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Inledning 

Barns och ungdomars läsförmåga och läsintresse är ett ständigt angeläget och om-
debatterat ämne, aktualiserat inte minst genom nollnolltalets debatt om en litterär 
kanon för skolan.1 Enligt Medierådets rapport Ungar och medier 2010 har läsning 
efter skolan sjunkit markant bland barn och ungdomar de senaste åren, från 30 till 
19 procent.2 Sett ur ett genusperspektiv är könsskillnaden märkbart stor, då 24 
procent av flickorna ägnar sig åt fritidsläsning efter skolan medan 15 procent av 
pojkarna gör det.3 Anledningen till att läsning tappat i intresse bland barn och 
ungdomar beror enligt statistiken på konkurrens med olika nyare mediers allt star-
kare utveckling och popularitet. Framför allt är det internetanvändning som toppar 
målgruppens favoritfritidsaktiviteter (ju mer desto äldre de blir, vilket visserligen 
skulle kunna härledas till att de med åren får en allt friare tillgång till datorn av 
sina föräldrar).4  

Svensk biblioteksförening gav 2011 ut rapporten Barn berättar: en studie av 
10-åringars syn på läsning och bibliotek (skriven av Åse Hedemark), vilken redo-
visar en studie som motiverats av att barn i Sverige läser allt sämre. Med grund i 
siffror från 2006 års internationella PIRLS-studie (Progress in International Rea-
ding Literacy Study) så framgår det att svenska barns läsprestationer gått ned se-
dan 2001, och att det framför allt beror på att antalet goda läsare blivit färre.5  

Grundtanken med denna uppsats var redan från början att undersöka och ana-
lysera läsförmedling riktad till barn och ungdomar, och med ovan nämnda rappor-
ter som bakgrund kändes detta än mer befogad. Bodil Ekelunds masteruppsats i 
biblioteks och informationsvetenskap, Biografier om gangsters och åldrande 
rockstjärnor som snortar myror, bidrog med stor inspiration till att hitta en metod 
för att göra detta på ett annat sätt än vad tidigare undersökningar gjort. Ekelund 
undersöker läsförmedling riktad till män med hjälp av kritisk diskursanalys, en 
metod som tillåter att den diskursanalys som görs av ett empiriskt material också 
kan kopplas till vidare sociala praktiker. Därmed ges möjligheten att koppla ana-

                                                
1 Buchberger Lantz, S. (2007) Debatten kring en litterär kanon: en diskursanalys av artiklar på dagstidning-
arnas kultursidor, s. 4ff. 
2 Medierådet (2010) Ungar och medier 2010, s. 11.  
3 Medierådet (2010) Ungar och medier 2010, s. 33.  
4 Medierådet (2010) Ungar och medier 2010, s. 31. 
5 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 2.  
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lysen till en vidare samhällelig kontext. Jag vill hävda att kunskap om vad som 
styr barn och ungas förhållande till läsning är en stor tillgång för att man ska lyck-
as främja deras läsning på ett sätt som de faktiskt har utbyte av och tycker är in-
tressant och roligt. Att förstå de sociokulturella förändringar som ligger till grund 
för gruppens attityd gentemot böcker och läsning är viktigt för att detta möte ska 
bli fruktsamt. 

En av mina utgångspunkter är alltså diskursteorins idé om att människan ge-
nom sitt språkbruk konstruerar tingens mening och individens identitet och där-
med uppfattningar, eller diskurser, om hur verkligheten ser ut och vad som är sant 
respektive falskt, vad som anses eftersträvansvärt och vad som inte gör det. Ut-
övandet av en diskurs formar den sociala världen, och skapar en bestämd världs-
bild där vissa handlingar uppfattas som naturliga, medan andra blir orimliga.6 
Diskursteorins mål är att undersöka mönster i dessa uppfattningar och försöka se 
vilka sociala konsekvenser de får.7  

I föreliggande uppsats har jag därför valt att titta närmare på diskurser kring 
läsning och litteratur som förekommer i media riktad till barn och ungdomar. Min 
undersöknings teori och metod hämtar inspiration från lingvistikprofessorn Nor-
man Faircloughs teoribildning kritisk diskursanalys. I sin bok Media discourse 
skriver han hur förändringar i samhället återspeglas i medierna, och hur medierna 
därför är en källa till att genom kritisk diskursanalys förstå förändringar i samhäl-
let.8 En stor del av dagens media fokuserar på att påverka just barns och ungdo-
mars personliga intressen i olika riktningar. Därför är det särskilt intressant att 
undersöka hur diskurser kring läsning och böcker ser ut i media riktad direkt till 
barn och ungdomar. Jag har valt att undersöka hur förmedling av lästips samt 
andra artiklar om läsning och böcker ser ut i Kamratposten, en tidskrift som är 
mycket populär bland barn och unga och som så har varit i många decennier.  

En kort notis bör ges om begreppen barn och ungdomar och hur jag använder 
dem. Med barn avses i denna uppsats individer mellan 8 och 12 år, och med ung-
domar avses individer mellan 13 och 15 år. En del avvikelser från denna använd-
ning sker på grund av referenslitteraturens ibland vaga definition av exakt vilken 
ålder som avses. I början av tonåren lämnar många unga läsare slukaråldern och 
börjar läsa mindre, vilket kan förklara vagheten. När jag skriver antingen barn 
eller ungdomar i min text så avser jag då framförallt den åldersgrupp som kopplas 
till respektive begrepp, men jag utesluter inte den andra gruppen utan signalerar 
bara att det är mer typiskt för den nämnda gruppen än den ej nämnda. Ibland an-
vänder jag endast termen ”unga” eller ”unga människor” som en uppsamlande 
term för båda grupperna.  

                                                
6 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 11-12, s. 15, s. 25.  
7 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 28.  
8 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 52.  
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Tidigare forskning 

Relevant för denna uppsats är tidigare studier kring barns och ungdomars läsvanor 
och syn på läsning. Främst kommer jag att belysa mer generella studier, detta då 
min undersökningsgrupp, barn och unga mellan 8 och 14 år (för detaljer kring 
denna indelning hänvisas läsaren till avsnittet om metod), är så pass generell att 
det inte blir hanterbart att gå in på de mer specifika varianter av forskning kring 
barns läsning som finns att tillgå.  

I korthet består litteraturen på ämnet till en betydande del av texter som be-
handlar läsfrämjande med fokus mot barn och unga med lässvårigheter, som ex-
empelvis orsakas av olika funktionsnedsättningar. Dessa kan också vara hand-
böcker mer allmänt inriktade mot läsfrämjande samt arbete för ökad läslust, rikta-
de till både bibliotekarier, förskole-, grundskole- och gymnasielärare. Därtill 
kommer studier om läsvanor, vilka redovisas nedan. Det finns också gott om ma-
gister- och masteruppsatser på olika teman inom ämnet, och många undersöker 
biblioteksvanor eller lärares och bibliotekariers syn på barns läsning. Färre under-
söker barnens egna åsikter kring läsning, och som jag har kunnat utröna så finns 
det ingen som undersöker dessa åsikter genom att titta på media.  

Jag kommer att återkomma till en del av texterna här nedan i analysens avsnitt 
om social praktik, samt i slutdiskussionen.  

Läsvanor och syn på läsning 
Inledningsvis kan nämnas några av de statistiska undersökningar som genomförs i 
Sverige med jämna mellanrum och som uppsatsen hämtar sin statistik ifrån. Me-
dierådet, vars uppgift är att följa och kartlägga ungas medievardag och medieut-
vecklingen som berör den, har sedan år 2005 genomfört och publicerat fyra styck-
en undersökningar om 9-16-åringars syn på och användande av medier. I Ungar 
och medier 2010 redovisar de att undersökningsgruppens fritidsläsning sjunkit 
från 30% till 19% sedan 2005, och att det framför allt är hos åldersgruppen 13-16 
år som minskningen är störst. Inom samma ålderspann ökar internetanvändningen 
markant, och en anledning kan vara att online-läsning har ersatt mer traditionell 
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läsning för dessa ungdomar.9 Rapporten Kulturvanor i Sverige 1987-2009 bygger 
på data om kulturvanor hos svenskar mellan 15 och 85 år som varje höst samlas in 
av SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) vid Göteborgs universitet. Under-
sökningen ger inte insyn i ålderspannet som utgör undersökningsgruppen för den-
na uppsats (8-14 år) men den kommer trots det vara användbar i diskussionen 
längre fram för att peka på allmänna trender i läsande.10 En tredje rapport med 
relevans för uppsatsen är Barn och ungas kultur som getts ut av Statens kulturråd. 
Här redovisas bland annat forskning kring barns och ungas medievanor och kultur.11  

När det gäller forskning om barns och ungdomars läsvanor och syn på läsning 
har jag fokuserat på texter som härrör från USA och Storbritannien, samt från 
Norden och framför allt Sverige. I Cildren’s reading choices av Martin Coles och 
Christine Hall presenteras och diskuteras resultaten av en stor undersökning om 
vad barn mellan 10 och 14 år i England vill och väljer att läsa, vilken som genom-
fördes år 1995. Studien har två huvudsyften, dels att ge en ögonblicksbild av sam-
tida barns bokläsning, dels att undersöka trender och utveckling sedan 1970-talet 
då en liknande undersökning gjordes. Empirin är omfattande och består av cirka 
8000 besvarade enkäter samt 87 intervjuer.12 Studien visar att barn fortsätter att 
lämna bokläsandet i och med att de blir äldre (särskilt pojkar), dock inte generellt 
men ändå med en anmärkningsvärt hög frekvens. Valen av böcker är oerhört di-
versifierat; en röd tråd är att narrativ är viktigt för barnen, även om pojkar också 
visar betydande förkärlek för icke-narrativa böcker. Tidskriftsläsande skiftade 
från att minska med åldern till att istället öka, och teman i tidskrifterna var ”in-
formation, advice and confession fragmented into chunks which relate in a more 
interactive manner”13 med tidskrifternas design. Det skedde också ett skifte mellan 
1970- och 1990-talet i uppfattningen om vikten av att barn läser litteratur som 
definierats som kvalitativ av de vuxna. Under 1990-talet har tyngdpunkten förflyt-
tats till förmågan att ta till sig ett brett sortiment av texter snarare än en definierad 
kulturkanon, en förändring som Coles och Hall kopplar till den nya teknologin 
och att denna lägger vikt på mångfald. Överhuvudtaget visar studien att fokuset 
under perioden har förflyttats till den individuella läsarens smak och utveckling, 
snarare än tillägnandet av ”den goda litteraturen”.14  

En undersökning av barns läsvanor i Sverige, Norge och Danmark redovisas i 
Annette Østers Læs !les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner i Norden. Re-
sultaten av studien visar på stora likheter mellan 9-15-åringars läsvanor i de tre 
länderna. Runt 80% av de norska och svenska barnen och ungdomarna hade läst 
minst en bok den senaste månaden. Medeltalet för antalet lästa böcker per månad 
                                                
9 Medierådet (2010) Ungar och medier 2010, s. 11.  
10 Statens Kulturråd (2009) Kulturvanor i Sverige 1987-2009.  
11 Statens Kulturråd (2010) Barns och ungas kultur.  
12 Coles, M. & Hall, C. (1999) Children’s reading choices, s. xiii-xv.  
13 Coles, M. & Hall, C. (1999) Children’s reading choices, s. 137.  
14 Coles, M. & Hall, C. (1999) Children’s reading choices, s. 135-140. 
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var något högre i Norge och Sverige än i Danmark, men i alla tre länderna var 
antalet lite mer än hälften så lågt för ålderspannet 13-15 i jämförelse med 9-12-
åringar. Överlag är barnens bokval mycket diversifierat både när det gäller genrer 
och författare. Ungdomarna hade ett snävare genreurval och läste som sagt färre 
böcker i månaden, men deras läsval var mer avancerad och ”vuxen” (om uttrycket 
tillåts) litteratur.15  

Den senaste svenska studien som stått att finna om barns syn på läsning (samt 
syn på bibliotek i det här fallet) är Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på 
läsning och bibliotek, utformad och genomförd av Svensk biblioteksförening och 
skriven av Åse Hedemark, fil. dr. i biblioteks och informationsvetenskap vid Upp-
sala Universitet. Studien har gjorts för att ”utifrån barns egna utsagor, undersöka 
barns upplevelser och erfarenheter av berättelser, läslust och läsning i relation till 
bibliotekens verksamhet.”16 Läsning är i sammanhanget ett vidare begrepp än bara 
läsning av tryckta böcker; det innefattar att ta till sig berättelser från många olika 
digitala och tryckta medieformer, som tidskrifter, Internet, datorspel, med mera. 
Bakgrunden till studien är den minskande graden av lässkicklighet hos svenska 
barn och ungdomar, vilken ses som oroväckande då det kan innebära svårigheter 
för dem att nå upp till krav på skrivspråk som ställs i dagens samhälle.17 Genom 
gruppintervjuer med runt etthundra 10-åringar från olika delar av riket har man 
samlat in empirisk data som sedan analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv.18  

De förhållningssätt till läsning som utkristalliseras hos de intervjuade är tre 
stycken. Den lustfyllda läsningen definierar läsning som ett mysigt och avkopp-
lande nöje värt att göra för sin egen skull, och barnen uppvisar stort behov av 
böcker. Böckerna får gärna vara spännande och roliga, och läsningen beskrivs 
relativt ofta som uppslukande verklighetsflykt. Läsning som tvång är istället läs-
ning uppfattad som något tråkigt man bara gör när man måste, och det kopplas till 
tjat från föräldrar och lärare att barnen bör läsa. Bristande läskunskaper kan vara 
en förklaring till att de vill komma undan läsningen. Ett behov av berättelser finns 
fortfarande, fast det hellre tillfredställs genom andra medier som tv och datorspel. 
Till sist finns den instrumentella läsningen vilken innebär läsning som medel för 
att nå andra mål, som exempelvis tillägnandet av kunskap i skolan eller för att 
kunna hänga med i vad kompisar pratar om, samt för att utveckla sitt språk och 
ordförråd. Här finns inte så mycket entusiasm inför läsningen som hos den lust-
fyllda läsningen, och synsättet antas ligga nära det som skolan premierar. Läs-
ningen utgörs inte sällan av faktaböcker. Hedemark avslutar med att problematise-
ra kring bibliotekens läspedagogiska roll utifrån vad som framkommit i studien. 
Hon framhåller att ett vidgat textbegrepp från bibliotekens sida där mer än bara 

                                                
15 Øster, A. (2004) Læs !les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner i Norden, s. 63-65, s. 95, s. 122.  
16 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 4.  
17 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 4-5.  
18 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 6-7, s. 11. 
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den traditionella, ”linjära” läsningen ges värde och status, kan komma att tillgodo-
se och bättre bemöta de barn som är negativt inställda till traditionell bokläsning. 
Det är också viktigt för bibliotekarier att som van läsare förstå att språket och lä-
sandet inte är ett lika lättanvänt verktyg för alla, och att lära sig att anpassa sig till 
den grad av erfarenhet som en brukare har, och att ”utnyttja de kunskaper av tek-
nisk och populärkulturell karaktär som barnen ofta besitter.”19  

Barnens tre bibliotek: läsning av fiktionsböcker i slukaråldern av Kristian 
Wåhlin och Maj Asplund Carlsson är en bok som undersöker och försöker ge en 
bild av 9-12-åringars läsvanor och vad som motiverar deras val av böcker. Den 
undersöker också i stor utsträckning var de får tag i sin litteratur, detta med fokus 
på tre sfärer: familj, kompisar och samhället (främst folkbibliotek och skola). 
Bland annat görs utifrån tidigare forskning iakttagelsen att läsning av ungdomslit-
teratur krupit nedåt i åldrarna och att barnen börjat läsa vuxenlitteratur tidigare 
under de sista tre decennierna av 1900-talet.20 I sin magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap från 2008, Barn och bokmiljöer: en fallstudie av 9-12-
åringars läsvanor, följer Erika Käll upp Wåhlin och Asplund Carlssons studie. 
Trots mediarevolutionen som skett mellan de båda studierna så konstaterar Käll 
att både pojkar och flickor får flest boktips genom samma tre sfärer som tidigare, 
det vill säga familjen, biblioteket och kompisarna. Käll skriver också att hennes 
undersökning inte kunnat fastställa vilken påverkan som andra medier har på bar-
nens läsning, eller om det finns någon konkurrens mellan de olika medierna.21  

I sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Stöd läsutveck-
lingen!, undersöker Sofia Johansson och Emma Warén förhållandet mellan barns 
reflektioner kring sin läsning och bibliotekariers uppfattning om hur barnens lä-
sande och läsutveckling ser ut. De inriktar sig på åldrarna 11-12, och barnen de 
intervjuar ser främst läsningen som ett sätt att lära om världen, språket och andra 
människor. Värdet i läsningen tycks vara en kombination av nöje och nytta; Jo-
hansson och Warén skriver att ingen sade att läsning hade rollen som ”sysselsätt-
ning för tidsfördriv utan de verkade enbart se nyttan i att läsa, kombinerat med 
nöje” och att ”överlag upplevde barnen att det är roligt att läsa”22. De diskuterar 
också hur barnen beskrev att de levde sig in i böckerna de läste och visade en stor 
förmåga att fantisera och skapa mentala bilder.23 När det gällde litterär smak så 
föredrog man vad författarna kallar kompisböcker samt mysterieböcker, och en av 
de viktiga egenskaperna hos en bok var att det skulle hända mycket i den så att 

                                                
19 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 46-51.  
20 Wåhlin, K. & Asplund Carlsson, M. (1994) Barnens tre bibliotek: läsning av fiktionsböcker i slukaråldern, 
s. 63.  
21 Käll, E. (2008) Barn och bokmiljöer: en fallstudie av 9-12-åringars läsvanor, s. 71-73.  
22 Johansson, S. & Warén, E. (2005) Stöd läsutvecklingen! Barns reflexioner kring sin läsning och biblioteka-
riers uppfattning av barns läsning och utveckling, s. 48.  
23 Johansson, S. & Warén, E. (2005) Stöd läsutvecklingen! Barns reflexioner kring sin läsning och biblioteka-
riers uppfattning av barns läsning och utveckling, s. 49. 
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den inte blev tråkig. Även här konstateras att de vuxna i sitt bokförmedlande utgår 
från individen snarare än en mall för att främja läsutvecklingen.24  

Läslust och lättläst riktar sig främst mot lärare och pedagoger med tips och 
råd om hur man motiverar och uppehåller läslust hos barn under hela grundskole-
tiden. Flera av kapitelförfattarna tar upp saker som är intressanta även utanför 
detta syfte. Fylking skriver exempelvis om de olika stadierna i barnets läs- och 
skrivutveckling, som är grunden för varje människas läsförmåga och läsintresse 
och därför viktig att känna till. Norberg framhåller vikten av läsande förebilder i 
barn och ungas vardag, och framhåller särskilt manliga läsande förebilder åt poj-
karna. Ahlén skriver överskådligt om olika typer av lässvårigheter, samt hur lätt-
lästa böcker definieras.25  

Mary Dayton-Sakari och Ronald Jobe skriver i en artikel från 2003 om hur 
läsovilliga barn och ungdomar ratar skönlitteratur och fiktion, men att de (om man 
tar sig tid att fråga dem) gärna läser facklitteratur. De kopplar detta till att de läs-
ovilliga unga ofta har sina intressen grundade i handfasta saker, och att de hellre 
ägnar sig åt att lära sig om den egna världen än om påhittade personer och världar 
i böcker. Dessa ungdomars lässtil handlar mycket om att läsa lite här och lite där, 
inte nödvändigtvis ta kapitel i ordningsföljd, att botanisera i och ta till sig mycket 
spridd information snabbt. Facklitteraturens uppbyggnad och innehåll tillåter det 
på ett enkelt sätt, i stark kontrast med skönlitteraturen där det ofta handlar om att 
ta sig an en klump av text där läsningen inte blir så flexibel. Dayton-Sakari och 
Jobes poäng är att då facklitteraturens status nedvärderas och förbises i lässtun-
derna på skolor, så skapar det en känsla av utanförskap eller ointresse hos många 
barn och ungdomar, vilka sedan får stämpeln läsovilliga.26  

Samma erfarenhet tas upp i Jamie Watson och Jennifer Stencels artikel ”Rea-
ching reluctant readers with nonfiction” från 2005: författarna diskuterar sina erfa-
renheter kring läsovilliga barn och ungdomar, vilka hellre läser facklitteratur än 
skönlitteratur. De förklarar hur de unga läsarna ofta associerar läsning med sko-
lan, och att en följd av detta blir att skönlitteratur, den typ av litteratur som de får 
som uppgift av skolan att läsa, också förknippas med skolarbete. Att läsa facklitte-
ratur blir en tillflykt där man får ägna sig åt att läsa och lära sig om vad som in-
tresserar en, på samma sätt som skönlitteratur är eskapism för de som föredrar att 
läsa den. De nämner vikten av att ha uppdaterad facklitteratur tillgänglig för de 
unga, för att tillgodose de intressen som ligger i tiden. Detta är också viktigt för 

                                                
24 Johansson, S. & Warén, E. (2005) Stöd läsutvecklingen! Barns reflexioner kring sin läsning och biblioteka-
riers uppfattning av barns läsning och utveckling, s. 54-56, s. 67-68.  
25 Läslust och lättläst (2003) s. 26ff; s. 81ff; s. 190ff.  
26 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga. 
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att (som Dayton-Sakari och Jobe skriver) inte förmedla falsk eller gammal kun-
skap till den unga generationen.27  

Det finns också en magisteruppsats från 2006 i biblioteks- och informations-
vetenskap som behandlar barns förhållande till facklitteratur: Barn läser fakta-
böcker av Åsa Roswall och Charlotta Westerberg. De undersöker hur barn i 9-12-
årsåldern läser och har för syn på faktaböcker, för att balansera upp tidigare studi-
er som bara tagit i beaktande vuxna pedagogers åsikter kring detta. Här handlar 
det alltså om barn generellt, och inte just läsovilliga. Undersökningen visar att de 
intervjuade barnen inte bara läser faktaböcker i nytto- och informationssyften utan 
att läsandet också har en upplevelsefunktion samt fungerar som ren nöjesläsning. 
Barnens egen inställning till läsandet av faktaböcker vill Roswall och Westerberg 
härleda till den vuxna världen, framför allt lärare genom skolarbetet, biblioteket 
genom det utbud man väljer att ha, samt föräldrarna då de kan föra över sina in-
tressen till sina barn. Att barnens kompisar påverkar inställningen till faktaböcker 
och läsning uttrycks inte av de intervjuade, men Roswall och Westerberg föreslår 
ändå att detta skulle ske på ett omedvetet plan.28  

                                                
27 Watson, J. & Stencel, J. (2005) ”Reaching reluctant readers with nonfiction”, s. 8-9; Dayton-Sakari, M. & 
Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sidnummer ej tillgängliga. 
28 Roswall, Å. & Westerberg, C. (2006) Barn läser faktaböcker: en studie om hur några barn använder och 
uppfattar faktaboken, s. 61-63.  
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Bakgrundshistorik till barn- och ungdomsboken 

Nedan följer en redogörelse för barnbokens respektive ungdomsbokens historiska 
utveckling, som berör förändringar i trender när det gäller stil och genrer, ett av-
snitt som är till för att ge uppsatsens läsare bakgrundskunskap om ämnet.   

Om barnbokens historia 
De första egentliga barnböckerna (d v s de som medvetet hade barn som sin mål-
grupp) som trycktes i Sverige var Een sköön och härligh jungfrw speghel och En 
gyldenne book, om unga personers sedhers höffweligheet, publicerade 1591 re-
spektive 1592. De användes som pedagogiska verktyg i uppfostran av högadelns 
söner och döttrar. Böckernas syfte var att uppfostra och ge förhållningsregler, 
baserade på kristna dygder, kring hur barnen skulle leva och bete sig.29 Detta fort-
satte att vara målet med barnboksutgivningen fram till 1700-talet, då upplysning-
ens hyllning av kunskap och förnuft istället tog överhanden. Litteraturen blev 
världsligare och man ville lära barnen att använda sitt förnuft så att de skulle kun-
na leva upp till sina framtida funktioner i samhället. Populära blev även fabler och 
rese- och äventyrsskildringar, varav ingendera från början var sedda som barnlit-
teratur. Att böcker skrivna för vuxna i senare tid kommit att bli klassisk läsning 
för barn och ungdomar går igen ända fram till våra dagar, ett exempel är Jonathan 
Swifts Gullivers resor. Under 1700-talet skapades också de första barntidningarna.30  

Under romantikens framväxt under decennierna kring år 1800 förändrades sy-
nen på barnet, och därmed också barnlitteraturen. Romantikerna såg barnet som 
oskuldsfullt och ofördärvat, och genom sin fantasi hade barnet en kontakt med det 
gudomliga som den vuxna människan förlorat. Därför sattes störst värde på att 
barnet skulle få möjlighet att utveckla sin fantasi och sitt känsloliv. Det var inte 
längre vuxna pedagoger som skulle undervisa barnen, snarare kunde de äldre 
ibland lära sig av de yngre. Folksagor och nonsensberättelser blev på modet, hi-
storier ur det muntliga berättandet samlades in av bland andra bröderna Grimm, 
                                                
29 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 
26-27.  
30 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 26, 
s. 28-29. 
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och nya sagor skrevs, exempelvis av H C Andersen och Zacharias Topelius. 1800-
talet såg även utvecklingen av flick- och pojkboken, den förra fortfarande uppfost-
rande och fokuserad på känslolivet, den senare bestod av äventyrsberättelser fyll-
da av handling och fart. I grunden var barnböckernas önskan fortfarande att vara 
moraliserande. Önskan att lära ut gott uppförande och tron på exemplets makt gav 
upphov till sedelärande historier om barn som höll sig till dygder och andra som 
inte gjorde det och därför straffades på ibland makabra vis. Man trodde att läsaren 
skulle vilja bli som böckernas goda karaktärer, eller vilja undvika ödet som drab-
bade de olydiga.31  

Barnboksutgivningen var sparsam i Sverige under 1600- och 1700- talen. Cir-
ka 120 exemplar gavs ut under de två seklen. Först med upplysningen ökade pro-
duktionen. Under 1800-talet skedde två saker som också öppnade upp barnbokslä-
sandet för en större publik. Dels ökade läskunnigheten bland barn så att fler kunde 
ta del av det som skrevs. Dock var fortfarande barnen ur de breda lagren i samhäl-
let mer eller mindre uteslutna. Det andra som skedde var att man började ställa 
större stilistiska och litterära krav på barnens litteratur. Mot slutet av 1800-talet 
kom kritik om att bara barns liv i de högre klasserna skildrades, och oftast ganska 
oproblematiskt. Fattigdom fanns med som kontrast i bakgrunden. Som svar på 
detta kom Barnen ifrån Frostmofjället 1907.32  

Runt sekelskiftet 1900 fick Sverige en mer omfattande inhemsk produktion av 
barnlitteratur, efter att översättningar från utlandet länge dominerat. Genom tryck-
andet av billigare böcker, ofta i form av häften, och genom att involvera flera av 
den tidens främsta författare och illustratörer (som exempelvis Elsa Beskow, Sel-
ma Lagerlöf och Carl Larsson) skapade man en första glansperiod för den svenska 
barnboken. Denna höll i sig fram till första världskrigets utbrott. Mellan de två 
stora krigen infann sig en stiltje i barnboksutgivningen, dock kom nya impulser 
utomlands ifrån genom översättningar av bland andra Nalle Phu. Efter andra 
världskriget då välfärden ökade fick barnboken sin andra glansperiod. Samhälls-
stödet för barnkultur växte i samband med att grunden för välfärdssamhället lades, 
och utgivningen av barnböcker fördubblades. Språk, stil och ämnesval genomlev-
de en nydaning, likaså attityderna mot barn. 33  

Barnboken fortsatte att spegla förändringarna i samhället, och gör så än idag. 
Det postmoderna samhällets brist på stabilitet och mening är närvarande, liksom 
känslor av främlingskap och overklighet. Sammanblandning av genrer och en allt 
vagare gräns mellan vad som anses högt och lågt i kulturen är karaktäristiska drag. 

                                                
31 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 
29-31.  
32 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 27, 
s. 32-34. 
33 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 11, 
s. 33-36. 
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Barnboken verkar ha frigjort sig från den tvångsmässiga pedagogiken som länge 
färgade den.34  

Om ungdomsbokens historia 
Den moderna ungdomsboken, litteratur som av Lena Kåreland beskrivs som ”pro-
saverk utgivna och marknadsförda för unga människor”35, har sitt ursprung i tre 
olika litterära former: gamla tiders rådgivningslitteratur riktad till unga kvinnor, 
äventyrsromanen, och familjeromanen. Ur dessa utvecklades flick- respektive 
pojkboken. Flickboken fokuserade på livet i hemmet och psykologiska skildringar 
av karaktärerna, medan pojkboken levererade äventyr, där fokus låg på yttre hand-
ling. Precis som med barnboken så speglades i ungdomsboken de förväntningar 
samhället hade på de unga.36  

Ungdomslitteraturen kom att kritiseras redan under 1800-talet, men de mönst-
ren fortsatte följas fram till att det under 1930-talet började skrivas flickböcker 
med högre realism och verklighetsförankring. Efter andra världskriget nydanades 
ungdomsbokens värderingar genom Harry Kullmans Den svarta fläcken, som cen-
trerades kring lägre sociala grupper och ungdomsbrottslighet. Boken kallas den 
första svenska ungdomsromanen. Influenser kom från USA under 1950-talet, men 
först på 1960-talet skedde den verkligt stora förändringen. En särskild ungdoms-
kultur hade växt fram under dessa decennier, och könsrollsdebatten hade inletts. 
Den moderna ungdomsboken började medvetet vända sig till båda könen, och den 
blev allt mer inriktad på samhället och dess problem. 1970-talet präglades av en 
allt starkare vardagsrealism, författarna dröjde gärna vid de mörkare sidorna av 
livet och tillvaron, och en attityd växte fram om att ungdomars problem och miss-
anpassning berodde på samhället, miljön och de vuxna. Ungdomsböcker lästes 
inte bara av sin tänkta målgrupp, utan också av yngre, ända ner i tioårsåldern.37  

En reaktion kom förstås även på denna utveckling. En fantasyvåg svepte fram 
under 1980-talet, som svar på 70-talslitteraturens ensidiga pessimism. Existentiel-
la och religiösa frågor togs upp, liksom civilisationskritik. Det märktes ett allt 
större intresse för historia och myt. Realism och myt tvinnades samman, i exem-
pelvis Maria Gripes verk, med psykologiskt verklighetstrogna skildringar av var-
dagen hopvävda med drömmar och fantasier. De rent realistiska genrerna blev 

                                                
34 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 12, 
s. 36.  
35 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 
116. 
36 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 
116-117.  
37 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 
117-122. 
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mer mångtydiga och komplexa, med tonvikt på existentiella frågor. Författare som 
Ulf Stark blandade in humor och satir i samtidsrealismen för att lätta en aning på 
det tunga. Utvecklingen av detta fortsatte in på 1990-talet, där teman som omöjlig 
passion, förbjuden kärlek, homosexualitet, och känslan av övergivenhet behand-
lats. En estetisk nyorientering har skett, som har gjort gränsen mellan ungdoms-
bok och vuxenbok allt mer diffus. Under hela århundradet har också översättning-
ar spelat en stor roll för ungdomslitteraturen.38 

                                                
38 Kåreland, L. (2001) Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, s. 
122-131.  
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Syfte och frågeställning  

Denna uppsats strävar efter att belysa de attityder och föreställningar om böcker 
och läsning som media riktad direkt till barn och ungdomar förmedlar till sin mål-
grupp. Genom att använda kritisk diskursanalys är förhoppningen att kunna göra 
en koppling mellan läsförmedlingens diskursiva praktik och de sociokulturella 
strömningar som de är en del av. Målet för kritisk diskursanalys som metod är att 
genom att analysera diskurser i media i förlängningen kunna analysera samhälle-
liga diskurser och förändringar i dessa. Huvudsyftet med uppsatsen blir på så sätt 
att öka kunskapen kring vilka sociokulturella förändringar som påverkar barns och 
ungdomars inställning till läsande.  

Som empirisk grund för undersökningen har tidskriften Kamratposten valts, 
då den i varje nummer ägnar ett betydande utrymme åt förmedling och tips till 
sina läsare av aktuell barn- och ungdomskultur (däribland boktips), och har så 
gjort i många decennier. Sett till antalet prenumeranter, cirka 50 000 stycken, så är 
tidskriften populär bland Sveriges barn och ungdomar, och är också i det hänse-
endet en relevant källa.39 En kritisk diskursanalys har gjorts av tidskriftens läsför-
medlande texter, utifrån följande frågeställningar:  

Hur ser litteraturförmedlingen i Kamratposten ut och vilka litteraturgenrer för-
medlas genom boktipsen?  

Vad för typ av böcker, litterära genrer och författare lyfts fram i längre artiklar? 

Vilka åsikter och värderingar kring litteratur och läsning kan utläsas i det empiris-
ka materialet?  

Vilka vidare sociala praktiker kan diskurserna i det empiriska materialet kopplas 
till, och vilka sociokulturella förändringar är de en spegling av?  

                                                
39 Bonnier tidskrifters hemsida > Våra varumärken > Kamratposten.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Som nämnts i inledningen är en av mina främsta utgångspunkter för denna upp-
sats att människans uppfattning av identitet och mening skapas utifrån språkbruk. 
Denna idé härstammar från diskursteorin, och jag kommer i följande avsnitt att 
redogöra mer ingående för den. Jag har dock inte för avsikt att beskriva alla 
aspekter hos teoribildningen, utan fokuserar på de som har relevans för uppsatsen.  

Till att börja med så diskuteras begreppet ”diskurs”, samt de grunder som de 
olika formerna av diskursteori har gemensamt. Detta har två syften: dels för att ge 
de läsare som inte mött begreppet tidigare en chans att sätta sig in i det, dels för att 
klargöra vilken tolkning av begreppet som jag har använt mig av.  

Vidare beskrivs diskursteorin mer ingående, samt den gren av teoribildningen 
jag valt som ram för min analys, nämligen den kritiska diskursanalysen.  

Slutligen redogörs för den teori som används som komplement för att tolka 
resultaten från den kritiska diskursanalysen.  

Om begreppet diskurs  
Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Focault var den som först utarbe-
tade diskursanalysens teori och begrepp, och han utförde även en mängd under-
sökningar där han använde sig av den. Inspirationen tog han från poststrukturalis-
tiska idéer om att språket inte enbart är en spegling av verkligheten, utan att olika 
kunskapsregimer bestämmer vad som är sanning eller inte. 40 Sanningen är diskur-
sivt konstruerad, med vilket menas att den bestäms utifrån vilken diskurs som 
råder i ett givet socialt sammanhang. Enligt Winter Jørgensen och Philips tolkning 
av Focault är sanningen med stort S ingenting som det är möjligt att nå fram till, 
eftersom det inte går att ta en position utanför diskurserna. Focaults teori har se-
dan använts, kritiserats och utvecklats av andra diskursanalytiker.41  

Vad betyder då själva begreppet diskurs? Enkelt uttryckt så är en diskurs ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”42. Det är 
                                                
40 Kunskapsregimer definieras som ”reglerna för vad som över huvud taget kan sägas och vad som är helt 
otänkbart” (Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 19).  
41 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 15-22.  
42 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 7 (deras kursivering).  
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en tolkning av världen skapad ur ett specifikt socialt sammanhang, baserad i 
språkbruket hos de som ingår i detta sammanhang. Sammanhanget, den sociala 
kontexten, kan till exempel vara en arbetsplats, ett skolklassrum eller en idrotts-
arena. Diskursen definierar vad som är rätt respektive fel sätt att uttrycka sig och 
bete sig på i den sociala kontexten. Utövandet av en diskurs kallas för diskursiv 
praktik.43 Genom att människor följer diskursen så förstärks den, medan den för-
svagas då någon går utanför dess ramar eller bryter mot dem. Den sociala kontex-
ten kan och bör innehålla långt mer än en enda diskurs. Till exempel kan man på 
en arbetsplats använda en diskurs i fikarummet, och en annan i mötena med en 
viktig kund. Tillsammans benämns denna samling av olika diskurser i en social 
kontext för diskursordning.44  

Det är dock svårt att stanna vid en enkel förklaring av vad begreppet diskurs 
antyder. Det finns olika åsikter om definitionen av begreppet, och inte någon stör-
re enighet mellan de som försöker fastslå sin egen definition.45 Man kan dock in-
ringa en samling nyckelpremisser, som är grunden för de flesta av diskursanaly-
sens olika teoribildningar. För det första intar diskursteorin en kritisk inställning 
till objektiv och självklar kunskap. Människans världsbild är en produkt snarare 
än en definitiv eller omedelbar sanning. Världsbilden som produkt formas olika 
utifrån vårt sätt att kategorisera det vi möter. För det andra så är människor alltid 
präglade av historien och kulturen, vilket gör våra representationer av världen 
”historiskt och kulturellt specifika och kontingenta”46, alltså varken av nödvändig-
heten riktiga eller felaktiga. Därmed följer en antiessentialistisk syn på världen 
och människan: konstruktionen av identitet, kunskap, sociala relationer och så 
vidare, sker med hjälp av socialt och diskursivt handlande (d v s man följer eller 
bryter mot det som diskursen föreskriver), och av det följer att den sociala världen 
inte är given på förhand och att människor inte besitter stabila, genuina kvaliteter. 
Människan och den sociala världen formas, skapas och ändras utifrån diskursiv 
praktik. En tredje nyckelpremiss är sambandet mellan social interaktion och ska-
pandet av kunskap. Hela tiden interagerar människor med varandra för att skapa 
sanningar samt bekriga sådant man anser falskt. Den fjärde och sista premissen 
beaktar hur konstruktionen av kunskap står i förhållande till social handling, hur 
den socialt uppfattade sanningen kan ge faktiska sociala konsekvenser genom att 
den gör vissa handlingar normativa, och andra avvikande.47  

Utifrån detta kan man kanske göra tolkningen att diskursteoretiker anser att 
verkligheten inte skulle vara något som existerar eller har betydelse men det är ett 
missförstånd. Det existerar i diskursteorins ögon en social samt en fysisk verklig-
                                                
43 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 25.  
44 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 34. Exemplet är uppsats-
författarens eget.  
45 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 7.  
46 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 11 (deras kursivering). 
47 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 11-12.  
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het. Kunskap och identiteter är kontingenta i princip, men inte i konkreta situatio-
ner vilka oftast är oerhört begränsande för individen vad gäller val av identitet och 
mening. Likaså påverkar en texts egenskaper hur och i vilken utsträckning olika 
tolkningar av den kan förekomma. Poängen diskursteorin försöker föra fram är att 
tillträde till verkligheten alltid sker via en diskurs, ”[d]e fysiska objekten innehål-
ler inte själva någon betydelse, det är något som vi tillskriver dem”48, även om 
objekten är materiella faktum. Man får inte heller glömma att betydelser och re-
presentationer är nog så verkliga i sig.49 Forskarens roll i sammanhanget är att 
analysera själva diskursen, inte att försöka finna någon sorts ”verklighet” bakom 
dem. Genom analysen vill man försöka finna mönster i diskursiva skildringar av 
verkligheten, och undersöka vilka sociala konsekvenser som mönstren får.50  

Den kritiska diskursanalysen 
Den form av diskursteori som jag använder mig av i uppsatsens analysdel kallas 
för kritisk diskursanalys, vars främste utformare är Norman Fairclough, engelsk 
professor i lingvistik. Jag utgår ifrån hans bok Media discourse som lägger fram 
just kritisk diskursanalys som ett användbart verktyg för att analysera media och i 
förlängning samhället.  

En grundtanke för teoribildningen är att större förändringar i samhället och 
kulturen manifesterar sig i mediernas diskursiva praktik; media formas av samhäl-
let samtidigt som den spelar en viktig roll i spridandet av sociokulturella föränd-
ringar. Man bör i sin analys lägga uppmärksamhet på sådana förändringar. Fairc-
lough illustrerar med ett exempel som jag tycker det är värt att upprepa: språket 
som media använder sig av i exempelvis tevesändningar har under de senaste de-
cennierna blivit allt mer informellt och efterhärmande vardagliga samtal. En när-
mare undersökning ger vid handen att denna ”informalisering” inte bara pågår i 
media, utan i många andra offentliga sammanhang och att det är ett tecken på en 
allt mer flytande gräns mellan det publika och det privata. Förändringen i medias 
diskursiva praktik avspeglas alltså i samhället.51  

Kritisk diskursanalys är också av uppfattningen att diskurs och den sociala 
världen står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Till skillnad från Winter 
Jørgensen och Philips tolkning av diskursteori hos exempelvis Laclau så är enligt 
Fairclough diskursiv praktik inte det enda som påverkar social praktik, utan andra 
sociala praktiker som inte är bundna till diskurs spelar också in. Ett exempel på 

                                                
48 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 42.  
49 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 12, s. 15, s. 19, s. 23, s. 
42.  
50 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 28.  
51 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 33, s. 51.  
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sådana sociala praktiker kan vara ekonomiska logiker. I exemplet som gavs ovan 
så är alltså inte bara samhället påverkat av att media vill förhålla sig mer informel-
la i sitt språkbruk, utan media påverkas av skeenden i samhället som gör att de 
väljer en diskurs där språket ligger på en mer vardaglig nivå.  

I detta hänseende skiljer sig kritisk diskursanalys markant från annan diskurs-
teori, i det att den erkänner någon form av sanning utanför diskurserna. Det är ett 
faktum som lätt kan kritiseras av de som ser diskurs som endast konstituerande. Å 
andra sidan ger kritisk diskursanalys en möjlighet till att behandla analysresultat 
på ett mer konkret sätt än vad traditionell diskursteori tillåter, då den inte enbart 
nöjer sig med att analysera text och diskursiv praktik, utan även tar den sociala 
praktiken i beräkning. Det gör att resultaten inte rör sig på en lika hög nivå av 
abstraktion som i annan diskursteori. För att detta ska vara möjligt behöver dock 
den teoretiska apparaten kompletteras med andra teorier, förslagsvis sociokultu-
rella, som kan appliceras på undersökningsresultaten. Därtill begränsar sig kritisk 
diskursanalys, vars metoder har grunden i lingvistisk analys, till att omfatta under-
sökning av olika former av text (en term vars omfång definieras nedan). Man in-
tresserar sig till exempel inte så mycket för vardaglig, muntlig kommunikation 
och liknande, även om det också är en form av kommunikativ händelse.52  

Jag kommer nu i följande avsnitt redogöra för dessa teoretiska komplement, 
som jag hämtat ur postmodern och sociologisk teoribildning.  

The condition of immediacy  
John Tomlinson, engelsk professor i kultursociologi, introducerar i sin bok The 
culture of speed: the coming of immediacy begreppet ”immediacy”. Begreppet 
kan översättas som omedelbarhet och det är den översättningen jag valt att använ-
da i min uppsats. Termen som att beteckna den nya form av modernitet som 2000-
talet fört med sig (främst för industriländer) och som kännetecknas av sin starka 
koppling till teknik och elektroniska medier.  

Under 1800- och 1900-talen förankras de kulturella, sociala och ekonomiska 
värdena i en diskurs om hastighet, machine speed, som skapas av maskinernas 
tämjning av de begränsningar naturen lagt för människan. Genom industrialise-
ringen och det moderna samhällets allt snabbare tekniska utveckling kunde man 
söka överbrygga det gap som alltid funnits mellan ett begär, en idé eller en önskan 
och själva uppfyllandet av detta. Gapet har bestått i den tid det tagit att uppnå upp-
fyllandet, samt även de fysiska transportsträckor som skiljt människan ifrån målet, 
som exempelvis en varas leverans från en plats till en annan. I värderingsgrunden 
har det under denna tid av machine speed lagts stort värde på tankar om att göra 

                                                
52 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 70-72.  



 22 

skäl för sig, arbeta för att få det man strävar mot, samt en tro på framsteg som en 
stadigt uppåtgående utvecklingskurva.53 Omedelbarhet, menar Tomlinson, är slutet 
på denna kurva, både på så sätt att gapet nu har stängts och därför att begreppet i 
sig har tagit över machine speeds plats som konstituerande värdegrund. Omedel-
barhet ersätter inte machine speed helt och hållet, de överlappar ännu varandra, 
men det har tagit över rollen som kärnan för värderingar kring sociala värden, 
praktiker och individuella föreställningar.54 I vardagliga sociokulturella praktiker 
märks övergången till och påverkan av omedelbarhet exempelvis i förändring i 
förhållandet mellan arbete och fritid där de flyter samman tack vare persondatorns 
utbredning; i hur varor och handel förväntas finnas tillgängliga dygnet runt i och 
med e-handeln, och i att leveranstiden bör vara så snabb som möjligt; eller i be-
greppet multitasking som överförts från maskiner till människor och som fram-
hålls som något värt att syssla med.55  

Tomlinson definierar tre grundaspekter hos omedelbarhet. Det betecknar för 
det första ”ideas of a culture of instantaneity”56, det vill säga en kultur som är van 
vid omedelbar leverans, ständig tillgänglighet och ögonblicklig tillfredsställelse 
av begär, vilket stänger det ovan nämnda gapet ur ett temporalt perspektiv. Ar-
betstraditionerna i kulturen formas inte bara för att upprätthålla tempot, utan också 
för att höja det. För det andra finns där en känsla av kulturell närhet, ”a sense of 
directness”57. Det saknas en mellanhand i individens förhållande till upplevelsen 
av kulturen, vilket skapar krav på en hög kvalitet i leveransen av de kulturella 
upplevelserna. Genom denna avsaknad av mellanhand stängs det rumsliga gapet 
mellan begäret och uppfyllelsen. Den tredje aspekten är medias stora betydelse i 
den moderna kulturen. Denna aspekt behandlar dels tekniken och de digitala me-
diernas vikt för att en omdelbarhetskultur ska kunna existera, och dels paradoxen i 
att en kultur som präglas så oerhört starkt av en diskurs om avskaffandet av mel-
lanhänder i upplevelsen av den sociokulturella världen, är så beroende av den 
elektroniska mellanhand som tekniken ändå är.58  

Tomlinson vill även knyta sin diskussion om omedelbarhet-begreppet till so-
ciologen Zygmunt Baumans idéer om liquidity och lightness. Bauman särskiljer 
mellan moderniteten under 1800- och 1900-talen som koncentrerad till tunga ma-
skiner och industriell produktion där volym och storlek och den fysiska plats som 
detta tog i anspråk definierade makt och värde, och 2000-talets modernitet som en 
period där kapital och arbetskraft blir flytande (därav termen liquid modernity), 
där flexibilitet och adapterbarhet definierar både företagsvärlden och den enskilda 
individens karriär. Det blir en kontrast mellan tung, heavy, och lätt, light, moder-
                                                
53 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 14-44.  
54 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 89.  
55 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 72-73.  
56 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 74.  
57 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 74. 
58 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 74. 
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nitet. Mening ges i den lätta moderniteten till värderingar av rörlighet, flexibilitet 
och öppenhet inför förändringar, samt förmågan att kunna hantera det osäkra i 
förändring. Det är också så att rummets mening förlorar i värde: ”space may be 
traversed literally in ’no-time’”, skriver Bauman och fortsätter i nästa mening: 
”Space no more sets limits to action and its effects, and counts for little, or does 
not count at all.”59 Det Tomlinson gör är att lyfta fram senare uttalanden från 
Bauman om att termen light inte ska tolkas som att 2000-talets modernitet är lätt 
som i enkel eller utan ansträngning, och sedan själv föreslå att den betydelsen 
ändå på ett sätt kan tillämpas och att det är en viktig del i vad han vill förmedla 
med omedelbarhet. Han (Tomlinson) skriver att ansträngning, effort, och framför 
allt gemensam ansträngning har ”trollats bort” från vår föreställning om hur man 
uppnår det goda i livet, och att detta är en fundamental skillnad mellan omedel-
barhet och den tidigare kulturen som präglades av maskiner, hastighet och att göra 
en insats med sitt arbete. Ansträngningen har inte försvunnit på riktigt (vilket för-
klarar varför han benämner det som att vi trollat bort den) men den har bytt plats, 
antingen fysiskt till fabriker i utvecklingsländer eller på ett mer värderingsoriente-
rat plan där arbete förkläs eller portioneras ut som deltidsarbete eller aspekter av 
social och mellanmänsklig kompetens. Det har i en del fall även förvandlats till 
konsumtionspraktiker.60  

Vad som däremot har försvunnit, hävdar Tomlinson, är värdet av ansträng-
ning. Dels är detta försvinnande synligt i vår interaktion med ny kommunikations-
teknik som underlättar vår tillgång till den kulturella sfären, hur lätt vi kommer i 
kontakt med något genom användandet av skärm, tangentbord, mus, etcetera. Dels 
synliggörs det i vår tro på att produkter och tekniska förbättringar anländer i en 
oavbruten ström, allt billigare och mer tillgängligt, förvandlade från excess till 
någonting nödvändigt. Denna förändring i värdering av åtkomlighet är ett nyckel-
tema i teorin om omedelbarhet.61 Till skillnad från Bauman, vars syn är begränsad 
till det temporala samt ganska dyster då han belyser oron med att dessa värdering-
ar kommer att urvattna sakers intresse och betydelse, så vill Tomlinson se på ut-
vecklingen ur en mer generell vinkel och uppmärksamma och utvärdera både dess 
negativa och positiva aspekter.62  

En sista viktig sak att förstå med omedelbarhet är att teknik och media inte 
står i centrum för vad Tomlinsons teori vill undersöka, utan att de är delar i ett 
bredare spektrum av förändringar hos moderniteten, alltifrån globalisering till 
förändrad produktion och leverans till konsumtion till de nya orosmoln och pato-
logier dessa förändringar väcker. Förändringarna håller på att omdefiniera sättet 

                                                
59 Bauman, Z. (2000) Liquid modernity, s. 117.  
60 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 80.  
61 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 81.  
62 Bauman, Z. (2000) Liquid modernity, s. 120; Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of 
immediacy, s. 92.  
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människan lever och verkar på, ”including implications for shifts in our emotional 
and aesthetic sensibilities and perhaps the transformation of our ethical disposi-
tions and horizons.”63 Målet med teorin är att analysera om och ifall omedelbarhet 
förändrar ”routine assumptions and expectations about how life is to be lived, and 
what we may reasonably expect it to deliver.”64 I min uppsats kontext överförs 
detta på vad jag med hjälp av teorin om omedelbarhet kan utläsa hos barn och 
ungdomars sätt att se på läsning och hur diskurser om hastighet och omedelbarhet 
i samhället i stort på flera sätt tycks speglas i detta.  

Telemediatization och delivery 
Tomlinson inkluderar två begrepp i sin teori om omedelbarhet som är kopplade 
till media respektive konsumtion.  

Med termen telemediatization avser han de elektroniska media- och kommu-
nikationssystemens ökade betydelse för och inblandning i definierandet och upp-
levelsen av människans vardag. Enligt Tomlinson är det förmedlande av intryck 
till medvetandet som sker via elektroniska medier något unikt. Den tekniska ut-
vecklingen tillåter nu människor att interagera med media när, var och hur de vill. 
Flexibiliteten har lett till ett underminerande av tidigare traditioner i kontakten 
med elektronisk media. Förr skedde det kollektivt i högre grad, exempelvis i form 
av gemensamt tevetittande på kvällarna, medan man nu har möjlighet att anpassa 
användningen efter sin individuella dygnsrytm.65  

Delivery är en viktig del av the condition of immediacy. Med begreppet, som 
översätts till leverans, avser Tomlinson att beteckna hur konsumentens krav på 
marknaden har förflyttats från att handla om ”the simple amassing of possessions, 
to an emphasis on the speed of appropriation of commodities.”66 Förväntningen är 
att man som konsument ska få sin produkt levererad, medan själva ägandet och 
den förlängda tillfredsställelsen som produkten ger inte är det centrala. Till det hör 
också en föreställning av att marknaden hela tiden borde och kommer att förse oss 
med nya produkter. Enligt Tomlinson influeras människor till att ha föreställning-
ar genom både marknadens reklam och genom interaktionen med ”various techno-
logies of immediacy”67, det vill säga våra olika elektroniska medier, i vårt dagliga 
liv. En viktig sak att nämna är att denna förväntan på ständigt upprepad leverans 
åtföljs av en låg förväntan på kvalitén hos den levererade produkten. Det finns en 
vidspridd misstro mot att leveransen faktiskt ska ge tillfredsställelse, men trots det 
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64 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 75.  
65 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 94-95.  
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finns samtidigt kravet och förväntan på fortsatt leverans. Tomlinson uttrycker det 
som att människor förväntar sig att varorna ska vara funktionella, nyskapande 
eller roande, men att det inte finns någon förväntan på att de ska uppfylla våra dju-
pare önskningar och behov. Detta är dock inte något hinder för fortsatt konsumtion.68  

                                                
68 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 138f.  
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Källmaterial och metod 

I detta avsnitt belyses hur urval av empiriskt material har gjorts. Därefter fortsätter 
jag redogörelsen av den kritiska diskursanalysen, nu med fokus på hur den an-
vänds som metod. Avsnittet avslutas med en förklaring av hur jag har behandlat 
det empiriska materialet utifrån min metod.  

Urval och avgränsningar 
Syftet med min uppsats är som jag tidigare nämnt att undersöka vad för föreställ-
ningar om böcker och läsning som via medier kan påverka barn och ungdomar. 
Enligt de valda teoretiska utgångspunkterna så speglas samhällets förändringar av 
förändringar i dess media, och därför är media värdefull att undersöka för att bätt-
re förstå samhällsförändringar.69 Då uppsatsens analys fokuserar på barn och ung-
domar som undersökningsgrupp så faller det sig naturligt att som empiriskt mate-
rial välja media med just dessa som uttalad målgrupp. Mitt val har därför fallit på 
tidskriften Kamratposten.  

Kamratposten har anor tillbaka till slutet av 1800-talet, då tidskriften grunda-
des och utgavs under titeln Folkskolans Barntidning. Till en början innehöll den 
vare sig artiklar om eller riktade till barn, utan istället berättelser, pyssel och an-
nonser. Den upplevde en popularitet fram till sin grundare Stina Quints död 1924, 
då tidskriften stagnerade. 1950 bytte Folkskolans Barntidning namn till Kamrat-
posten och började fokusera mer på sina läsares vardag. Under 1970-talet började 
tidningen få en för dagens läsare igenkännbar form, med karaktäriserande tillägg 
under 80- och 90-talen i form av nyhetsbevakning och frågespalter som ”Kropp & 
Knopp”. År 2007 skedde en uppfräschning av Kamratposten, då den gjordes glan-
sigare och färgrikare till layouten, och utökades i längd och format. Man startade 
då också den egna hemsidan kpwebben.se.70 Kamratposten ges ut av Bonniers 
förlag med arton nummer per år. En upplaga trycks i skrivande stund i femtiotu-
sen exemplar.71  

                                                
69 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 52.  
70 Kamratpostens hemsida > Om KP > Berättelsen om KP.  
71 Bonnier tidskrifters hemsida > Våra varumärken > Kamratposten.  
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Jag har valt att använda Kamratposten från årgångarna 2009, som består av 17 
nummer, och 2010, som består av 18 nummer, som empiriskt material. Då uppsat-
sen började planeras innan årgång 2010 var komplett ingick först endast årgång 
2009 i det empiriska materialet. Nästföljande årgång lades sedan till i början av år 
2011 av två orsaker. Dels så bedömde jag materialet som inte helt tillräckligt; 
textmassan i sig var tillräcklig, men jag upplevde inte att den täckte en tillräckligt 
bred tidsperiod för att ge tillräcklig validitet åt undersökningen. Dels så togs chan-
sen att göra undersökningen mer aktuell genom att inkorporera även den senaste 
upplagan av tidskriften i källmaterialet. Det bör påpekas här att även om uppsat-
sens färdigställande dröjde till år 2012 så gjordes merparten av den empiriska un-
dersökningen under sommaren 2011 då årgången från 2010 fortfarande var den 
senaste kompletta årgången.  

Kritisk diskursanalys som metod 
När man använder kritisk diskursanalys som metod i en undersökning tar man 
hänsyn till två olika fokus: den kommunikativa händelsen samt diskursordningen. 
Fairclough är noga med att påpeka att dessa inte är varsin valbar väg att gå, utan att 
de är två kompletterande delar av samma undersökning som båda behöver beaktas.  

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell över en kommunikativ händelse.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Källa: Kusumowidagdo, G. et. al. (2003) I diskussion med folksjälen, s. 14.  

Fairclough definierar den kommunikativa händelsen som ett särskilt fall av språk-
bruk, där man både innefattar den som producerar texten och den som konsumerar 
texten. Fokus för analysen faller här på ett faktiskt ”ting”, det vill säga texten som 
undersöks. I min undersökning utgörs de kommunikativa händelserna av bokre-
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censioner samt längre artiklar om läsning, författare och böcker i Kamratposten. 
Tre delar eller dimensioner av den kommunikativa händelsen belyses (se Figur 1): 
texten, som analyseras utifrån sina lingvistiska egenskaper; den diskursiva prakti-
ken, det vill säga den institution som den kommunikativa händelsen är en del av; 
samt den sociala praktiken, den sociala domän som texten och den diskursiva 
praktiken är en del av. Den diskursiva praktiken är länken mellan texten och den 
sociala praktiken, då social praktik formar text genom att den formar den diskur-
siva praktiken, och tvärtom. Man kan också säga att den diskursiva praktiken bin-
der samman samhälle och kultur med diskurs, språk och text.72  

Som en länk mellan text och diskursiv praktik finns analys av textens grad av 
intertextualitet. Enligt Fairclough kan varje kommunikativ händelse ses som en 
kedja av texter som under inflytande från de olika deltagarna i produktionen (och i 
förlängningen även konsumtionen) av den utvecklas och nyttjar sedan tidigare 
etablerade diskurser, eller försöker bryta mot dessa. Det finns spår av fler utsagor, 
fler diskursiva praktiker, än textens egen i en kommunikativ händelse, och en vik-
tig del i analysen är att urskilja dessa olika utsagor och försöka se vem det är som 
talar i texten, och vad som bara återberättas genom talaren.73  

Inom en social domän finns sällan bara en diskurs utan istället existerar där en 
mängd diskurser vilka står i ett mer eller mindre skiftande förhållande till var-
andra. Diskursordning är benämningen på denna samling av diskurstyper, i vilka 
diskurser och genrer ingår. Med begreppet genre avses inom kritisk diskursanalys 
en typ av språkbruk som associeras med och bildar en del av en social praktik, 
exempelvis en intervju.74 När man analyserar diskursordningar undersöker man 
det generella istället för det specifika. Man tittar på diskursordningens inre struk-
tur, förhållandet mellan de diskurser och genrer som ingår i den. Man undersöker 
även dess yttre förhållande till andra diskursordningar som gränsar till den. En-
skilda diskurser och diskursiva praktiker behöver inte vara kopplade till endast en 
diskursordning eller institution, utan kan mycket väl förekomma i flera olika. Me-
diadiskurs kan influera och konstituera andra typer av diskurser som ur ett socialt 
perspektiv ligger nära den förstnämnda, likväl som att mediadiskurs kan formas 
av dessa.75 Men det finns också diskurser som står utanför genom att de har gjorts 
omöjliga av den rådande diskursen och därför uppfattas som orimliga. Samlings-
term för dessa diskurser är diskursivt fält, vilket är det som omger diskursordningen.76  

Några ord bör sägas om min roll som forskare som använder diskursanalysen. 
Jag står på intet sätt utanför diskurserna och det är inte heller möjligt för min stu-
die att avtäcka någon form av sanning som skulle ligga bakom de diskurser som 
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undersökningen definierar. Som tidigare nämnts så är min strävan som diskursteo-
retiker att spåra mönster i diskursiv praktik och språkbruk, och att utifrån det 
granska och ifrågasätta de ”sanningar” som den diskursiva praktiken söker skapa. 
I detta arbete måste jag som diskursteoretiker vara uppmärksam på mina egna 
fördomar och tolkningar, det vill säga vara uppmärksam på de diskurser som for-
mar min syn på tillvaron. En upprepad genomläsning och omläsning av det empi-
riska materialet är ett sätt att hantera detta på, då det tillåter mig att pröva mina 
intryck av texten och sätta dessa utanför mig själv i sådan utsträckning att diskur-
ser i materialet filtreras fram och står så opåverkade av mig som möjligt. Ett stän-
digt kritiskt förhållningssätt till mina tolkningar av texten är också nödvändigt och 
mycket användbart.77 

Hur det empiriska materialet har behandlats 
Det har i genomförandet av undersökningen varit min bedömning att endast de 
texter i Kamratposten som uttalat handlat om litteratur (med teman som läsning, 
böcker och författare) varit intressanta för min uppsats. Dels blir studien annars 
för omfattande och spretig för uppsatsens format. Dels så vill jag undvika alltför 
hög grad av abstraktion och tolkning i min analys, särskilt då den redan i sig är 
starkt beroende av mina tolkningar av materialet, vilket jag tror skulle bli fallet 
om jag fokuserade på mer än bara de uttalat litteraturorienterade artiklarna. 

De för min analys relevanta texterna är i Kamratposten huvudsakligen samla-
de under avsnittet Nöje, där de delar utrymme med musik, spel och film. Jag har i 
min läsning fokuserat på dessa sidor (vars uppbyggnad jag kommer att redovisa i 
analysen av den kommunikativa händelsen) men även blädderläst övriga sidor i 
varje tidskrift för att finna liknande texter. Allt som allt har 96 bokrecensioner och 
14 artiklar, utspridda över 32 nummer (nr 1/2009 – nr 17 2010), lästs och analyse-
rats utifrån mina frågeställningar. Genrer, betyg och författare har listats, samt 
även hur bokrecensionernas placering varit i förhållande till de övriga mediafor-
merna musik, film och spel. I ett par nummer förekommer inte några bokrecen-
sioner alls, då de istället ersatts av mer personliga tips från recensenterna om läs-
ning under sommaren eller böcker att önska sig till julen. Dessa varianter skiljer 
sig från recensionerna beträffande graden av kritik från skribenten gentemot litte-
raturen, men så är även fallet med de längre artiklar i materialet som tipsat om 
böcker utan att för den skull recensera dem. Därför har utsagor i dessa personliga 
tips tagits i beaktande på samma sätt som utsagor i resten av materialet och det 
görs inte åtskillnad på dem i uppsatsens undersökningsdel.  

                                                
77 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 28. 
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Jag har likaledes analyserat artiklarna som med ojämna mellanrum förekom-
mer i anslutning till bokrecensionerna, bland dessa cirka fyra författarintervjuer 
per år, utifrån mina frågeställningar.  

Då bokrecensionerna varit rikare på utsagor om litteratur och läsning så har de 
fått större utrymme än artiklarna i uppsatsens undersökningsdel och i diskussionen 
i allmänhet. Detta speglar dock mer resultatet av min textanalys snarare än ut-
gångspunkterna jag hade inför den. Initialt gavs samma tid och ansträngning till 
både recensioner och artiklar men vågskålen har sedan tippat till recensionernas 
fördel på grund av de resultat som analysen av båda textformerna gav (i ena fallet 
riklig, i andra fallet inte lika så).  

I vissa nummer publiceras läsarnas egna noveller, och i samband med dessa 
intervjuas den unga författaren om skrivandet av sin berättelse. Dessa noveller och 
tillhörande intervjuer skulle ha kunnat agera underlag för analysen, om man häv-
dar att vad en person tycker om att läsa och hur den ser på vad som är intressant 
läsning speglas i vad personen själv skriver om. Jag har dock sett detta resone-
mang som en lite för snäv utgångspunkt, särskilt i förhållande till de explicita 
åsikter om läsning och böcker som ges i övrigt material. Jag anser också att jag 
redan har haft tillräckligt material i form av recensionerna och artiklarna. Därför 
gjorde jag bedömningen att utelämna novelltexterna ur min undersökning.  

Själva undersökningens genomförande bestod i att först läsa det empiriska 
materialet upprepade gånger utifrån mina frågeställningar samt de premisser som 
utifrån den kritiska diskursanalysen lagts upp för uppsatsen. Under detta stadium 
låg undersökningens fokus i huvudsak på den dimension hos Faircloughs modell 
som behandlar själva texten som sådan, även om viss överlappning i tankar och 
resonemang med de övriga dimensionerna givetvis också skedde. Utifrån vad som 
framkom i textanalysen formades förslag på ett antal olika diskurser som sedan 
sattes i förhållande till den diskursiva samt den sociala praktiken för att argumen-
tera för deras giltighet i det empiriska materialet. Diskurserna diskuterades också i 
förhållande till den sociala praktiken och vad för vidare samhälleliga diskurser de 
kunde tänkas spegla. Slutligen gjordes ett försök att urskilja några av de spän-
ningar mellan diskursiva praktiker som återfanns i materialets diskursordning.  
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Undersökning och analys 

Min ursprungliga tanke var att lägga upp detta avsnitt tematiskt efter Faircloughs 
tredimensionella modell över en kommunikativ händelse, genom att redovisa text-
analysen och därefter den diskursiva samt den sociala praktiken. Under skrivan-
dets gång utkristalliserade sig dock ett mer dynamiskt upplägg.  

Undersökningsdelen inleds med en kortfattad redovisning av den diskursiva 
praktiken: hur Kamratposten och dess förlag själva beskriver sina mål och sitt 
syfte, hur tidningen distribueras och vilka läsare den vill nå, hur redaktionens 
sammansättning ser ut, samt försäljningsstatistik där denna stått att finna. Finare 
uttryckt är detta ett försök att redovisa den undersökta textens relation till den 
institutionella processen, de produktions- och konsumtionsprocesser som skapar 
den, tolkar den och ger den mening. Det blir ett avsnitt att senare återkomma till i 
den fortsatta diskussionen, och det är därför jag valt att lägga det först.  

Efter detta redovisas textanalysen av de kommunikativa händelserna, de bok-
recensioner och artiklar om litteratur som utgör det empiriska materialet. Dessa 
avsnitt utgör uppsatsens kärna, tillsammans med den påföljande diskussionen om 
social praktik som kommer som en konsekvens av textanalysen. Jag inleder med 
att redogöra för hur den kommunikativa händelsen ser ut, textens struktur och 
placering, samt lite om vad för typ av litteratur den framhäver. Analysen kan här 
främst ses som deskriptiv, beskrivande hur saker sägs i texten. Den följs av en 
tolkande del, där jag med hjälp av den kritiska diskursanalysen genomför en inter-
textualitetsanalys av materialet. I den fokuseras istället på vad som sägs.  

Slutligen definierar jag de diskurser som märks i materialet, och sätter dessa i 
ett större sammanhang genom att se på den sociala praktik som konstituerar och 
konstitueras av dem.  

Jag har i utdragen från det empiriska materialet valt att lägga referenser endast 
till faktiska citat, för att inte överbelasta notapparaten.  

Den diskursiva praktiken  
Kamratposten, oftast och på sitt eget initiativ förkortad som KP, är en svensk tid-
skrift som vänder sig explicit till barn och ungdomar mellan 8 och 14 år. Den ges 
ut av Bonnier Tidskrifter med 17-18 nummer per år och med ett omfång på cirka 
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44 sidor.78 Kamratposten grundades år 1892, då under namnet Folkskolans barn-
tidning och fick sitt nuvarande namn år 1950.79  

På förlagets hemsida beskrivs Kamratpostens affärsidé och syfte med orden 
”Alla behöver en egen tidning” och ”För barn – med barn – av proffs!”80 Tidning-
en har som mission att alla barn innan 12 års ålder ska ha kommit i kontakt med 
Kamratposten genom tidningen eller genom hemsidan.  

På sin hemsida kpwebben.se beskriver de sig själva på följande vis:  

I tidningen KP kan du läsa om allt som är viktigt i livet; från vänskap och kärlek till sport, 
nöje, nyheter, djur, idéer och tips, reportage, pyssel, klurigheter och roliga historier. Allt får 
plats! Stort och smått: Var slutar rymden? Hur blir man kär? Varför gäspar man? Och läsarna 
har en hel del att säga till om. Mycket av det som står i KP bygger på tips från våra läsare. I 
över 100 år har Kamratposten varit en vän för miljontals barn och unga. Och det ska vi fort-
sätta med!81  

Lite längre ner på samma sida säger de om sig själva att ”KP är en riktig - och 
viktig - tidning för barn och unga.”82 Även på Bonniers hemsida beskrivs tidning-
ens koncept som en tidning som är skapad just för att barn ska känna att de har en 
egen tidning, och att denna ska öka deras självkänsla och vara något att längta till 
inför varje nummer. KP beskrivs som ”[e]n tidning av hög journalistisk kvalité 
och med massor av underhållning. För både killar och tjejer.”83  

Fokus ligger alltså mycket starkt på ambitionen att finnas till för barn och 
unga, och att dessutom släppa in dem i själva produktionen av tidningen genom 
möjligheten till insändare i en rad olika forum (Kropp & Knopp, Prat & Svar, 
Svar på allt, samt Klotter å knas). Det finns även möjligheten att skriva till KP via 
ett formulär på hemsidan, och även att kontakta redaktionsmedlemmarna direkt 
via e-post och arbetstelefon. Detta har inte alltid varit fallet, som förhoppningsvis 
framgick i den korta historiken om KP tidigare i uppsatsen, utan tidningen har 
gradvis rört sig mot en allt mer inkluderande relation med sina läsare genom att ge 
deras insändare mer och mer utrymme, och även erbjuda möjligheten att påverka 
de ämnen som tas upp i tidningen.84   

Kamratposten lever upp till sitt uttalande om att allt får plats i tidningen. Man 
fokuserar i sina artiklar och återkommande inslag på en mängd områden. Diskus-
sion kring starka känslor är ett huvudtema, liksom diskussion kring och möjlighe-
ten att få svar på frågor kring kropp, sexualitet, relationer till familj och vänner, 
och kärlek. Även här sträcker man ut en hand med orden ”frågor som du inte vå-

                                                
78 Nuvarande notering på förlagets hemsida är 18 nr/år. Dock består mitt källmaterial av 17 nr/år samt under 
2010 ett 18:e specialnummer.  
79 Kamratpostens hemsida > Om KP > Berättelsen om KP.  
80 Bonnier Tidskrifters hemsida > Våra varumärken > Kamratposten. 
81 Kamratpostens hemsida > Om KP.  
82 Kamratpostens hemsida > Om KP. 
83 Bonnier Tidskrifters hemsida > Våra varumärken > Kamratposten. 
84 Kamratpostens hemsida > Om KP > Berättelsen om KP.  
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gar ställa någon annanstans.”85 Ämnena behandlas i frågespalter och i artiklar och 
reportage. Ett annat huvudtema är samtidsbevakning via reportage om unga män-
niskors vardag, såväl i Sverige som utanför riket. Vetenskap fokuseras på i insla-
gen Vetenskap & Fakta och Svar på allt, det senare ännu en frågespalt för läsarna. 
Ett tredje fokus är barn- och ungdomskultur. Man skriver om skådespelare, sport-
stjärnor och artister och recenserar och betygsätter de senaste filmerna, skivorna, 
böckerna och dator- och tevespelen. Recensionerna varierar i omdöme och är ofta 
kritiska. Som ett fjärde fokus för Kamratpostens innehåll finns underhållning i 
form av läsning och pyssel. Man publicerar både läsarnas egna noveller och serier, 
samt deckargåta i novellform och serier inköpta av Kamratposten, just nu bland 
annat den franska serien Lou (tidigare har exempelvis förekommit de svenska 
serierna Eva och Adam och Familjeliv).   

Kamratposten finns inte listad på Tidningsstatistik.se och därför är det svårt 
att få fram exakta siffror om omsättning och upplaga. Utgår man från Bonniers 
hemsida så listar de dock i en sammanfattning av sitt bokslut för 2010 Kamratpos-
ten som en av de tidskrifter som gjort särskilt positiva resultat under året.86 Kam-
ratpostens upplaga uppges av Bonnier vara 50 000 exemplar per nummer. Uppla-
gan säljs endast genom prenumeration.  

Kamratpostens chefredaktör är för närvarande Lukas Björkman, och redaktio-
nen består förutom honom av nio medarbetare varav sju är kvinnor. Som nämns i 
min undersökning av den kommunikativa händelsen så skrivs också delar av tid-
ningens redaktionella innehåll (det vill säga det som inte är insändare och läsarno-
veller) av barn och ungdomar. Detta sker i recensionspanelerna på nöjessidorna.  

Den kommunikativa händelsen: texten 
I min uppsats har jag främst intresserat mig för två typer av kommunikativa hän-
delser (fall av språkbruk) i mitt källmaterial: Kamratpostens bokrecensioner samt 
längre artiklar på temat litteratur. Jag kommer här att presentera resultaten från 
undersökningen utifrån mina två första frågeställningar:  

Hur ser litteraturförmedlingen i Kamratposten ut och vilka litteraturgenrer för-
medlas genom boktipsen? 

Vad för typ av böcker, litterära genrer och författare lyfts fram i längre artiklar? 

                                                
85 Kamratpostens hemsida > Om KP.  
86 Bonnier Tidskrifters hemsida > Pressinfo > Nyhetsarkiv > Om Bonnier Tidskrifters bokslut 2010 [publice-
rad 1 mars 2011, numera är hemsidan omgjord och sammanfattningen borttagen].  
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Jag går först igenom de olika texttypernas utseende, för att sedan redovisa vilka 
litterära genrer och författare som tas upp i texterna. Jag kommer att samla citat 
från materialet i större block när det förekommer många i taget som syftar till att 
ge liknande exempel, detta för översiktlighetens skull, och för att tillåta den som 
läser uppsatsen att lättare kunna hantera texten.  

Bokrecensionerna i Kamratposten förekommer tre och tre i vart och ett av 
numren. De samlas under rubriken Nöje, fyra sidor som fokuserar på film, böcker, 
musik och spel. De fyra underhållningskategorierna har varsin ”panel”, en ruta 
som innehåller tre stycken recensioner. Som jag nämnde i metodavsnittet ser kri-
tisk diskursanalys i Faircloughs skepnad inte enbart till den tryckta texten, utan 
även till all sorts semiotik. Därför ger jag här en kort redogörelse för ”panelens” 
övergripande utseende, innan vi går på den faktiska tryckta texten. Var och en av 
recensionerna är cirka sextio till nittio ord lång, så det är alltså oerhört komprime-
rade texter det är frågan om. Varje text har en rubrik där betyg, titel och författare 
anges, och de avslutas med namnet på recensenten. De tre recensenterna presente-
ras med foto, fullständigt namn samt ålder och varje text åtföljs av en liten bild av 
bokens framsida. Till varje bok ges betyg i form av Kamratpostenloggor, med fem 
stycken som det högsta och ett överkryssat som det lägsta.  

Själva den skrivna texten är i majoriteten av recensionerna uppdelad i två te-
matiskt skilda stycken. I första stycket redovisas bokens handling och i andra 
stycket ges ett omdöme av boken. Styckena kan skiljas åt med ny rad, men de kan 
lika gärna förekomma utan detta. Det förekommer även en del texter där styckena 
är tre istället för två, men den tematiska uppdelningen kvarstår. Jag har räknat 
med att många av variationerna i styckeindelning handlar om försök till utnyttjan-
de av Bokpanelens oerhört sparsamma utrymme. Därför har jag främst fokuserat 
på den tematiska styckeindelningen. Den gängse strukturen är dock tydlig: hand-
ling först, omdöme sen. 

Jag upptäckte under analysen att det som är mest intressant för min uppsats, 
värderingarna kring litteratur och läsning, ej oväntat oftast förekom i omdömesde-
len och inte enkelt kunde skönjas i den beskrivande delen. Jag vill ändå försöka ge 
en bild av hur den beskrivande delen generellt sett ser ut. Fokus ligger där på bo-
kens handling, men beskriver i vissa fall även kortfattat protagonistens känsloliv. 
Recensionen inleds med att klargöra utgångsläget i berättelsen:  

”Uppfinnaren Doktor Proktor försöker att uppfinna ett pulver som får folk att sluta prutta.” 
 
”Det är sommarlov och Nora ska vara hos sin mammas kompis på landet.” 
 
”Tally lever ett tryggt liv med sina två fastrar i London.”87 

                                                
87 Kamratposten nr 11/2009, s.33; nr 11/2009, s. 33; nr 1/2010, s. 35.  
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Efter detta introduceras någon sorts konflikt: ”Nora tror att det ska bli tråkigt men 
det blir precis tvärtom. I det grå ödehuset händer mystiska saker.”88 Konflikten 
eller det som driver handlingen kan också introduceras redan i första meningen: 
”Vildas pappa kommer inte hem till hennes födelsedag från sitt jobb som repor-
ter.”89 Efter att händelseutvecklingen gjorts tydlig och stegrats, kommer något som 
jag under min undersökning för enkelhetens skulle döpte till aptitretare, en me-
ning som avslutar den beskrivande delen i ett försök att hålla läsaren av recensio-
nen på halster och kanske väcka en lust att ta del av hela berättelsen. Aptitretaren 
kan bland annat se ut på följande sätt:  

”Då får Amanda en fantastisk idé…” 
 
”Men det verkar finnas en mörk sida hos Anton, och vad har han för relation till sina för-

äldrar egentligen?” 
 
”Äventyret övergår i allvar då soldaten visar sig vara ledare för en grupp som vill störta 

kungen.” 
 
”Istället fick han en ödla som visar sig ha oanade krafter… Resten får ni läsa själva!”90 

Just aptitretarna varierar dock starkt, och förekommer endast med en knapp majo-
ritet. Det kan till exempel också vara så att man i texten låter ana en lösning på 
problemet, som i fallet med Doktor Proktors märkliga pulver som håller på att 
stjälas: ”Doktorn får hjälp av 10-åringarna Lise och Bulle.”91  

Recensionens andra hälft, omdömesdelen, har en inre struktur som varierar 
från recensent till recensent. Vad som sägs här kommer att behandlas i nästa av-
snitt när jag gör en djupare textanalys. Hur det sägs är tämligen varierande. I 
många texter kan omdömet vara mycket kort och koncist: ”Boken var tyvärr en av 
de sämsta jag har läst. Personerna kändes inte alls verkliga.”, ”Jag tycker att bo-
ken var riktigt bra. Fast den tar upp svåra ämnen är språket flytande och lätt att 
förstå.”92 Det kan också vara längre och mer utvecklade omdömen. I många recen-
sioner problematiserar recensenten kring sin uppfattning om boken och sin egen 
smak, och försöker ge fler sidor av det hela än bara en:  

”Den här boken har den där läskiga känslan som gör att man bara vill läsa vidare. Tyvärr är 
den lite för rörig. Man hoppar från ett ställe till ett annat hela tiden.”  

 
”Jag har trott att jag inte gillar historiska berättelser. Men den här boken är en riktig pär-

la.”93  

                                                
88 Kamratposten nr 11/2009, s.33.  
89 Kamratposten nr 1/2010, s. 35. 
90 Kamratposten nr 1/2009, s. 34; nr 1/2009, s. 34; nr 15/2009, s. 31; nr 14/2010, s. 34. 
91 Kamratposten nr 11/2009, s.33.  
92 Kamratposten nr 15/2009, s. 31; nr 16/2009, s. 35.  
93 Kamratposten nr 16/2010, s. 32; nr 15/2009, s. 31.  
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Det finns en hel del avvikelser från modellen beskrivning–omdöme, men inte till-
räckligt många för att bryta mönstret. De tydligaste varianterna är när recensenten 
bedömer boken genomgående genom hela recensionen. Dessa texter ger också 
oftast en större inblick i vad recensenten tycker och tänker kring boken, och visar 
upp en utvecklad kritisk förmåga både mot den lästa litteraturen och mot egna 
eller andras omdömen. Jag har tänkt ta upp ett par tydliga exempel, men det har 
gått att finna fler än dessa. Vid flera tillfällen leder någon form av missnöje till att 
recensionen får ett annorlunda utseende:  

”Boken ska passa 9–12-åringar [recensenten själv är 11], men det gör den inte. Om du gillar 
djur kommer du garanterat att gråta. En elak man slår sin hund, plågar katter, jagar andra djur 
med bössa och gillrar en fälla för flodens alligator.  

   Tack och lov har berättelsen ett gott slut och det goda segrar över det onda. Ett stort plus 
också för bokens teckningar som är mycket fina. Boken har fått pris i USA, men jag antar att 
det är vuxna som delar ut priset. Den här boken kan jag bara rekommendera till hårdhudade 
vuxna som gillar ’fint språk’ och segdragna historier.”94 

Det är uppenbart vad som upprör recensenten här: bokens innehåll. Men även 
andras omdöme och prisande av boken sporrar en del kritik, och texten kan be-
traktas som ett sorts motinlägg mot dessa omdömen. Texten innehåller också en 
åldersdikotomi, barn gentemot vuxna, och kan betraktas som ett motinlägg mot 
just de vuxnas omdöme. Strukturellt sett är omdöme och beskrivning sammanflä-
tat på ett sätt som starkt skiljer sig från det generella mönster jag beskrivit, och är 
en av få, om inte den enda, av recensionerna som avslöjar något konkret om hand-
lingens slut. Recensenten ser också till de saker som faktiskt var bra, som bokens 
teckningar, vilket ger mer djup åt omdömet. 

Andra gånger flätar recensenten ihop beskrivning och omdöme av mer oklara 
anledningar:  

”Joy är en tjej på 11 eller 12 år vars mamma precis har dött. I början av boken får alla i klas-
sen privata skrivböcker och det är i den skrivboken som Joy skriver resten av boken. Berättel-
sen är ganska sorglig, för Joys pappa Gregor dricker mycket också. Boken är ganska kort (läs-
te ut den på en dag), men jag tycker ändå den är läsvärd, för handlingen är faktiskt jättebra!”95 

Förmedlaren talar här om för mottagaren på ett lite mer naturligt och mindre 
strukturerat vis hur boken upplevdes. En av de meningar som gör detta allra tydli-
gast är upplysningen om hur lång tid det tog för recensenten att läsa ut boken, 
nämnt i förbigående i en sorts vardaglig ton.  

Ett tredje fall då texten får ett annorlunda utseende är de gånger då en novell-
samling recenseras, och recensenten måste förhålla sig till samlingen som sådan.96  

                                                
94 Kamratposten nr 8/2009, s. 35.  
95 Kamratposten nr 6/2010, s. 31.  
96 Sker exempelvis i Kamratposten nr 3/2010, s. 31.  
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De längre artiklarna om böcker och läsning går huvudsakligen att sortera i två 
kategorier: reportage och författarintervju. Sex reportage på temat läsning före-
kommer i årgångarna 2009-2010, samt åtta författarintervjuer. Alla texter är 
skrivna av Katarina Schück, reporter på Kamratposten.  

Båda artikeltyperna ges en sidas utrymme, utom vid två tillfällen då ett helt 
uppslag ägnas åt varsitt av reportagen. I samtliga fall utom ett delar de även sidut-
rymmet med Bokpanelen. Det enda undantaget är ett reportage som förekommer 
utanför nöjessidorna, i vilken hela sidan ges som utrymme åt artikeln. Reportagen 
varierar i utseende, men de består allt som oftast av rubrik, ingress och själva arti-
keltexten följande på det. Samtliga förekommer med en eller flera bilder. Repor-
tagen är antingen tester eller recensioner med läsanknytning (läsplatta och Ste-
phanie Meyers senaste bok), eller så handlar det om en KP-läsares förhållande till 
böcker (exempelvis om 11-åriga Matilda som har en bokblogg). De barn och ung-
domar som förekommer i artiklarna är motiv för bilderna. Ett undantag finns även 
här, och det är en boktipsartikel där samma medlem ur redaktionen som skriver de 
längre artiklarna tipsar om äldre böcker utifrån de moderna favoriter Kamratpos-
tens läsare har nu och kanske tröttnat på (ett exempel är att prova på Ture Sventon 
om man tycker om böckerna om LasseMajas detektivbyrå). I den artikeln består 
bilderna av de äldre böckernas bokomslag, och tipsen är lagda i olikfärgade rutor. 
I alla de övriga reportagen förekommer små faktarutor som ger bakgrundsinfor-
mation till artikelns ämne, personfakta eller annan information som är intressant 
men som inte förekommer i den reguljära texten. Själva reportagen har formen av 
intervjuer med den person som förekommer i texten, så även vid recensionen där 
recensenten intervjuas om boken och sitt intryck av den. I testet av läsplattan åter-
ges recensentens intryck i en intilliggande ”faktaruta”, medan själva artikeln be-
rättar vad en läsplatta är och hur den testades.  

Författarintervjuerna liknar på många sätt reportagen. Deras uppbyggnad ser 
ut på samma sätt med rubrik, ibland underrubrik, samt ingress och brödtext. Vid 
några tillfällen förekommer en ruta som ”annonserar” information för läsaren om 
något annat som förekommer i Kamratposten och som är relevant för artikeln (ex-
empelvis har en intervju med Sara Kadefors en tillhörande ruta där man annonse-
rar för en novell som hon skrivit enbart för Kamratposten och som kommer i ett 
framtida nummer).97 En bild på författaren ges alltid, samt en bild på omslaget till 
en av deras aktuella böcker. Texterna har formen av rena intervjuer, ofta men inte 
alltid med en inledning (efter ingressen).  

Jag har tänkt avsluta avsnittet om den kommunikativa händelsen med att gå 
igenom de litteraturgenrer som förmedlas via bokrecensionerna, men först vill jag 
säga något om Bokpanelens placering i förhållande till de övriga tre nöjesmedier-

                                                
97 För att förtydliga, det är KP som hänvisar till ett framtida inslag i sin tidskrift, det har ingenting att göra 
med en reklamplats som någon köpt in sig på. Reklam förekommer ej i Kamratposten.  
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na. Mitt syfte är här inte att ställa de olika medierna mot varandra utan att illustre-
ra värderingar kring bokmediets betydelse. Från nummer till nummer så flyttas de 
fyra recensionspanelerna runt inom avsnittet Nöje i Kamratposten. Man väljer 
också att på det övriga sidutrymmet under Nöje lyfta fram ett par av nöjesmedier-
na i längre artiklar. Med stöd i Faircloughs idé om att text även omfattar alla se-
miotiska uttryck i en kommunikativ händelse, så anser jag att värderingar kring litte-
ratur går att skönja i det sätt som Bokpanelen och de andra panelerna positioneras.98 
Jag vill också uppmärksamma i vilken utsträckning som längre artiklar kring de 
fyra nöjesmedierna förekommer. 

Dock är det viktigt att poängtera att jag vid ett sådant antagande utgår ifrån att 
det finns en outtalad hierarkisk ordning som panelerna kan förekomma i, att denna 
hierarki bygger på vilken ordning de fyra panelerna förekommer i Nöjesavsnittet, 
och därmed vilken som har störst möjlighet att läsas först. För som tidigare 
nämnts har läsaren valet att kringgå den ”kategorisering” som tidskriften lägger 
fram för henne eller honom, genom blädderläsning eller genom att välja att läsa de 
sista sidorna först.  

I de 34 nummer som utgör mitt empiriska material förekommer filmpanelen 
på första sidan flest gånger. Särskilt tydligt är det under 2010 där den ligger först 
av panelerna 11 gånger av 16. Musikpanelen är den som är näst mest förekom-
mande på första sidan, medan bokpanelen och spelpanelen alternerar mellan 
andra, tredje och fjärde sidan, och bara ibland syns på första sidan. Dock ska på-
pekas att de fyra sidorna består av två uppslag, och att bokpanelen här går före 
spelpanelen med en ganska god marginal när det gäller förekomst på första upp-
slaget. Sett över de två årgångarna förekommer bokpanelen jämnt fördelat (unge-
fär 9 gånger per sida) över Nöjes andra, tredje och fjärde sida, men bara 4 gånger 
på dess första sida. Den panel vars mönster är mest ojämnt är spelpanelen. När det 
gäller längre artiklar om musik, film(och teve), böcker, samt spel är det musikar-
tiklar som dominerar fullständigt. Dessa förekommer i 27 av de 34 numren. Film 
är nummer två med 22 artiklar, spel har 15 artiklar i de två årgångarna och böcker 
14 stycken. Nämnvärt är också att spelpanelen ibland får stryka på foten helt och 
hållet när utrymme behövs till längre artiklar om annan media.  

Nu till den sista delen av detta avsnitt, nämligen redovisningen av svaren på 
frågan om vilka litterära genrer som förmedlas i KP:s recensioner. I detta sam-
manhang avser jag med genre den mer allmängiltiga betydelsen (och alltså inte 
Faircloughs variant av begreppet som används på andra håll i uppsatsen): en typ 
av berättande inom underhållningskultur, som exempelvis drama eller satir.  

Endast skönlitteratur recenseras i Kamratposten, och den tar i sin tur formerna 
roman, novellsamling och seriebok (där romanen är den absolut mest förekom-

                                                
98 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 58.  
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mande).99 Jag har under undersökningens gång sammanställt statistik på vilka gen-
rer som har recenserats i bokpanelen, och oftast behövt kategorisera böckerna 
utifrån eget godtycke då genretillhörighet sällan skrivs ut explicit. Jag har i dessa 
försök till kategorisering helt utgått ifrån vad som sagts i den enskilda recensio-
nen, och vilka egenskaper hos boken som recensenten framhållit. Jag har alltså så 
långt det varit möjligt ”låtit” recensenterna genrebestämma böckerna åt mig. 
Därmed inte sagt att det har varit enkelt att göra detta; i flera fall har jag tvekat 
mellan två eller flera genrer och har då försökt få grepp om den huvudsakliga 
känslan i recensionens beskrivning. Anledningen till att jag inte vänt mig till nå-
gon annan källa för genrebestämning är för att det är genreuppfattningen i mitt 
källmaterial som är det intressanta, inte den ”officiella” bestämmelsen av vilken 
genre en bok tillhör.  

Den enda genre som återkommande nämns vid namn är fantasy. Vid ett flertal 
tillfällen har olika sorters böcker beskrivits likna deckare, men aldrig explicit utta-
lats tillhöra en sådan genre. Därför finns inte deckare med bland mina genrer, utan 
jag har istället lagt dessa och andra titlar i genren spänning. De böcker som inte 
passat in under fantasy på grund av att de utspelat sig i vår värld men ändå varit 
äventyrslika berättelser har jag helt enkelt kategoriserat som äventyr. Rysare 
nämns också, men eftersom dessa har innehållt övernaturligheter som inte i första 
hand går att sortera in under fantasy så har jag samlat dem i genren övernaturligt 
(där mer än bara rysare ingår) för att göra antalet genrer hanterbara.  

Av liknande anledning har genren kärlek/vänskap uppstått, då dessa likartade 
och ofta sammantvinnade teman har varit svåra att urskilja från varandra. När det 
gäller genren realism har jag utgått ifrån premissen att inkludera sådant som be-
handlar den samtida människans vardag utan några inslag som i recensionen 
framhålls tillräckligt starkt för att inkludera det under kärlek/vänskap. Spänning, 
humor och kärlek kan självklart förekomma i dem, men när de inte utmålas av 
recensenten som det centrala temat så har jag valt att inte heller göra det. Humor 
är på liknande sätt bestämd utifrån recensenternas utsagor om att boken först och 
främst skulle syfta till att få läsaren att skratta.  

Under övrigt samlas genrerna sport, djur och historiskt, vilka var de tre mest 
sporadiskt förekommande vilka inte bildat ett tillräckligt omfattande mönster för 
att analyseras. Kriterierna för medlemskap i någon av dessa tre kategorier bör te 
sig ganska självklara.  

Jag har sammanställt statistik kring antalet genrer i Kamratpostens litteratur-
förmedling i följande diagram:  

 

                                                
99 I serieboken blandas vanlig text med teckningar och pratbubblor, det är alltså inte frågan om en serietid-
ning. Se exempelvis Johan Unenges Mitt extra liv.  
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Figur 2.1 Fördelning av skönlitterära genrer i Kamratposten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: uppsatsförfattarens egen undersökning.  

Figur 2.2 Fördelning av skönlitterära genrer i Kamratposten (forts.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: uppsatsförfattarens egen undersökning.   

Som synes i diagrammen är det fyra genrer som dominerar med över tio recense-
rade böcker var under årgångarna 2009 och 2010: realism, spänning, fantasy och 
kärlek/vänskap. Spänning är den jämnast förekommande genren, och att en bok 
varit spännande är, som vi ska titta närmre på i kommande avsnitt, en av de allra 
vanligaste positiva anmärkningarna som förekommer bland recensenterna. Genren 
realism är så omfattande delvis beroende på att så pass mycket av den recenserade 
litteraturen passat in där när jag genrebestämt böckerna. Att fantasy är en starkt 
förekommande genre kommer kanske inte som någon överraskning efter nollnoll-
talets stora fantasyvåg med Harry Potter-böckerna, Twilightsagan och Lord of the 
Rings-filmerna i spetsen. Kanske är det samma effekt som kan skönjas i genren 
övernaturligt.  
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Antalet recensioner av fantasy och realism sjunker under 2010, liksom över-
naturligt. Där får istället kärlek/vänskap, äventyr och humor ett starkt uppsving. 
Spänning är jämnstark under hela den undersökta perioden.  

Vilka litterära genrer och författare ges då utrymme i de längre artiklarna? 
Här är antalet genrer mycket lägre än i bokrecensionerna, och genretyperna är 
också mycket beroende av ifall den kommunikativa händelsen är ett reportage 
eller en författarintervju. Fantasy är starkt förekommande i reportagen, och nämns 
fem gånger i de sex artiklarna. Den enda verkliga bokrecensionen bland de längre 
artiklarna är en recension av Stephanie Meyers (Twilightsagan) nya bok, Genom 
dina ögon.100 Det är fullt tänkbart att den starka förekomsten av fantasy i artiklarna 
speglar läsarnas föredragna smak (se detta avsnitts sista stycke) på samma sätt 
som genrens starka närvaro bland bokrecensionerna gjorde. Övriga genrer är en 
historisk bok, manga (även här förekommer Twilightsagan, som tecknad serie), 
samt tre ungdomsklassiker i form av Ture Sventon-serien, Djungelboken, och Kal-
le och chokladfabriken.101 I författarintervjuerna intervjuas endast svenska författa-
re, fem kvinnliga och två manliga. En bok eller bokserie framhålls i varje artikel, 
och sex av dem äger sett utifrån artikeln främst element ur genren vänskap/kärlek. 
Denna genre blandas i flera fall upp med realism, humor eller övernaturligt. En-
dast en av böckerna får intrycket av att endast tillhöra en genre, övernaturligt. Just 
i författarintervjuerna finns alltså en långt snävare genreflora än i de övriga typer-
na av kommunikativa händelser.102  

I Kamratpostens egen beskrivning av sig själva sägs bland annat att ”Kamrat-
posten är tidningen där barnen känner igen sig”103 och att ”läsarna har en hel del 
att säga till om. Mycket av det som står i KP bygger på tips från våra läsare.”104 
Antalet genrer i bokrecensionerna speglar detta uttalande i och med att man ge-
nom variationsrikedom ger en vid grupp läsare möjligheten att känna igen sig, och 
speglar även forskning som säger att barns läsval är spridda över ett stort antal 
litterära genrer.105 Dock är det tydligt att vissa litteraturgenrer prioriteras starkt 
gentemot de övriga, vilket skulle kunna härledas ur det andra uttalandet, att man 
lyssnar på tips från sina läsare och att dessa tips ofta skulle likna varandra.  

                                                
100 Kamratposten nr 14/2009, s. 35.  
101 Kamratposten nr 11/2010, s. 34; nr 6/2009, s. 33.  
102 Eftersom detta är en väldigt generell diskussion kring artiklarnas innehåll så blir referenserna för omfat-
tande och röriga för en fotnot. Jag vill istället hänvisa läsaren till uppsatsens referenslista för mer detaljer om i 
vilka nummer artiklarna förekommer.  
103 Bonnier Tidskrifters hemsida > Våra varumärken > Kamratposten. 
104 Bonnier Tidskrifters hemsida > Våra varumärken > Kamratposten. 
105 Coles, M. & Hall, C. (1999) Children’s reading choices; Øster, A. (2004) Læs !les Läs. Læsevaner og 
børnebogskampagner i Norden.  
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Vad sägs om böcker och läsning i Kamratposten?  
Jag har i undersökningsdelens tidigare avsnitt beskrivit Kamratpostens diskursiva 
praktik genom att redogöra för hur tidskriften själv beskrev sina mål och ambitio-
ner, hur tidningen distribueras och vilka sorters läsare den vill nå, den redaktionel-
la sammansättning samt förekommande statistik om tidningen. Allt detta är en 
form av diskursiv process som Fairclough valt att kalla institutionella processer. 
Jag beskrev också hur själva kommunikativa händelsen såg ut, det vill säga redo-
gjorde för den text som den diskursiva praktiken skapar. Men det är också viktigt 
att undersöka intertextualiteten i den diskursiva praktiken, det vill säga blotta vil-
ka diskurstyper som förekommer i en text.  

Som förklarades i metodavsnittet är en text enligt den kritiska diskursanalysen 
inte en enskild händelse, utan en kedja av kommunikativa händelser där diskurser 
och genrer kan dröja kvar från tidigare versioner av utsagorna som texten förmed-
lar. Tidningsartiklar förändras exempelvis när de går genom olika processer av 
redigering innan publikation. I ett förlängt perspektiv kan, som delar i kedjan, 
läggas till de källor och utsagor som artikeln bygger på och tolkningen som sker 
då en mottagare själv läser artikeln. De olika stegen i kedjan lämnar efter sig dis-
kurser som bidrar till att forma diskursordningen. Att undersöka intertextualiteten 
i den diskursiva praktiken ger därför en bild av diskursordningens karaktär.106  

Skillnaden mellan textanalys och intertextualitetsanalys är att den förra är de-
skriptiv medan den senare är tolkande. Genom analys av text får man de bevis 
som behövs för att motivera intertextualitetsanalysens tolkningar av vilka diskur-
ser som återfinns i texten.  

Jag kommer nu att presentera de mönster av värderingar kring litteratur och 
läsning som jag funnit under textanalysen av Kamratposten. Utifrån dessa kom-
mer jag att definiera ett antal diskurser som går att finna i texten.  

Spänning, tempo och det viktiga slutet 
I uppsatsen Biografier om gangsters och åldrande rockstjärnor som snortar my-
ror där en kritisk diskursanalys kring läsförmedlingen hos magasin för män görs, 
redovisas att bokrecensenternas bedömningar alltid görs med överlag positiva ord, 
vilket gör dem mer till boktips än riktiga recensioner.107 Så är inte alls fallet i KP 
där de unga recensenterna ofta kan vara starkt kritiska. Jag nämner detta som en 
enkel jämförelse mellan vad för olika karaktär litteraturförmedling i olika tidskrif-
ter kan ha, och för att visa vilka skilda diskurser och genrer de kan innehålla.  

I tidningens bokrecensioner finns det gott om utsagor kring vad för kvaliteter 
en bok bör ha för att anses som underhållande och läsvärd och därigenom erhålla 

                                                
106 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 58-61.  
107 Ekelund, Bodil (2010) Biografier om gangsters och åldrande rockstjärnor som snortar myror, s. 34-35.  
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ett högt betyg. Det allra vanligaste omdömet i en positivt inställd recension är att 
boken innehåller spänning: 

”Den här boken är oerhört spännande och intressant.” 
 
”Handlingen är dramatisk, med intressanta personligheter och en enorm rikedom på detal-

jer. Spänningen ökar för varje kapitel.” 
 
”Den är välskriven, spännande och medryckande.”  
 
”Boken är spännande, välskriven och lätt att förstå.”  
 
”Berättelsen är spännande från början till slut och känns originell, fräsch och ny.”108 

Utsagorna är inte bara kopplade till de böcker som jag listade som den litterära 
genren spänning, utan förekommer även i recensioner av böcker ur andra litterära 
genrer. Ett tydligt uttalat exempel på detta är när en recensent skriver om en ”an-
norlunda och spännande fantasy-bok”109 samt när en annan beskriver en bok som 
”en jättebra blandning av spökrysare och deckare. Det händer oväntade saker hela 
tiden och boken är spännande in till slutet.”110 Ett annat mindre tydligt men ändå 
träffande exempel är den inledande meningen ”[j]ag har trott att jag inte gillar 
historiska berättelser. Men den här boken är en riktig pärla”, vilket följs av ovan 
citerade ”[s]pänningen ökar för varje kapitel.”111 Möjligtvis förekommer spänning 
främst som epitet på de böcker som tillhör de litterära genrerna spänning, fantasy, 
övernaturligt, äventyr och historiskt, men dessa utgör ju samtidigt en betydande 
del av den totala mängden recenserade böcker, så många som 51 av 96 stycken.  

I några fall när en bok kritiseras för andra tillkortakommanden kan dess spän-
ningsfaktor agera som förmildrande: ”en trea, eftersom boken trots allt har humor 
och spänning.”112 En recensent tycker sig känna igen det mesta av boken hon läser 
vilket föranleder kritik mot den bristande originaliteten, men avslutar ”[m]en det 
är ändå spännande.”113 Det är dock vanligare med motsatsen, att det upplevt posi-
tiva kommer först men att boken sen kritiseras antingen för sin brist på spänning 
eller för sin brist på tempo eller förmåga att engagera:  

”Bitvis tappar författaren fart”  
 
”bra handling. Även om spänningen inte riktigt nådde fram till mig.”  
 
”Författaren kan beskriva spänning på ett oerhört bra sätt, men visar det tyvärr alltför säl-

lan.” 
 

                                                
108 Kamratposten nr 9/2009, s. 33; nr 15/2009, s. 31; nr 4/2010, s. 32; nr 10/2010, s. 32; nr 11/2010, s. 34. 
109 Kamratposten nr 5/2009, s. 30.  
110 Kamratposten nr 11/2009, s. 33.  
111 Kamratposten nr 15/2009, s. 31.  
112 Kamratposten nr 1/2009, s. 34.  
113 Kamratposten nr 4/2009, s. 33.  
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”Boken är delvis lite spännande, men nya ledtrådar kommer alltför sällan för att sätta fart 
på berättelsen. I övrigt är boken ett helt okej tidsfördriv.”  

 
”Boken är full av mystik i vardagen, något som gör att man vill veta mer. Den hade ett 

trevligt och oväntat slut, men tyvärr tycker jag ändå att den var lite långtråkig.”  
 
”Boken var rolig på ett knasigt sätt, men saknade äventyr och spänning.”114  

Det första av citaten påpekar bara det upplevt negativa, en till och från förekom-
mande brist på tempo, medan de övriga lyfter fram det som recensenten upplevt 
som kvaliteter innan omdömet sedan går över till bokens brist eller brister: en 
avsaknad av spänning, eller ett för lågt tempo som gör boken långtråkig att läsa. I 
allt detta kan utläsas en uppfattning om att en bok bör vara engagerande och ge 
läsaren ett driv att läsa vidare genom att vara spännande. Att bristen på spänning 
och tempo blir det som man sist anmärker på (snarare än att avsluta med bokens 
kvaliteter), framförallt föranlett av ”men” likt en vilja att utmana allt det som man 
sagt innan, förstärker fokuset i texten på att det är förekomsten av spänning och 
tempo som är en av de allra viktigaste kvaliteterna hos en bok.  

Utsagorna i Kamratposten ger också en fingervisning till vad för del av en bok 
som framför allt inte får sakna tempo: ”[d]en här boken är rolig och samtidigt väl-
digt spännande. Det enda dåliga är att början är lite seg.”115 Att en långsam inled-
ning på en bok är något att anmärka på förekommer ofta i texterna. I den just cite-
rade meningen framhålls den ”sega” starten som det enda dåliga hos boken. En 
långsam inledning kan också förekomma som en av flera anmärkningar: ”boken 
är spännande och har en bra handling. Mindre bra är att den är lite seg i början och 
väldigt sorglig.”116 I båda dessa exempel är det igen så att recensenterna nämner 
det som de upplevt negativt allra sist.  

En tråkig inledning på en bok kan sätta hela läsningens syfte i tvivel. En re-
censent skriver att boken som han har läst ”började långtråkigt och jag undrade 
varför jag läste den över huvud taget.”117 Detta uppenbara ifrågasättande av läs-
ningens mening är ett enskilt fall, sällan är tråkig läsning så tydligt uttalat som 
här, men en allmän upplevelse av att läsning kan vara mycket tråkig förekommer 
flera gånger i det empiriska materialet. Jag kommer att behandla utsagor kring 
personlig läsupplevelse längre fram. Att jag nämner det även i detta avsnitt är för 
att tvivlet sägs ha utlösts just av en långtråkig inledning på boken. För efter femtio 
sidor, uppger recensenten, så blir boken bättre och mer engagerande, även om 
spänning förekommer allt för sällan även i resten av boken. Denna vändning i 
beskrivningen av läsupplevelsen är för övrigt intressant eftersom den förmedlar en 

                                                
114 Kamratposten nr 3/2009, s. 31; nr 4/2009, s. 33; nr 8/2009, s. 35; nr 11/2009, s. 33; nr 11/2010, s. 34; nr 
14/2010, s. 34.  
115 Kamratposten nr 11/2009, s. 33. Min kursivering.  
116 Kamratposten nr 7/2009, s. 30. 
117 Kamratposten nr 8/2009, s. 35.  
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föreställning om att läsupplevelsen kan förändras, i detta fall till det bättre, efter 
att man som läsare kommit en bit in i boken. Det intressanta med det här är 
kontrasten till hur spänning, tempo och en gripande start tycks framhållas som så 
viktiga karaktäristika, därför att brister hos en recenserad bok i någon av dessa 
(och även förekomsten av någon av dem) behöver inte nödvändigtvis vara avgö-
rande för det slutliga omdömet. Recensenten i exemplet ovan klagar visserligen 
fortfarande över den långtråkiga starten och att spänning förekommer för sällan, 
men samtidigt omvärderar han till en viss grad sina första känslor och konstaterar 
att det blir bättre ju längre in i boken han kommer.  

Liksom början så är även slutet på en bok något som förekommer i många ut-
sagor och som förknippas med kvaliteten och värdet på boken. I de flesta fallen då 
en recensent ger ett omdöme om slutet så är det i besvikelse eller med kritik. Slu-
tet kan exempelvis trumfa faktumet att en bok har ett bra tempo, precis som jag 
tidigare visat att uppfattningen av att en bok är spännande kan kompensera för ett 
inledande dåligt tempo. ”Boken är inte seg, men mot slutet kunde den ha varit 
bättre”118 skriver en av recensenterna. En annan recensent uttrycker att han vid 
läsningen känner sig som ett ”frågetecken” men de sista sidorna blir bättre för 
”[d]å visar boken en ny spännande sida och det känns som att den stundtals var 
riktigt bra.”119 Lika väl kan en bok, slutet till trots, vara värd att rekommendera: 
”[t]rots ett småfånigt slut rekommenderar jag boken till alla som vill ha rolig och 
romantisk läsning.”120  

Det finns fler utsagor om hur slutet påverkat läsningen av en bok. En recen-
sent konstaterar besviket att ”[d]enna historia kunde ha blivit så bra, men tyvärr 
blir det inte så mycket av den. Slutet är dåligt, och jag förstår inte vad författaren 
vill med sin bok.”121 Det negativa här är boken som helhet, och upplevelsen hos 
recensenten att inte förstå syftet med boken ens när den är utläst måste förstås 
vara frustrerande. Slutet nämns ändå som en specifik dålig egenskap hos boken. 
Ett slut som kommer plötsligt upplevs inte heller som positivt, som konstateras i 
följande omdöme: ”[e]tt minus är slutet, som känns tvärt. När jag läst klart är det 
fortfarande frågor obesvarade.”122 Återigen finns frustration med i omdömet, den-
na gång i form av känslan att inte ha fått alla frågor som boken väckt besvarade. 
Det går att spekulera kring om de här upplevelserna av att inte förstå boken till 
fullo mer bottnar i läsarnas oförmåga att ta till sig texten som helhet istället för att 
få dem serverade på slutet. Detta påstående blir dock inte mycket mer än spekula-
tioner om en persons läsupplevelse där vi varken känner till personens grad av 
läsförmåga och läserfarenhet. Enskilda färdigheter är heller inte alltför relevant 

                                                
118 Kamratposten nr 10/2009, s. 35.  
119 Kamratposten nr 12/2009, s. 35.  
120 Kamratposten nr 7/2010, s. 33.  
121 Kamratposten nr 1/2009, s. 34.  
122 Kamratposten nr 16/2009, s. 35.  
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för vad den kritiska diskursanalysen vill komma åt. Syftet är inte att finna ”san-
ning” bakom en text. Men om så ändå vore fallet så motsägs spekulationen i vilket 
fall av följande citat, i vilka recensenten istället upplevt sluten som för simpla.  

”Storyn håller ihop bra och är skriven med stor inlevelse. Författarna är skickliga på att be-
skriva känslor. Men med tanke på hur boken börjar hade jag förväntat mig ett smartare slut.”  

 
”Personerna och miljöerna är intressanta, men slutet saknar finess.” 123 

Det finns alltså dels utsagor som benämner slut som för tvära, värdefattiga och 
förvirrande, dels utsagor som benämner slut som för simpla och finesslösa. Barn- 
och ungdomsboksförfattare verkar ha en hård balansgång att gå mellan vad som är 
för mycket och vad som är för litet när det gäller förutsägbarhet och tydlighet i 
sina böcker. Det jag själv vill ha sagt med denna redogörelse för vad som kan 
åstadkomma besvikelser över en boks slut är att även om anledningen till besvi-
kelsen skiftar starkt så visas ändå tydligt uppfattningen om att slutet är oerhört 
viktigt och bärande för läsningen.  

Nämnas bör också att slutet vid ett par tillfällen nämns som en bra egenskap 
hos boken, och då i förhållande till att resten av boken upplevts vara dålig. Det 
första exemplet (vilket återgavs i sin helhet på sidan 35 i denna uppsats) har re-
censenten blivit så pass upprörd av själva bokens ämne att den sågas helt och hål-
let, bortsett från två saker. Dels är teckningarna i boken vackra och stämningsful-
la, men framför allt säger hon att ”[t]ack och lov har berättelsen ett gott slut och 
det goda segrar över det onda.”124 Här är slutets värde lätt att se; det förmedlar en 
lättnad till recensenten efter att hon upprörts och blivit arg över berättelsen och 
dess innehåll. Ett annat exempel är följande omdöme: ”[j]ag gillade inte den här 
boken. Den var tråkig och konstig. Det enda som var bra var det oväntade slu-
tet.”125 Man kan dock undra ifall slutet i detta fall helt enkelt var bra för att det 
äntligen kom…  

För att sammanfatta så här långt: i Kamratposten framstår egenskapen av att 
vara spännande som något som engagerar läsaren, medan långsamma inledningar 
i böcker ges en negativ roll. Därtill är slutet något mycket avgörande för helheten, 
i flera fall friande eller fällande i stort sett på egen hand, i andra förmildrande eller 
upphävande. Ur dessa observationer kan man dra slutsatsen att det finns en stark 
diskurs i Kamratposten kring att bokens och läsningens värde är kopplat till spän-
ning och fart och att det är resultatet av läsningen som är viktigt.  

                                                
123 Kamratposten nr 14/2009, s. 35; nr 14/2010, s. 34. Min kursivering.  
124 Kamratposten nr 8/2009, s. 35.  
125 Kamratposten nr 3/2009, s. 31.  
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Språk, originalitet och utmaning  
I Kamratpostens recensioner ställs stora krav på språket hos böckerna som recen-
seras, samt på originalitet i deras handling.  

Oftast ges relativt konkreta åsikter om vad det är som inte stämmer hos språ-
ket i en bok. Som exempel så skriver en recensent att den aktuella boken är ”dåligt 
skriven, med syftningsfel och hackigt talspråk”126. Det är kanske inte så utförligt 
sett ur en vidare mening, men man bör då minnas hur ytterligt liten plats de har till 
förfogande för att framhäva en åsikt. Hos en bok ”borde språket ha arbetats ige-
nom en gång till”127, och hos en annan så är handlingen icke förekommande och 
”språket osammanhängande och dåligt” vilket leder till recensentens hårda slut-
ord: ”[d]etta är en av de sämsta böcker jag läst, någonsin!”128 Ibland faller en bok 
på något så enkelt som att översättningen upplevs som dålig.129 Ett dåligt skriv-
språk påverkar i några fall miljö- och personskildringar, en faktor som sänker bo-
kens värde trots att berättelsen i stort gillas. I ett fall upplevs en boks miljö, Väst-
afrika, som något som engagerar och är spännande. Recensenten skriver att bo-
kens miljö ”får mig att vilja fortsätta läsa. Men personerna är tyvärr ganska dåligt 
beskrivna.”130 En annan uppger att han ”blir besviken på person- och miljöbe-
skrivningarna. Jag tycker ändå mycket om historien.”131 

Värderingen att språket är viktigt för hur pass bra boken bedöms vara speglas 
också i det beröm som ges åt gott språk. Det uppskattas inte minst när bokens 
handling är tyngre än vanligt: ”[f]ast den tar upp svåra ämnen är språket flytande 
och lätt att förstå.”132 Det är också förknippat med hur pass verklighetstrogen värl-
den och karaktärerna som målas upp känns för den som läser. De ”verklighets-
trogna och intressanta karaktärerna förgyller”133 en av recensenternas läsupplevel-
ser, medan en annan tycker att ”[d]et ungdomliga språket med mycket slang gör 
att det känns äkta.”134 I de här utsagorna finns en uppfattning om språkets betydel-
se för läsningens värde. Ett lättforcerat språk inverkar till att skapa en mer obe-
hindrad läsning, och därmed högre tempo och tillgänglighet i läsupplevelsen.  

Kravet på originalitet hos böckernas innehåll är stort i recensionerna:  

”Handlingen är överraskande och bokens idé fascinerande – den liknar inget som jag läst för-
ut.”  

 
”Men berättelsen är rolig, spännande och oförutsägbar. Absolut värd att läsa!”  
 

                                                
126 Kamratposten nr 1/2009, s. 34.  
127 Kamratposten nr 1/2009, s. 34.  
128 Kamratposten nr 15/2010, s. 34.  
129 Kamratposten nr 12/2009, s. 35.  
130 Kamratposten nr 12/2010, s. 32.  
131 Kamratposten nr 3/2010, s. 35.  
132 Kamratposten nr 16/2009, s. 35.  
133 Kamratposten nr 2/2010, s. 33.  
134 Kamratposten nr 8/2010, s. 31.  
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”Berättelsen är äventyrlig och bokens upplägg unikt. Det gör det intressant att fortsätta 
läsa.” 

 
”Boken är oerhört spännande. Man trollbinds av den stämning som byggs upp vid alla 

oväntade händelser.”  
 
”Jag brukar inte gilla ’vardagsböcker’, men jag blev glatt överraskad över att den var så 

annorlunda, vild och knasig!”  
 
”Berättelsen är spännande från början till slut och känns originell, fräsch och ny.” 135 

Bedömningar kring böckerna kvalitet kopplas här direkt till läsupplevelsen och 
dess värde. I det första exemplet engagerar och fascinerar boken för att recensen-
ten inte läst något sådant tidigare, underförstått så länkas det originella, och nyhe-
tens behag, till den förhöjda läsupplevelsen. I det andra exemplet är det bokens 
oförutsägbarhet som gör den läsvärd, tillsammans med andra faktorer som den 
tidigare diskuterade spänningsfaktorn, likaså i tredje citatet. Ordvalen är också 
intressanta: oväntade, annorlunda, vild, originell, fräsch. Alla drar de mot en upp-
fattning där det ej förut upplevda är allra mest intressant.  

Jag finner de anmärkningar på att man förväntar sig något gammalt, men mö-
ter något nytt väldigt intressanta. En skribent säger att han kunde se framför sig 
”en typisk fantasybok. Men mina låga förväntningar försvann”136 när läsningen väl 
påbörjades. Samma sak i följande citat: ”Den tunna beskrivningen på baksidan 
fick det att låta som en rätt platt och tråkig bok. Men innehållet överraskade 
mig.”137 Båda dessa uttalanden vittnar om en förhandsbedömning som grundas på 
yttre faktorer: i första fallet en litterär genre som upplevs uttjatad, i andra fallet en 
alltför kort och ytlig beskrivning av innehållet. Jag har funnit fler exempel på när 
en bok upplevts tråkig eller ointressant vid den första anblicken. En boks omslag 
”får en att tro att det är en trist vardagshistoria”, skriver en recensent, men fortsät-
ter ”när man väl börjat läsa märker man att boken är både fängslande och inten-
siv.”138 Ytterligare ett exempel är följande utsaga: ”[b]åde bokens titel och omslag 
är riktigt trista och lockar mig inte alls.”139  

Med dessa exempel vill jag visa på en indikation att det i texterna förmedlas 
att det oväntade har en stor betydelse för hur boken uppfattas och bedöms. Följan-
de citat är ytterligare ett tecken på det: ”[i]nledningsvis känns det som en grå rela-
tionsbok i vardagsmiljö. Men redan i slutet av första kapitlet kommer överrask-
ningar.” Utsagan går att knyta till förra avsnittets redogörelse om den långsamma 
början, då den uppmuntrar till att gå vidare trots det första ”gråa” intrycket. Kan-
ske kan alla dessa utsagor om originalitet även sägas innehålla en viss känsla av 
                                                
135 Kamratposten nr 5/2009, s. 30; nr 14/2009, s. 35; nr 16/2009, s. 35; nr 2/2010, s. 33; nr 10/2010, s. 32; nr 
11/2010, s. 34.  
136 Kamratposten nr 1/2009, s. 34.  
137 Kamratposten nr 8/2010, s. 31.  
138 Kamratposten nr 9/2009, s. 33.  
139 Kamratposten nr 14/2009, s. 35.  
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mättnad i mötet med det recenserade mediet, en mättnad jag personligen tycker 
mig se i recensionsdiskurser i allmänhet. Om inte annat finns den närvarande i 
denna recension:  

Efter succén Harry Potter verkar alla författare spruta ut böcker om tonåringar med magiska 
krafter. Häxskolan är inget undantag. [---] Boken har en söndertjatad handling med noll igen-
känning. Sophie [huvudpersonen] verkar som 8 år fast hon är tonåring. Bottennapp!140 

Kritiken i recensionen handlar i grunden om att överhopas av en trend till dess att 
man blir blasé, det är helt enkelt inte tillräckligt underhållande längre. Läsningen 
blir då inte heller särskilt utmanande, stimulerande eller betydelsefull.  

Återkommande så ges de recenserade böckerna kritik för att inte passa den ål-
der som recensenten själv befinner sig i: ”[o]m jag hade läst den här boken när jag 
var 10 år skulle jag nog ha varit helt uppslukad av berättelsen.”141 Det kan också 
handla om att bokens format inte lever upp till läsarens önskningar: ”[d]et enda 
dåliga var att bokstäverna var onödigt stora. Och boken kunde ha varit längre.”142 
Det är oftast någon av de yngre skribenterna, mellan 9 och 11 år, som klagar över 
sådant. Diskrepansen mellan bok och läsare kan vara en konsekvens av Kamrat-
postens egen ”kategorisering” av litteraturen, det vill säga hur de valt att fördela 
litteraturen som ska recenseras bland sina recensenter och därmed (eftersom re-
censenterna är i olika åldrar) gjort en slags ålderskategorisering av varje bok. 
Kanske har deras uppfattning om vad som utifrån ålder passar för vem varit an-
norlunda än de ungdomar som sedan recenserat böckerna. Jag tycker dock ändå 
att det är värt att beakta denna kritik mot att något följer gamla, i sammanhanget 
enkla, mönster. Särskilt som det finns andra exempel där recensenten finner sig 
skriven på näsan av bokens författare, och inte nämner något om att det har med 
ålder att göra: ”Sovay [huvudpersonen] kan ses som en ganska modern kvinna i 
dåtidens samhälle och det vill författaren gärna att man ska förstå.”143 Detta kan 
jämföras med det beröm som förekommer då en författare tar upp ett tungt ämne i 
sin bok på ett sätt som uppfattas som bra: ”[d]en här boken får högt betyg, det var 
spännande tankar om livet och döden.”144  

Ur dessa utsagor framträder en diskurs som håller originalitet och oförutsäg-
barhet hos bokens handling som något eftertraktansvärt. Sådant man som läsare 
inte mött förut blir ett kriterium för en positiv bedömning, medan upprepningar 
ses som dåliga och tjatiga. Vad som sägs om språkets betydelse i detta avsnitt 
tycks förstärka diskurserna om spänning och hastighet som jag berörde i förra 
avsnittet: ett bra och genomarbetat skrivspråk gör att man som läsare lättare dras 

                                                
140 Kamratposten nr 5/2010, s. 33.  
141 Kamratposten nr 2/2009, s. 33.  
142 Kamratposten nr 12/2010, s. 32. 
143 Kamratposten nr 4/2009, s. 33. Min kursivering.  
144 Kamratposten nr 4/2010, s. 32.  
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in i boken och tillåter större känslomässigt engagemang (spänning) samt en mer 
sammanhållen upplevelse av berättelsen (hastighet).   

Läsupplevelse och läslust 
Hittills har jag analyserat utsagor i texterna som varit av bedömande karaktär; de 
har definierat vad som varit bra och dåligt med den recenserade litteraturen, och 
de har förmedlat uppfattningar om vad underhållande läsning är och om vilka 
egenskaper en bra bok bör ha, samt vad som uppfattas som negativt när det gäller 
böcker och läsning. Nu kommer jag för en stund skifta analysens fokus till de ut-
sagor om själva upplevelsen av läsningen, läslusten om man så vill, i de undersök-
ta texterna. Jag är nu inte ute efter de uttryck som bedömer en boks värde utifrån 
dess egenskaper, utan snarare uttryck för hur läsupplevelsen av boken tedde sig 
för recensenten.  

Ett exempel kan vara detta: ”En lättläst bok man inte gärna lägger ifrån 
sig!”145 Här bedöms bokens egenskaper genom konstaterandet att den är lättläst, 
men recensenten skriver också att man ogärna lägger boken ifrån sig, en utsaga 
som jag hellre skulle definiera som en beskrivning av den personliga läsupplevel-
sen, än som en beskrivning av en egenskap som boken skulle äga. Att på ett ob-
jektivt sätt bestämma vad som är lättläst och vilka egenskaper en sådan text bör ha 
går att göra, så man kan rimligtvis kalla detta att en bok är lättläst för en allmän-
giltig egenskap eller kvalité hos den.146 Att en bok är svår att lägga ifrån sig går 
dock knappast att kalla för en egenskap, eftersom det inte bara behöver bero på 
läsarens skicklighet eller bokens svårighetsgrad, utan också på typ av lässtil och 
engagemang hos varje enskild läsare. Det är en långt mer subjektiv upplevelse 
och, föreställer jag mig, mycket svår att definiera med hjälp av en standardiserad 
mall för vad som gör att en läsare inte vill lägga ifrån sig sin bok. Jag vill alltså 
redogöra för dessa mer subjektiva omdömen om hur läsupplevelsen var (snarare 
än vilka kvaliteter som gjorde den så), och på så sätt undersöka vilka bilder av en 
positiv respektive negativ läsupplevelse som förmedlas i det undersökta materialet.  

Det är viktigt att ha i åtanke att skiljelinjen mellan bedömandet av bokens 
egenskaper och förmedlingen av läsupplevelsen i de undersökta texterna är en 
teoretisk gräns, som jag drar för att kunna föra en diskussion om den subjektiva 
läsupplevelsen. I Kamratpostens bokrecensioner går de två i praktiken in i var-
andra, och beskrivningen av läsupplevelsen är ofta detsamma som att redovisa 
bokens egenskaper och om dessa upplevdes tillräckliga eller inte.  

Ett tydligare och mer utförligt exempel än det ovan är följande stycke ur en 
recension:  

                                                
145 Kamratposten nr 10/2010, s. 32. 
146 Se som exempel Ahlens text i Läslust och lättläst.   
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Svarta vingar är väldigt bra, den handlar om vänskap och gott och ont. Ibland tror jag att jag 
har grepp om boken, men blir flera gånger överraskad. Författaren har även skrivit Han hette 
Skellig som har stått i bokhyllan ett tag. Nu är jag verkligen lockad att läsa den.147 

Den andra meningen i citatet går väl ihop med diskursen om originalitet. Grunden 
för den var att läsaren önskar originalitet och överraskning från boken som läses, 
och det skulle jag vilja påstå att den här recensenten upplever. Meningen är for-
mulerad så att mottagaren delges en personlig upplevelse (”ibland tror jag att jag 
har”), snarare än något allmängiltigt. Samtidigt bidrar meningen till att definiera 
för mottagaren vad som är en god läsupplevelse. Det är också intressant att göra 
en jämförelse av denna mening och den tidigare citerade: ”[e]n lättläst bok man 
inte gärna lägger ifrån sig!”. Den skillnad mellan dem som jag vill peka på är att 
recensenten i den andra texten talar om sig själv, genom användandet av ”jag”, 
medan den första förmedlar utsagan, att boken snabbt läses ut, i formen av ett all-
mängiltigt konstaterande i och med användandet av ”man”. Språkbruket förklär 
den personliga läsupplevelsen till egenskaper hos boken, till något generellt varje 
eller åtminstone de flesta läsare av boken kommer att uppleva. Användandet av 
”man” istället för ”jag” skulle också kunna tolkas som en osäkerhet hos förmedla-
ren av texten på det riktiga i vad recensenten har att säga: att använda ”man vill”, 
istället för ”jag vill” blir då ett sätt att ge auktoritet åt vad som sägs genom att 
hänvisa till att det är en allmängiltig egenskap snarare än en personlig åsikt.  

Det jag framför allt vill lyfta fram är den senare delen av blockcitatet ovan: 
”Författaren har även skrivit Han hette Skellig som har stått i bokhyllan ett tag. 
Nu är jag verkligen lockad att läsa den.”148 Här ges ett tydligt uttryck för hur läs-
ningen påverkar recensenten till att söka sig vidare i författarskapet han nyss mött, 
och en uppfattning om att läsning av en bok kan leda vidare till läsning av annan 
litteratur. Drivkraften i det hela är lust och ett väckande av intresse som fås genom 
själva läsningen snarare än genom exempelvis ett boktips. Recensenten är lockad 
att läsa författarens andra bok, då han upplevt den första som bra. Ett par andra 
utsagor följer samma attityd som denna, dock med en viss skillnad: ”[j]ag ser fram 
emot att läsa nästa del”149, samt ”[j]ag kommer absolut att läsa fortsättningen om 
den kommer på svenska.”150 Skillnaden här ligger i att dessa två längtar efter att 
läsa nästa del i en serie, medan det i den första recensionen snarare handlar om att 
söka vidare i ett författarskap. Det är olika fokus, en på författarens sätt att skriva, 
två på berättelsen som man vill fortsätta att följa. Det är dock samma grundupp-
fattning i dem: en positiv läsupplevelse inspirerar till fortsatt läsning. Samma sak 
sägs i följande citat, där läslusten inte kunde ha uttryckts tydligare: ”Detta är en 
trollbindande bok som verkligen ger mig lust att läsa. Det är så roligt att möta alla 
                                                
147 Kamratposten nr 14/2010, s. 34.  
148 Kamratposten nr 14/2010, s. 34.  
149 Kamratposten nr 10/2009, s. 35.  
150 Kamratposten nr 13/2010, s. 35.  
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välbeskrivna karaktärer och magiska händelser. Jag ser fram emot fortsättning-
en”151. Här är det också fortsättningen på berättelsen som lockar. Men hur det nu 
än är med vad som lockar, så är utsagan att en positiv läsupplevelse lockar till 
vidare läsning både intressant och viktig.  

En flera gånger förekommande beskrivning av läsningen är svårigheten att 
lägga ifrån sig boken när man läser den. Ett par exempel är: ”[d]en här boken för-
trollar mina ögon och är omöjlig att sluta läsa”152, samt ”en del händelser känns 
inte helt verklighetstrogna. Boken är ändå väldigt bra. Jag ville bara fortsätta 
läsa!”153 Här är det också en positiv läsupplevelse som lockar till fortsatt läsning, 
dock inom den pågående bokens ramar istället för i en efterföljande del eller i 
utforskningen av författarskapets övriga texter.  

Ett par gånger benämns läsningen som mysig: ”[d]et här är en riktigt mysig 
bok att läsa”154, samt ”[d]en här tjocka boken var inte så händelserik i början. Men 
den var mysig att läsa.”155 Det är dock svårt att hitta något oftare förekommande 
epitet på läsningen, jämfört med exempelvis hur tydligt det var att ”spännande” 
var en genomgående beskrivning av vad en bok skulle ha för egenskap. Det hand-
lar i så fall framför allt om önskan till fortsatt läsning, eller att man under läsning-
en känner något, att boken är mysig, läsningen mysig, att karaktärernas känslor 
och tankar smittar av sig och upplevs som mycket äkta. Ett exempel på det senare 
är följande: ”[n]är man följer Davids liv vill man både skratta och gråta åt de lju-
sa, sorgliga och pinsamma stunderna.”156 Läsupplevelsen beskrivs i ett fall på ett 
mer pragmatiskt vis: ”I övrigt är boken ett helt okej tidsfördriv.”157 Utsagan är en 
uppenbar kontrast till de övriga beskrivningarna av läsningen.  

Oftast är dock läsupplevelsen det samma som den övriga bedömningen av bo-
ken; det går inte att urskilja någon mer personlig reflektion annat än att en bok var 
spännande, medryckande, dåligt skriven eller något annat av det som jag redan 
tagit upp i de tidigare avsnitten i textanalysen. Dessa personliga reflektioner hos 
recensenterna som jag tagit upp i detta avsnitt tolkar jag dock som att en uppfatt-
ning finns och förmedlas som säger att positivt upplevt läsande är ett läsande där 
man vill fortsätta läsa, fortsätta befinna sig i den värld som boken leder en in i.  

                                                
151 Kamratposten nr 7/2010, s. 33. Min kursivering.  
152 Kamratposten nr 13/2009, s. 33.  
153 Kamratposten nr 11/2010, s. 34. Min kursivering.  
154 Kamratposten nr 4/2010, s. 32.  
155 Kamratposten nr 16/2010, s. 32.  
156 Kamratposten nr 1/2010, s. 35.  
157 Kamratposten nr 11/2009, s. 33.   
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Den sociala praktiken 
I detta avsnitt, som är det sista i analysen, kommer jag att definiera fyra stycken 
diskurser som utmärkt sig under min undersökning av Kamratpostens litteratur-
förmedlande texter. De baseras på vad som framkommit i analysen av den diskur-
siva praktiken samt analysen av texterna, vilka jag har redovisat ovan. Jag kom-
mer att koppla var och en av dem till en vidare social praktik, för att diskutera 
vilka sociokulturella förändringar som de kan tänkas konstitueras av och bidra till 
att konstituera.  

Diskurserna rör sig huvudsakligen kring två olika teman, varav det ena är va-
let av skönlitteratur som normativt för läsning. Denna diskurs kommer jag att re-
dovisa först, då den står tydligt skild från de övriga. De andra tre diskurserna (vil-
ka utgörs av en hastighets-, en spännings- samt en originalitetsdiskurs), kan sam-
las under temat the condition of immediacy, en term ur sociokulturell teori som 
kan översättas ungefär som ”omedelbarhet” (jag kommer dock använda den eng-
elska termen). Hastighetsdiskursen är här en underliggande strömning i de två 
andra diskurserna, på många sätt dominerande hur de tar sig uttryck, och kommer 
därför att redovisas först. Det ger mig möjlighet att sedan diskutera de andra två 
utifrån ett mer fullödigt perspektiv.  

Jag kommer mot slutet av avsnittet även att föra en kort diskussion kring 
diskursordningen och hur den förhåller sig till intilliggande diskursordningar.  

En skönlitteratursdiskurs 
Som jag redovisade i avsnittet om den kommunikativa händelsen så finns en vid 
genreflora när det gäller den recenserade litteraturen i Kamratposten. Alla dessa 
genrer sorteras dock in som subgenrer tillhörande kategorin skönlitteratur. Även 
de längre artiklarna tar på ett eller annat sätt upp skönlitterära verk och författare. 
Därtill är det utom i enstaka fall romaner som det skrivs om; undantagen är en 
novellsamling och en serieroman. Detta innebär att en diskurs skapas som säger 
att läsning är att läsa skönlitteratur, framför allt romaner. Med hänsyn till att fack-
litteratur inte alls förknippas med läsning inom diskursen, så bör denna diskurs 
även göra facklitteraturen och läsningen av den till något mindre eftersträvansvärt. 
Sett utifrån Faircloughs premiss om att media formas av samhället och återspeglar 
dess sociokulturella förändringar, så kan vi då också anta att en diskurs som håller 
skönlitterärt läsande som normativ läsning existerar i samhället i stort. Är en så-
dan skönlitteratursdiskurs giltig?  

I Kulturrådets rapport Kulturvanor i Sverige 1987-2009 uppger 40 % av de 
tillfrågade (spridda över åldrarna 15 till 85) att de ägnat sig åt läsning minst en 
gång i veckan de senaste fem åren, med viss nedgång under 2008-2009. 38 % 
uppger att de läser skönlitteratur någon gång i veckan, medan antalet sjunker till 
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19 % när samma fråga ställs om facklitteratur.158 Utlåningsstatistiken från de 
svenska folkbiblioteken ger vid handen att antalet utlån av skönlitteratur under år 
2009 uppgick till 14 miljoner stycken för vuxna samt 24 miljoner för barn, och att 
utlån av facklitteratur under samma år uppgick till 15 miljoner utlån till vuxna 
medan antalet utlån till barn var 3 miljoner.159 Statistiken stämmer alltså i två av de 
tre fallen (kulturvanorna samt barn och ungas lånestatistik) överens med observa-
tionen av den skönlitterära diskursen i Kamratpostens litteraturförmedling. Skön-
litteratursdiskursen tycks inte begränsad endast till den diskursiva praktiken, utan 
även till en social praktik, även om utlåningen bland vuxna går emot den. Då det 
är en diskurs som förekommer i ett medium riktat till barn och unga så kan dis-
kursen sägas gälla främst denna ålderskategori.   

Det går att argumentera för diskursens giltighet genom att se till debatten om 
en litteratur- och kulturkanon för grund- och gymnasieskola som tog fart under 
2006 i Danmark och i Sverige, men jag vill vara försiktig här.160 Om en litteratur-
kanon främst gäller sammanställningen av skönlitteratur, lyrik, pjäser, med mera 
(det vill säga ”konstnärlig” litteratur i motsats till facklitteratur) så kan det spegla 
föreställningar om vikten av att fokusera de ungas läsning mot, bland annat, skön-
litteratur, och därmed ge uttryck för en skönlitteratursdiskurs. Det finns dock en 
dikotomi mellan finkultur och populärkultur i idén om en litteraturkanon som 
krasst uttryckt strävar efter att genom en kanon fastställa vad som ur en kulturell 
synvinkel är konstnärligt högtstående och värdefullt samt vad som inte är det. 
Mycket för att inte säga den mesta av litteraturen som idag recenseras i Kamrat-
posten skulle i sammanhanget sorteras in under kategorin populärkultur. Kamrat-
posten blir här mer en av motkrafterna mot en ”finkulturell” strömning riktad mot 
barnkulturen då de prioriterar sina läsares åsikter för att bestämma innehållet i 
tidskriften.  

Jag tänker nu ägna några stycken åt att problematisera kring vad för svagheter 
läsförmedling (och även läsfrämjande) som styrs av en skönlitteratursdiskurs kan 
ha, särskilt i förhållande till läsovilliga barn och unga. Det är inte ovanligt att 
skönlitteraturen ges den främsta rollen som ett användbart pedagogiskt verktyg för 
de som arbetar med läsfrämjande och läs- och språkutveckling.161 I sin artikel ”Re-
luctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!” argumenterar Mary 
Dayton-Sakari och Ronald Jobe för möjligheten att använda facklitteratur i försö-
ken att få läsovilliga barn och ungdomar att utveckla sitt läsintresse och sin läs-
lust. De hänvisar till sin erfarenhet i arbetet med elever och läsförebyggande pro-
jekt i USA, där de barn och unga som upplever sig själva som läsovilliga eller helt 

                                                
158 Kulturvanor i Sverige 1987-2009, s. 65.  
159 Statens Kulturråd (2010) Bibliotek 2009, Kulturen i siffror 2010:4, s. 21.  
160 Buchberger Lantz, S. (2007) Debatten kring en litterär kanon: en diskursanalys av artiklar på dagstid-
ningarnas kultursidor, s. 4ff.  
161 Se exempelvis Löthagen, A. & Staaf, J. (2009) Skön litteratur – vägar till läslust och språkutveckling.  
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enkelt dåliga på att läsa ofta dras till att välja facklitteratur om något specifikt in-
tresse när de ges chansen: ”reluctant readers are more often than not, information-
oriented rather than fiction-oriented. These I’d-rather-do-something-real kids are 
totally focused on getting information about the real world.”162 Sättet dagens barn 
och ungdomar läser på är i jämförelse med deras föräldrars sätt starkt förändrat: 
”[t]oday, many prefer to snack and sample newspapers, magazines, manuals, or 
Web pages, rather than tackle big chunks of print.”163 Anledningen till denna för-
ändring går att finna i de strategier som vi idag använder för att ta till oss det mas-
siva informationsflödet som ges via digitala medier: ”often a quick-skim, fast-
search, in-and-out of print passages, rather than a page-by-page in-depth rea-
ding.”164 Barnens och ungdomarnas strategier för att hantera informationsflödet 
från de digitala medierna har spridit sig till sättet på vilket de läser tryckta böcker, 
från fokus på en lång, sammanhängande text till ett mer ytligt baserat plockande 
från många olika text- och informationskällor. Jag vill passa på att framhålla att 
begreppet ytligt i detta sammanhang inte behöver ha något av den negativa eller 
möjligtvis nedsättande klang som ibland kan förknippas med det. I en artikel i 
YALS (Young Adult Library Services) skriver Jamie Watson och Jennifer Stencel 
också om valet av fakta före fiktion och förklarar det på följande sätt:  

What makes nonfiction popular? Often, reluctant teen readers think reading = school, and that 
also equals fiction (assigned fiction). Nonfiction about rappers, or cars, or your zodiac sign is 
not likely to be assigned reading, or even encouraged. To the reluctant reader, these interest 
areas are likely to be their true escape, the same kind of escapism that entices an avid fiction 
reader.165 

De ”läsovilliga” ungdomarna finner avkoppling och en tillflyktsort från omvärl-
dens krav i facklitteratur, på samma sätt som andra läsare kan finna det i skönlitte-
raturen. Mestadels förknippar ungdomarna skönlitteratur med skoluppgifter, på ett 
som det verkar negativt sätt.  

För att knyta till Svensk biblioteksförenings rapport Barn berättar: en studie 
av 10-åringars syn på läsning och bibliotek och de olika typerna av läsning som 
redovisas där (och som listats under denna uppsats avsnitt om tidigare forskning), 
så uttrycker ungdomarna i Dayton-Sakari och Jobes samt Watson och Stencels 
texter uppfattningen om läsning som tvång i förhållande till skönlitteratur, medan 
samma ungdomar uttrycker läsning som lustfylld när de får välja faktaböcker om 
något som de är intresserade av.166 Dayton-Sakari och Jobe ställer sig tveksamma 
                                                
162 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga.  
163 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga.  
164 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga. 
165 Watson, J. & Stencel, J. (2005) ”Reaching reluctant readers with nonfiction”, s. 8. Deras kursivering.  
166 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 46f.  
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till ifall den vuxna världen, ur deras perspektiv framför allt de som arbetar med 
barn och ungdomars utveckling som exempelvis pedagoger och lärare, verkligen 
godkänner den unga läsarens val av facklitteratur före skönlitteratur. De framhål-
ler att detta godkännande är mycket viktigt, därför att när det väl getts kan barnen 
känna sig friare i sitt val av läsning.167 Jag menar att läsförmedling och läsfräm-
jande arbete som styrs av en diskurs där skönlitteratur blir normativt och utsett 
som ”rätt” typ av läsning, trots god vilja att väcka läslust hos sina målgrupper, 
riskerar att lämna mycket till övers att önska i sina resultat, kanske i vissa fall helt 
misslyckas med att få barnen och ungdomarna de riktar sig mot att verkligen 
väcka sitt intresse för läsning som något mer än ett nödvändigt ont.  

Hastighetsdiskurs och omedelbarhet 
Jag kommer nu att gå över till att definiera och diskutera de diskurser som kan 
samlas in under temat omedelbarhet eller omedelbarhet. Diskurserna som för-
knippas med detta är tre stycken, varav den första, hastighetsdiskursen, går som 
en underliggande strömning genom de övriga två. Jag diskuterar därför den under-
liggande strömningen först för att på så sätt kunna ge en mer mångbottnad och 
fullskalig bild åt alla tre diskurserna.  

I Kamratpostens bokrecensioner framställdes inledningen på böcker ofta som 
”sega”, vilket genererade ett negativt omdöme (även om det kunde mildras ifall 
boken levde upp till andra diskursers förväntningar). Därmed följde att egenska-
pen att vara seg, som i sammanhanget kunde tolkas som svårforcerad, tråkig eller 
långsam, sågs som någonting icke önskvärt, medan egenskapen av att direkt gripa 
tag i läsaren gjorde denne positivt inställd till en bok. Vad som också framstod 
som mycket eftertraktansvärt var egenskapen hos en bok att vara spännande. 
Spänning definierades bland annat genom att händelser följde på varandra i ett 
högt tempo, att man som läsare drogs in i boken och inte kunde lägga den ifrån 
sig. Spänningen tar sig i båda fallen uttrycket av en snabb rörelse genom läsning-
en, utan avbrott för ”segare” stycken eller för tillvaron utanför läsandet. Hastighe-
ten måste uppehållas för att inte intresset ska avta, och den är när den väl etable-
rats inte önskvärd att brytas förrän boken är färdigläst. Originalitet och nyskapan-
de gavs också stort utrymme. Vad som var eftersträvansvärt där var att följa med i 
strömmen av nya böcker, inte enbart nya ifråga om utgivningsdatum utan kanske 
främst i fråga om ett nyskapande innehåll, en upplevelse man inte tidigare mött. 
Det nya är vad som definierar värde och för att alltid ha något nytt att tillgå och på 
så sätt fortsätta att bli underhållen och ge upplevelsen mening så krävs det att man 
snabbt förflyttas genom strömmen av det nya, då nyhetens behag i en sådan 
diskurs är relativt kortvarig.  

                                                
167 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga. 
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Vi kan alltså tala om dels en spänningsdiskurs och dels en originalitetsdiskurs, 
men då tempo och hastighet är så pass grundläggande inslag i dem vill jag som 
sagt framhålla att de påverkas av en underliggande hastighetsdiskurs. Jag använ-
der ordet hastighet som en översättning av den postmoderna termen speed, hastig-
het sett utifrån en kulturell värdegrund, vilken redovisades i uppsatsens teoriav-
snitt.168 Diskursen i sig kan kopplas till det fenomen som John Tomlinson kallar 
the condition of immediacy, och som jag återkommer till alldeles strax. Dessförin-
nan ska jag peka på ytterligare två faktorer som hjälper till att skapa hastighets-
diskursen.  

I bedömningarna av böckernas språkliga kvalité finns ett spår av hastighets-
diskursen, då ett klart och lättläst språk framhålls som mer önskvärt än motsatsen. 
Det låter kanske som något självklart; varför skulle man vilja ha motsatsen till ett 
språk som flyter på och en text som är njutbart lätt att komma in i? Som tidigare 
litteraturvetarstudent vill jag då inflika att ett svårforcerat, mastigt och svårbegrip-
ligt språkbruk i andra diskurser mycket väl kan framstå som eftertraktansvärt, som 
en utmaning eller som en bekräftelse på läsarens egen förmåga till läs- och språk-
förståelse. Jag nämner detta för kontrasterandets skull. Att inte vilja saktas ned i 
sin läsning av att texten är svår att förstå eller tung att läsa pekar på det önskvärda 
i att röra sig genom texten i en viss hastighet, och att uppehållandet av denna has-
tighet är meningsskapande för läsningen. Märk dock att ett lättillgängligt språk 
inte är det samma som ett simpelt språk, utan snarare ett välskrivet och stilistiskt 
rent skrivspråk. Det var ofta som recensenternas utsagor klandrade en boks språk 
för att vara dåligt genomarbetat eller allt för simpelt.  

Hastighetsdiskursen utmärker sig dock inte enbart i recensenternas bedöm-
ningar och uppfattningar av vad som är bra böcker, den kommer också till uttryck 
i sättet på vilket de kommunikativa händelserna är uppbyggda, och mediet de 
förmedlas via, det vill säga tidskriftens format. Om man från avsnittet om skönlit-
teratursdiskursen ovan återkallar vad Dayton-Sakari och Jobe skriver om ”snack 
and sample”169, att plocka och smaka på information medan man tar sig fram ge-
nom informationsströmmen, i motsats till att gå in på djupet i var och en av tex-
terna man möter, så bör det vara relativt tydligt att tidskriftsmediet generellt både 
främjar och främjas av ett sådant beteende. En tidskrift (i pappersform likväl som 
digital) tillåter blädderläsning, att artiklar skummas eller som hastigast ögnas ige-
nom, och den har möjlighet att ge en mer översiktlig och varierad text än exem-
pelvis bokmediets klump av text (framför allt i förhållande till romaner som van-
ligtvis bör läsas linjärt från första till sista sidan). Därmed menar jag inte att en 
tidskrift inte kan gå djupare in på ämnen, utan att den erbjuder ett mer flexibelt 
och fritt styrt sållande i informationsmassan från läsarens sida. Som min redogö-
                                                
168 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 3-4.  
169 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga. 
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relse för de kommunikativa händelserna i Kamratposten visade så är KP inte nå-
got undantag. I det empiriska materialet finns längre respektive kortare (ibland 
mycket korta) texter, ofta med tillhörande faktarutor. I de längre artiklarna an-
vänds en intervjuform vars formalia gör texten lättare att orientera sig i. Littera-
tursidorna är väl ordnade under en gemensam rubrik, och lätta att hitta i innehålls-
förteckningen eller vid en snabb genombläddring av tidskriften. Kamratpostens 
form och egenskaper som tidskrift främjar alltså genom detta en uppfattning av 
läsning som något som bör kunna ske med snabbhet och flexibilitet, och som ger 
stor frihet åt läsaren att själv bestämma var, när och hur en text ska ”intagas”.  

Sett ur ett vidare, samhälleligt perspektiv vill jag argumentera för att hastig-
hetsdiskursen i Kamratposten speglar en social praktik liknande det fenomen som 
kultursociologen John Tomlinson benämner the condition of immediacy, som jag 
valt kalla omedelbarhet i min uppsats, och som han föreslår som en definition av 
vad som styr det moderna samhällets sociokulturella värderingar under 2000-talet. 
För en grundläggande genomgång av begreppet hänvisar jag till uppsatsens teori-
avsnitt. Kortfattat kan huvudaspekterna av begreppet beskrivas som det temporala 
samt det rumsliga stängandet av ett föreställt gap mellan människan och kulturen, 
som tidigare tagits upp av en mellanhand, samt den moderna teknikens och de 
digitala mediernas betydelse för att stängandet ska vara möjligt. Genom detta har 
en uppfattning skapats av en närhet till kulturella och sociala sammanhang som 
tidigare inte kunnat upplevas, och att närheten sker utan mellanhänder.170 Vad 
gäller värderingar så sker här ett skifte från värdet av ansträngning (för att över-
brygga ”gapet”) till värdet av åtkomlighet.171 Fokus läggs på själva levererandet av 
det man önskar, det vill säga tiden från att begäret uppstår till dess att det upp-
fylls.172 Avståndet mellan begäret till och erhållandet av ett ting får med andra ord 
större värde än själva ägandet av det då man väl erhållit det, och dess värde ligger 
i att avståndet är så obefintligt som möjligt.  

Att en bok i Kamratposten bedöms som bra utifrån kriterierna att vara spän-
nande, engagerande från första sidan samt lätt att komma in i rent språkligt, bör 
enligt den kritiska diskursanalysen betyda att det i recensenternas liv i övrigt finns 
ett värde förankrat i dessa egenskaper. Sett utifrån vad Tomlinson skriver om 
omedelbarhet vill jag hävda att så är fallet. Kamratpostens hastighetsdiskurs vill 
inte ha sega inledningar, den vill direkt ha någon form av belöning för läsningen. 
Seg kan också sägas beteckna något som kräver en viss ansträngning för att ta sig 
igenom, och om ordet används i ett negativt omdöme kan det tolkas som att an-
strängningen inte upplevs som värd besväret. I detta speglas den övergång från 
värderingar grundade i arbetet för att nå tillfredsställelse, till värderingar som sna-
rare fokuserar på leveransen av tillfredsställelsen. En bok är inte bra om man som 
                                                
170 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 89-92.  
171 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 81.  
172 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 128.  
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läsare måste ta sig igenom en sträcka av otillfredsställande, med ett annat ord trå-
kig, text, utan den är bra om berättelsen och språket griper tag redan under den 
eller de första sidorna. Underhållningen ska vara omedelbar, det finns inte ett di-
rekt värde i att den låter vänta på sig. I förhållande till digitala medier så har bo-
ken i detta hänseende en dubbel nackdel: den kan kräva ansträngning för att 
komma in i, och den tar generellt sett längre tid att avsluta än exempelvis en film. 
Vi kan här erinra oss den statistik om barns och ungdomars medievanor som re-
dovisades i uppsatsens inledning, där det framgick att läsningens största konkur-
renter var de digitala medierna och deras allt starkare popularitet, och kanske se 
en av de anledningar till varför statistiken ser ut så.173  

Jag vill påpeka att jag inte har som avsikt att moralisera eller polarisera kring 
nya kontra gamla medier, men jämförelsen mellan dem är intressant och inte 
minst motiverad av den statistiska realiteten. Tomlinson är genomgående i sin bok 
själv mycket noga med att inte ge en ensidig bild av omedelbarhet, eller att (till 
skillnad från exempelvis Bauman i Liquid modernity) framställa värderingarna det 
skapar som någonting negativt. Det finns hos omedelbarhet precis som hos något 
annat båda positiva och negativa aspekter.174  

För att ge en kort sammanfattning, en hastighetsdiskurs har kunnat skönjas i 
det empiriska materialet, skapad genom värderingen av en bra bok som en bok 
som man lätt kommer in i sett till handlingens förmåga att engagera och språkets 
kvalitet och lättillgänglighet. Kamratpostens form, tidskriftsmediet, hjälper också 
till att skapa diskursen, genom sin bläddervänlighet och frihet för läsaren att läsa 
vad och i vilken ordning han eller hon vill. Diskursen speglar en social praktik 
som liknar den som Tomlinson benämner the condition of immediacy, och som 
hävdar att det skett ett skifte från att sociokulturella värderingsgrunder baserats på 
arbetet mot att besvara ett begär eller en önskan och den temporalt förlängda till-
fredsställelsen som uppfyllandet ger, till en värderingsgrund som kretsar kring 
själva leveransen av tillfredsställelsen. Det viktiga är att ”stuff arrives”175, och att 
detta sker direkt och utan mellanhänder.  

Spänning  
En av de mest framträdande diskurserna som jag fann i materialet är vad jag 
kommer referera till som en spänningsdiskurs. ”Spännande” var ett ord som åter-
kom med mycket hög frekvens som beskrivning av en recenserad boks innehåll 
och handling, eller som en egenskap hos boken.  

Att en bok upplevdes som spännande kunde vara förmildrande i förhållande 
till andra, negativa upplevelser, men det kunde också vara så att avsaknaden av 

                                                
173 Medierådet (2010) Ungar och medier 2010, s. 31. 
174 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 140f.  
175 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 91; se också s. 138-140.  
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spänning, särskilt i början av läsningen, framställdes som en nackdel. Diskursen 
stärks också av att de litterära genrerna spänning, fantasy, övernaturligt och även-
tyr var så starkt förekommande både i recensionerna och i de längre artiklarna. Ett 
av grundkriterierna för recensenternas bedömning av dessa genrer verkade vara 
spänningsmomentet, och den starka förekomsten av dem bland litteraturen i re-
censionerna stärker därför, anser jag, observationen av en spänningsdiskurs i litte-
raturförmedlingen. Den kommunikativa händelsen förmedlar följaktligen en 
diskurs om att en bra bok är en spännande bok. Som nämnts ovan så innehåller 
spänningsdiskursen också en uppfattning om vikten av tempo eller hastighet i 
handling och läsning. Jag har redan diskuterat hastighetsdiskursen som sådan, så 
nu vill jag peka på hur den flätas in i och utgör en viktig komponent i spännings-
diskursen. Ett snabbt tempo upplevs som en del av det som i textförmedlarnas 
ögon skapar spänning: en bra bok ska gripa tag från första sidan, annars är det i 
någon utsträckning en besvikelse. Inledningar av böcker som upplevdes långa 
beskrevs nästan uteslutande i negativa ordalag, framför allt med ordet ”seg”, som 
nämnts ovan. Nästan lika ofta var egenskapen spänning en förmildrande omstän-
dighet till denna seghet. Dock endast förmildrande, inte utsuddande; den negativa 
upplevelsen av det låga tempot fanns fortfarande kvar som en betydande del av 
läsupplevelsen.  

Utifrån den kritiska diskursanalysens perspektiv skulle detta innebära att det 
existerar en spänningsdiskurs i de recenserande barnens och ungdomarnas liv 
även utanför Kamratpostens diskursiva praktik, som påverkar deras sätt att se på 
läsningen. Jag vill hävda att det gör det. Vår sociokulturella miljö genomsyras 
idag av ett informationsflöde i ständig rörelse, med mängder av intryck att ta 
ställning till; alltifrån nyhetsrapporteringens förmedling av händelser både i glo-
bala och lokala perspektiv, nöjesindustrins våg av produkter, och reklamens stän-
diga närvaro i våra liv, till hur vi själva delar våra liv med varandra (med både 
frivilliga och ofrivilliga mottagare) via sociala medier och social interaktion. An-
passar man sig till denna informationsstinna miljö kan en konsekvens vara att man 
börjar förvänta sig ett fortsatt högt tempo av intryck, i vilket sammanhang det än 
är. En sådan diskurs skulle kunna bli starkare hos de som levt längst i den, som de 
unga människor som fötts och växt upp under denna ”dataålder”. Dafna Lemish, 
vars forskning behandlar barn och media, könsrepresentationer och konsumtion, 
skriver i ”The mediated playground: media in early childhood” om barns kontakt 
med media i åldrarna 0 till 7 år. Hon utgår ifrån en amerikansk studie som visar 
att barnens uppväxtmiljö starkt präglas av kontakt med digital media, framför allt 
television. Allteftersom hjärnan och perceptionsförmågan utvecklas och vänjer sig 
vid tevemediet attraheras barnen av allt mer fartfyllda och stimulerande program. 
Medierna som riktas direkt till barnen är väl anpassade för den grad av uppmärk-
samhetsförmåga som de besitter, och vanor som etableras under denna period 
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skapar förutsättningar för framtida beteenden och attityder till media.176 Vad Tom-
linson skriver om de elektroniska mediernas betydelse och plats i våra liv kan 
jämföras med detta. I sin idé om the condition of immediacy inkluderar han ett 
begrepp som han kallar telemediatization, med vilket avses de elektroniska media- 
och kommunikationssystemens ökande inblandning i konstituerandet av upplevel-
sen av den dagliga tillvaron. Tomlinson anser att det bör ses som ett unikt sätt att 
förmedla intryck till medvetandet. Människor är nu i stort sett fria att själva be-
stämma när, var och hur de interagerar med media och att anpassa det efter sin 
individuella dygnsrytm. Det har i sin tur lett till ett underminerande av tidigare 
vanor i kontakten med elektronisk media, vilka förut skett mer kollektivt.177 Med 
detta som bakgrund vill jag påstå att det finns god grund för att spänningsdiskur-
sen skulle vara giltig i samhället i stort, i det att den sociala praktik dessa föränd-
rade mediavanor och tidiga påverkan från media skapar främjar en attityd att välja 
att lägga sin uppmärksamhet på det som verkar direkt intresseväckande, spännan-
de. Valet behöver inte bara göras på grund av att man är van vid ”snabba ryck”, 
ryck” utan också utifrån att det är det mest logiska beteendet för att känna att man 
håller sig uppdaterad i och klarar av att hantera en informationsrik miljö.  

Nämnas bör dock att Lemish påpekar svårigheterna med att generalisera kring 
undersökningsresultaten, eftersom dessa är så beroende av demografisk kontext 
samt vilken studie det gäller.178 Barns förståelse av medias roll i deras liv är också 
beroende av deras kulturella miljö.179 Det är inte heller så att det skulle handla om 
någon ensidigt negativ bild, om man lätt får den uppfattningen. I utvecklingen av 
det unga barnets språk kan tevetittande, främst tillsammans med en förälder, vara 
en hjälp, dock mer för språkförståelse än för grammatik och vokabulär.180 Det är i 
det hänseendet som Tomlinson påpekar att när man beaktar telemediatization som 
fenomen så är det viktigt att se det i rätt proportioner. Det är upp till människan 
själv hur pass mycket tid och plats användandet av elektronisk media får ta, ”we 
can and do routinely switch it off ”181. Det är missvisande att se på telemediatiza-
tion som något där människor inte kan välja att inte använda medier, eller att de är 
i ett ständigt medierat tillstånd. Det centrala är enligt honom snarare på vilket sätt 
media levererar en känsla av omedelbarhet eller omedelbarhet till sina mottaga-
re.182  

För att sammanfatta, det finns en spänningsdiskurs i Kamratposten och den 
sociala praktik som speglas i detta är sättet på vilket människor idag förhåller sig 
till elektronisk media och informationsströmmen det skapar. Vanor som etableras 
                                                
176 Lemish, D. (2008) ”The mediated playground: media in early childhood”, s. 152-156.  
177 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 94-95.  
178 Lemish, D. (2008) ”The mediated playground: media in early childhood”, s. 153, 156.  
179 Lemish, D. (2008) ”The mediated playground: media in early childhood”, s. 158. 
180 Lemish, D. (2008) ”The mediated playground: media in early childhood”, s. 159-162. 
181 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 96.  
182 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 95-97.  
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i tidig ålder skapar grundförutsättningarna för senare förhållanden till media, och 
på både gott och ont vänjer sig barn vid allt mer fartfyllda och stimulerande in-
tryck från media. Den sociala praktiken kan också påverkas av telemediatization, 
som i grunden förändrat hur människan använder elektronisk media, då vi nu kan 
passa in användandet av det när och där det passar oss.  

Originalitet och nyhetens behag 
Slutligen så finns i Kamratpostens litteraturförmedling en diskurs som jag döpt till 
originalitetsdiskurs. Den handlar både om förmågan hos en bok eller en läsupple-
velse att vara originell och något man som läsare ej tidigare upplevt, samt om 
egenskapen av att vara så att säga ny på marknaden. Jag kommer här att diskutera 
dessa två aspekter, och sedan argumentera för att de går att knyta till en social 
praktik som handlar om konsumtion, samt om vad Tomlinson kallar delivery.  

Recensenterna framhöll ofta egenskapen av att vara originell, oväntad, nyska-
pande eller överraskande som en meningsfull egenskap hos böckerna de skrev om. 
I diskursen finns två huvudsakliga uppfattningar om vad som kännetecknar en 
sådan läsupplevelse. Den första, och den som är starkast orienterad kring just ori-
ginalitet, kommer till uttryck då bokens innehåll i sig är något helt nytt för den 
som läser, en nyskapande berättelse upplevd som den första i sitt slag. En variant 
på detta är när berättelsen bjuder på så pass mycket oförutsägbarhet att den upp-
levs som oväntad och överraskande, även om den kanske tillhör en väl etablerad 
och enligt recensenten uttjatad genre. Denna värdering syns också i de utsagor där 
en bok kritiseras för sin brist på originalitet eller för att vara en av många kopior 
av en ursprungligen framgångsrik berättelse (som exempel kan ges olika varianter 
av romaner om ungdomar på magiskolor som följt i Harry Potters kölvatten).183  

Den andra huvudsakliga uppfattningen i originalitetsdiskursen är att boken är 
intressant om den är ny. Kamratposten recenserar nästan uteslutande relativt nyut-
given litteratur, vilket sannolikt kommer sig av att en dimension av bokrecensio-
nen som genre är att fungera som konsumentupplysning och kulturbevakning. 
Som en jämförelse så tipsades det om äldre litteratur i endast en av det empiriska 
materialets texter, då ställd i jämförelse med nyare litteratur för att på så sätt skapa 
en relation åt läsaren mellan det nya och det gamla. Enstaka fall av nyöversätt-
ningar eller nya utgåvor av en gammal roman förekom bland bokrecensionerna. 
Dock blir egenskapen av att vara nyutgiven ett kriterium för att boken ska vara 
intressant att läsa och bedöma, inte för att den ska klassas som bra. Recensenterna 
är inte sällan kritiska och negativa i sin bedömning av litteraturen, så därför fram-
står inte egenskapen av att vara nyutgiven som något som på egen hand kan moti-
vera att litteraturen också är bra. Några utsagor tydde på att när boken är nyutgi-
ven och skriven av en etablerad (och populär, får man anta) författare, som i ex-
                                                
183 Kamratposten nr 5/2010, s. 33.  
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emplen med Sara Kadefors och Stephanie Meyers nya romaner, så blir den på 
förhand uppskriven och omdömet i recensionen blir odelat positiv.184  

Originalitetsdiskursen säger alltså att en bok som har egenskaperna av att var 
originell och oförutsägbar är en bra bok, samt att en bok som är ny på marknaden 
åtminstone är värd att uppmärksamma och utvärdera. Hur pass giltig är diskursen 
om man överför den till en vidare social praktik?  

Jag vill mena att den definitivt är giltig, och att den går att koppla till diskur-
ser om konsumtion och reklam. Jane Kenway och Elizabeth Bullen skriver i sin 
artikel ”Dividing delights: children, adults and the search for sales” om hur kon-
sumtion, information och kommunikation idag innehar en väldigt stark och privi-
legierad roll i samhället, sett ur både sociokulturella och ekonomiska perspektiv. 
De tre smälter samman till något som Kenway och Bullen kallar consumer-media 
culture, där olika media och andra former av meningsskapande praktiker omdefi-
nierar varors mening i syfte att sälja dem, vilket leder till att consumer-media cul-
ture omformar uppfattningar om barndom, familj och skola. Barnkulturen blir i 
detta sammanhang något där underhållning och reklam bildar hybrider. Reklamen 
kan i sig i allt större utsträckning ses som njutbar och underhållande, tack vare att 
den spelar på estetik från barnkulturen. Underhållning är även reklam för produk-
ter som egentligen inte är relaterad till den, då karaktärer och teman från barnkul-
turen används till att sälja så kallade merchandise-produkter. Varumärken upp-
muntras att associeras med den underhållningskontext de unga tycker om, och på 
så sätt normaliseras sammansmältningen av reklam och underhållning, och blir en 
källa till nöje eller välbehag: ”[t]he pleasures of entertainment thus become the 
pleasures of consumption.”185  

Pleasure, nöje, utgör kärnan i consumer-media culture, och kan delas upp i 
två delar (vars termer Kenway och Bullen tar från Roland Barthes The pleasure of 
the text): plaisir, vilket producerar nöjet att kunna relatera till den sociala ord-
ningen, samt jouissance, en sorts lycksalighet som blir nöje utan begränsning, att 
tillfälligt frångå sin subjektiva verklighet. Jouissance blir på det sättet en sinnliga-
re form av nöje än plaisir, och den ger möjligheten att gå emot normer och aukto-
riteter. Kenway och Bullen argumenterar för att consumer-media culture produce-
rar båda varianterna, och att jouissance erbjuder barnkulturen att ta ställning mot 
auktoriteten, värderingarna och de sociala normer som vuxenkulturen represente-
rar, och därmed störa den hierarkiska ordningen dem emellan som anses som den 
”rätta”. Consumer-media culture rentav omvärderar maktförhållande mellan barn- 
och vuxenkultur, och uppmuntrar barn och unga att omfamna det som är förbjudet 
och att överskrida normernas gränsdragningar. Dock är den selektiv när det gäller 
vilken auktoritet som förvrängs och vilket status quo som ska uppehållas.186  
                                                
184 Kamratposten nr 13/2010, s. 35; nr 14/2009, s. 35.  
185 Kenway, J. & Bullen, E. (2008) ”Dividing delights: children, adults and the search for sales”, s. 168-169.  
186 Kenway, J. & Bullen, E. (2008) ”Dividing delights: children, adults and the search for sales”, s. 172-173.  
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Consumer-media culture strävar alltså inte efter ett anarkistiskt omkullkastan-
de av ordning, utan snarare efter att skapa föreställningen hos den unga konsu-
menten av att hon eller han, genom vad marknaden erbjuder, kan bryta upp från 
och gå emot den vuxna världens auktoritet. På så sätt skapas en form av ordnad 
oordning:  

With the aid of advertising and new media forms, the market has offered children consump-
tion as a primary motivating force and cultural artefacts with which to construct their dreams, 
set their priorities and solve their problems. It has offered them the basis upon which to build 
their group’s commonalities and their sense of others’ differences, and upon which to estab-
lish their personhood.187  

Konsumerandet blir alltså en drivkraft i form av fysiska ting och en ”ideologisk” 
motivation för barnen och ungdomarna när det gäller hur de kan skapa sin värld 
och sina identiteter. Barnens consumer-media culture vill skapa fascination hos 
sina konsumenter, helst en ständigt ökande sådan, detta i motsats till kontempla-
tion över kulturens innehåll och ett långsammare intagande av kultur. Jouissance 
bidrar till detta genom att uppmuntra stigande affektion hos konsumenten av kul-
turen, snarare än ett i nuet förankrat reflekterande över dess innehåll och upple-
velsen det skapar. Genom en sådan här process förvandlas allt kulturellt innehåll 
till objekt ämnade för omedelbar konsumtion.188  

Originalitetsdiskursen i Kamratposten är en återspegling av detta: man önskar 
en ständig tillströmning av nya intryck och nya upplevelser, vilka inom diskursen 
ges högt värde, något som speglas i den vidare sociokulturella kontexten av con-
sumer-media culture. Nöjet är främst att erhålla en produkt, för efter att inköpet 
gjorts riktar reklamen vår uppmärksamhet på nästa vara. Reklamens uppgift är att 
hela tiden definiera och visa upp det nya, eller det som man vill ska uppfattas som 
nytt. I ett sådant sammanhang kan det inte vara lika tillfredsställande eller lika 
önskvärt att stanna upp och dröja vid något, eller att gå bakåt till det som är gam-
malt och förbi (åtminstone inte om inte reklamen lanserat det gamla som något 
som ”är på väg tillbaka”). En liknande praktik finns i vad John Tomlinson vill 
säga med termen delivery i omedelbarhetsbegreppet. Han menar att konsumentens 
krav på marknaden har förflyttats från att handla om ”the simple amassing of pos-
sessions, to an emphasis on the speed of appropriation of commodities.”189 För-
väntningen är att man som konsument så snabbt som möjligt ska få sin vara leve-
rerad, själva ägandet och den förlängda tillfredsställelsen detta kan tänkas ge är 
inte det centrala. Till det hör också en föreställning av att marknaden hela tiden 
borde och kommer att förse oss med nya produkter, men också att dessa produkter 
må vara underhållande för stunden men inte tillfredsställande människans djupas-

                                                
187 Kenway, J. & Bullen, E. (2008) ”Dividing delights: children, adults and the search for sales”, s. 173.  
188 Kenway, J. & Bullen, E. (2008) ”Dividing delights: children, adults and the search for sales”, s. 173-174.  
189 Tomlinson, J. (2007) The culture of speed: the coming of immediacy, s. 125. Tomlinsons kursivering.  
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te önskningar och behov. Enligt Tomlinson influeras människor till att ha före-
ställningar genom både marknadens reklam och genom interaktionen med ”vario-
us technologies of immediacy”190, det vill säga våra olika elektroniska medier, i 
vårt dagliga liv. Om man jämför detta med vad consumer-media culture söker 
skapa, en fascination inför nya varor istället för reflektion över vad en vara man 
tillskansat sig innebär, så tycks de vara varsin tolkning av samma fenomen, där 
delivery dessutom helt tar fokus från varan i sig till själva handlingen av att få 
varan levererad.  

Om diskursordningen  
När man undersöker en diskursordning så kan man se på den ur två olika perspek-
tiv; dels en extern som undersöker vilka omkringliggande diskursordningar den 
lånar från; dels en intern som undersöker vilka diskurser och genrer som finns 
inuti diskursordningen och hur deras förhållande till varandra ser ut. Framför allt 
bör man undersöka de områden där en tydlig spänning existerar mellan de externa 
och interna relationerna.191  

Kamratpostens diskursordning hör till medias diskursiva praktik, framför allt 
pressens, och har internt att välja på olika diskurser och genrer som förekommer 
inom denna. Språkbruket i tidningens bokrecensioner går att jämföra med kultur-
bevakningen i dags- och kvällspress, där en kritiskt bedömande granskning av en 
kulturyttring ligger i fokus, och kan sägas utgöra en recensionsgenre. Här finns 
dock även en spänning genom inlånandet av en sorts promotionsgenre från dis-
kursiv praktik som har med reklam och konsumtion att göra. De kommer till ut-
tryck i den del av bokrecensionen som jag kallade för den beskrivande delen. Sät-
tet på vilken handling sammanfattas med försök att väcka intresse och en sorts 
”cliffhanger” (eller aptitretare som jag benämnde det), påminner om texten på 
baksidan av ett bokomslag eller ett DVD-fodral, eller varför inte de sammanfat-
tande små notiserna om filmer i tv-bilagor, alternativt beskrivningarna av böcker i 
reklamblad från bokhandlar. Språkbruket i recensionen har lånats från dessa andra 
diskursordningar som förknippas med reklam och konsumtion. Här finns alltså en 
spänning mellan att dels kritiskt granska och bedöma en produkt, dels att beskriva 
den på ett sätt som får den att verka intressant och lockande.  

Sett till recensionens funktion som konsumentupplysare är det här inte ovän-
tat, men det betyder att språkbruket i Kamratpostens recensioner delvis konstitue-
ras av en diskurs som innehåller snabb, förhållandevis kortfattad och säljande text. 
Fokus faller på vissa normativa egenskaper hos produkten, vilket i sin tur konsti-
tuerar hur mottagaren av texten förstår och bedömer produktens värde. Uppfatt-
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191 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 64.  
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ningen av dessa normativa egenskaper ges uttryck för i yttrandet av diskurserna 
om hastighet, spänning och originalitet.  

Fairclough tar gärna upp spänningen i förhållandet mellan medias språkbruk 
och människors privata språkbruk. Han argumenterar för att medias roll som för-
medlare av exempelvis texter från vetenskapens diskursordning till mottagare i 
vardagens diskursordning gör att de måste låna från båda håll för att det ska bli 
intressant att läsa deras texter. Framför allt införlivar media diskurser från varda-
gens diskursordning för att popularisera kunskap och för att skapa en relation till 
sina mottagare där både förmedlare och mottagare språkmässigt sett står på sam-
ma vardagliga nivå.192 I Kamratpostens läsförmedlande roll sker något liknande. 
Språkbruket i recensionerna hämtar ur läsarnas vardagliga diskursordning genom 
att man låter barn och ungdomar i samma ålder som tidskriftens målgrupper skri-
va dem, och genom att använda ett språkbruk mer förknippat med berättandet om 
den individuella upplevelsen av boken, snarare än ett språk som förknippas med 
kritisk analys av en kulturyttring. Samma sak gäller för de längre artiklarna av 
vilka majoriteten utgörs av en ren intervjugenre eller också en slags hybrid mellan 
intervju och boktips. I texterna är det nästan hela tiden någon som berättar för 
läsaren, snarare än rapporterar eller redovisar, vilket gör att språkbruket får en 
form av konversation.  

Att framställa en envägskommunikation som om den egentligen vore en kon-
versation man lyssnar till som tyst deltagare i den, kan vara en diskurs lånad från 
tevevärldens diskursordning, där man som tittare ofta ”bjuds in” till olika diskus-
sioner utan att för den skull egentligen vara delaktig överhuvudtaget. Kamratpos-
tens diskursiva praktik innehåller uttryckligen ambitionen att låta läsarna vara en 
del av tidskriftens produktion, som redovisades i början av analysen, genom att 
med tips få påverka KP:s innehåll. Man vill också skapa ett förhållande till de 
unga läsarna av att vara just deras tidning, något som denna vardagsdiskurs främ-
jar och sannolikt även främjas av. Den skulle förslagsvis inte finnas med i 
diskursordningen ifall Kamratposten till exempel hade haft ett didaktiskt och auk-
toritärt förhållande till sina läsare.  
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Slutdiskussion 

Grundmotivet för denna uppsats har allt sedan skrivandet av den började legat i att 
undersöka hur litteraturförmedling som via media riktas till barn och ungdomar 
ser ut, för att därigenom belysa vad för diskurser som styr deras syn på läsning 
och böcker. Uppsatsen har också haft som mål att koppla dessa diskurser om läs-
ning till en vidare social praktik, för att se vilka förändringar i kultur- och sam-
hällsdiskurser som hjälper till att forma den diskursiva praktiken.  

Analysresultatet och dess starka anknytning till ungar och medier som har bli-
vit allt tydligare under arbetets gång har dock lagt till ytterligare en dimension, en 
diskussion kring hur unga läsare bör förstås i relation till den digitala mediaåldern 
och den förändrade form av läsning som denna verkar ha fört med sig. Det är nå-
got jag kommer att återkomma till längre fram i slutdiskussionen. Först tänker jag 
sammanfatta undersökningens teoretiska grund och något om motivet bakom den, 
samt redovisa vad för resultat som framkom.  

Motivationen till att undersöka barn och ungas syn på sin läsning finns i det 
faktum att denna grupp läser allt mindre. Jag anser att för att vända denna trend så 
behövs inte bara ett direkt läsfrämjande arbete, utan också forskning för att få för-
ståelse till vad som motiverar barnen och ungdomarna till att välja eller välja bort 
privat läsning. Flera tidigare studier har undersökt deras attityder till läsning och 
läsval genom intervjuer och enkäter. Jag har istället valt att använda kritisk 
diskursanalys som metod för undersökningen. En grundpremiss för denna teori-
bildning är att större förändringar i samhället och kulturen formar mediernas dis-
kursiva praktik, samtidigt som media har en viktig roll i spridandet av sociokultu-
rella förändringar. Detta innebär en möjlighet att få en förståelse för vad som får 
barnens föreställningar om och värderingar kring läsning att se ut som den gör. 
Kanske handlar det inte så mycket om att barn och unga inte läser, som att deras 
sätt att läsa och förhålla sig till text och läsning skiljer sig från hur den vuxna 
världen och dess pedagoger definierar den. 

Analysen utgick från ett empiriskt material bestående av samtliga litteratur-
förmedlande texter i två årgångar av tidskriften Kamratposten, vars uttalade mål-
grupp är barn och unga mellan 8 och 14 år. Detta åldersspann blev också begräns-
ningarna för undersökningens målgrupp. Sammanlagt analyserades 96 bokrecen-
sioner och 15 artiklar, utifrån följande frågeställningar:  
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Hur ser litteraturförmedlingen i Kamratposten ut och vilka litteraturgenrer för-
medlas genom boktipsen?  

Vad för typ av böcker, litterära genrer och författare lyfts fram i längre artiklar? 

Vilka åsikter och värderingar kring litteratur och läsning kan utläsas i det empiris-
ka materialet?  

Dessa recensioner och artiklar är vad man i den kritiska diskursanalysen kallar för 
kommunikativa händelser, specifika fall av språkbruk. Analysen av dem sker på 
tre plan, under arbetets gång till viss mån parallellt med varandra, men redovisade 
i tur och ordning var för sig i uppsatstexten. De tre planen, eller dimensionerna för 
att använda Norman Faircloughs terminologi, är texten (vilken studeras utifrån 
sina lingvistiska egenskaper), den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. 
Med diskursiv praktik avser man den institution som den kommunikativa händel-
sen är en del av, i detta fall Kamratposten. Jag redogjorde i uppsatsen för tidskrif-
tens egna utsagor om målgrupp, affärsidé, syfte, försäljning och redaktionella 
sammansättning. Med social praktik avses den sociala domän som texten och den 
diskursiva praktiken är en del av. En fjärde frågeställning hade på förhand utarbe-
tats för att undersöka den sociala praktiken:  

Vilka vidare sociala praktiker kan diskurserna i det empiriska materialet kopplas 
till, och vilka sociokulturella förändringar är de en spegling av?  

För att kunna undersöka den sociala praktiken behövs kompletterande teori tagen 
utanför diskursteorins fält. Jag valde att använda mig av kultursociologen John 
Tomlinsons teori om the condition of immediacy, samt av artiklar och forskning 
kring barns och ungdomars förhållande till nya, digitala medier.  

Under både textanalysen och analysen av den sociala praktiken kopplades re-
sultaten från dessa till utsagor från den diskursiva praktiken, i ett försök att illu-
strera den diskursiva praktikens roll som en bro mellan text och social praktik. 
Utifrån frågeställningarna utmärkte sig fyra stycken diskurser om läsning. Jag 
kommer i följande stycken att redovisa dessa, men framför allt diskutera dem i en 
vidare kontext. För mer ingående definitioner av dem samt vilka utsagor jag har 
baserat dem på hänvisar jag till uppsatsens undersökningsavsnitt.  

En diskurs om skönlitteratur som normativt för framför allt nöjes- och privat 
läsning gick att skönja i det faktum att Kamratposten uteslutande recenserar skön-
litteratur, i de allra flesta fallen i form av romaner. Det fanns i valet av litteratur en 
mycket vid genreflora, med alltifrån vardagsrealism till episk fantasy, men det var 
samtidigt tydligt att läsning definierades som just läsning av fiktion. Tidigare stu-
dier har visat på en mycket stor spännvidd i barns bokval. En av Kamratpostens 
deviser är att vara en tidning för barn och unga där läsarna är med och påverkar 
innehållet. De säger också uttryckligen att mycket av tidningens innehåll just byg-
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ger på tips från dess läsare. Intresset i att följa dessa tips ligger som Fairclough 
påpekar i att all media, är vinstdrivande organisationer i en marknadsekonomi där 
försäljningssiffror är grunden för finansiering och fortsatt varande, vilket på 
många sätt formar deras diskursiva praktik.193 Man vill leva upp till sina läsares 
krav och önskemål för att kunna fortsätta producera sin produkt.  

 Det anas alltså en växelverkan mellan vad ungarna föredrar att läsa och vad 
som recenseras i Kamratposten. Bokrapporteringen ger uttryck för vad tidskriften 
ser som sin målgrupps läsintressen, samtidigt som målgruppens läsintressen 
(bland annat, givetvis) formas av vilka böcker det skrivs om i mediet. Att dessa 
böcker bara tillhör den skönlitterära kategorin skapar en diskurs som säger att 
skönlitteratur och fiktion, är meningsfull läsning medan annan läsning inte är det. 
Jag har i min analys främst berört faktalitteraturen, som i en sådan diskurs väljs 
bort som ”olämplig” eller omöjlig, men man skulle lika gärna kunna ta andra for-
mer av läsning så som serietidningar, bloggar, magasin, eller olika Internet-sidor. 
Jag vill här hänvisa till vad Hedemark skriver i Svensk biblioteksförenings rapport 
Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek om att text-
begreppet hos bibliotekens läsfrämjare borde utvidgas till att inte bara innefatta 
”traditionell” läsning, utan även den nya typ av läskultur som de nya digitala me-
dierna gett upphov till hos unga människor.194 Jag anser att det ligger en stor vikt i 
att försöka få till stånd en sådan breddning, och jag kommer diskutera vidare om 
det i anslutning till de andra diskurser som min analys tagit upp. För att återvända 
till problematiken kring just facklitteraturens och faktaböckernas status så har jag 
i uppsatsen tagit upp Dayton-Sakari och Jobes samt Watson och Stencels artiklar 
som behandlar barns inställning till just sådana böcker. Artiklarna fokuserar fram-
för allt på läsovilliga barns och ungdomars förhållande till faktaböcker. Många av 
dem är sällan läsovilliga i gemen, utan främst i förhållande till fiktion som kan ses 
både som inte tillräckligt verklighetsbaserat och framför allt ett tvång från skolans 
sida, ett måste-läsande. När de får välja fritt väljer de faktaböcker om saker som 
intresserar dem, vilket erbjuder samma verklighetsflykt och avkoppling för dem 
som en fiktion gör för en läsare som föredrar skönlitteratur. En diskurs som lägger 
mening i skönlitterär läsning samtidigt som den utesluter facklitteratur utesluter 
därmed även många läsare, vilka sedan sorteras under kategorin läsovilliga för att 
det inte finns någon värdegrund som stödjer deras egna val av läsning. Sett ur den 
kritiska diskursanalysens perspektiv att media speglar samhällets praktiker och 
även konstituerar dem så bör förekomsten av skönlitteratursdiskursen i Kamrat-
posten tala för att en liknande praktik är gällande i samhället i stort. Svensk bib-
lioteksförenings rapport, och Dayton-Sakari och Jobes samt Watson och Stencels 
artiklar ger underlag för en sådan slutsats, och så gör även observationer jag har 

                                                
193 Fairclough, N. (1995) Media discourse, s. 42f.  
194 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 49.  
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gjort under läsning av läsfrämjande, pedagogisk litteratur under uppsatsarbetets 
gång. Dessa sistnämnda observationer är dock något jag gjort i förbifarten, eller 
som stickspår i uppsatsarbetet, och ingenting jag kan säga något om annat än på 
ett personligt plan. Ett förslag till en framtida studie vore en närmare undersök-
ning av läsningens värdegrunder i denna litteratur, kanske utifrån ett kritisk 
diskursanalytiskt perspektiv.  

De övriga tre diskurserna kretsade kring olika värderingar om vad som gjorde 
en bok intressant att läsa och vad som gjorde läsningen i sig värdefull. Tydligast 
uttalad var en diskurs om spänning. Recensenterna använde i sina utsagor väldigt 
ofta ”spännande” som beskrivning av berättelsen eller läsupplevelsen i förhållan-
de till en bok. Jag kopplade i mitt resonemang denna höga värdering av spänning 
till informationssamhället och de digitala medierna, vilka i sitt inflytande på bar-
nen redan från tidig ålder kan sätta normen för hur pass tillgängliga och direkta 
intryck ska vara. Den kan också spegla förändringar i sättet att ta till sig de mäng-
der av data som informationssamhället ger oss tillgång till, en förändring som 
framför allt är synlig hos de unga människor som levt i det under hela eller större 
delen av sina liv. Dayton-Sakari och Jobe beskriver många ungas förändrade läs-
sätt som att läsaren provar och smakar, ”snack and sample”195, från den informa-
tionsmängd som finns tillgänglig.   

Ett liknande tema följde diskursen om originalitet, där nya, originella eller 
oväntade infallsvinklar i berättelsers handling och struktur hölls som mer värde-
fulla än motsatsen. Litteratur som är ny ses också som intressant, om än inte nöd-
vändigtvis bra. I detta kan utläsas en vidare social praktik knuten till konsumtion 
och reklam, en praktik som Kenway och Bullen kallar consumer-media culture.196 
Den är starkt närvarande i barnkulturen där reklam och underhållning har förts 
samman till en hybrid vars syfte är att omdefiniera varors mening och betydelse. 
Kärnan i consumer-media culture är nöje eller ”pleasure”, och genom hybridise-
ringen av underhållning och reklam blir nöje sammankopplat med konsumtion. 
Konsumtionen definieras av consumer-media culture som ett verktyg vilket unga 
människor kan använda för att bygga upp sina egna och andras identiteter med, 
men även för att gå emot auktoriteten som den vuxna världen representerar. Vär-
degrunden baserad i det nya och originella som originalitetsdiskursen represente-
rar speglar den sociala praktiken i formen av consumer-media culture, och konsti-
tuerar den genom att fortsatta krav och förväntan på tillförsel av nya upplevelser.  

Som en strömning genom spänningsdiskursen och originalitetsdiskursen går 
dock en tredje diskurs, nämligen en om hastighet. Den kommer till uttryck genom 
sätten på vilket spänning definieras, som en hastig, obruten och ansträngningslös 
rörelse genom läsningen av en text. ”Seghet” sattes ofta som en negativ motpol till 
                                                
195 Dayton-Sakari, M. & Jobe, R. (2003) ”Reluctant readers choose nonfiction: Just give me the facts!”. Sid-
nummer ej tillgängliga. 
196 Kenway, J. & Bullen, E. (2008) ”Dividing delights: children, adults and the search for sales”, s. 168-169.  
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”spännande”, härrörande ur en uppfattning om att läsningen inte ska vara långsam 
utan fånga läsaren direkt och varken försvåra intagandet av berättelsen genom 
långsamt berättande eller dåligt genomarbetat skrivspråk. Den uttrycks också ge-
nom originalitetsdiskursens fixering vid nya intryck som aldrig tidigare upplevts. 
Här finns en förväntan och ett förutsättande att nytt ska levereras, att man inte ska 
behöva ägna sig åt samma berättelse två gånger.  

Sett ur en vidare samhällelig kontext så konstitueras hastighetsdiskursen av 
och hjälper till att forma vad Tomlinson kallar the condition of immediacy, en 
värdegrund där förväntan hos människor är en omedelbar tillgång till en produkt 
(vare sig det nu är en faktisk vara, en upplevelse, ett infriande av begär eller an-
nat) som svar på ett begär eller en önskan. Det ska ske utan mellanhänder och utan 
väntetid, och fokuset ligger framför allt på att själva leveransen sker, inte på kvali-
teten eller den kvardröjande behållningen hos själva produkten. Det är detta sist-
nämnda, som Tomlinson benämner delivery, som finns närvarande i originalitets-
diskursen och i consumer-media culture. Vad som skapat uppfattningen är rekla-
mens inflytande och människors användande av teknik som främjar omedelbarhet, 
som tillåter användaren att komma i kontakt med kulturyttringar ”utan” mellan-
händer. Jag skriver utan i citationstecken just därför att mellanhänder fortfarande 
existerar i mycket hög grad, bara att de har förflyttats från att vara andra männi-
skor eller teknik som endast försökt överbrygga avståndet mellan begär och infri-
ande så gott som möjligt, till att utgöras av den digitala tekniken vilken tillåter oss 
en mer direkt kontakt med vad vi söker efter. Man får tillgång till kulturyttringar, 
idrottsevenemang, politiska debatter, avlägsna platser, kort sagt intryck av det 
man önskar utan att för den skulle behöva anpassa sig till det fysiska eller 
temporala avstånd som skiljer en från intrycken. Det konstituerar hos människor 
en uppfattning om omedelbarhet genom att förmedla intryck till medvetandet på 
ett unikt sätt. Det tillåter oss att vara flexibla i vårt nyttjande av media, och för-
ändrar samtidigt värdegrunder i hur media ska upplevas, från kollektiva till indi-
viduella beteenden. Tomlinson kallar fenomenet för telemediatization.  

Omedelbarhetens villkor förändrar alltså synen på media och underhållning, 
och i sammanhanget kan boken tyvärr uppfattas som ett gammalt medium som är 
svårt att anpassa till omedelbarhetens villkor. Den kan generellt sett se som lång-
sammare i berättande och i den tid det tar att avsluta den samt otympligare i sin 
användning, i jämförelse med flexibiliteten och omedelbarheten de digitala medier 
som exempelvis internet och teve (vilka i statistiken var främst förekommande 
medierna bland barns och ungas fritidssysselsättningar) erbjuder. Resonemanget 
riskerar dock här att bli förenklat, och gå mot vad jag ett par gånger i uppsatsen 
avsvurit mig från att göra: moralisera kring nya kontra gamla medier. Det finns 
fördelar liksom nackdelar med de värderingar som omedelbarhet skapar. En av de 
största fördelarna torde vara det nya sättet att ta till sig information på som jag 
redan berört i förhållande till skönlitteratursdiskursen, vilket kan ses som en både 
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nödvändig och mycket användbar egenskap för att hantera informationsflödet i 
dagens samhälle, både privat och i arbetslivet. Så pass användbara och nödvändi-
ga att de bör tas till vara på så väl det bara går. Man får inte heller bortse ifrån att 
det faktiskt är människan som härskar över tekniken och inte tvärtom (även om 
det ibland kan verka så), och att vi som Tomlinson säger både kan och faktiskt 
stänger av den med jämna mellanrum.  

Avslutningsvis vill jag påpeka att det är viktigt att tänka på att detta resone-
mang endast är en av de faktorer som förändrade läsvanor kan bero på. Jag före-
slår inte att alla unga som inte läser eller tycker om att läsa egentligen skulle vara 
missförstådda i sina val av litteratur eller läsvanor, att läsovilja och sjunkande 
läsförmåga inte skulle kunna bero på annat, så som någon form av fysiskt eller 
mentalt handikapp, ekonomisk kontext, bristande läspedagogik i skola och försko-
la, eller rent och skärt ointresse.   

Det är dock viktigt att förstå att förändrade läsvanor också kan handla om en 
anpassning till ökad mängd information som måste processas, och inte nödvän-
digtvis en allmän ”dekadens” i förhållandet till litteraturen som man bör förfasas 
över. Att erinra sig det tvivelaktiga i att endast definiera en del av alla former av 
läskulturer som existerar som den rätta och betydelsefulla är viktigt, annars riske-
rar man att nedvärdera och kanske även skuldbelägga de andra sätt på vilket män-
niskor läser, vare sig det handlar om traditionell läsning, snack and sample, eller 
något utanför dessa ramar.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som mål att undersöka medias litteraturförmedling till 
barn och ungdomar och de föreställningar om läsning och böcker som den skapar. 
Motivet till studien har varit att skapa ökad förståelse för vad som påverkar barns 
och ungas förhållande till läsning, en viktig fråga då gruppens fritidsläsning och 
grad av läsförmåga under en längre tid har sjunkit.  

Studiens teoretiska grund är inspirerad av Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys, vilken hävdar att förändringar i mediadiskurs speglar förändringar 
som pågår i samhället i stort. Genom att analysera mediernas diskursiva praktik 
och texter så kan man undersöka förändringar i en vidare social praktik vilken 
media både konstituerar och konstitueras av. För att kunna analysera den sociala 
praktiken krävs kompletterande teorier och här har uppsatsen dels hämtat ur 
forskningsartiklar kring unga människors förhållande till de nya digitala medierna, 
dels ur kultursociologen John Tomlinsons teori om the condition of immediacy.  

Som empiriskt material valdes tidskriften Kamratposten. Den är populär bland 
barn och ungdomar och riktad direkt mot åldrarna 8 till 14 år, vilket gör den till en 
bra grund för undersökningen. Totalt har bokrecensioner och längre artiklar om 
litteratur och författarskap från två årgångar, 2009 samt 2010 års, analyserats med 
hjälp av den kritiska diskursanalysen. Uppsatsens frågeställningar har kretsat 
kring hur litteraturförmedling i det valda empiriska materialet sett ut, vad denna 
uttryckt för värderingar kring läsning och böcker, samt vilka sociokulturella för-
ändringar denna diskursiva praktik kan tänkas spegla.  

Fyra stycken diskurser observerades under analysen av materialet. En skönlit-
teratursdiskurs definierade fiktion och skönlitteratur, främst i romanform, som 
normativt för läsning (vilken i sammanhanget främst får förstås som fritids- eller 
privat läsning). Statistik kring barns utlåningsstatistik och läsval speglar denna 
diskurs i en vidare samhällskontext, medan den inte tycktes närvarande bland 
vuxna läsare. En problematik med skönlitteratur som normerande för läsval är att 
många av de läsare som istället föredrar faktaböcker inte får sina läsval godkända 
och i en social praktik riskerar att stämplas som läsovilliga. I slutdiskussionen 
diskuteras detta och i linje med en tidigare undersökning av Svensk biblioteksfö-
rening föreslås en utvidgning av begreppet läsning.  

Övriga tre diskurser kretsade alla kring värderingar som gick att koppla till 
postmodern teori om hastighet och omedelbarhet. En spänningsdiskurs, som base-



 74 

rade sin värdegrund på att läsningen hela tiden var spännande, och en originali-
tetsdiskurs, som såg nyskapande samt nyutgiven litteratur som värd att uppmärk-
samma, observerades. Som en underströmning i båda av dessa fanns en hastig-
hetsdiskurs vilken definierades genom att en önskan om ihållande fart och tempo 
för att känna engagemang var närvarande i texterna. Dessa strömningar diskutera-
des utifrån Tomlinsons idé om omedelbarhet, vilken innebär en skiftning från vär-
degrund baserad på ökande av hastighet för att nå ett mål eller tillfredsställelsen 
av ett behov, till en värdegrund baserad på ett direkt tillfredsställande utan gap 
mellan begärets uppkomst och infriande. Originalitetsdiskursen diskuterades ock-
så utifrån teorier och forskningsrön om föreställningar kopplade till reklam och 
konsumtions påverkan på människan.  

En kort diskussion gavs kring diskursordningen som omgav Kamratpostens 
läsförmedling, vilken hör till medias och framför allt pressens diskursiva praktik, 
men lånar en promotionsgenre från reklamen och konsumtionens diskursiva prak-
tik. Diskursordningen lånar även från en vardaglig diskurs i sitt sätt att berätta om 
litteraturen för läsaren.  

I uppsatsens slutdiskussion diskuterades slutligen dessa diskurser i förhållan-
de till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska grund. Uppsatsens huvudsakli-
ga slutsats är att barns och ungas läskultur till en betydande grad formas av deras 
erfarenheter från ny, digital media, vilket skapar ett förhållningssätt till läsning 
som är anpassat till att hantera stora mängder information som ständigt utvidgas 
och förändras, och att detta är en annan sorts läskultur än den ”traditionella” som 
vuxenvärldens läsfrämjare förespråkar.  
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Bilaga: Recenserade böcker i Kamratposten 2009 
– 2010 

Denna bilaga redovisar titel, författare och betyg på varje bok som recenseras i 
Kamratpostens bokpanel inom ramen för det empiriska materialet (årgång 2009 
och 2010). Listan är endast tänkt som ett komplement till uppsatsen för den som 
är intresserad av exakt vilka titlar som togs upp i det empiriska materialet, och den 
kan ses som kuriosa eller en hjälp vid en egen undersökning av liknande eller 
samma material. Listan gör inga anspråk på att fungera som en verklig referenslis-
ta utan redovisar endast den information om böckerna som gavs via det empiriska 
materialet.  

Betygen i bokpanelens recensioner utgjordes av en sexgradig skala, där fem 
KP-loggor (i min lista illustrerad som 5kp) utgjorde toppbetyg, medan en över-
struken logga var det absolut sämsta betyget som kunde delas ut. Betyget med den 
överstrukna loggan representeras av 0kp i listan.  

Jag har förutom ovanstående uppgifter också valt att vid varje titel ta med den 
genre som jag själv klassade boken som. Detta är också endast i syfte att ge den 
läsare som är intresserad en något tydligare inblick i mitt undersökningsmaterial. 
För detaljer kring hur jag gick tillväga vid genrebestämningarna så hänvisar jag 
till min uppsats sida 39.  

Nr 1/2009: 

Aeronauten av Eoin Colfer (fantasy) 5 kp 

Amanda och ängeln i flaskan av Anders Nyman (realism) 3kp 

Anton, jag gillar dig! av Peter Pohl (spänning) 2kp 

Nr 2/2009: 

Sparrow Delaneys hemliga liv av Suzanne Harper (övernaturligt) 5kp  

Pojken i soffan av Sonya Hartnett (realism) 4kp 

Mr Wilderbanks djurpark av Petrus Dahlin (realism) 3kp 

Nr 3/2009: 

Tornrummets hemlighet av Niklas Janz (fantasy) 4kp  
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Fergus Crane av Paul Stewart & Chris Riddell (äventyr) 4kp   

Se upp för Super-Sally! av Åsa Hofverberg (realism) 2kp  

Nr 4/2009:  

Sovay av Celia Rees (historisk) 3kp  

Tangshan Tigers – den stulna skatten av Dan Lee (sport) 3kp  

Hemligheten av Sophie McKenzie (spänning) 2kp  

Nr 5/2009:  

Det brinner i mitt huvud av Camilla Lagerqvist (realism) 5kp  

Ett veck i tiden av Madeleine L’Engle (fantasy) 4kp  

Krossat glas av Sally Grindley (realism) 4kp 

Nr 6/2009:  

Nabus bok av Zizou Corder (fantasy) 5kp  

Tam tiggarpojken av Jo Salmson & Åsa Ekström (fantasy) 4kp 

Kyssen av Jacqueline Wilson (kärlek/vänskap) 3kp  

Nr 7/2009:  

Boken om allting av Guus Kuijer (spänning) 4kp  

Kärlek av Rachael Wing (kärlek/vänskap) 4kp 

Onkel Montagues spökhistorier av Chris Priestley (övernaturligt) 3kp  

Nr 8/2009:  

Kärlek och dynamit av Kajsa Gordan (kärlek/vänskap) 3kp  

Nära ögat av Ted Bell (spänning) 3kp  

Lova att du går tillbaka av Kathi Appelt (realism) 0kp 

Nr 9/2009:  

De starkare av Inger Frimansson (spänning) 5kp  

Alanya – vägen följer hjärtat av Iselin B Alvestad (fantasy) 3kp  

Marsvinssommar av Sara Strömberg (djur) 1kp  

Nr 10/2009:  

Nattens barn – vampyrfesten av Benni Bødker (övernaturligt) 4kp  

Den otroliga månresan av David Donohue (fantasy) 3kp  

Samurajens döttrar – i mästarens skola av Maya Snow (historisk) 2kp  
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Nr11/2009: 

Doktor Proktors pruttpulver av Jo Nesbø (humor) 5kp  

För alltid av Ingelin Angerborn (övernaturligt) 5kp  

Vem var Hettie Daynes? av Robert Swindells (spänning) 2kp  

Nr 12/2009: 

Vilma i vättarnas värld av Maud Mangold (övernaturligt) 4kp  

Ondvinter av Anders Björkelid (fantasy) 2kp  

I häxjaktens skugga av Sarah Singleton (historisk) 2kp  

Nr 13/2009: 

Varulv möter drake av Morgan, Sinden & MacDonald (fantasy) 5kp 

Fyren och stjärnorna av Annika & Per Thor (realism) 4kp  

Det är jag som är Lisa av Moa-Lina Croall (vänskap) 3kp  

Nr 14/2009: 

Skatans nyckel – Kapten Svea 1 av Jesper Tillberg (spänning) 4kp  

Blod av Åsa Anderberg Strollo (kärlek/vänskap) 3kp  

Om du läser det här är det kört av Pseudonymous Bosch (humor) 2kp  

Nr 15/2009: 

I upprorets tjänst av Börje Isakson (historisk) 5kp  

Aldrig som de andra av Peter Arrhenius (övernaturligt) 4kp  

Rör inte Mississippi av Cornelia Funke (djur) 0kp  

Nr 16/2009: 

Camilla och lögnen av Karin Wahlberg (realism) 5kp  

Mitt extra liv av Johan Unenge (realism) 4kp  

Slumpens Bok av Åsa Lind (äventyr) 3kp  

Nr 17/2009: 

Tystnad tagning av Michelle Magorian (realism) 5kp  

Skogens systrar av Petrus Dahlin (övernaturligt) 4kp  

Kulor i hjärtat av Cilla Naumann (realism) 3kp  

Nr 1/2010:  

Åskans döttrar av Ingela Magner (realism) 5kp  



 81 

Flykten från Berganien av Eva Ibbotson (realism) 4kp  

Drömmar som krossas av Bengt-Åke Cras (sport) 4kp 

Nr 2/2010:  

Gone – övergivna av Michael Grant (spänning) 5kp 

Ingen ser dig av Anna Knutsson & Anne-Christine Magnusson (spänning) 3kp 

Trollkarlens elefant av Kate DiCamillo (äventyr) 3kp 

Nr 3/2010: 

Genom rök och eld – tio drakberättelser av Chris Mould (fantasy) 5kp 

Alhambra av Kirsten Boie (historisk) 4kp 

Adzerk – den vita hingsten av Lin Hallberg (kärlek/vänskap) 4kp  

Nr 4/2010:  

Kyrkogårdsboken av Neil Gaiman (övernaturligt) 4kp  

Vänner av Kazumi Yomoto (realism) 4kp 

Glassbilen som försvann av Suzanne Mortensen (äventyr) 2 kp 

Nr 5/2010: 

Mästaren och dödens tavla av Henry Porter (spänning) 3kp 

Min första världssensation av Annalena Hedman (humor) 3kp  

Häxskolan av Emily Gould & Zareen Jaffery (fantasy) 0kp 

Nr 6/2010: 

Dårhus av Ally Kennen (spänning) 4kp  

Joy till världen av Viveka Sjögren (realism) 4kp 

Kosmiskt av Frank Cottrell Boyce (äventyr) 2kp 

Nr 7/2010: 

Vatten och vidunder av Marcus Sedgwick (humor) 4kp 

Vilddjuret vaknar av Mattias Johnsson (fantasy) 4kp 

Turk och Ayla av Niklas Krog (kärlek/vänskap) 4kp 

Nr 8/2010: 

Dansfabriken – Street av Eva Susso (sport) 4kp 

Alice varannan vecka av Bo R Holmberg (kärlek/vänskap) 3kp  

Karamellens ord av Gonzalo Moure (realism) 3kp  
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Nr 9/2010: 

Inga betygsatta recensioner utan istället heluppslag med nio sommarlästips.  

Nr 10/2010  

Semlan och Gordon: sommar och hemliga härligheter av Moni Nilsson (kär-
lek/vänskap) 4kp 

Tvillingsjälar av Jacqueline Wilson (kärlek/vänskap) 4kp 

VM-sommar av Magnus Ljunggren (sport) 3kp 

Nr 11/2010: 

Jinx - tur i oturen av Meg Cabot (humor) 4kp  

Afrikas hemlighet - och de förbjudna kunskaperna av Angelika Braun Alexan-
dersson (äventyr) 4kp  

En hemlig vän av Katarina Genar (realism) 3kp 

Nr 12/2010:  

Tvillingarna Thornthwaites testamente av Gareth P Jones (spänning) 5kp  

Cirkusdeckarna och spökmysteriet av Dan Höjer & Stina Lövkvist (spänning) 4kp 

Den dödes dotter av Janne Lundström (spänning) 4kp  

Nr 13/2010:  

Nyckelbarnen av Sara Kadefors (realism) 5kp 

Piraternas fånge av Emily Diamond (fantasy) 4kp  

Läskigt läge av Thomas Halling (övernaturligt) 1kp 

Nr 14/2010: 

Svarta vingar av David Almond (kärlek/vänskap) 4kp 

Spiralportens väktare av Lise Bidstrup (fantasy) 4kp  

Syltmackor och oturslivet av Anna Ehring (humor) 3kp  

Nr 15/2010:  

Rico, Oskar och skuggorna i gårdshuset av Andreas Steinhöfel (realism) 4kp 

Den stora hamstermassakern av Katie Davies (djur) 3kp 

Midnattsmanifestet av David Whitley (äventyr) 1kp 

Nr 16/2010: 

Hej vacker av Ann-Helén Laestadius (kärlek/vänskap) 5kp 

Spindelbarnen - Sam Frasers äventyr av Gudrun Wessnert (äventyr) 4kp  
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Flytt är flytt och kommer aldrig igen av Peter Arrhenius (humor) 3kp  

Nr 17/2010:  

Inga recensioner med betyg, istället är det recensenternas drömklappar som listas.  


