orangebruna som ser ut som solfjädrar. Jag tänkte på 

att mamma skulle bli glad och att svampen skulle stilla styvfars åthutning. 130

 

 

I detta citat syns tydligt att det är en jagberättare i och med att benämningen jag används vid 

upprepade tillfällen. Det syns även att berättandet är retrospektiv, alltså att historien berättas i 

efterhand, genom att imperfektformer som gått, plockat och tänkte osv. används i texten. Av 

samma anledning kan man också kalla berättaren för extradiegetisk, eftersom att detta är ett 

uttryck för en berättare som har distans till berättelsen. Eftersom att citatet gör tydligt att be-

rättaren klart är en del av historien så kan man också tala om en homodiegetisk berättare. 

I de kapitel som Kaede är i centrum kan man dock lokalisera en opersonlig berättare. 

Berättaren är alltså inte Kaede, vilket man förstår redan i det första kapitlet om henne; ”Sam-

ma år som Otori Shigeru kom till Mino och räddade pojken som skulle bli Otori Takeo inträf-

fade vissa händelser i en borg långt i söder.” 131

Genom att använda sig av två berättarnivåer så får läsaren mer kunskap om vad som på-

går i olika delar av landet. Man får även tillgång till flera synvinklar genom att både Takeo 

och Kaede är genomskinliga i olika delar av berättelsen.  

 Här presenteras ju nämligen sådant som Kae-

de inte vet. Berättaren i dessa kapitel är heterodiegetisk, vilket innebär att han inte är en del av 

berättelsen. Berättaren har också distans till det som händer och kan därav kallas för extradie-

getisk. Detta syns i citatet genom att imperfektformer på verb, som t.ex. inträffade. Intressant 

att konstatera är också att den enda karaktär vars tankar berättaren har kunskap om är Kaede, 

 

7.6 Temporalitet 

Berättelsens händelser sker inom loppet av ca ett år. Två berättare används, som påpekats, 

vilket gör att tiden kan skilja sig mellan de olika kapitlen. Om man ser på Takeos och Kaedes 

berättelser som skilda, så kan man dock konstatera att båda berättas i kronologisk ordning. 

Genom tillbakablickar och sammanfattningar osv. får man reda på mer om flera karaktärers 

bakgrund och sådant som hände innan det år som denna berättelse handlar om.  

Liksom i de tidigare analyserade böckerna är det i Över näktergalens golv gott om sce-

ner. Som t.ex. när Takeo får sitt namn: 
 

”Vad heter du, pojk?” 

”Tomasu.”  

                                                           
130 Hearn (2005) s. 18-19. 
131 Ib., s. 51. 
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”Det är ett vanligt namn hos de gömda. Bäst att byta ut det.” Han sa inget mer på en stund, men så 

kom det helt kort ur mörkret: ”Du kan heta Takeo.”132

 

 

Eller när Takeo måste lämna Kaede: 

 
”Shizuka säger att du måste lämna mig… att vi inte kan gifta oss.” Den låga rösten lät undrande. 

”Släktet kommer inte att tillåta mig att leva ett sådant liv. Jag är inte – och nu kan jag aldrig bli – 

någon herreman i Otori-klanen.” 

”Men Arai skyddar dig. Han vill ha det så. Ingenting behö-ver stå i vägen.” 

”Jag har ingått ett avtal med den högste i min släkt”, sa jag. ”Mitt liv är hans från och med nu.”133

 

 

Även pauser är vanliga i berättelsen. Som läsare får man ju följa med såväl in i Takeos som 

Kaedes tankar (dock i olika kapitel) för beskrivningar av omgivningen, andra människor och 

känslor. Vid dessa tillfällen tar den huvudsakliga berättelsen paus.  

 Sammanfattningar förekommer i boken, men är relativt sällsynta i jämförelse med sce-

nerna. När dramatiska händelseförlopp skildras, som t.ex. när Shigeru och Takeo dödar lönn-

mördaren som försöker ta sig in i deras sovrum, tar berättandet längre tid än det skulle ta för 

den verkliga händelsen att inträffa. Vid dessa tillfällen kallas hastigheten stretch. Även ellip-

ser förekommer.  

 

8 Resultat  
Nedan kommer de narrativa analyserna av de olika böckerna att jämföras.  

  

8. 1 Intrig  

Samtliga böckers handlingsförlopp skulle kunna beskrivas som romantiska och komiska. I 

Över näktergalens golv skulle dock handlingsförloppet även kunna anses vara moraliskt, på 

grund av Takeos förändring från hjälplös pojke till hjälte.   

 Gemensamt för alla böcker är att de i stort sett följer det klassiska handlingsmönstret; 

hem, uppbrott hemifrån, äventyr, hemkomst. I Om jag kunde drömma kan man dock urskilja 

något av en episodisk uppbyggnad, med flera ”äventyr” och i Över näktergalens golv finns 

ingen typisk hemkomst efter äventyret. Detta skulle kunna bero på att boken endast en den 

första delen i en serie, samtidigt så har ju dock flera av de andra böckerna, som slutar med 

hemkomst, samma förutsättningar. Samtliga intriger följer dock vad som kallas för ett pro-

                                                           
132 Hearn (2005) s.27.  
133 Ib., s. 310.  
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gressivt handlingsförlopp. Tjuvarnas stad har emellertid även en ramhandling, som inte är en 

del av detta handlingsförlopp.  

 Temana i böckerna skiljer sig delvis från varandra. Sökande och kamp mellan ont och 

gott är dock vanligast. Även vänskap och överlevnad är motiv som går att hitta i den aktuella 

litteraturen.  

 

8.2 Miljö 

Miljön skiljer sig radikalt mellan de aktuella böckerna. Hungersspelen är en framtidsskildring, 

Om jag kunde drömma är en samtidsskildring, Tjuvarnas stad är en historisk skildring och 

även Över näktergalens golv tycks utspela sig i en historisk miljö. Alla böcker är fiktiva, men 

graden av realism i dem varierar. Tjuvarnas stad är kanske den mest verklighetstrogna boken, 

både sett till miljö och händelser. Den historia som berättas i Hungerspelen skulle dock även 

den kunna kallas realistisk, det som berättas i denna bok skulle kunna inträffa i framtiden. I 

både Om jag kunde drömma och Över näktergalens golv finns dock övernaturliga motiv, som 

gör dem mindre trovärdiga. Miljön i Om jag kunde drömma är dock mycket realistisk.  

 

8.3 Karaktärer 

Två av huvudkaraktärerna i böckerna är kvinnor och två är män. Alla är ungdomar. Deras 

karaktärer skiljer sig åt, men de är dock alla genomskinliga. De viktigaste bipersonerna är 

oftast av motsatta kön än huvudkaraktären. Det enda undantaget till detta finns i Tjuvarnas 

stad, där såväl Lev (huvudpersonen) som Kolja är män. Den tredje viktigaste karaktären i 

denna bok är dock Vika, som är kvinna.  

 

8.4 Perspektiv   

Två av de aktuella böckerna har endast en berättare. I Tjuvarnas stad finns dock en berättare i 

det första kapitlet (ramberättelsen) och en annan berättare i den resterande historien. I Över 

näktergalens golv varvas berättandet mellan två olika berättare/berättartyper. Alla böcker har 

jagberättare och den vanligaste beskrivningen av dem är att de är extradiegetiska och homodi-

egetiska (fyra av sex berättare). Berättaren i Hungerspelen berättar dock simultant, vilket gör 

den till intradiegetisk. Den ena av de två berättarna i Över näktergalens golv är en opersonlig 

berättare, vilket innebär att den är heterodiegetisk.  
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8.5 Temporalitet  

Alla böckerna börja in medias res och samtliga berättelsers huvudhandlingar skulle kunna 

beskrivas följa ett kronologiskt handlingsförlopp. Över näktergalens golv består dock två pa-

rallellhandlingar tills Takeo och Kaede möts. Detta gör att tiden inte är densamma i de olika 

kapitlen. Men om ser man till deras berättelser som individuella, så följer de kronologiska 

handlingsförlopp. Gemensamt för samtliga böcker är även att de innehåller gott om scener 

och pauser. Sammanfattningar är dock ganska ovanliga.  

 

9 Diskussion  
Det är svårt att dra några generella slutsatser om vad som lockar elever till läsning. Detta be-

ror delvis på att denna undersökning är relativt liten, men även på att analysen visat att det 

finns många berättartekniska olikheter i undersökningsmaterialet. När man jämför analyserna 

kan man dock även hitta vissa intressanta likheter. 

Alla fyra böcker, som har varit en del av analysen, har komiska handlingsförlopp. Det 

verkar alltså viktigt för unga läsare idag att bokens huvudpersons utveckling är positiv. Alla 

teman som finns representerade i de aktuella böckerna, är typiska teman för barn och ung-

domslitteratur. Extra populärt verkar sökande och kamp mellan gott och ont vara. Dessa resul-

tat skulle därav kunna fungera som nycklar för att hitta litteratur som lockar gymnasieungdo-

mar till läsning.  

Vilken betydelse böckers miljö har är dock svårare att uttala sig om. Som beskrivits 

ovan skiljer sig dessa böcker radikalt åt på detta plan. Det man kan säga överlag är dock att 

samtliga miljöer är välbeskrivna och trovärdiga.  

Karaktärerna har i denna analys visat sig vara av olika typer. Något som är gemensamt 

för samtliga huvudpersoner är dock att de är genomskinliga. Man skulle därav kunna dra slut-

satsen att det är viktigt för ungdomar att få ta del av huvudpersonens tankar och känslor. Yt-

terligare en iakttagelse har gjorts angående de viktigaste karaktärerna i böckerna. Nämligen 

att det verkar vara viktigt att ha såväl kvinnliga som manliga karaktärer i berättelsens cent-

rum. Detta skulle kunna vara ett berättartekniskt drag som gör att dessa böcker går hem bland 

de stora massorna, eftersom detta gör att det finns såväl kvinnliga som manliga karaktärer att 

identifiera sig med.  

Samtliga böcker i denna analys har även konstaterats ha någon form av jagberättare. 

Detta hänger ihop med genomskinligheten, som kommenterades ovan, men ger även en mer 

personlig berättelse. En berättelse med en jagberättare är även mer engagerande menar Maria 
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Nikolajeva. Äldre ungdomslitteratur har ofta tredjepersonsberättare, mycket på grund av det 

har ansett vara en didaktisk lämplig form.134

Avslutande konstaterades även att de böcker som har varit en del av denna analys har 

gott om scener, men få sammanfattningar. Detta är vanligt i nyare litteratur och alla analysob-

jekt är också utgivna på 2000-talet. Att hitta böcker med denna fördelning skulle alltså också 

kunna vara en nyckel till att få ungdomar att läsa. Även pauser har konstaterats vanliga i den 

aktuella litteraturen. Att använda sig av denna hastighet är mycket vanligt i personorienterade 

böcker, vilket analysobjekten visat sig vara. Detta eftersom att pauser i denna typ av berättel-

ser ofta kan fungera som viktiga element i berättelsernas handlingsförlopp.

 Sådan litteratur verkar dock, enligt denna under-

sökning, alltså inte gå hem hos dagens ungdomar. Som påpekats i teorikapitlet så är perspek-

tivet också avgörande för vilken berättelse vi får. Genom att ha en jagberättare i en bok med 

ungdomar, så berättas ju historien ur just ungdomens perspektiv, vilket skulle kunna vara en 

anledning till att de aktuella böckerna är populära. Även detta kan alltså vara bra att ha i åtan-

ke om man söker efter litteratur åt ungdomar.    

135

 Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det finns vissa berättartekniska likhe-

ter hos de böcker som analyserats, som kanske skulle kunna ge viss guidning till vilka böcker 

som skulle kunna locka ungdomar till läsning.  

 Om man ser 

detta som en variabel för populär ungdomslitteratur, så skulle man alltså kunna konstatera att 

ungdomar uppskattar att få ta del av de huvudpersonernas tankar och känslor, vilket alltså kan 

kopplas samman med böckernas perspektiv. Alla huvudpersoner i de aktuella analysobjekten 

är ungdomar med olika problem som är typiska för just ungdomsperioden, som den första 

kärleken, sex och sökande efter identitet. Genom att använda sig av pauser får läsaren följa 

med i huvudpersonens resonerande kring hur de ska handla i olika situationer som de ställs 

inför, vilket kan vara viktigt för just handlingsförloppet. Detta kan även vara vad som lockar 

läsare. Vid dessa tillfällen får man ju tillgång till såväl positiva som negativa, lyckade och 

mindre lyckade tankegångar hos huvudpersonen. Detta kan bidra till att man som ung läsare 

kan relatera till det som händer i de aktuella böckerna och identifiera sig med huvudpersonen, 

vilket skulle kunna locka till läsning. 

 

 

 

 

                                                           
134 Nikolajeva (2004) s. 148.  
135 Ib., s. 225. 
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Sammanfattning 
Inom ramarna för denna uppsats har en narratologisk studie av de fyra mest populära böcker-

na bland gymnasieelever i Gävle utförts; Hungerspelen, Om jag kunde drömma, Tjuvarnas 

stad och Över näktergalens golv. Detta med förhoppningen om att kunna hitta gemensamma 

drag i dessa texter som skulle kunna förklara deras popularitet och därav kunna ge svar på 

frågan; vad lockar ungdomar till läsning?  

Det har varit svårt att dra några generella slutsatser om vad som lockar elever till läs-

ning utifrån denna studie. Detta beror delvis på att undersökning är relativt liten, men även på 

att analysen visat att det finns många berättartekniska olikheter i undersökningsmaterialet. 

När man jämför analyserna kan man dock även hitta vissa intressanta likheter. 

Samtliga böckers handlingsförlopp är t.ex. romantiska och komiska och de flesta följer 

även det klassiska handlingsmönstret; hem, uppbrott hemifrån, äventyr, hemkomst. Även te-

mana i böckerna liknar varandra. Gemensamt är också att böckernas huvudkaraktärer är ge-

nomskinliga och att det finns såväl kvinnliga som manliga karaktärer i handlingarnas centrum. 

Samtliga böcker har också jagberättare och de innehåller gott om scener och pauser, medan 

sammanfattningar däremot är ganska ovanliga.  

Dessa berättartekniska likheter, som utkristalliserat sig i denna studie, skulle kanske 

trots undersökningens begränsningar kunna ge viss guidning till vilka böcker som lockar ung-

domar till läsning. 
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