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1. Inledning

De hyllor vi går till när vi besöker biblioteket, eller den sorts litteratur vi säger oss föredra att läsa 
säger mer om oss än vi kanske tror och själva är beredda att medge. Våra preferenser säger inte bara 
något om vilka vi är och vad vi är intresserade av, utan även om hur vi vill framställa oss själva och 
hur vi förhåller oss till världen vi lever i. Kultursociologen Mats Trondman menar att samma 
princip gäller för musik, som på samma sätt som litteratur befinner sig på det kulturella fältet. Han
menar att vi inte kan behandla musiksmak som något enbart knutet till själva musiken:

Varför inte låta musik vara musik? Svaret är enkelt: musik är och kan inte vara bara "ren" musik 
utan är alltid, antingen vi vill det eller ej, en social företeelse. Musiken får sin mening och 
betydelse genom att relateras till samhälleliga strukturer, kulturella preferensersystem och sociala 
relationer.1

Nu är det inte musik denna uppsats ska handla om, men vi kan dra paralleller mellan Trondmans 
ord om musik och litteratur och därmed även litterära preferenser, och därigenom se det som en 
social företeelse snarare än en helt privat. På så vis är litterära preferenser inte bara knutet till själva 
litteraturen. Genom att betrakta litteratur som en social företeelse, som är påverkad av samhälleliga 
strukturer, kulturella preferenssystem och sociala relationer, kan vi inom litteraturen finna olika sätt 
för läsaren att uttrycka sig om den på som utgår från en bestämd historia, tradition och praxis. Och 
på liknande sätt menar litteratursociologen Anna Williams att våra litterära preferenser styrs av 
förväntningar, intressen och värderingar och är något vi inte kan ”skaka av oss”.2

   Litteraturen skapar förstås även litterära erfarenheter, men genom att se den som en social 
företeelse kan vi komma bakom de mer explicita och kanske förgivettagna uppfattningarna om 
litteraturen, och uppmärksamma de mer implicita utomlitterära erfarenheter den kan skapa. En 
utomlitterär erfarenhet kan innebära ett visst förhållningssätt både till litteraturen och till samhället i 
övrigt. På så vis kan läsaren, genom litteraturen, markera skillnader gentemot andra grupper, 
markera individualitet, utveckla sociala nätverk samt  utveckla en social tillhörighet. Genom 
litteraturen kan läsaren identifiera sig med andra men den kan även användas som en åtskiljande 
princip. De estetiska erfarenheter som litteraturen producerar försöker läsaren sedan sätta in i ett 
sammanhang, något som inte sker utifrån den litterära strukturen, utan är bestämd av särskilda idéer 
om litteraturen. De diskurser, det vill säga debatter eller samtal om hur ungdomslitteraturen bör se 
ut, säger därmed inte bara något om den litterära strukturen utan även om läsarens normer och 
värderingar. Därför kan vi hävda att sättet människor talar om litteratur på synliggör dess plats i ett 
ideologiskt fält. På så sätt kan vi även säga att läsaren, genom att tillägna sig ett speciellt litterärt 
uttryck även tillägnar sig ett särskilt sätt att vara som uppfattas som naturligt. Litteraturen 
producerar därmed en rad praktiker eller ideologier och sociala erfarenheter som strukturerar 
läsarens liv.3

   Och det är just dessa praktiker, ideologier och sociala erfarenheter jag är intresserad av att studera 
i denna uppsats som handlar om vuxnas läsning av ungdomslitteratur. Genom att studera vuxna som 
läser ungdomslitteratur kan vi få en inblick i hur distinktionssystemen ser ut på det litterära fältet, 
vad som anses legitimt eller ej att läsa, och i vilken ålder olika sorters litteratur ses som legitim eller 
ej legitim att läsa. Det ger oss även en bild av ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet, 
dess förhållande till populärlitteraturen, den konsekrerade litteraturen och även vuxenlitteraturen.
Detta aktualiserar även frågan om högt och lågt, där det höga representeras av den höga litteraturen, 
finlitteraturen, medan det låga får representera i stort sett allt annat, och främst populärlitteraturen.4

                                               
1 Trondman, Mats 1994, s. 190. Författarens kursivering.
2 Williams, Anna 1997, s. 196.
3 Ang, Ien 1996, s. 102.
4 För en definition av termen ”högt och lågt” se exempelvis Persson, Magnus 2002, s. 11ff.
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1.1 Bakgrund och val av ämne

Att litteratur befinner sig på ett ideologiskt fält och att den skapar särskilda förhållningssätt eller 
praktiker var något jag särskilt uppmärksammade när en biblioteksanställd bekant, Elin, och tillika 
blivande bibliotekarie, med en skämtsam ton och en viss genans, berättade att hon tycker om att 
läsa barn- och ungdomslitteratur. Innan jag hunnit fråga henne om detta påpekade hon, aningen 
ironiskt, att det nog berodde på en trettioårskris, eftersom hon nyligen fyllt trettio. Vid fikapausen 
fortsatte vi att prata om ungdomslitteratur och hon berättade att hon för närvarande främst läste 
Stephanie Meyers enormt populära vampyrromaner. Jag, som då inte var så insatt i Meyers 
vampyrromaner, frågade vad de handlade om. Nu återkom den tidigare genansen, då hon påpekade 
att de var ganska stereotypa kärleksromaner med vampyrtema, med stereotypa könsroller, där den 
socialt lite missanpassade flickan går och trånar efter den populära killen, och slutligen får honom. 
Att min bekant känner sig generad över sin läsning, eller i alla fall känner sig tvungen att ironisera 
över den och skylla sin läsning på en trettioårskris fick mig att fundera på om det fanns en 
medvetenhet hos henne att hon kanske inte borde läsa den här sortens litteratur, att hon kanske 
rentav var för gammal för att läsa den, eller om det berodde på något helt annat. Och hennes syn på 
vampyrromanernas, i hennes tycke, stereotypa framställning av kvinnor, fick mig att fundera kring
ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet, ett förhållande jag kommer att undersöka 
vidare i denna uppsats. Min kollegas uttalande fick mig även att fundera kring förhållandet mellan 
högt och lågt på det litterära fältet i stort, och vad det egentligen är som gör att viss litteratur anses 
bättre än annan. Det var framförallt dessa aspekter, ålderskategoriseringen av litteratur och de 
negativa omdömen den kan vidhäftas som fick mig intresserad av att studera fenomenet. Att lyfta 
fram detta fenomen, där ungdomslitteraturen för den vuxna blivande bibliotekarien ses som något 
problematiskt, är förstås viktigt eftersom det trots allt är denna yrkeskategori som ska förmedla
litteratur till de olika användarna. Genom liknande uppfattningar hos andra biblioteksanställda blir 
det förstås svårt för dessa att förmedla ungdomslitteratur till vuxna, eller att ens förstå att vuxna kan 
tänkas vilja läsa ungdomslitteratur.
   Medvetenheten om att man kanske är lite för gammal, eller kanske för högutbildad för att läsa den 
sorts litteratur man läser fick mig även att tänka på de lästävlingar som vår lärare anordnade i 
mellanstadiet, där den som läst flest antal sidor skönlitteratur under den gångna terminen vann (jag 
tror inte att man vann annat än äran). Det var en lästävling som jag vann åtminstone ett par gånger, 
och en av mina strategier för att lyckas med det var att läsa böcker för lågstadiebarn, som då gick 
fortare att plöja igenom. Jag kunde sitta i biblioteket under den timme i veckan som var tillägnad 
bibliotekslån och läsning, och läsa en ”Hcf-bok”, alltså en bok avsedd för de yngre barnen. Men då 
satt jag inte och skyltade hur som helst med denna lågstadiebok, för precis som min kollega ovan 
var jag redan i denna ålder medveten om att det var böcker som ansågs alldeles för lättlästa för mig, 
och något som följaktligen var förbehållet de mindre barnen. Jag läser numera ungdomslitteratur 
utan att tycka att det är något särskilt problematiskt. Därför var den genans min bekant kände till 
viss del ny för mig, även om jag naturligtvis kunde känna igen problematiken. Och med dessa olika 
hållningar om läsningen väcktes mitt intresse att ytterligare undersöka fenomenet, och om det gick 
att hitta dessa två olika hållningar, med en tillåtande och en mer kritisk syn på ungdomslitteraturen,
hos andra, eller om det kanske rentav samsades olika hållningar inom en och samma person.

1.2 Problemområde

Min bekant på biblioteket synliggjorde alltså det litterära fältets hierarkiska princip och att 
litteraturen producerar olika diskurser läsaren har att förhålla sig till. Dessa diskurser innefattar 
exempelvis förhållandet mellan vad som anses högt och lågt inom litteraturen, där det höga 
representeras av den mer ansedda litteraturen och det låga bland annat av populärlitteraturen, och i 
vilken ålder det anses passande att läsa ungdomslitteratur. Att undersöka litteraturens hierarkiska 
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princip är förstås viktigt inom biblioteks- och informationsvetenskapen eftersom man inom denna 
disciplin utbildar framtida bibliotekarier, vars uppgift kan bestå av att bedöma och köpa in olika 
sorters litteratur. Denna litterära hierarkisering är också en del av denna uppsats problemområde. En 
annan del av problemområdet är de ideologier, diskurser eller strategier som denna hierarkisering 
tillgängliggör, och som informanterna använder sig av i sin beskrivning av ungdomslitteraturen.
  Det har varit svårt att hitta litteratur som specifikt behandlar vuxna läsare av ungdomslitteratur, 
det närmaste jag kommit ämnet är Lars Bøgeholt Pedersens Home Sweet home – Harry Potter-
bøgernes sucess set i et kulturanalytisk perspektiv5 och Therese Linds magisteruppsats, skriven 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, Från underhållning till motstånd – Om kvinnors 
läsning av Harry Potter-böckerna6. Detta är texter jag för övrigt avhandlar i avsnittet om tidigare 
forskning. Det förefaller alltså finnas en brist på litteratur inom området vuxna som läser 
ungdomslitteratur, trots att det inte verkar finnas någon större brist på vuxna människor som läser 
ungdomslitteratur.7 Att det är just Harry Potter-böckerna som avhandlas de gånger det rör sig om 
vuxna läsare av ungdomslitteratur är kanske talande, och visar på vilken stor försäljningssuccé det 
måste till för att ämnet ska anses värt att avhandlas, eller för att ungdomslitteraturen ska anses värd 
att läsas av vuxna, vilket också förklarar varför det inte finns så mycket skrivet i ämnet. Men jag 
menar att det studerade knappast behöver vara ett stort fenomen för att det ska anses värdigt en 
akademisk behandling, då skulle många företeelser ignoreras. 
   Inte heller behöver ett ämne ignoreras för att det tillhör den populärkulturella sfären. Här kan vi 
blicka mot Sarah Thornton, fil. dr i sociologi, menar att samtida kulturer, höga som låga, består av 
olika kulturella distinktioner, men där främst kanon och klassifikationer inom den upphöjda 
kulturen har varit föremål för omfattande forskning, hon menar därför att det behövs en lika 
noggrann forskning om distinktionssystemen inom de populärkulturella yttringarna.8 Detta är en 
viktig poäng även inom biblioteks- och informationsvetenskapen, för genom att förstå 
distinktionssystemen, inte bara inom höglitteraturen utan även inom populärlitteraturen, kan 
bibliotekarier förstå alla sina användare och hur de väljer böcker, något de har nytta av vid 
exempelvis beståndsutvecklingen.
   På samma sätt som Thornton menar Anders Öhman, lektor i litteraturvetenskap, att 
litteraturforskningen har försummat att studera den kanoniseringsprocess som ligger till grund för 
uppdelningan av hög och låg litteratur, och att man går miste om viktiga dimensioner i vår samtid 
om man negligerar populärlitteraturen.9 Jag hoppas därmed att jag med denna uppsats ska kunna ge 
en bild av hur distinktionssystemen inom det populärlitterära fältet kan se ut, naturligtvis ingen 
heltäckande bild men kanske en början på ett mindre utforskat fält. Och med så lite litteratur om 
vuxnas läsning av ungdomslitteratur finns det förstås ett hål att fylla, eller i alla fall att börja fylla.
   

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att kasta ljus på fenomet vuxna läsare av ungdomslitteratur, och 
därmed kunna skapa en förståelse kring exempelvis varför det kan anses problematiskt att som 
vuxen läsa ungdomslitteratur. För att kunna nå en djupare förståelse av fenomenet vuxna läsare av 
ungdomslitteratur har jag tittat närmare på ungdomslitteraturens grundstenar, exempelvis vad denna 
är uppbyggd kring för föreställningar, hur olika litterära hierarkier konstrueras och vad det är som 
kan göra det problematiskt att medge att man tycker om att läsa den, det vill säga det 
litteraturvetaren Magnus Persson kallar ”den litterära och kulturella hierarkiseringens logik”.10

                                               
5 Bøgeholt Pedersen, Lars 2002.
6 Lind, Therese 2009.
7 Se t.ex Lind, Therese 2009.
8 Thornton, Sarah 1995, s. 163.
9 Öhman, Anders 2002, s. 7 & s. 21.
10 Persson, Magnus 2002, s. 12.
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   För att kunna belysa ämnet vuxna läsare av ungdomslitteratur och vilka föreställningar de har om 
ungdomslitteraturen och därmed kunna uppnå uppsatsens syfte har arbetet kretsat kring följande 
frågeställningar:

 Vilka uppfattningar om ungdomslitteraturen ger informanterna uttryck för?
 Vilka uttryck ger de för förhållandet mellan högt och lågt på det litterära fältet?
 Vilka populärkulturella ideologier och strategier använder informanterna?
 Vad kan vi säga om ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet utifrån dessa 

uppfattningar?

Med den första frågan undersöker jag vilka representationer av och föreställningar om 
ungdomslitteraturen informanterna använder sig av och uttrycker när de beskriver sin läsning. Med 
den andra frågan, som är besläktad med den första frågan, undersöker jag de uttryck informanterna 
ger för förhållandet mellan vad som anses högt och lågt inom det litterära fältet. Med den tredje 
frågan studerar jag hur distinktionssystemet, förhållandet mellan högt och lågt, kan tillgängliggöra
olika ideologier och strategier som informanterna kan använda för att handskas med det höga och 
låga. Den sista frågan knyter ihop de tre tidigare frågorna där jag analyserar och diskuterar på vilka 
sätt svaren på de olika frågorna belyser varandra och hänger ihop och kan ge oss en uppfattning om 
ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet, i sitt förhållande till populärlitteraturen men 
även vuxenlitteraturen eller höglitteraturen.
  

1.4 Den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten

Denna uppsats antar ett litteratursociologiskt perspektiv, ett fält där litteratursociologen Johan 
Svedjedal urskiljer tre olika delområden, nämligen, ”samhället i litteraturen”, ”litteraturen i 
samhället” och ”litteratursamhället”. I denna uppsats är det de två senare delområdena som är 
relevanta, framförallt "litteratursamhället". Inom ”litteratursamhället” studeras exempelvis vad 
Svedjedal kallar ”det litterära systemet". Inom ”litteraturen i samhället”, studeras exempelvis hur 
skönlitteraturen förmedlar olika idéer. Dessa delområden, menar han, kan beröra bibliotekets sociala 
verksamhet, exempelvis hur biblioteket förhåller sig till olika grupper i samhället.11 Detta är även
områden som studeras inom biblioteks- och informationsvetenskapen, i mitt eget fall genom 
delkursen ”Litteraturen och samhället”. 
   Att förhållandet mellan litteratur och samhälle studeras inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, och inte enbart inom litteratursociologin, är inte särskilt förvånansvärt.
En fördjupad kunskap om vuxnas läsning av ungdomslitteratur, har exempelvis stor relevans när det 
gäller utvecklingen av bibliotekens praktik, på det praktiskt planet framförallt vad gäller
bibliotekets sociala verksamhet, i mötet med användarna. 
  Om vi ser till bibliotekens litteraturförmedling så menar biblioteksutredaren Dag Hallberg att 
bibliotekarier är en del i det litterära etablissemanget, och därmed medskapare, tillsammans med 
andra grupper ur detta etablissemang, av litterära normer.12 Detta är en viktig poäng eftersom 
folkbiblioteken sägs vara en neutral inrättning som inte ska försöka påverka sina användare utan 
enbart stå som objektiva förmedlare av litteratur. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap, menar på liknande vis att ett bibliotek är en ideologisk institution som 
formulerar vissa diskurser. Dessa diskurser förmedlar värden och normer som upplevs som 
önskvärda i ett samhälle vid en viss tidpunkt, på så sätt legitimeras vissa ideologiska preferenser 
framför andra. I bibliotekets normtraderande arbete nämner Hansson klassifikationssystemet, SAB-
systemet, som han menar är ett medel för biblioteket att förmedla hur de anser att världen borde se 

                                               
11 Svedjedal, Johan 1997, s. 72ff.
12 Hallberg, Dag 1983, s. 12ff.
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ut.13  Normen i SAB-systemet, menar Hansson, är den kristna religionen, Sverige och svenska 
språket och kanske mest grundläggande, mannen. Som alternativ till detta står, något svepande, 
övriga religioner, Afrika och icke europeiska språk och förstås kvinnan. De förra hamnar högt upp i 
det hierarkiska systemet medan de senare följaktligen hamnar långt ner. Det nationalistiska 
perspektivet, menar han, rör sig från det nära till det fjärran och förmedlar inte bara en bild av 
geografisk distans utan även kulturell. Systemet förmedlar därmed en bild av världen som går från 
”den gudomliga bibeln till det fysiska sjuka djuret”. Denna princip kallar Hansson ”inkludering 
genom särskiljning”. Undantaget från den strikta hierarkiska principen, menar Hansson, är kvinnan 
som ibland får en egen plats i systemet, främst när det gäller aktiviteter relaterade till hemmet.14

   När bibliotekarier klassificerar litteratur inordnar de denna i katalogen utifrån olika mönster, och 
bibliotekarien lyfter fram vad hon eller han anser relevant för beskrivningen, vad gäller 
ungdomslitteratur gäller klassificeringen exempelvis vilken åldersgrupp som borde läsa den.  Trots 
systemets ambition att vara universell, så är det tydligt att det är kulturellt specifikt och att det 
speglar de ideologier som finns i samhället vid den tid det är skapat. Att klassificera böcker är 
därför ingen objektiv process och bibliotekarien påverkar genom klassifikationen hur olika böcker 
presenteras för användarna, och i slutändan kanske även vad de läser.
   Litteratursociologen Lars Furuland menar i sin tur att biblioteken har starka anknytningar till
höglitteraturen vilket syns bland annat i litteraturförmedlingen. Detta, menar Furuland, beror på att 
biblioteken främst fokuserar på den litteratur som lyfts fram i bokhandeln, att man arbetar utifrån
etablerade värderingsnormer och slutligen att alla bibliotekarier har en professionell utbildning, och 
att det med denna utbildning följer vissa normer.15 Informanterna i denna uppsats läser framförallt 
ungdomslitteratur som kan kopplas till populärlitteraturen, Hallbergs och Furulands uttalande 
innebär allstå att bibliotekariers uppfattning om vad användarna bör läsa skiljer sig åt från vad de i 
själva verket läser, och i det följande redogör jag för behovet av att som bibliotekarie reflektera över 
distinktionssystemen inom det litterära fältet och hur detta kan komma att påverka 
biblioteksverksamheten och synen på användarna.
   Bibliotekets sociala verksamhet påverkas förstås av hur bibliotekarier ser på användarna och även 
av hur medvetna bibliotekarier är om distinktionssystemen inom litteraturen. Bibliotekarier, vars 
uppgift delvis består av att förmedla litteratur, kan med en ökad medvetenhet om hur de litterära 
distinktionssystemen fungerar och varför olika användare läser ungdomslitteratur få en bättre 
förståelse för denna användargrupp. Eftersom ungdomslitteratur kan spela en stor roll även för 
vuxna, är det viktigt att bibliotekarier är medvetna om detta, för att kunna fylla fler användares 
behov. Biblioteksforskarna Liz Greenhalgh och Ken Worpole menar att bibliotekarier aldrig har 
intresserat sig för populärlitteraturens positiva egenskaper, och som därmed aldrig tagits i beaktande 
när de har diskuterat bibliotekets förhållningssätt till denna sortens litteratur. Greenhalgh och 
Worpole går så långt i sitt resonemang att de menar att bibliotekarier som inte är medveten om vad 
litteraturen gör för sina läsare inte heller kan formulera en policy kring sitt skönlitterära bestånd.16

   Hur bibliotek ser på användare och deras läsning får förstås betydelse för hur beståndet och även 
verksamheten i övrigt ser ut. Om ett bibliotek exempelvis endast skyltar med Stephanie Meyers 
vampyrromaner på barnavdelningen, kommer kanske inte de vuxna användarna att känna sig lika 
manade att låna dem som de skulle gjort om de funnits vid en mer neutral plats, där de slipper den 
eventuella pinsamheten i att låna något på barnavdelningen. Denna problematik, att vuxna läsare 
förknippas med barnlitteratur, har i fallet Harry Potter lösts genom att bokomslaget finns i två 
versioner, ett för barn och ett för vuxna.17 Detta visar att om en medvetenhet om de processer som 
kan hindra en läsning bemöts och motarbetas så kan även antalet läsare ökas. 

                                               
13 Hansson, Joacim 1999, s. 11ff & s. 230.
14 Ibid., s. 194ff & s. 209.
15 Furuland, Lars 1991, s. 293ff.
16 Greenhalgh, Liz & Worpole, Ken 1995, s. 131ff.
17 Frantz, Eva 2009b.
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   Genom att inte reflektera över beståndet och hur det placeras ute på hyllorna riskerar också 
biblioteken att reproducera och förstärka de diskurser som är vidhäftade olika litterära genrer, 
diskurser vi kommer att få se mer av i föreliggande arbete. Men genom att istället reflektera kring 
litterära hierarkier och användarnas preferenser kan man undvika ett biblioteksbestånd som är 
uppbyggt kring bibliotekariernas värderingar och istället ta hänsyn till olika användares syn på
litteratur. Erica Lhådö fann exempelvis i sin magisteruppsats, inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, Därom tvista de lärde - en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse 
för utformandet av bibliotekets inköpspolicy, att användare ofta ansåg att bibliotekets 
kvalitetsgränser inte överensstämde med de som användarna själva satte upp. Detta tolkar hon som 
ett tecken på att många användare inte känner sig fullt ut välkomna på biblioteket, då de anses stå 
för en lägre kvalitetsgräns än den som biblioteket står för. Hon menar även att biblioteket, eftersom 
detta ska vara till nytta för så många som möjligt, ska ha ett bestånd som speglar den 
mångfacetterade användarsammansättningen, varför bibliotekarien inte kan, eller borde, satsa på 
den litteratur som enbart ett fåtal är intresserade av.18

   Den traditionella och tämligen rigida klassificeringen med en strikt gräns mellan vuxen- och 
ungdomslitteratur kan verka begränsande och till och med hindrande för den vuxna som vill läsa 
ungdomslitteratur. Detta är inte enbart relevant för de bibliotekarier som sysslar med klassificering 
utan även för dess motsvarighet inom biblioteks- och informationsvetenskapen, inom ämnet 
kunskapsorganisation, som ju är den gren som lär ut hur klassificeringen ska göras. Med en mindre 
begränsande kategorisering kan däremot en mer dynamisk syn på genrer och åldersgrupper skapas, 
och biblioteksbeståndet kan diversifieras och även komma att inkludera sådant material eller sådan 
verksamhet som bibliotekarien själv kanske skulle ha valt bort, och därmed kan biblioteket 
inkludera användare som kanske annars skulle ha uteslutits. Genom ett mer varierat utbud och en 
öppnare syn på användare och olika genrer kan fler människor lockas till biblioteket, vilket till 
syvende och sist är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Vad gäller denna begränsade syn på 
genrer och användargrupper, och under vilket hyllsignum böckerna placeras, kommer vi senare 
exempelvis att få se hur en informant motsätter sig detta och istället propagerar för det mer 
inkluderande begreppet ”allålderslitteratur”. När hon inte får hjälp av bibliotekarierna att ändra det 
statiska förhållandet flyttar hon själv handgripligen några ungdomsböcker till vuxenhyllan på 
biblioteket, och lyckas då få dessa utlånade till både ”gråkappor” och ”slipsar”. 

1.5 Ungdomslitteraturens definitioner

Barnlitteraturforskaren Lena Kåreland definierar ungdomslitteratur som ”prosaverk utgivna och 
marknadsförda för unga människor”, och i centrum för berättelsen, står vanligen en eller flera
ungdomar.19 Sonja Svensson, dåvarande chef för Svenska Barnboksinstitutet, menar att barnbokens 
särprägel är att författaren anpassar den för att den på bästa sätt ska samstämma med mottagarens 
förmodade egenskaper och behov, författaren gör sig därmed en föreställning om idealläsaren och 
rättar i viss mån sin text efter denna föreställning.20 Och i och med att författaren riktar sig till barn-
eller ungdomsläsare, så menar litteraturforskaren Birger Hedén att ett gemensamt drag för barn- och 
ungdomslitteratur är den pedagogiska vinklingen, didaktiken. Han menar att barnboken har en 
grundläggande funktion som socialisationsfaktor, även om han tillstår att dagens 
barnlitteraturförfattare snarare skriver med sina läsare än om och för dem.21

   Maria Ulfgard, lektor i litteraturvetenskap menar att termen ”ungdom” i ungdomslitteratur ”i gängse 
bruk” innebär en åldersgrupp som befinner sig i tonåren.22  Hedén menar i sin tur att man på 1970-

                                               
18 Lhådö, Erica 2003, s. 27.
19 Kåreland, Lena 2001, s. 116.
20 Svensson, Sonja 1998, s. 61 & s. 63.
21 Hedén, Birger 1998, s. 162.
22 Ulfgard, Maria 2002, s. 58.
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talet skrev ungdomslitteratur för tolv till sextonåringar, men att denna åldersgräns inte går att dra 
lika tydligt idag. Ett av skälen till det är att ungdomar minskat sin läsning av ungdomslitteratur till 
förmån för annan läsning. Detta exemplifierar han med författare som Inger Edelfelt, Peter Pohl och 
Mats Wahl som skriver böcker för både barn och vuxna. Och i och med detta känner dessa författare  
sig också mindre begränsade av att vara pedagogiska när de skriver ungdomsböcker. Dessutom 
medför deras dubbla författarroll att författarna kan bredda ämnesvalen, och att 
ungdomsboksförfattaren på 1980-talet och framåt kan känna sig friare att skriva om vad som helst.23

   Kåreland menar att en ganska stor del av den svenska barnboksutgivningen kan betecknas som 
”masslitteratur”24, en term hon använder istället för populärlitteratur. Till masslitteraturen för hon så 
kallade långserieböcker, det vill säga böcker som exempelvis ”handlar om samma hjälte som i bok 
efter bok råkar ut för likartade händelser och klarar sig ur situationen på likartat sätt”. Enid Blytons 
Fem-böcker och Wahlströms ungdoms- och flickböcker är exempel på långserieböcker. Till 
masslitteraturen för hon även Måns Garthons och Johan Unenges böcker om Adam och Eva och 
Anders Jacobssons och Sören Olssons böcker om Sune och Bert.25

   Ulf Boëthius, professor i barn- och ungdomslitteratur, har påpekat att det behövs en ny 
ungdomslitteraturforskning, och att vi egentligen inte vet så mycket om litterära texters betydelser 
för ungdomar.26 Nu är det inte ungdomars läsning jag ska behandla, men denna brist på 
ungdomslitteraturforskning har minskat möjligheterna att hitta relevant litteratur för denna uppsats. 
Det finns som påpekats inte heller någon direkt forskning kring vuxnas läsning av 
ungdomslitteratur, med en brist på teoretisering kring ungdomslitteraturen, vare sig läsarna är 
ungdomar eller vuxna, har jag istället fått förlita mig till populärlitteraturforskningen. Att förlita sig 
till populärlitteraturforskning vid studiet av ungdomslitteraturläsning kan kanske te sig lite udda, 
men stora delar av den ungdomslitteratur informanterna läser är väldigt nära besläktad med 
populärlitteraturen, såsom böckerna om Harry Potter, Systrar i jeans av Anne Brashare, Wahlstöm 
& Widstrands långserieböcker och Twilight-serien. Detta är böcker som följer ungefär samma 
mönster som inom populärlitteraturen, och som därmed skulle kunna definieras som 
populärlitteratur. Boëthius menar exempelvis att det finns en populärlitteraturens ”hårda kärna”, 
vilket är standardiserade och språkligt sett enkla verk som ofta ges ut i långa serier, där den ena 
boken är uppbyggd på samma sätt som den andra.27 Denna ”hårda kärna” återkommer även när
informanterna beskriver ungdomslitteraturen. De båda litteraturformerna beskrivs av informanterna 
ofta på samma sätt, de anses ofta lättlästa och att de inte ställer några språkliga krav på läsaren. De
anses även ofta vara massproducerade på ett standardiserat sätt, och de kritiserar även den 
schablonartade människoskildringen eller de detaljerade miljöskildringarna, klichéer och
återanvändning av gamla mönster accepteras med andra ord inte. I de få fall där 
ungdomslitteraturen inte lika lätt kan placeras inom det populärlitterära fältet kommer jag i 
uppsatsen att problematisera detta och istället jämföra den med höglitteraturen, men i övrigt har 
ungdomslitteraturen och populärlitteraturen många, kanske överraskande många, beröringspunkter, 
varför det också blir högst relevant att jämföra dem med varandra.

1.6 Uppsatsens disposition

I följande avsnitt, kapitel 2,  presenterar jag uppsatsens teoretiska ramverk, där jag inledningsvis 
redogör för den grund uppsatsen vilar på, nämligen en kulturanalytisk ansats influerad av Cultural 
Studies. Denna följs av teorier kring strikta gränser mellan högt och lågt, en uppluckring av dessa 
gränser, populärlitteraturens feminisering, och slutligen populärkulturella ideologier och strategier 

                                               
23 Hedén, Birger 1998, s. 177.
24 Kåreland, Lena 2001, s. 134.
25 Ibid., s. 136ff.
26 Ulfgard, Maria 2002, s. 14.
27 Boëthius, Ulf 1995, s. 20.
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för att handskas med det höga och låga. I kapitel 3 behandlas tidigare forskning inom ämnet, eller 
närliggande ämnen, forskning som på olika sätt berör liknande frågor som denna uppsats. Här 
redogör jag även för skillnader i exempelvis ansats mellan den tidigare forskningen och denna 
uppsats. Genom den tidigare forskningen synliggörs denna uppsats placering inom forskningsfältet. 
Efter det, i kapitel 4, följer ett metodavsnitt med en diskussion om den kvalitativa ansats jag 
använder, med semistrukturerade intervjuer och bloggmaterial. Här reflekterar jag även över 
användandet av bloggar, hur intervjusituationerna och förhållandet mellan intervjuare och informant
sett ut och kan ha påverkat situationen, och även hur min egen förförståelse kan ha kommit att 
påverka uppsatsen. Därefter följer i kapitel 5 den största och även viktigaste delen av uppsatsen, 
nämligen det empiriska materialet, resultatredovisningen, som vävs ihop med min analys. Att jag 
inte skiljer dessa delar åt beror på att jag velat göra denna del mer läsarvänlig, för på så sätt kan 
läsaren lättare förstå och koppla ihop de båda delarna. Med en uppspjälkning av det empiriska 
materialet och analysen finns kanske risken annars att läsaren "glömmer bort" viktiga delar av 
materialet när hon eller han äntligen kommer fram till analysen. I uppsatsens avslutande del följer i 
kapitel 6 en avslutande diskussion, där jag redogör för de slutsatser som kan dras av det empiriska 
materialet. I nästföljande avsnitt, kapitel 7, ger jag förslag på fortsatt forskning, det vill säga ämnen 
eller faktorer som jag inte kunnat ta hänsyn till i denna uppsats, men som är högst relevanta för 
vidare studier. Och sedan till slut kapitel 8, som innehåller en sammanfattning av uppsatsen och de 
slutsatser som kunnat dras. Allra sist finns en källförteckning över litteratur och andra källor jag 
använt, och en bilaga med den intervjuguide jag använt vid intervjuerna.

2. Teoretiskt ramverk

I det följande redogör jag för Cultural Studies-traditionens övergripande begrepp och teoretiska 
koncept, och tar även upp dess relevans för denna uppsats. Därefter redogör jag för de teorier som 
fungerar som ett ramverk för denna uppsats, bland annat teorier kring högt och lågt, där det höga 
representeras av den så kallade höglitteraturen och det låga framförallt av populärlitteraturen.
Uppsatsens fokus på högt och lågt på det litterära fältet kommer sig av tidigare nämnda bekant, som 
alltså fann det problematiskt att tillstå att hon faktiskt läste ungdomslitteratur, något som 
aktualiserar nämnda förhållande. Med hjälp av henne har jag på så sätt kunnat sondera terrängen, 
och kunnat upptäcka nya teoretiska infallsvinklar, som jag sedan kunnat fördjupa mig i genom en 
litteraturgenomgång av delar av den populärlitterära forskningen. För att kunna handskas med 
problematiken att som vuxen läsa ungdomslitteratur kan läsaren exempelvis använda sig av 
populärkulturella ideologier och strategier, vilka jag också redogör för i följande avsnitt.
   Att jag använder populärlitteraturforskning istället för ungdomslitteraturforskning beror som 
tidigare påpekats på att jag inte kunnat hitta någon relevant ungdomslitteraturforskning. Men som 
även tidigare konstaterats tillhör stora delar av den behandlade ungdomslitteraturen det 
populärlitterära fältet, varför jämförelsen också är befogad.
   Anledningen till att detta kapitel kommer före "Tidigare forskning" är att jag vill förklara och 
tydliggöra teorierna innan forskningen, eftersom en del av den tidigare forskningen hänvisar till de 
olika teorierna.

2.1 Cultural Studies - en kulturanalys

Tony Watkins, från Centre for International Research in Childhood: Literature, Culture and Media,
ger några huvuddrag för Cultural Studies som han menar är relevanta för barnlitteraturforskningen. 
Ett huvuddrag är dess marxistiska grund, men där marxismen handlar om kamp för social makt 
försiggår kampen inom Cultural Studies på det kulturella fältet, och handlar då istället om 
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meningsskapande, något Watkins exemplifierar med kampen mellan patriarkala perspektiv vs. 
feminism. Ett annat drag är dess ”anti-individualistiska” eller ”anti-subjektivistiska” karaktär, där 
subjektivitet istället ses som en sociokulturell konstruktion. Mening skapas genom sociala 
relationer, kommunikation och kulturell politik, snarare än genom personlig slutledning. Ett 
ytterligare drag är dess syn på kommunikativa handlingar, där exempelvis läsprocessen ses som en 
kommunikativ handling. Här anses inte meningen finnas inneboende i en text, utan denna skapas 
istället genom en förhandlingsprocess. Genom empiriska undersökningar kan man på så sätt studera 
den betydelse läsare skapar när de läser en text. Slutligen gäller det användningen av ideologier, en 
ideologi kan innebära ett slags socialt cement som binder samman individer genom att de delar 
normer och värderingar, och kan exempelvis innebära de normer och värderingar som delas av 
individerna i ett samhälle. Ideologier kan även avslöja maktförhållanden, och hör då ihop med 
assymetriska maktrelationer, och hur makt vidhålls, och hänger ihop med den marxistisk influerade 
samhällssynen inom Cultural Studies.28

   Cultural Studies-traditionens begrepp är på olika sätt relevanta för denna uppsats. Synen att det 
försiggår en kamp på det kulturella fältet är exempelvis direkt tillämpbar då vi ser till förhållandet 
mellan högt och lågt inom litteraturen, som ju är en av de dominerande aspekterna i denna uppsats, 
ett förhållande som kan ses som en slags kamp, i alla fall symbolisk, på det kulturella fältet. Det är 
en kamp som inte förs med vapen utan med ord, där det ena lägret exempelvis motsätter sig hur det 
andra lägret definierar olika sorters litteratur. Ett annat fruktbart koncept hos Cultural Studies är 
dess anti-subjektivistiska hållning, en hållning som även är utgångspunkten för denna uppsats, där 
informanternas utsagor om ungdomslitteraturen ses som en effekt av sociokulturella faktorer 
snarare än individuella tankar, en tes som stärks då vi senare i resultat och analysdelen kommer att 
se en hel del likheter i hur informanterna talar kring ungdomslitteraturen, likheter som då delvis kan 
förklaras i att de har liknande sociokulturella utgångspunkter. Men för den sakens skull ska vi inte 
se informanterna som totalt fastlåsta i olika strukturer, även inom dessa finns möjligheter för 
individen att motsätta sig dem. Även den kommunikativa synen på kultur återfinns som en av 
grundpelarna i denna uppsats, där jag vänder mig direkt till läsarna och studerar hur informanterna 
själva skapar mening i ett växelspel med texten och sin omgivning. På så vis avvisar jag den mer 
strukturella syn där meningen ses som inneboende i själva verken, där meningen överförs i en slags 
envägskommunikation från verket till läsaren. En av fördelarna med att använda ideologibegreppet 
är att vi kan komma bakom det explicit sagda, det uppenbara och förgivettagna, för även om 
informanterna kanske ser sina utsagor som högst personliga, struktureras dessa på olika sätt mer 
eller mindre av sociokulturella betingelser. Genom att det kan sägas föregå en kamp mellan högt 
och lågt på det litterära fältet aktualiseras även den ideologityp som avslöjar maktförhållanden om 
än att det är på det symboliska planet.

Litteraturvetaren Lars Bøgeholt Pedersen menar att man med hjälp av Cultural Studies kan få en 
insikt i hur kulturella processer och kulturella identiteter skapas av individer och grupper.29 Och det 
är just dessa kulturella processer, de processer som skapar distinktionssystem och påbjuder 
användande av ideologier, som jag vill kunna komma åt då jag studerar vuxna som läser 
ungdomslitteratur.

2.2 En oöverbryggbar klyfta mellan högt och lågt

Litteratursociologen Robert Escarpit menar att litteraturen cirkulerar i två oberoende av varandra 
kretslopp, ett bildat och ett populärt. De har inget samröre med varandra och skrivs inte av samma 
författare, ges inte ut på samma förlag, blir inte sålda genom samma kanaler och blir inte heller lästa
av samma grupper. Det bildade kretsloppet består av den ”kvalificerade litteraturen”, den som 

                                               
28 Watkins, Tony 1992, s. 123ff.
29 Bøgeholt Pedersen, Lars 2002, s. 122.
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diskuteras på kultursidorna och som undervisas i skolorna och på universitetet. Det är litteratur som 
har en bildad läsekrets som själva kan fälla välgrundade och självständiga omdömen.30 Det är 
litteratur som ger läsaren en viss status genom att denna känner till och diskuterar denna rätta
sortens litteratur. Och som dess motsats står då den populära litteraturen, som väl får sägas vara allt 
det den kvalificerade litteraturen inte är. Boëthius menar exempelvis att en av populärlitteraturens 
viktigaste funktion är att utgöra motsatsen till det som den härskande smaken och moralen 
anbefaller och gillar.31

   Cecilie Naper, professor i journalistik, bibliotek- och informationsvetenskap, påpekar att 
litteraturen från det populära kretsloppet är litteratur som, till skillnad från litteraturen ur det bildade 
kretsloppet, inte mottar något som helst litteraturpolitiskt stöd och det delas inte heller ut några 
litterära priser till författare inom detta kretslopp.32Här skiljer sig ungdomslitteraturen från 
populärlitteraturen, genom att det faktiskt delas ut priser till ungdomslitteraturförfattare, i alla fall 
till de författare som anses skriva en mer ansedd ungdomslitteratur. Här kan vi se att 
ungdomslitteraturen innehåller samma distinktionssystem som på det litterära fältet i stort, med en 
uppdelning mellan mer ansedd litteratur och en litteratur som ses som populärlitteratur. Detta är 
även en definition som återkommer hos informanterna, som exempelvis talade om en hög och en 
låg ungdomslitteratur. Men i denna uppsats är det främst den låga ungdomslitteraturen som 
informanterna talar om, varför det också är relevant att jämföra den med populärlitteraturen.
   Det finns en rad åsikter om vad populärlitteraturen egentligen är, Magnus Persson nämner några 
”seglivade föreställningar”, såsom att ”all populärlitteratur är samma sak”, nämligen att den är 
homogen och estetiskt banal.33 Persson betraktar populärkultur och högkultur som ett motsatspar 
som båda har en oerhörd laddning.34 Boëthius35 har i sin tur delat in populärlitteraturen i sju olika 
områden:

 Publiken: Populärlitteratur blir med denna definition det som det breda lagret läser.
 Produktions- och distributionsförhållandena: Här är populärlitteratur det samma som 

masslitteratur, det vill säga den litteratur som massproduceras på ett standardiserat sätt.
 Syfte: Här betyder populärlitteratur underhållningslitteratur, det vill säga den litteratur som 

har som syfte att ge läsaren förströelse och avkoppling.
 Reception: Populärlitteratur är här något som läsaren själv skapar, när denna intar en 

subjektiv och lustartad hållning till texten.
 Lättlästhet: Här är populärlitteraturen något som är lättläst och som inte ställer krav på 

språklig eller estetisk skolning hos läsaren.
 Normativ: Här anses populärlitteraturen vara estetiskt och moraliskt undermålig och man 

talar då om ”skräplitteratur”.
 Smaksociologi: Här är populärlitteraturen något som både har en stor läsekrets och anses 

vara estetiskt och moraliskt undermålig.

Om vi här blickar mot ungdomslitteraturen kan vi se att många av Boëthius definitioner av 
populärlitteraturen ovan även återkommer i beskrivningen av ungdomslitteraturen. 
Ungdomslitteraturen anses exempelvis ofta vara lättläst, och att den genom att inte ställa några 
språkliga krav på läsaren är estetiskt undermålig. Den anses även ofta vara massproducerad på ett 
standardiserat sätt, den ger läsaren enbart förströelse och avkoppling, och ställer därmed inte några 

                                               
30 Escarpit, Robert 1970, s. 90ff.
31 Boëthius, Ulf 1995, s. 24. Se även Persson, Magnus 2002, s. 11, Ulfgard, Maria 2002, s. 64 & Hertel, Hans

1997,s.207.
32 Naper, Cecilie 2007, s. 17.
33 Persson, Magnus 2000a, s. 17ff.
34 Ibid., s. 23.
35 Boëthius, Ulf 1995, s. 17ff.
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svårare frågor. Alla dessa aspekter kommer vi genom informanterna att få ta del av senare i 
uppsatsen.
   Populärlitteraturen är en sorts litteratur som Boëthius  menar att de flesta anser vara artskild från 
all annan litteratur.36 Eller för att tala med Andreas Huyssen, professor i komparativ litteratur, så 
finns det mellan populärlitteraturen och den andra litteraturen en ”Great Divide”, det vill säga en 
oöverbryggbar klyfta.37 Att populärlitteraturen anses vara artskild från annan litteratur menar 
Boëthius beror på att den anses vara sämre än all annan litteratur, den anses i alla fall av vissa 
rentav vara skräp. Här hänvisar Boëthius till författaren Mirre Hofsten, som på 1970-talet skrev i 
ledaren till Författarens temanummer att den här sortens litteratur, ”skräplitteraturen” är ”mycket 
mer enstämmig i sina värderingar” än annan litteratur, dess förmåga att påverka är större och den 
används på ett annat sätt av sina läsare. Hofsten jämför den med knark, vin och cigaretter, och anser 
att den borde bekämpas på samma sätt.38

   På ungefär samma sätt som Mirre Hofsten uttalade sig ovan menar Magnus Persson att man inom 
skolvärlden fram till 1960-talet ansåg att populärlitteraturen var: ”skadlig och fördummande; 
uppmuntrar till våld, snusk och omoral; den är estetiskt banal och intetsägande.”39 Detta är 
moraliska värderingar som han menar med en början under 1970-talet har kommit att börja luckras 
upp. Även Boëthius menar att dessa mer moraliska avståndstaganden minskat idag för att istället ge 
större plats åt estetiska avståndstaganden. Dessa kan exempelvis gälla kritik om att 
populärlitteraturen är skriven på ett enkelt språk och saknar vad Boëthius kallar ”estetisk 
komplikation”, det vill säga att belackarna, med ”besynnerliga krav på realism”, angriper den 
schablonartade människoskildringen eller de torftiga miljöskildringarna. Klichéer, schabloner och 
återanvändning av gamla mönster accepteras med andra ord inte, och istället ställs krav på 
originalitet och särprägel.40 Boëthius tillstår att det finns en populärlitteraturens ”hårda kärna”, 
vilken han menar är standardiserade och språkligt sett enkla verk som ofta ges ut i långa serier, där 
den ena boken är uppbyggd på samma sätt som den andra.41

2.3 Feminiseringen av det populära

Tanken om att det finns en oöverbryggbar klyfta mellan populärlitteraturen och höglitteraturen 
återkommer i diskussionen. John Storey, professor i Cultural Studies, menar exempelvis att 
populärkulturen implicerar ett ”annorlundaskap” (”implied otherness”), genom att den oftast 
definieras gentemot andra kategorier, såsom exempelvis folkkultur eller den dominerande kulturen, 
vilket påverkar den betydelse vi lägger till den. Storey menar också att populärkultur oftast är det 
som blir över när vi definierat vad som är högkultur, alltså sådant som inte möter de krav som ställs 
på högkulturen.42 Med populärkulturens outtalade definitioner kan vi tala om en avvikandes tysta 
norm. Med denna tysta norm kan vi göra kopplingar till SAB-systemet, där Hansson menar att 
kvinnan ses som alternativ till den manliga normen, och hon är något som definieras ut ur 
normaliteten, mannen. Hansson vänder även på förhållandet och menar att det i systemet finns en 
normens tysta närvaro, där det etablerade och traditionella inte definieras.  Detta, menar han, blir 
endast tydligt när det ställs mot ett alternativ. Hansson menar att alternativen lyfts fram som varande 
just alternativ varför också en distans till den dominerande normen skapas, alternativen görs på så 
sätt synliga på den underliggande normens villkor.43

                                               
36 Boëthius, Ulf 1995, s. 17.
37 Huyssen, Andreas 1986, s. 57ff.
38 Boëthius, Ulf 1995, s. 17.
39 Persson, Magnus 2003, s. 95.
40 Boëthius, Ulf 1995, s. 20.
41 Ibid., s. 21.
42 Storey, John 2009, s. 1 & s. 6. Se även Persson, Magnus 2000a, s. 23.
43 Hansson, Joacim 1999, s. 197, s. 224 & s. 235.
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   Även Huyssen talar om populärkulturen som den Andre, då han menar att populärlitteraturen 
starkt kritiserades i slutet av förrförra seklet, en tidpunkt då en experimenterande modernism 
uppvärderades inom både konsten och kulturkritiken. Denna kritik, menar Huyssen, var grundad i 
en ökad social oro, och var ett sätt för den manliga medelklassens intellektuella att projicera de 
personlighetsdrag som var mest förbjudna i dem själva, nämligen de som ansågs som kvinnliga, på 
de populära formerna. På så vis könar Huyssen populärkulturen genom att säga att den är en kvinna, 
eftersom den förmodas konnotera kvinnliga egenskaper som subjektivitet, känslosamhet, passivitet 
och irrationalitet. På så sätt får kvinnan symbolisera populärkulturen medan mannen symboliserar 
en äkta och autentisk kultur. 44  Huyssen menar även att ”the fear of the masses is always a fear of 
woman”.45

   Boëthius menar på samma sätt att modernismen förknippats med manliga egenskaper som ironi, 
distans och kontroll, medan populärlitteraturen representerat okontrollerade känslor, kaos och 
upplösta gränser. Här refererar han till medieforskaren Kirsten Drotner som menar att samma 
kvinnliga egenskaper som Huyssen tillskriver populärkulturen tillskrivs barn och ungdomar46, 
varmed vi även skulle kunna ansluta oss till att ungdomslitteraturen, på samma sätt som 
populärlitteraturen, marginaliserats och tilldelats positionen den Andre, av den manliga legitimerade 
vuxenlitteraturen.
   Boëthius talar också om en feminisering i sin diskussion om barn- och ungdomslitteraturens 
särart. Han hänvisar till barnlitteraturforskaren Perry Nodelman som menar att denna sorts litteratur 
har ett antal särdrag som mest förekommer hos kvinnliga författare, nämligen att den är icke-lineär 
och motsägelsefull och förbunden med sårbarhet och brist, vilket får Nodelman att utbrista ”it is a 
feminine literature”. Nodelman liknar vår syn på barn och ungdomar med litteraturprofessorn 
Edward Saids Orientalism, det vill säga västerlandets syn på ”orientalen”, den Andre, där barn 
skiljer sig från vuxna och är underlägsna dem och där vi betraktar dem som mer lika kvinnor än 
män. Nodelman menar att vi skapar bilder av barnen som vi vuxna själva gillar, vi betraktar därmed 
barnen som den Andre, det som definierar oss som vuxna.47

   Att populärlitteraturen tillskrivs kvinnliga egenskaper genom sitt låga värde är kanske inte så 
förvånande, Lisbeth Larsson, professor i litteratuvetenskap menar exempelvis i en intervju i 
Sydsvenska Dagbladet att det finns en bristande respekt över lag för det kvinnor gör, och att 
människor anser att om det ska ske någon statusförändring så ska flickor göra det pojkar gör och 
absolut inte tvärtom.48 Även Williams berör denna bristande respekt för vad kvinnor gör och menar 
att ”det kvinnliga perspektivet” ofta ses som begränsat, ofta till den egna livsvärlden, och att det 
därför är kvalitetsmässigt mindre intressant och även avvikande. Hon menar vidare att 
”kvinnoperspektivet” inte ses som en del av det konstnärliga och allmängiltiga utan behandlas vid 
sidan om det normbildande manliga perspektivet.49 Som med mycket annat är det alltså kvinnor 
som sysslar med det som anses mindre statusfyllt. Likaså har det sett ut för kvinnliga författare, 
Williams menar exempelvis att kvinnliga författare i slutet av 1800-talet, som saknade det kulturella 
kapital som utbildningsvärlden kunde erbjuda, i högre grad än männen skrev för en marknad. Hon 
menar att de publicerade sig i ”lågstatusgenrer” som barnlitteratur, populärlitteratur och 
kvinnolitteratur. Williams menar att det kunde löna sig rent ekonomiskt för dessa författare, men att 
de sällan gav något kapital inom det litterära fältet. Williams påpekar att samma förhållande även 
gäller under senare tid, och nog kan vi återfinna det även i vår tid, även om kvinnorna på dagens 
litterära fält inte enbart skriver inom ”lågstatusgenrerna”. Medieforskaren Hillevi Ganetz formulerar 
förhållandet på följande sätt: ”En kvinnlig författare med en stor, ung och outbildad publik ger inte 

                                               
44 Huyssen, Andreas 1986, s. 46ff.
45 Ibid., s. 52.
46 Drotner, Kirsten 1999, s. 64. Se även Boëthius, Ulf 1995, s. 25.
47 Boëthius, Ulf 1996, s. 14.
48 Svensson, Julia 2008, s. 6.
49 Williams, Anna 1997, s. 185ff.
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många smakpoäng, medan en manlig författare med en liten, medelålders, välutbildad, manlig 
publik ger hög status”.50 Ien Ang, professor i Cultural Studies, går ett steg längre och menar att även 
inom populärkulturen könas olika kulturella uttryck olika. Hon menar exempelvis att såpoperor och 
kärleksromaner är kvinnliga former, som representerar det lägsta av det låga, medan deckare och 
science fiction ses som en manlig form, som då följaktligen kan ”rise above the low level of ’mass 
culture’”.51 Litteraturvetaren Per I. Gedin menar i sin tur att populärlitteraturen, och då speciellt 
kärleksromaner, ofta är böcker skrivna om och för kvinnor varför de också getts en betydligt lägre 
status än annan litteratur.52

   Alla dessa antaganden vilar på en grund där mannen är norm och kvinnan ses som avvikande, och 
här kan vi blicka mot Yvonne Hirdman, professor i historia, och hennes teori om ett genussystem. 
Hirdman menar at det finns en könens ”isärhållande lag”, där kvinnligt och manligt inte bör blandas 
och där mannen ses som norm.53 Och genom att mannen är norm ges kvinnan följaktligen en lägre 
ställning varför de drag som anses kvinnliga, såsom irrationalitet, passivitet och känslosamhet 
följaktligen är de drag man definierar populärlitteraturen med.
   Litteratursociologen Eva Hemmungs Wirtén vänder på förhållandet med en lågt värderad 
populärlitteratur, och menar att masskulturen, till skillnad från mycket annat inom akademin, inte 
privilegierar det eurocentriska och den högt utbildade mannen.54 På så sätt skulle man istället kunna
se det som att populärkulturen ger fler tillträde till ett fält, nämligen det akademiska, som annars 
förbehållits en liten privilegierad skara.

2.4 En blandning av högt och lågt

Det är inte alla som menar att Escarpits eller Huyssens oöverbryggbara klyfta mellan högt och lågt
existerar längre. Ganetz motsätter sig exempelvis den strikta dikotomin mellan populärkulturen och 
den höga kulturen, och menar att denna får till följd att kulturerna framstår som väsenskilda, något 
som etablerar den huyssenska klyftan mellan dem och som eliminerar alla ”broar som förbinder 
dem”. Hon menar att de två kulturerna aldrig varit helt åtskilda, och att det även i ett historiskt 
perspektiv ”löper många fina trådar mellan dem. Trådar som förtätats på senare tid”.55 Storey är 
inne på samma linje och menar att postmodernistiska strömningar gjort att gränsdragningen mellan 
det höga och låga har börjat luckras upp.56 Boëthius menar i sin tur att populärlitteraturen är en 
flytande och historiskt föränderlig kategori, som kan innehålla lite av varje. Han menar att 
populärlitteraturen är lika mångskiftande som den övriga litteraturen, och att gränsen mot ”den 
accepterade litteraturen” är artificiell och godtycklig. Han menar vidare att populärlitteraturen inte 
har någon egenart och att dess form skiftar, vilket han exemplifierar med Stephen King vars 
romaner han menar är både estetiskt och idémässigt avancerade, och Barbara Cartland som han 
menar skriver mer lättillgängliga romaner, två författare som båda faller inom fåran 
populärlitteratur.57 Även Storey och Persson pratar om en flytande och historiskt föränderlig 
populärlitteratur, något de exemplifierar med att William Shakespeare, som idag är kanoniserad, så 
sent som på 1800-talet sågs tillhöra populärlitteraturen eller den populära teatern.58

   Med avstamp i Hofstens moraliserande synsätt på populärlitteraturen som fördärvande och 
omoralisk menar Leif Eriksson, fil. dr i litteraturvetenskap, och Christer Lundfall, även han 

                                               
50 Ganetz, Hillevi 2000, s. 28.
51 Ang, Ien 1996, s. 119.
52 Gedin, Per I. 1997, s. 248.
53 Hirdman, Yvonne 1997, s. 404 ff.
54 Hemmungs Wirtén, Eva 1998, s. 194.
55 Ganetz, Hillevi 2000, s. 25ff.
56 Storey, John 2009, s. 12.
57 Boëthius, Ulf 1995, s. 19.
58 Storey, John 2009, s. 6 & Persson, Magnus 2002, s. 24.
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litteraturvetare, att man inom Frälsningsarmén frågade sig varför djävulen skulle ha alla de 
vackraste melodierna, varför de började skriva religiösa texter till populärmusik. Detta menar de 
även gäller för författare inom det ”finkulturella” fältet, där frågan istället gäller: Varför ska genrer 
som uppskattas av en bred publik vara förbehållen författare inom populärlitteraturen? Och de 
menar vidare att Henning Mankell, Jan Guillou och Inger Frimansson är författare som till hög grad 
bidragit till uppluckringen mellan högt och lågt inom det litterära fältet. De menar även att man kan 
tala om en ”genrernas sammanbrott”.59

   Som vi såg ovan menar Persson att distinktionen mellan högt och lågt inom litteraturen blivit allt 
mer flytande, och han menar att både den kvalificerade litteraturen och populärlitteraturen friskt 
lånar former, motiv och grepp av varandra. Detta exemplifierar han med en analys av böcker av Jan 
Kjærstad, Peter Høeg och Kerstin Ekman, som han menar på olika sätt förhåller sig till 
populärkulturen.60 Ganetz menar på liknande vis att alla texter utnyttjar ett gemensamt 
”referensbibliotek”, som gör att vissa teman, symboler och motiv dyker upp i både populärkulturen 
och den höga kulturen, istället för att se det som att populärkulturen kopierar den höga kulturen 
eller tvärtom.61 Ett annat sätt för den kvalificerade litteraturen att förhålla sig till populärlitteraturen, 
eller snarare att bli en del av den, är det litteraturkritikern Umberto Eco kallar ”kvalitetsbästsäljare”, 
det vill säga berättelser som attraherar en stor publik även om de har vad Eco kallar ”lärda 
anspelningar och bildade stilistiska lösningar”, vilket kan sägas vara problem eller processer som 
tidigare förbehölls eliten. Att de kan bli bästsäljare, menar Eco, skulle kunna förklaras med att 
läsare tröttnat på ”lätta” texter och vill ha något mer krävande.62  
   Hans Hertel, professor i nordisk litteratur, utvidgar Escarpits snäva kretsloppsmodell till att 
innefatta fem olika kretslopp, som visar bland annat hur den populära delen av höglitteraturen 
absorberas i ”kulturindustrins massproduktion”. Hertels första fält, det speciallitterära fältet, 
innefattar ”de smala böckerna”. Det andra fältet är det populärlitterära kretsloppet, här ingår 
”normal- pocket- och bokklubbsutgåvor som (i Danmark) når upplagor av cirka 10 000.” Det tredje, 
kretsloppet är det masslitterära kretsloppet, som utöver kioskromaner och ”triviallitteratur” även 
inbegriper ”kvalitetsböcker” som blir bästsäljare. Fjärde kretsen, det intermediala kretsloppet, 
innefattar texter som når ut genom andra medier såsom radio, tv och film, och på så sätt ökar 
försäljningen av bokupplagan. Den femte kretsen, det orala kretsloppet, en ny muntlig tradition som 
kan röra sig ner i de andra kretsarna och slutligen bli till böcker. Genom alla kretslopp löper en 
”mediehiss”, som kan lyfta en bok från det ett av kretsloppen till ett annat.63 Lisbeth Larsson går 
emot denna utökning av antalet kretslopp, och menar att Escarpits två kretslopp med 
postmodernismen snarare kommit att bli ett enda kretslopp, vilket hon exemplifierar med att det i 
bokhandeln numera kan ligga ”chicklit” på samma bord som Sylvia Plath.64

   Vad gäller uppluckringen av smakgränser kan vi även blicka mot Thomas Ziehe, professor i 
pedagogik, som med sin teori om kulturell friställning menar att dagens västerländska samhälle 
kännetecknas av en avtraditionalisering, och ett frigörande från de värde- och maktstrukturer som 
tidigare gällt. Gamla traditioner och normer, menar han, nöts ner, vilket leder till att traditionerna 
för arbete, identitet och så vidare förlorar sin självklarhet. Individens plats i samhället är inte längre 
reglerad vilket leder till en ”kulturell friställning”. Man kan inte längre luta sig mot hävdvunna 
seder och bruk, utan tvingas och tillåts att välja i ett växande utbud.65 Denna avtraditionalisering 
skulle också kunna innebära att de tidigare normerna för högt och lågt inom litteraturen börjat 
luckras upp.

                                               
59 Eriksson, Leif & Lundfall, Christer 2001, s. 51 & s. 135.
60 Persson, Magnus 2002, s. 12.
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62 Eco, Umberto 2004, s. 188.
63 Hertel, Hans 1997, s. 208.
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2.5 Olika strategier för att handskas med det höga och låga

Litteraturprofessorerna Peter Stallybrass och Allon White menar att högt och lågt utgör 
fundamentala sociala och ideologiska kategorier i den västerländska kulturens sätt att tänka. De 
menar att det höga aldrig kan lyckas fullständigt utesluta det låga eftersom det är beroende av det 
låga i definitionen av sig själv. Stallybrass och White menar att oppositionen mellan högt och lågt 
finns inom fyra olika symboliska domäner, nämligen psykiska, kroppsliga, geografiska och sociala, 
och att de olika kategorierna aldrig kan skiljas helt åt. De menar exempelvis att rangordningen av 
litterära genrer eller författare är analog med en rangordning av klasser. På så sätt är rangordningen 
en kulturell process som kan hittas inom en rad olika domäner.66

   Stallybrass och White menar att det finns tre symboliska strategier för att handskas med det höga 
och det låga, strategier som används för att på olika sätt förstärka eller förändra relationen dem 
emellan, nämligen demonisering, invertering och hybridisering. Med demonisering avser de
tillskrivandet av negativa egenskaper som även kan innebära en intensiv avsky. Det är en 
exkluderande strategi, en ”antingen eller”-princip, som stänger ute det låga. Det är även en strategi 
som används av den dominerande ideologin, i det här fallet höglitteraturen. Det är inom denna 
strategi populärlitteraturkritikerna placerar sig. Denna strategi har jag modifierat en del för att 
kunna applicera på informanterna, för ingen av dem uttrycker en explicit demonisering av 
ungdomslitteraturen, då skulle de förmodligen inte läsa den, men trots detta använder de aspekter av 
strategin, exempelvis genom en mildare negativ kritik av ungdomslitteraturen och ett förespråkande 
av en striktare uppdelning av högt och lågt. Invertering, i sin tur, menar Stallybrass och White,
innebär ett upp-och-nedvändande av principerna, där det höga och låga skiftar plats i hierarkin, där 
det låga på så sätt tillskrivs högst värde. Med symbolisk inversion ges ett alternativ till eller ett 
omstöpande av de förgivettagna kulturella koderna. Inom denna strategi ryms även parodiering, 
satir och ironisering. Men att invertera förhållandet innebär inte en total kollaps av värdehierarkin, 
eftersom denna fortfarande upprätthålls, om än med en annan definition. Med hybridisering skapas 
nya kombinationer och blandformer, och det höga och låga, tidigare sett som ett binärt motsatspar, 
ses istället som relaterade till varandra. Det är en ”varken eller”-princip som inkluderar det låga. 
Denna strategi kan enligt Stallybrass och White, till skillnad från de andra två strategierna innebära 
ett ifrågasättande av hierarkin som sådan.67

   Stallybrass och White menar att det ofta kan förekomma blandningar av strategierna i olika texter, 
och som vi kommer att se kan det även förekomma blandningar av dem hos informanterna, som 
fortfarande kan uppvärdera delar av populärlitteraturen samtidigt som de kritiserar andra delar av 
den.  Det är även denna betoning på en plural och komplex karaktär som gör denna modell 
användbar i föreliggande arbete, där informanternas utsagor om populärlitteraturen har en minst lika 
plural och komplex karaktär. En annan av modellens styrkor är synen på den underliggande 
hierarkiseringsprincip som genomsyrar alla kulturella processer, på så vis kan vi exempelvis se 
kopplingar mellan populärlitteraturens låga status och feminiseringen av den, en dikotomiserande 
princip, där den lågt värderade populärlitteraturen ges kvinnliga egenskaper medan den högre 
värderade litteraturen ges manliga egenskaper, en princip som ju även genomsyrar samhället i 
övrigt. På så vis kan vi se att en estetisk definition av högt och lågt kan samspela med hierarkier 
inom den sociala domänen, exempelvis i synen på manligt/kvinnligt, och inom den psykologiska 
domänen, förnuft/oförnuft.   
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2.6 Populärlitteratur och ideologier

Som tidigare nämnts befinner sig all litteratur på ett ideologiskt fält, där det finns olika föreskrifter 
för olika sorters litteratur. Gunnar Bergström och Kristina Boréus, båda fil. dr i statsvetenskap, talar 
om begreppet ideologi som en slags tankekonstruktion, eller idésystem.68 John Fiske, professor i 
Communication Arts, menar på liknande vis att begreppet ideologi kan innebära ”de sätt på vilket 
attityder organiseras till ett sammanhängande mönster”, en ideologi formger med andra ord en 
individs attityder.69 Hansson använder i sin studie av klassifikationssystemet ideologibegreppet på 
samma sätt som Bergström och Boréus med tillägget att ett idésystem innehåller tre delar, nämligen 
försanthållanden, värderingar och normer.70

   Ang särskiljer i sin studie Watching Dallas - Soap Opera and the Melodramatic Imagination  tre 
olika ideologier som informanterna använde för att beskriva sitt tittande på tv-programmet Dallas, 
nämligen Masskulturideologin, Populismens ideologi och Den ironiska hållningen. 

● Masskulturideologin: Denna ideologi skiljer mellan de icke-kommersiella och de kommersiella 
kulturella uttrycken, som ses som ett binärt motsatspar som konnoterar bra/dåligt. Masskulturen ses 
som dålig just eftersom det är en kommersiell produkt. Det kommersiella anses exempelvis 
porträttera kvinnor på ett stereotypt vis. Och kritiken innefattar ofta, enligt Ang, ”mycket populära 
kulturella produkter stöpta i amerikansk form”, som av vissa människor ses som ”dålig masskultur”, 
där termen masskultur används på ett nedsättande vis. Ideologin ger användaren färdigpaketerade 
kategorier som denna kan använda i sitt omdöme av kulturella produkter. Den som använder sig av 
denna ideologi kan kvalificera sig som en person med smak, en slags kulturell expert, någon som 
följaktligen inte låter sig luras av den kommersiella masskulturen. Detta är även en hållning som vi 
såg en del debattörer anlägga i avsnittet om populärlitteraturen ovan. Ang menar att denna ideologi 
är mycket viktig, kulturellt legitimerande samt att den organiserar sättet på vilket litteraturens 
sociala betydelser skapas.71

● Populismens ideologi: Detta är masskulturideologins motsats, och är i det snaraste ”obesvärad” av 
denna. Här ersätts den ”elitära moralismen” i masskulturideologin med en slags ”låt-gå-attityd”. 
Det finns en ovilja att fälla värdeomdömen om olika kulturella uttryck, och det finns snarare en 
pluralistisk syn på masskulturen, ungefär som ”människor köper bara vad de själva vill ha och låter 
sig inte styras hur som helst”. Denna ideologi verkar snarast som en anti-ideologi, där varje försök 
till att fälla värdeomdömen om litterära verk avvisas. Den populistiska ideologin kännetecknas av 
synen på individens totala autonomi, ett slags ”låt inte andra sätta sig på dig”-attityd.72

● Den ironiska hållningen: Denna ideologi löser motsättningen mellan masskulturideologins 
föreskrifter, nämligen att man inte borde tycka om populärkulturella uttryck, vilket användaren av 
ideologin är väl medveten om, och att man trots detta tycker om dess produkter. Detta sker genom 
att man använder sig av ironi och förlöjligande. Genom förlöjligande kommentarer kan användaren 
”dominera” masskulturen. Här kan man som användare av ideologin skapa distans till masskulturen 
och placera sig i en position där man får ”sista ordet”.73

Bergström och Boréus menar att ideologibegreppet ofta koplas till det politiska fältet, och särskilt 
med Angs populistiska ideologi skulle tankarna kunna föras till politikens område. Men min, eller 
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Angs, användning av begreppet  har inte någon politisk innebörd utan kan snarare kopplas till synen 
på ideologier som en slags tankekonstruktion, ett idésystem eller en förklaringsmodell. Ang själv 
menar att en teori får en ideologisk funktion när den får en emotionell funktion i människors 
medvetande.74 Här kan vi återkoppla till Cultural Studies-traditionens syn på ideologier, där dessa 
var sammanbindande eller avslöjade maktförhållanden, men där kampen snarare fördes på det 
symboliska planet.
   Hansson menar att man inte enbart kan betrakta en ideologi som ett sätt för den dominerande 
eliten att legitimera och upprätthålla sin ställning, även grupper långt ifrån makten kan motivera sin 
existens och legitimera sina handlingar genom ideologier. Därför, menar han, måste en ideologisk 
analys söka sin grund i en helhetsbild av samhället som en arena för olika intressekonflikter.75 Detta 
är en viktig aspekt för studiet av populärlitteratur, och som i det här fallet ungdomslitteratur, ett fält 
utanför maktens mitt men som ändå är omgärdat av olika ideologier.
   Behovet av att tillföra analysen av populärkulturen ett ideologiskt koncept sammanfattas bäst av 
Storey, som menar att ”it suggests that the study of popular culture amounts to something more than 
a simple discussion of entertainment and leisure”.76 Detta skulle även kunna göras på andra sätt, 
men med fokus på underliggande strukturer, på hur olika diskurser och ideologier formar 
människors agerande kan vi komma bakom det som faktiskt sägs. På liknande sätt menar Ang att vi 
inte kan låta texter tala för sig själv, att de istället ska läsas ”symptomatiskt”, där man letar efter det 
som finns bakom det explicit skrivna eller sagda, det vill säga de antaganden och attityder som 
göms bakom orden. Hon menar på så sätt att texter ska ses som diskurser som människor 
producerar när de redogör för sina preferenser.77 Det är även på detta antagande denna uppsats vilar. 
Men användandet av ideologibegreppet ska inte ses som att jag gör en regelrätt ideologianalys, utan 
jag använder Ang populärkulturella ideologier tillsammans med andra teoretiska och analytiska 
verktyg. Genom att använda olika verktyg kan vi få en djupare och mer komplex bild av 
informanterna och deras ungdomslitteraturläsning.  

2.7 Sammanfattning av teoretiska begrepp

Uppsatsens övergripande teoretiska ramverk består alltså av delar av Cultural Studies-traditionens 
begrepp och teoretiska koncept, där det exempelvis anses föregå en symbolisk kamp om makten på 
det litterära fältet. Ett annat koncept är deras anti-individualistiska hållning, där fokus ligger på 
social konstruktion. Här återfinns även en kommunikativ syn på handlande, där mening inte finns 
inneboende utan är något som skapas i interaktion med andra. Ett annat fruktbart koncept är synen 
på ideologier, med vilka man kan förklara den symboliska maktkampen på det litterära fältet. 
   På detta litterära fält finns olika åsikter om den höga respektive låga litteraturen och förhållandet 
dem emellan. En del teoretiker förespråkar en strikt åtskillnad mellan de båda, medan andra menar 
att de är relaterade till varandra, att de friskt lånar av varandra och snarare samexisterar på det 
litterära fältet. Bland populärlitteraturens belackare finns en syn att den exempelvis är homogen, 
estetiskt banal och lättläst, stereotyp och massproducerad på ett standardiserat sätt. 
   Bland de negativa omdömena av populärlitteraturen kan vi även se att den ges förmodat kvinnliga 
drag, såsom känslosamhet, okontrollerade känslor, kaos och upplösta gränser, medan den 
modernistiska litteraturen istället förknippats med förmodat manliga egenskaper som ironi, distans 
och kontroll.
   Det finns som sagt dock de forskare som motsätter sig den strikta dikotomin mellan den 
etablerade litteraturen och populärlitteraturen. En del menar att postmodernistiska strömningar 
luckrat upp gränserna, medan andra menar att det är historiskt föränderliga kategorier som också 
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skiftat genom historien.
   Ett sätt att förhålla sig till den höga respektive låga litteraturen är att använda sig av 
populärkulturella strategier. Stallybrass och White urskiljer tre typer, nämligen demonisering, 
invertering och hybridisering. Med demonisering menas att man tillskriver populärlitteraturen 
negativa egenskaper och vill se en strikt uppdelning mellan det höga och det låga. Med invertering
skiftar det höga och låga plats i hierarkin, och det låga ges ett högre värde, här ryms även ironi och 
parodi. Med hybridisering samexisterar de två och ses även som relaterade till varandra, och är ett 
ifrågasättande av rådande normer.
   Ett annat sätt att förhålla sig till det höga och det låga är att använda populärkulturella ideologier. 
Ang särskiljer tre ideologier, nämligen masskulturideologin, populismens ideologi och den ironiska 
hållningen. Masskulturideologin ger en negativ bild av populärkulturen, och skiljer mellan 
kommersiella och icke-kommersiella kulturella uttryck, där de förra exempelvis anses stereotypa. 
Masskulturideologin ger användaren färdigpaketerade lösningar som med hjälp av den kan sätta sig 
i en position ovan populärlitteraturen. Populismens ideologi är masskulturideologins motsats, och 
det finns en motvilja att fälla värdeomdömen. Denna ideologi är snarare pluralistisk och tillåter 
användaren att själv avgöra vad som är bra eller ej. Den ironiska hållningen löser motsättningen 
mellan masskulturideologins stränga föreskrifter och att man faktiskt tycker om populärkulturella 
yttringar. Detta görs med hjälp av ironi och förlöjligande, vilket ger distans till populärkulturen, och 
ger även användaren ”det sista ordet”.

3. Tidigare forskning

Här placerar jag mitt arbete inom forskningsfältet genom att jämföra det med andra studier med 
liknande angreppssätt. Genom den tidigare forskningen tydliggörs även de outforskade områden 
som finns inom forskningsfältet och på vilket sätt denna studie kan bidra till att fylla ut dessa. Jag 
har som påpekats i kapitel 1 haft svårigheter att hitta relevant forskning om vuxna som läser 
ungdomslitteratur, varför endast några med liknande angreppssätt som denna uppsats behandlas, 
men dessa visar å andra sidan tydligt hur forskningsfältet ser ut.

3.1 Harry Potter, de vuxna läsarna och Cultural Studies

Störst likhet med denna studie har Lars Bøgeholt Pedersens Home Sweet home – Harry Potter-
bøgernes sucess set i et kulturanalytisk perspektiv78, och det verkar just vara till Harry Potter man 
får vända sig om man vill utforska ämnet vuxna som läser ungdomslitteratur. Precis som titeln 
avslöjar behandlar Bøgeholt Pedersen Harry Potter-böckernas framgång utifrån ett Cultural Studies-
influerat perspektiv (även termen kulturanalys används). Framgången med Harry Potter-böckerna, 
menar han, har sprängt alla ramar som tidigare har existerat inom såväl barnlitteraturen som 
vuxenlitteraturen, på ett sätt som ingen annan har gjort. Till skillnad från många andra studier om 
ungdomslitteratur och om Harry Potter-böckerna tar Bøgeholt Pedersen även upp fenomenet vuxna 
läsare, varför den också blir högst relevant för denna studie. 
   Orsakerna till böckernas framgång, menar han, måste studeras ur flera synvinklar, eftersom 
fenomenet inte låter sig förklaras utifrån en enda analytisk ståndpunkt. Och det är i den kulturella 
sfären, där böckerna faktiskt läses, som han menar att man kan finna de väsentligaste orsakerna till 
Harry Potter-fenomenet, därför har också hans analys en kulturanalytisk tyngdpunkt. Och hans ser 
det just som ”orsaker” och inte som en enda orsak som bidragit till framgången.79

   Bøgeholt Pedersen analyserar olika teser kring fenomenet Harry Potter, där en av teserna, som han 
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låter barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva representera, är att läsningen innebär ett slags 
hemvändande, för vuxna blir det därmed en nostalgisk återupptäckt av barndomen, en slags förlorad 
oskuld. De vuxna läsarna drömmer därmed sig tillbaka till barndomens förlorade universum. 
Nicolajeva menar att böckerna ”håller vad de lovar”, läsaren vet vad den har att vänta och har på så 
sätt tydliga riktlinjer för var den ska ha sina sympatier och antipatier, vilket innebär en slags 
trygghet. Trots att det är fantasy har läsaren något konkret att förhålla sig till.80

   En annan, mer moraliserande tes, som Anthony Holden, jurymedlem för det prestigefulla 
Whitbread-priset, får representera, är att det rör sig om ett marknadsföringsfenomen, som bärs fram 
av ”pengastarka mekanismer”, som har både barn och vuxna som målgrupp. Inom denna falang ses 
böckerna som fördummande och det faktum att vuxna läser dem ses som en ”infantilisering av 
vuxenkulturen”, och det finns absolut ingen förståelse alls över vad vuxna får ut av att läsa Harry 
Potter. Holden menar att böckerna innebär att avsteg från en annars stolt engelsk 
barnlitteraturtradition med exempelvis Tolkien och C.S. Lewis. Han kritiserar även Rowlings språk, 
som han menar kan ge barn en felaktig ingång till språket och kan vara direkt skadligt för dem.81

   En annan syn, mindre värderande än den förra, men som ändå uppmärksammar de ekonomiska 
krafterna, är den som kombinerar kommersiell uppmärksamhet med tendenser i den kulturella 
utvecklingen, som representeras av Helene Høyrup, lektor vid Danmarks Biblioteksskole. Denna 
kulturella utveckling, som skett under 1900-talets senare del med både globalisering och 
kommersialisering, menar hon, har lett till att vi blivit mer fragmenterade som individer och därmed 
saknar en gemensam kultur, en gemensam grund att stå på. Som en protest mot denna utveckling 
söker vi oss till något tryggt, ett värdeorienterat universum, något vi kan känna igen oss i, som står i 
skarp kontrast till dagens fragmenterade verklighet, som exempelvis Harry Potter.82 Genom sin 
betoning av trygghet har hemvändandetesen och fragmenteringstesen en del likheter.
   I sin sammanfattande analys ser Bøgeholt Pedersen nämnda teser som en del i förklaringen av 
fenomenet Harry Potter, men han ignorerar marknadsföringstesens mer nedvärderande sidor. Men
utöver dessa teser menar han även att böckerna har litterära kvaliteter, de är spännande och 
välskrivna, de blandar både fantasi och verklighet, de har en hjälte som de flesta läsare kan 
identifiera sig med, varför de också lockar stora mängder läsare. Så sammanfattningsvis menar 
Bøgeholt Pedersen att succén beror på att det verkligen är bra historier, en smart marknadsföring, 
vår längtan efter trygghet samtidigt som vi längtar efter underhållande fantastiska upplevelser 
kombinerat med ett stort läsintresse världen över.83

   Förutom att vi båda behandlar fenomenet vuxna läsare av ungdomslitteratur gör vi det genom ett 
analytiskt ramverk influerat av Cultural Studies. I Bøgeholt Pedersens fall lånar han deras 
angreppssätt, det vill säga han gör vad han själv benämner en slags ”kulturanalys”. I mitt fall kan 
man också tala om en slags ”kulturanalys”, men jag berikar även analysen med ytterligare aspekter 
från Cultural Studies som teorier kring högt och lågt och teoretiserandet kring begreppet ideologi.
Andra likheter är Nicolajevas tal om hemvändande och återupptäckt av barndomen och Holdens 
uppfattning om infantiliseringen av vuxenkulturen, som i mitt fall blir en regrediering till 
barndomen och en begränsande åldersdiskurs, vilket vi kommer att få läsa mer av i analysdelen av 
denna uppsats. Däremot är den stora skillnaden mellan Bøgeholt Pedersens och min egen ansats att 
han antar ett strukturellt perspektiv då han enbart analyserar själva verken, Harry Potter-böckerna, 
och inte ser till läsarna, vilket är min egen utgångspunkt.
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3.2 Harry Potter, de vuxna läsarna och genusteori

Även Therese Lind behandlar Harry Potter-fenomenet, hennes magisteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap Från underhållning till motstånd – kvinnors läsning av Harry Potter-
böckerna84, behandlar några kvinnors olika läsning av Harry Potter-böckerna, vilka hon analyserar 
med hjälp av genusteorier och reader response-teorier. 
   Lind skönjer några viktiga tendenser i debatten kring Harry Potter, som pekar mot, precis som 
Bøgeholt Pedersen menade, en kommersialisering och ”hype”, som ges som orsak till att böckerna 
blivit så populära. Denna upphaussning gör att frågor om böckernas litterära kvaliteter får vika 
hädan. Detta gör även, menar Lind, att läsarna ses som offer, som blivit duperade av kommersiella 
intressen, istället för att ses som aktiva i valet av litteraturen de läser. Ett annat huvuddrag i debatten 
är motsättningen mellan populärlitteratur och vad Lind kallar kvalitetslitteratur, och hon menar att 
ju populärare J.K. Rowling blir, ju mer hennes böcker säljer, desto mindre blir hon också 
respekterad som författare. Hon fann även att läsarna själva ofta var frånvarande i debatten, och att 
det saknades framförallt studier med vuxna läsare, vilka hade visat sig vara ganska många till 
antalet.
   Efter en genomgång sin bekantskapskrets fann Lind att det verkade finnas en motsättning i synen 
på könsroller och människoskildringar, där en del menade att dessa var stereotypa och 
schablonartade medan andra ansåg dem som genusprogressiva. Med denna motsättning som grund 
frågar sig Lind hur läsare kan avguda böckerna men samtidigt framföra tämligen stark kritik mot 
dem, och även hur så olika tolkningar kan förekomma.
   Materialet visade en komplex bild med både kritik och positiva omdömen av böckerna. Många av
informanterna uttryckte dock kritik mot böckerna, precis som de i hennes bekantskapskrets hade 
gjort. Kritiken var både explicit och implicit, och gällde exempelvis böckernas stereotypa 
framställning av kvinnor, skildringen av vuxna och barn, brist på möjlighet till egen tolkning och 
bristfälliga karaktärsbeskrivningar. Den starkaste kritiken gällde genusuppdelningen i böckerna, 
med en genusdikotomi, där könens hålls isär och mannen ses som norm. Det framfördes även kritik 
mot böckernas heteronormativa framställning av kön och sexualitet. Men trots all denna kritik 
menar Lind att informanterna ändå fann böckerna underhållande och läsvärda. 
   Lind kommer slutligen fram till att läsningen fyller flera viktiga behov hos läsarna, som gör att 
exempelvis kritiken mot de könsstereotypa framställningarna kan uppvägas.85 Lind menar att 
genusordningen, med könens särskiljande och mannen som norm, i böckerna på olika sätt påverkar 
informanterna men att denna inte bestämmer deras läsupplevelser och tolkningar. Informanterna 
visade även olika sätt att motsätta sig de könsstereotypa framställningarna på, exempelvis genom att 
göra oväntade tolkningar av böckernas innehåll, eller genom en queerläsning, där man på så sätt 
inte identifierar sig med den könsstereotypa framställningen. På så vis kan läsaren förhandla med 
texten och upprätthålla en självbild som anses mer överensstämmande med den person man 
upplever sig vara. Ett annat sätt att kringgå de könsstereotypa inslagen, menar Lind, är att 
identifiera sig med andra inslag i böckerna, såsom exempelvis utanförskap, identitetssökande eller 
civil olydnad. En annan anledning till att informanterna fortsätter läsa böckerna, trots sin kritik, 
konstaterar Lind krasst, skulle kunna vara att de är så vana vid att kvinnor framställs könsstereotypt 
att de helt enkelt har överseende med det, eller att det helt enkelt är svårt att hitta litteratur som inte 
på något sätt reproducerar genusordningen. 86

   Trots alla dessa negativa aspekter menar Lind att de positiva omdömena av böckerna övervägde. 
En del av informanterna menade exempelvis att nämnda genusordning inte existerade, eftersom män 
och kvinnor i många aspekter skildras som likställda, båda yrkesarbetar, satsar på sin karriär, 
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engagerar sig i kampen mot det onda och krigar med risk för sitt eget liv. Både kvinnor och män 
visar också upp egenskaper som intelligens, magisk talang, styrka, svaghet, ondska, godhet och så 
vidare. På samma sätt har kvinnor samma möjligheter som män att erhålla status, makt och respekt.  
Utöver detta ansågs böckerna exempelvis spännande och fantasifulla vilket skapar en vilja att få 
veta hur det ska gå, och eftersom de är lättlästa kan läsaren snabbt får reda på hur det faktiskt går. 
Den lättlästa karaktären fungerade därmed inte som en kvalitetsmarkör för informanterna, utan sågs
enbart som något positivt.87

   I likhet med Lind ligger även mitt fokus på informanterna och deras utsagor, men där Lind 
koncentrerar sig på reader response-teorier och genusteori, använder jag istället Cultural Studies-
influerade teorier om högt och lågt inom det litterära fältet, och hur informanterna använder olika 
ideologier när de talar om populärlitteratur. Fast egentligen befinner sig inte reader response-
teorierna och teoribildningen inom Cultural Studies så långt ifrån varandra, båda tillskriver läsaren 
en aktiv och medveten roll i meningsskapandet vid läsningen och ser inte ett verks mening som för 
evigt inskriven. Även jag tar upp genusaspekter, framförallt vad gäller feminiseringen av 
populärkulturen, men den samsas även med andra teoretiska perspektiv. 
   En annan betydligt större skillnad är att Lind inte tar upp frågan om eventuell genans eller 
problematik som informanterna känner inför sin läsning på grund av sin ålder, och att de faktiskt 
faller utanför den tilltänkta målgruppen. Kanske  upplever de inte heller sin läsning som 
problematisk eftersom Harry Potter-fenomenet är så pass utbrett och vanligt, med läsare i alla 
möjliga åldrar, och det då kanske inte är lika problematiskt att medge för andra att man läser 
böckerna. Det finns exempelvis olika omslag, ett grällare för barn och ungdomar och ett mer 
”vuxet”, så att alla ska kunna bära med sig boken offentligt utan att skämmas.88 En möjlig strategi 
för att legitimisera sin läsning är då exempelvis att hänvisa till sin läsning som allmänbildning, det 
kan vara ett sätt att ”hänga med i” det ens barn, eller samhället i övrigt, pratar om, medan läsare av 
annan sorts ungdomslitteratur kanske saknar denna möjlighet.

3.3 Populärlitteraturen, de kvinnliga läsarna och högt och lågt

Cecilie Naper har i Kvinner, lesning och fascinasjon - Bestselgere i bibliotek og kiosk89, studerat den 
mest populära litteraturen i biblioteket och i ”kiosken” i Norge från 1990 till idag. Hon analyserar 
mottagningen och även icke-mottagningen av populärlitteraturen på de norska tidningarnas 
kultursidor, och hon studerar läsarnas bakgrund, utbildning, smak och kulturvanor. Naper analyserar 
även utlånings- och försäljningsstatistik liksom receptionen, inte hos några informanter utan hos de 
som recenserat böckerna, av den mest lästa och lånade litteraturen. Hon  analyserar även likheter 
och skillnader mellan bibliotekslitteratur och kiosklitteratur – de två ”litteraturtyper” som Naper 
urskiljer med hänvisning till Robert Escarpits kretsloppsmodell, vilken vi såg innehöll det bildade 
och det populära kretsloppet. Precis som Escarpit menar hon att de två kretsloppen ”lever varsitt liv 
på varsin kant.”90

   Naper fann att litteraturen inom de två kretsloppen har likheter vad gäller personteckningen, intrig 
och genre. Utlånings- och försäljningsstatistiken visar att det är den norska, historiska 
kärleksromanen, skriven av kvinnliga författare och med en sökande hjältinna i centrum som lånas 
och läses eller köpes mest, alltså behandlar de två litteraturtyperna, det höga och det låga, samma 
ämne. För att beskriva läsningen använder Naper ord som ”fascination” och ”smak”.91

   En grundläggande tanke i avhandlingen är att likheter mellan biblioteks- och kiosklitteraturtitlarna 
kan säga något om vad som framkallar fascination hos norska, kvinnliga läsare oavsett sociala och 
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kulturella skillnader. Såväl bibliotekslitteraturen som kiosklitteraturen fascinerar läsarna, och såväl 
högutbildade som lågutbildade låter sig fascineras av litteraturen. Skillnaderna i smak, menar Naper 
däremot, härrör ur sociala och kulturella skillnader, såsom olikheter i bakgrund och utbildning, i 
smak och genreförväntningar hos biblioteksanvändare och kiosklitteraturläsare. En skillnad, menar 
Naper, är att läsarna av kiosklitteraturen har mindre utbildning än läsarna av bibliotekslitteraturen. 
Hon menar vidare att kiosklitteraturen är skriven för att underhålla och skapa spänning enligt ett på 
förhand bestämt mönster, och att de språkligt sett är lättlästa, enkla och entydiga, en definition som 
ju ofta återkommer vad gäller populärlitteraturen.92

   I Napers avhandling saknas läsarperspektiv, såsom denna studie har, materialet består istället av 
strukturella analyser av böcker ur de två kretsloppen, och även analys av recensioner av böckerna 
och statistik över biblioteksanvändare och kiosklitterturläsare, vilket skiljer sig från denna uppsats. 
En annan sak som skiljer sig mellan våra undersökningar är frågan om fascination, denna uppsats 
antar inte ett strikt receptionsteoretiskt angreppssätt, varför jag inte heller kommer att kunna uttala 
mig om hur informanterna läser ungdomslitteraturen, om de exempelvis läser den för att den 
skänker dem nöje och glädje, eller om det finns andra orsaker till deras läsning. Men likheterna 
återfinns istället i Napers fokus på högt och lågt inom det litterära fältet, eller vad hon kallar 
bibliotekslitteratur och kiosklitteratur, och deras likheter och skillnader, ett fokus som även denna 
uppsats har. 

3.4 Ungdomslitteraturen, de tonåriga läsarna och högt och lågt

På samma sätt som i denna uppsats behandlar Maria Ulfgard i sin avhandling För att bli kvinna -
och av lust – en studie i tonårsflickors läsning93 ungdomslitteratur med ett fokus på dem som läser 
ungdomslitteratur. Men precis som titeln antyder rör det sig i hennes fall inte om vuxna, utan om
ungdomar. Ulfgard satte sig för att undersöka vad unga flickor läser på sin fritid och hur de ser på 
sin läsning. Syftet var att få kunskap om i vilken utsträckning de läser på sin fritid, vad de läser och 
vilken betydelse de själva tillmäter läsningen. Ulfgard undersöker om flickornas litteraturval kan 
kopplas till geografiska, sociala, kulturella och religiösa betingelser, samt till den 
svenskundervisning de får i skolan. En annan aspekt hon studerar är hur genus konstrueras i den 
litteratur flickorna läser och hur flickorna själva konstruerar genus vid sin läsning.94

   Ulfgard intervjuade tjugo femton- till sextonåriga flickor, som bodde på olika platser i landet och i
olika miljöer, om vad de läser på sin fritid och hur de ser på sin läsning. Utifrån flickornas 
geografiska utgångspunkt bildade Ulfgard tre grupper, Ytterstadsskolan - i förorten, Älvskolan - ett 
norrländskt samhälle, Villaskolan - egnahem på landsbygden i södra Sverige.95 Flickorna i 
undersökningen var både ”storläsare” och ”mindre läsmotiverade”, och de uppmanades att skriva 
läsdagbok där de fick berätta om sitt förhållande till läsning. Alla tre grupper fick välja varsin bok 
som de och även de andra två grupperna skulle diskutera, ungefär som i en bokklubb. Böckerna 
som valdes var Wild Hearts – Ny i stan av Cherie Bennet, från Wahlström & Widstrand och enligt 
Ulfgards genredefinition en flickbok. Nästa bok var Lilla Marie av Mats Wahl, enligt Ulfgards 
genredefinition en ungdomsbok, och sist Mannen som kunde tala med hästar av Nicholas Evans, 
enligt Ulfgards genredefinition en vuxenbok. Med detta urval berör Ulfgard frågan om högt och lågt 
i litteraturen, eftersom den första och sista boken anses vara låg litteratur medan Mats Wahls böcker 
snarare karakteriseras som hög litteratur, i alla fall för att vara ungdomslitteratur. Hon konstaterar 
att den litteratur flickorna helst vill läsa, den lägre värderade, sällan finns representerad i 
klassrummet eller i skolbiblioteket, som snarare vill förmedla den kanoniserade litteraturen. Detta 
exemplifierar Ulfgard med att det två böckerna som karakteriserades som låg litteratur bara finns 
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representerade på ett av respektive bibliotek, medan den höglitterära boken finns representerad på 
alla tre bibliotek. Denna lånades dock sällan ut, enligt en av bibliotekarierna för att: ”Man ska ha 
välling och handlingen är för komplicerad, man ska ha välling och slippa tugga.” 
   Flickorna håller inte alls med i de vuxnas kvalitetsbestämning, enligt Ulfgard väljer de mycket 
mer fritt inom ett brett spektrum av skönlitteratur. Och för flickorna innebär ”de rätta romanerna” 
inte de romaner som har ett högt anseende utan de romaner som de själva faktiskt vill läsa. 96 De 
fanns dock de flickor som var medvetna om att litteratur kan vara en slags markör för god smak, 
föga förvånande var det flickorna från Villaskolan, de som bodde i egnahem på landsbygden, som 
uttryckte detta. För dessa flickor fanns en ambition och förkovran som ibland underordnade 
lustmotivet, där man strävade efter utveckling eller att följa en viss norm, genom att exempelvis 
läsa litteratur som de vuxna ansåg lämplig.97 Och även de andra flickorna var till viss del medvetna 
om kategoriboksgenrens låga status, en del använde exempelvis själva förlagsnamnet, Wahlström & 
Widstrand, som en beskrivning för den negativa upplevelsen av boken, såsom ”en typisk 
Wahlströmbok”, med innebörden att den var ”ytlig, statisk och konform”.98

   Ulfgard fann olika hållningar om de tre böckerna, och ofta var det individuella och inte sociala 
faktorer som avgjorde läsningen, men hon kunde ändå hitta en del gemensamma drag för flickorna, 
exempelvis att de tillmätte sin fritidsläsning stor vikt, att den var omfattande, och att de läste både 
av lust, för att det är roligt och spännande, och för att lära sig något nytt. Ulfgard fann även att 
flickornas litteraturval ofta hade samband med deras eget liv. Ulfgard drar fyra viktiga slutsatser ur 
undersökningen, nämligen genreproblematiken, kanontraderingen, ideologikritiken och sambandet 
mellan elevers liv och den litteratur de läser. 99

   Trots olika fokus har Ulfgards studie varit relevant för denna uppsats främst vad gäller den 
genreproblematik, kanontradering och ideologikritik Ulfgard håller som viktiga slutsatser i sin 
undersökning. Konkretiserat innebär genreproblematiken den strikta uppdelningen av högt och lågt
som även jag behandlar i denna uppsats. Kanontraderingen, innebär själva upprätthållandet av 
denna strikta uppdelning, som även jag berör. Och slutligen innebär ideologikritiken ett 
ifrågasättande av denna strikta uppdelning, som även kan ses som kulturell tendens i dagens 
fragmenterade verklighet, och följaktligen något vi även kommer att se i denna uppsats. Precis som 
Lind antar även Ulfgard ett läsarteoretiskt perspektiv, där läsaren ser som aktiv skapar av mening.
Med fokus på läsaren blir också Ulfgard fjärde slutsats viktig, hur individuella faktorer påverkar 
flickornas val av böcker, men då fokus här inte är läsarteoretiskt lämnas denna aspekt åt sidan. 
Utöver detta läsarteoretiska perspektiv, gör Ulfgard, precis som Naper, även en egen strukturell 
analys av de utvalda böckerna, och utgår alltså inte enbart från informanternas utsagor, något som 
skiljer sig från denna uppsats, där fokus enbart ligger på informanterna och inte på själva böckerna.
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4. Metod

I följande kapitel redogör jag för mitt metodval, det vill säga den kvalitativa ansats denna uppsats 
har, hur urvalskriterierna har sett ut, både för dem jag har intervjuat och de vars bloggtexter jag 
använt, själva genomförandet av intervjuerna och reflektioner kring både intervjusituationerna och 
bloggmaterialet.

4.1 Metodval

För att kunna nå en djupare kunskap om vuxnas läsning av ungdomslitteratur använder jag en 
kvalitativ och tolkande ansats, vilket jag menar lämpar sig bättre än en kvantitativ i just det här 
fallet, eftersom man på så sätt kan nå en djup, snarare än bred, kunskap, samt att man då kan 
fokusera på informanternas egna utsagor, och den betydelse de själva lägger till sin läsning. Jag har 
letat efter olika åsikter om vuxnas läsning av ungdomslitteratur, för att kunna få ett brett perspektiv, 
snarare än att dessa ska kunna sägas vara representativa för en majoritet av befolkningen. Genom att 
titta på divergerande hållningar kan en schabloniserad bild av den ”typiska” vuxna läsaren av 
ungdomslitteratur, och därmed även den ”typiska” bilden av ungdomslitteraturen undvikas. Istället 
för att försöka hitta ett metanarrativ eller vad litteraturprofessorn Robert Eagleston kallar ”Grand 
Unifying Theory of Everything”100, där man enbart fokuserar på det gemensamma och 
generaliserbara i det empiriska materialet tittar jag även på det särskiljande och specifika. 
Perspektivet som ligger till grund för uppsatsen är vad Pertti Alasuutari, professor i sociologi, kallar 
"specimen perspective", på svenska ungefär "individperspektiv", där forskaren studerar en del av 
verkligheten, ett slags mikronarrativ. Informanternas utsagor ses inte som en återspegling av 
verkligheten, utan istället som en del av den studerade verkligheten, och om denna verklighet är 
representativ för en större kultur är därmed mindre intressant. 101

   Materialet består till en del av halvstrukturerade intervjuer, som jag gjort med tre informanter. 
Intervjuerna är närmare bestämt vad Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi, kallar 
”halvstrukturerad livsvärldsintervju”, det vill säga en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar 
av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Kvale menar att forskaren vid sådana 
intervjuer lyssnar på när människor själva berättar om sin livsvärld, där de själva får uttrycka sina 
åsikter, med sina egna ord, och forskaren får därmed höra deras uppfattning om intervjuämnet. Den 
kvalitativa forskningsintervjun, menar Kvale, söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel och 
på så sätt ”frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna”.102 Den halvstrukturerade 
intervjun omfattar en rad teman och förslag på relevanta frågor. Men det finns också möjlighet att 
ändra frågornas form och ordningsföljd under intervjun om så krävs. På så sätt, menar Kvale, är den 
halvstrukturerade intervjun varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.103

   Anledningen till att jag valt att använda halvstrukturerade intervjuer för att samla in det empiriska 
materialet och inte någon annan kvalitativ undersökningsmetod, som exempelvis kvalitativa 
enkäter, är att intervjun ger informanterna ett stort utrymme att tala fritt om ungdomslitteratur, något 
som är viktigt i denna uppsats där jag ville låta informanterna själva komma till tals. Den 
ostrukturerade intervjun ger även forskaren möjlighet att följa upp nya spår och att ställa 
följdfrågor, möjligheter som saknas exempelvis vid användandet av enkäter eller observation. Att 
använda en reaktiv metod var viktig i det tidiga skedet, då jag genom denna kunde sondera 
terrängen och upptäcka nya frågor, eftersom jag sedan med bloggarna använde en icke-reaktiv 
metod där inga möjligheter till uppföljning fanns. Genom intervjuerna kunde jag på så sätt sätta mig 
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in i ämnet och upptäcka kategorier som jag sedan kunde använda mig av i den analytiska processen. 
Dessa kategorier kunde sedan fördjupas eller utökas med hjälp av bloggarna, som då tillförde 
uppsatsen nytt sorts material.
   Genom att jag kombinerat olika datakällor som intervjuer och bloggar, har jag gjort en så kallad 
triangulering. Martyn Denscombe, professor i social forskning menar att triangulering innebär att 
betrakta ett fenomen utifrån olika perspektiv med syftet att nå en djupare förståelse för det 
studerade. Triangulering, menar han, kan användas för att få en fullständigare bild av det studerade, 
att införliva olika ”facetter” av det studerade eller för att komplettera den redan insamlade 
empirin.104 På samma sätt menar religionssociologen Pål Repstad att en kombination av olika 
metoder dels ger ett bredare dataunderlag men även en säkrare grund för tolkningen.105 Även
statsvetaren Merete Watt Boolsen menar att triangulering höjer kvaliteten på den kvalitativa 
analysen, eftersom man på så sätt kan få motsägande data, som ytterligare kan fördjupa analysen.106

Att få motsägande data, eller i alla fall olika data är även något jag försökt uppnå i 
materialanskaffningen inför denna uppsats, eftersom det förhoppningsvis ger en bredd som gör att 
jag då kan visa på en rad olika förhållningssätt till ungdomslitteraturen.
   Själva analysprocessen har gjorts genom närläsning av texterna där jag kunnat urskilja olika 
mönster och strukturer, för att sedan dela in dessa i olika analytiska kategorier, en uppdelning Kvale 
kallar meningskategorisering.107 Meningskategoriseringen har gjorts i ett samspel mellan det 
teoretiska ramverket och informanternas redogörelser. Jag har till en början arbetat med en öppen 
kodning av materialet, en analytisk process där forskaren enligt Watt Boolsen identifierar olika 
begrepp och upptäcker deras egenskaper och dimensioner. För att sedan övergå till selektiv kodning, 
där jag istället valt ut de delar av materialet som kan besvara arbetets frågeställningar.108 I analysen 
av texterna har jag bland annat tittat på informanternas förhållningssätt till ungdomslitteraturen och 
de idéer de uttrycker om denna, och då kunnat hitta olika ideologier kopplade till denna litteratur.

4.2 Informant- och bloggurval och avgränsningar

Det empiriska materialet består av fyra intervjuer och material från tre olika bloggar där vuxna 
skriver om ungdomslitteratur. Jag har gjort halvstrukturerade intervjuer med tre personer, en kvinna 
och två män. Jag har gjort två intervjuer med en av informanterna, där den första intervjun 
fungerade som en pilotintervju, med vilken jag kunde sätta mig in i ämnet och sedan utifrån vad 
som där sades sätta mig in i forskningsfältet. Jag skulle egentligen ha gjort två intervjuer till och 
därmed endast haft intervjuer som underlag för analysen, men den ena intervjun blev tyvärr aldrig 
av och den andra intervjun beslöt jag mig för att inte göra eftersom informanten endast var tjugo år 
gammal, en ålder som jag befarade skulle vara alldeles för nära den tilltänkta målgruppen. Eftersom
informanten precis passerat tonårsstadiet befarade jag att detta skulle påverka hennes förhållande till 
ungdomslitteraturen, på ett sätt som det säkert inte påverkar de andra informanterna eftersom de har 
sin tonårsperiod betydligt längre tillbaka i tiden. Däremot är det beklagligt att den andra intervjun 
aldrig blev av eftersom denna informant istället befann sig på andra sidan av åldersspannet, då hon 
var sextiofem år gammal, vilket hade gett en större spännvidd i åldern på informanterna.
   Precis som att materialets representativitet inte är det viktigaste i denna uppsats är inte heller 
representativitet i informanturvalet det. För att kunna hitta material till uppsatsen har jag använt 
olika urvalsprocesser beroende på var i forskningsprocessen jag befunnit mig. Som utgångspunkt 
gjorde jag en intervju med min kollega som jag nämnde i inledningen, ett så kallat 
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bekvämlighetsurval.109 Detta ska inte misstolkas som att jag valde ”första bästa” informant, utan att 
denna hade någon betydelse för undersökningen, som jag påpekade i inledningen var det utifrån 
min bekants uttalande om en trettioårskris som jag blev intresserad av ämnet, och hon var en 
ypperlig informant som hjälp att inleda forskningen. För att sedan komma vidare i 
forskningsprocessen fick jag hjälp av min kollega att hitta ytterligare informanter, vilket innebär ett 
så kallat snöbollsurval, där forskaren genom en ”snöbollseffekt” blir hänvisad av en informant till 
en annan.110 Tyvärr genererade inte denna metod fler än tre informanter. Och en nackdel med detta 
förfarande är att forskaren är utelämnad åt informanternas förmåga att hitta andra personer som vill 
bli intervjuade, i mitt fall visade det sig lite problematiskt då det var svårt att hitta informanter.
   Då jag intervjuade två män som båda är bekanta med min kollega samt att alla tre har en liknande 
litteraturvetenskaplig utbildning befarade jag en viss likriktning i materialet, en likriktning som 
kunnat hindras med hjälp av de två andra informanterna som jag inledningsvis tänkt intervjua, men 
som av olika anledningar inte blev intervjuade. Att informanterna läst litteraturvetenskap innebär 
däremot inte att deras perspektiv på ungdomslitteratur är precis detsamma som mitt eget, jag har 
själv inte läst litteraturvetenskap och min ansats är snarare litteratursociologisk än 
litteraturvetenskaplig, med betoning på den sociologiska aspekten. Min fokus ligger som sagt på 
Cultural Studies-influerade teorier, och inte litteraturvetenskapliga. Här kan vi blicka mot 
receptionsteoretikern Stanley Fish och hans teori om tolkningsgemenskaper, som han menar är en 
socialt inlärd tolkningsstrategi, där läsaren avkodar en text utifrån de konventioner som lärts ut, i 
det här fallet de litteraturvetenskapliga. En tolkningsgemenskap, menar han, är en uppsättning 
gemensamma antaganden som gör att en grupp människor kan nå en tolkningsmässig konsensus.111

På så vis har vi inte exakt samma förförståelse inför ämnet, även om det är liknande, och inte heller 
ett gemensamt teoretiskt bagage, eller en gemensam tolkningsgrund, även om förstås en del mer 
allmänna teoretiska paradigm är tillgängliga för oss alla, precis som för alla andra som studerat 
inom akademin.
   Att informanterna består av en bibliotekarie och en blivande bibliotekarie är inte heller något som 
kan verka enbart begränsande, genom dem kan jag exempelvis återanknyta till både 
bibliotekspraktiken men även till själva ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, som ju 
faktiskt är det ämnet inom vilken denna uppsats skrivs.
   Med begränsad tid fanns det tyvärr inte möjlighet att gräva vidare efter lämpliga informanter, en 
urvalsprocess som försvårades av att jag som sagt inte ville ha informanter hämtade ur min egen 
bekantskapskrets eftersom detta troligtvis skulle ha gett materialet en likriktning. Som en lösning på 
problemet valde jag att utöka det empiriska materialet med hjälp av bloggar, där vuxna skriver om 
sin läsning av ungdomslitteratur. Bloggarna kunde, förmodligen till skillnad från informanter ur min 
egen bekantskapskrets, ge ett rikare och mer divergerat material. Bloggarna valdes ut genom ett 
subjektivt urval, nämligen ett urval där bloggarna ”handplockas” utifrån sin relevans för 
undersökningstemat.112 Vid detta stadium hade jag den kunskap om undersökningsfältet som 
krävdes för att jag skulle kunna göra ett urval baserat på de bloggar som skulle ge mest värdefull 
data. Denscombe menar att forskaren på detta sätt kan generera en bredare variation i materialet, ett 
material som sedan ska belysa forskningsfrågan, vilket förutom att vara ekonomiskt och 
tidssparande även kan vara mer informativt än ett mer konventionellt urvalsförfarande.113 Genom 
denna ”maximala variation”, menar Denscombe, kan forskaren få ett brett spektra snarare än en 
smalt fokuserad informationskälla, något som han menar stämmer väl in på den kvalitativa 
forskningens anda, med sin strävan att hitta förklaringar som rymmer komplexitet, subtiliteter och 
kanske även motsägelser. Med bloggarna kunde jag även motverka den informantlikriktning som 
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fanns bland de intervjuade, där litteraturvetenskap var en gemensam nämnare, då endast en av 
bloggskribenterna säger sig ha läst litteraturvetenskap. Genom att även använda bloggar, och 
därmed få informanter med annan bakgrund än en litteraturvetenskaplig, kan jag även undersöka det 
särskiljande och specifika i materialet, vilket är uppsatsens grund.
   Genom ett subjektivt urval av bloggar har dessa kunnat öka möjligheten att upptäcka variationer i 
det empiriska materialet, men de har samtidigt kunnat förtäta de kategorier jag redan hade, för trots 
allt visade sig bloggarna även ha en hel del gemensamma drag med informanternas utsagor. Det 
subjektiva urvalet gjordes enbart på det webbaserade material, ett material som är betydligt lättare 
att välja ut på det här sättet än vad människor att intervjua ansikte mot ansikte är, eftersom man vid 
en intervju har geografiska betingelser att rätta sig efter. Samtidigt är det även lättare att hitta 
material på webben, som ju är oändligt rikt på material, speciellt då tiden begränsar 
urvalsprocessen.
   De tre bloggar jag valt är Bokhora, Ikas ord 2.0 och Sissi, och blogginläggen har skrivit mellan 
2007-2009. Bokhora valdes dels för att den är välkänd och inte var något jag behövde söka efter, 
den fanns redan ”i bakhuvudet” under forskningsprocessen, återigen aktualiserades ett slags 
bekvämlighetsurval, då tiden inte medgav större materialeftersökningar. En ytterligare aspekt till att 
Bokhora valdes är att de skriver förhållandevis mycket om ungdomslitteratur, som de gärna
rekommenderar för vuxna läsare. En annan anledning är att de gärna blandar högt och lågt i sin 
läsning, något som ju en mängd teoretiker fann signifikativt för vår tid. De två andra bloggarna Ikas 
ord 2.0 och Sissi, valdes för att de visar på en del motsatser i förhållande till Bokhora, med en 
striktare uppdelning av högt och lågt och en mindre tillåtande hållning, även om skribenterna på de 
båda bloggarna på olika sätt blandade högt och lågt i sin läsning. Bloggarna valdes alltså ut för att 
de uppvisade en del olikheter i sitt förhållande till ungdomslitteraturen, och därmed kunde förtäta 
skildringarna av ungdomslitteraturläsningen och är även anledningen till att jag använt två olika 
sorters material, både intervjuer och bloggar. 
   Jag hittade de använda bloggarna ganska tidigt i forskningsprocessen och eftersom jag ansåg dem 
högst relevanta för att kunna besvara mina frågeställningar hag jag inte fortsatt att sondera terrängen 
av bloggar. Däremot förkastades några bloggar eftersom jag inte tyckte att de kunde ge ett lika 
värdefullt material som de jag slutligen valde. En av dessa bloggar var Bokfreak114, en blogg där det 
förvisso skrivs mycket om ungdomslitteratur men där de mesta redogörelserna är av det mer 
deskriptiva slaget, oftast genom referat av olika ungdomsböcker. Med deskriptiva beskrivningar var 
det svårt att avgöra skribenternas underliggande tankar och åsikter om ungdomslitteraturen. En 
annan blogg som valdes bort är Flaskposten115, som liksom Bokfreak till stor del består av 
deskriptiva redogörelser, med referat av både barn- och ungdomslitteratur. Denna blogg är även 
skriven för barn, och ibland är även recensionerna gjorda av barn, varför den inte faller inom ramen 
för denna undersökning.
   Uppsatsens tydligaste avgränsning är informanternas ålder, eftersom jag ville studera vuxna läsare 
är följaktligen informanterna i vuxenåldern. Att åldersspannet inte är så brett är däremot inget jag 
önskat, det beror enbart på att jag i urvalsprocessen inte kunnat hitta läsare äldre än trettiosex år, 
som jag påpekat föll en informant på sextiofem år tyvärr bort. Men att jag inte kunnat hitta äldre 
läsare av vuxenlitteratur än trettioåringar skulle även kunna vara en indikator på att det främst är 
människor inom denna åldersgrupp som läser ungdomslitteratur, det vill säga människor som ändå 
är relativt unga. En annan faktor kan vara att man vid ett bekvämlighetsval och snöbollsurval, där 
urvalet består av människor i eller i alla fall ganska nära sin egen omgivning får en likriktning 
eftersom ens bekantskapskrets kanske ofta är tämligen homogen. Detta förklarar dock inte varför 
samma snäva åldersfördelning återfinns i det webbaserade materialet.
   Utöver ålder har, som jag påpekat, flera av informanterna även andra faktorer som utbildning 
gemensamt, denna avgränsning var inte heller något jag önskat, och är även det en effekt av att 
                                               
114 http://www.bokfreak.se
115 http://flaskposten.wordpress.com/
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använda sig av bekvämlighets- och snöbollsurval. Även om jag med hjälp av bloggarna kunnat 
kringgå likriktningen något, då endast en av bloggskribenterna säger sig ha läst litteraturvetenskap. 
Men dessa likheter i strukturella faktorer till trots så visar materialet på en viss variation, en 
intressant aspekt då flertalet forskare påpekar att det ofta förekommer uniformitet i normer och 
värderingar hos grupper med samma sociala bakgrund.

4.3 Reflektioner kring intervjusituationer och bloggmaterial

Watt Boolsen menar att den kvalitativa analysmetoden är omdiskuterad och ofta kritiseras för att 
vara alltför subjektiv, att dataurvalet sker godtyckligt, den är svår att upprepa, de undersökta fallen 
är sällan representativa, det brister i transparens i analyserna, och att det därför inte alltid är så lätt 
att förstå vad som undersökts. Hon menar att det därför finns ett stort behov av transparens och 
systematik i dokumentationen, som ger resultatet överskådlighet.116 Som en effekt av denna kritik 
har en rad forskare påpekat vikten av att reflektera över sin forskning. Karin Widerberg, professor i 
sociologi, menar exempelvis att forskaren som reflekterar över sina val och tolkningar under 
forskningsprocessens gång också stärker ”slutprodukten”, genom att den på så sätt görs saklig och 
tillförlitlig. Och genom att motivera och redogöra för hur man gått tillväga inbjuds läsaren att 
värdera forskningen och dess kunskapsanspråk.117  Av denna anledning kommer jag i det följande 
att reflektera över den forskningsprocess som lett fram till denna uppsats. 
   En fråga som rör forskarrollen som bör uppmärksammas i det här fallet rör de för- och nackdelar 
som uppkommer i samband med att man gör en intervju med en person man är bekant med, som jag 
med Elin, samt avhandlar ett ämne som man själv är ganska införstådd med. Kvale påpekar 
exempelvis att forskarens relation till den intervjuade kan påverka undersökningen negativt genom 
att forskaren i det nära samspelet med den intervjuade låter sig ”köpas” av denna, vilket leder till att 
forskaren inte kan upprätthålla en ”professionell distans” utan tolkar och rapporterar allt ur 
undersökningspersonens perspektiv. Men jag vill dock mena att det inte behöver vara något helt och 
hållet negativt om forskaren känner intervjupersonen eller kan identifiera sig med denna, eller att 
forskaren ”goes native”, som Kvale kallar det.118 Jag läser själv ungdomslitteratur, men även om jag 
själv, som tidigare påpekats, inte har riktigt samma hållning till den som Elin var jag trots det 
”native” redan från början. Följaktligen skiljer sig inte mitt perspektiv helt och hållet åt från Elins, 
såsom kanske förespråkas. Men att vara väl införstådd i ett ämne behöver inte nödvändigtvis vara 
något som verkar negativt. Widerberg menar exempelvis att om man känner till sina egna 
erfarenheter, föreställningar och fördomar kan man även frikoppla sig själv under intervjun.119 Och 
jag menar att jag under intervjun kunnat frikoppla mig själv och relationen till Elin och ämnet till 
den grad att det inte påverkat intervjun nämnvärt. Att göra en intervju med någon man är bekant 
med är något Pål Repstad menar kan berika arbetet eftersom informanten som känner forskaren 
förmodligen har  lättare att öppna sig för denna än för en som är okänd, och man kan då komma åt 
teman som kanske upplevts som jobbiga, pinsamma eller känsliga.120 Något som aktualiserades 
under intervjun med Elin, då hon vid tillfällen påpekade att vissa svar hon höll på att ge var av mer
privat karaktär, men som inte var något som hindrade hennes ytterligare redogörelser.
   Min förförståelse av ämnet, jag läser inte bara ungdomslitteratur själv utan är även medveten om 
det distinktionssystem som populärlitteraturen är omgärdat av, har påverkat bland annat hur jag 
formulerat problemområdet och vilka teman jag uppfattat som relevanta. Men att min bild av den 
empiriska verkligheten således kommit att forma arbetet på olika sätt behöver dock inte vara något 
som verkat enbart begränsande, utan är istället något som kunnat berika arbetet. Och även Kvale 

                                               
116 Watt Boolsen, Merete 2007, s. 52 & s. 88ff.
117 Widerberg, Karin 2002, s. 18, s. 26ff. Se även Repstad, Pål 1999, s. 116.
118 Kvale, Steinar 1997, s. 112.
119 Widerberg 2002, s. 102ff.
120 Repstad, Pål 1999, s. 69.
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menar att en god intervjuare är expert på ämnet, eller i alla fall kunnig inom det ämne som 
avhandlas.121

   Jag har gjort tre intervjuer som vardera varade i drygt en timme, och en förberedande intervju som 
varade i drygt en halvtimme. Jag har intervjuat tre informanter, och alltså gjort två intervjuer med 
en av informanterna. Vid en av intervjuerna var vi hemma hos informanten, vid i de andra 
intervjuerna var vi i ett avskilt rum på ett bibliotek, så intervjumiljön har varit privat och 
störningsfri och troligtvis inte påverkat informanterna nämnvärt. Jag har i den mån det gått försökt 
ge intervjuerna en prägel av ett naturligt samtal, där informanterna fått tala ganska fritt, eftersom 
detta kan möjliggöra att de talar mer öppet om sina erfarenheter, och att de istället för att tala med 
forskarens ord, talar med sina egna, vilket skulle kunna tänkas hända om intervjun varit hårdare 
strukturerad. En annan effekt av en löst strukturerad intervjusituation, där intervjun snarare är ett 
samtal, är att det kan upplevas som mer naturligt med tysta pauser, som ju kan vara ofta 
förekommande i ett vanligt samtal, men som kan verka jobbiga vid en regelrätt intervju. En nackdel
däremot med ostrukturerade intervjuer skulle kunna vara det ofantliga material, varav mycket 
kanske är ”irrelevant prat”, som det kan generera. Men eftersom jag redan från början, dels i och 
med min förförståelse, var införstådd med vilka teman som ansågs relevanta att ta upp, kunde jag 
fokusera på dessa.
   Vad gäller de bloggar som också utgör det empiriska materialet är förhållandet det motsatta. Här 
interagerar inte forskaren med levande informanter, och deras språkliga uttryck är snarast frysta. 
Därmed kan inte forskaren anklagas för eventuell påverkan på eller av informanten, då forskarrollen 
är den av en osynlig betraktare. Med en icke-reaktiv metod behöver man inte oroa sig för att 
diskussionen kanske hade sett annorlunda ut om inte forskaren varit närvarande eller om frågorna 
ställts utanför den vetenskapliga akademin. Men vi kan väl ändå förvänta oss att se en något 
”friserad” och tillrättalagd bild, eftersom bloggarna ändå är offentliga, och författarna vill säkert ge 
en så bra bild av sig själva som möjligt.
   Internetforskarna Malin Svenningssson, Mia Löwheim och Magnus Bergqvist menar att 
Internetmediet gett oss nya möjligheter att interagera och se på världen. Det har även skapat nya 
former av anonymitet, när vi kommunicerar på webben behöver vi inte känna till motpartens sociala 
tillhörighet, något som även kan skapa nya former för intimitet, då vi genom denna anonymitet 
snabbt kan skapa nära relationer. Detta, menar de, har lett till ett nytt forskningsfält, ett fält som de 
menar bland annat aktualiserar frågan om forskningsetik, framförallt genom att forskaren på 
Internet ofta kan samla in material obemärkt, utan att informanterna vet om att ”forskning pågår” 
och därmed inte heller kan ge sitt godtycke för sin medverkan i studien.122

   Samtidigt menar de att webben inte behöver ses som verklighetens motsats, utan att det finns 
likheter mellan det som händer utanför nätet och det som händer på nätet. Det finns exempelvis 
fiktiva världar även utanför Internet, och på Internet görs erfarenheter som är lika verkliga som i 
livet utanför. De menar även att vi i den virtuella världen på webben trots allt ändå har med oss vårt 
sociokulturella bagage, vilket gör att vi agerar och uttrycker oss likadant där som i verkligheten.123

   Svenningsson et al. nämner tre olika sätt för forskaren att närma sig Internet, dels genom att se det 
som en produkt, där den tekniska aspekten uppmärksammas, eller som en process, där utbytet av 
hur information är organiserat studeras, eller slutligen som en metafor, där datorkommunikationen 
ses som ett uttryck för olika tendenser i det moderna samhället. Det är på denna sistnämnda
metaforiska grund denna uppsats vilar, där bloggskribenterna på olika sätt exempelvis ses ge 
uttryck för högt och lågt inom det litterära fältet. Jag ser följaktligen bloggskribenterna som lika 
goda meningsbärare som de jag intervjuat, varför jag behandlat bloggarna på samma sätt som 
intervjuerna, och med ett utvidgat textbegrepp ser jag både intervjuerna och bloggarna som texter. 
Analysen har därmed sett likadan ut för de båda materialtyperna, med samma 
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122 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus 2003, s. 11ff.
123 Ibid., s. 23ff.
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meningskategorisering, och vad gäller de forskningsetiska aspekterna har jag precis som jag frågade 
informanterna om de ville intervjuas och sedan anonymiseras även frågat bloggskribenterna om jag 
fick använda deras blogginlägg och om de ville att jag skulle fingera deras namn och ta bort 
personliga uppgifter. För trots att Svenningsen et al. menar att webben gett oss nya former av 
anonymitet var alla de undersökta bloggarna av det mer privata slaget med bland annat 
namnuppgifter utlagda, precis som det ju brukar vara med just bloggar. Ingen av bloggskribenterna 
tyckte sig dock behöva anonymiseras, ofta med hänvisningen att deras bloggar, med privata 
uppgifter, ju ändå var tillgängliga för allmänheten.

4.4 Informant- och bloggpresentation

Elin: Elin är 31 år och jobbar inom LSS-vården, samtidigt som hon läser litteraturvetenskap med 
inriktning på barn- och ungdomslitteratur och biblioteks- och informationsvetenskap. Tidigare har 
hon läst bland annat litteraturvetenskap. Jag har gjort två intervjuer med Elin. Den första intervjun 
var lite kortare, och har fungerat som en slags pilotintervju, den andra intervjun var en djupintervju.

Lars: Lars är också 31 år och är i grunden gymnasielärare men är för närvarande forskarstuderande. 
Han har tidigare läst bland annat litteraturvetenskap, svenska och historia. 

Björn: Björn är 35 år och jobbar som bibliotekarie på ett skolbibliotek. Han har tidigare läst bland 
annat historia, psykologi och biblioteks- och informationsvetenskap.

Bokhora: På bloggen Bokhora skriver Jessica Björkäng, Helena Dahlgren, Johanna Karlsson,
Johanna Lindbäck och Johanna Ögren. Jessica Björkäng är 32 år och driver ett eget företag som IT-
konsult, och har läst datavetenskap. Helena Dahlgren är 29 år och jobbar enligt egen utsaga som 
”kontorsråtta”, och har tidigare läst litteraturvetenskap. Johanna Karlsson är 29 år och lärare i 
svenska och svenska som andra språk, för nuvarande mellanstadielärare, uppgift om utbildning 
saknas. Johanna Lindbäck är 36 år och är gymnasielärare och författare, uppgift om utbildning 
saknas. Johanna Ögren är 32 år och driver ett eget företag som sysslar med PR och marknadsföring, 
uppgift om utbildning saknas. Jag har i olika utsträckning använt samtligas blogginlägg. Från 
Bokhora har jag även använt en intervju skribenterna gjort med bibliotekarien Siska Humlesjö.

Ikas ord 2.0: På bloggen Ikas ord 2.0 skriver Erika Rönngård som är 28 år och som enligt egen 
utsago har ”pausade studier och jobb i blandade former”.

Sissi: På bloggen Sissi skriver Eva Frantz som är 29 år gammal och jobbar som planeringsredaktör 
och programledare på finsk radio, uppgift om utbildning saknas.

Utöver dessa bloggar har jag även använt annat material från webben, nämligen en intervju med
Pernilla Ragnarsson som driver bloggen Bokfreak, en artikel från nättidningen Alba som innehåller 
intervjuer med Barry Cunningham, förläggare som gav ut de första Harry Potter-böckerna, och 
Catharina Wrååk barn- och ungdomslitteraturförläggare på förlaget Bonnier Carlsén. Detta 
webbaserade material har valts ut av samma anledning som bloggarna, nämligen för att de kunnat 
berika materialet och ge det nya infallsvinklar eller förtäta de kategorier som redan fanns. 
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5. Analys och diskussion av det empiriska materialet

Nedan följer en redovisning av intervjuerna och de utvalda bloggtexterna, som vävs samman med 
min analys, en analys som görs genom ett raster av ovan genomgångna teoretiska ramverk, i 
följande kapitel besvarar jag även mina frågeställningar. Att jag inkluderar analysen med det 
empiriska materialt beror på att detta ger läsaren en överskådlighet som saknas vid en uppdelning 
av de två, samt att upprepningar kan undvikas. Det empiriska materialet redovisas inte kronologiskt 
eller med varje informant för sig, utan är istället tematiskt uppbyggt, utifrån de likheter och 
skillnader som informanterna uppvisade, vilket gör det lättare för läsaren att förstå uppsatsens 
huvudsakliga koncept. Den analytiska kategoriseringen i följande avsnitt har främst tillkommit 
genom pilotintervjun, med hjälp av vilken jag kunde sondera terrängen, både teoretiskt och 
analytiskt. Men vissa kategorier har skapats senare genom ett samspel mellan det teoretiska 
ramverket och de andra informanternas redogörelser. Därmed utgår tematiseringen av det empiriska 
materialet i stora drag från samma tematisering som det teoretiska ramverket, med ungefär samma 
rubriker som i teoriavsnittet, med några enstaka tillägg och ”utbrytningar”.
   

5.1 Högt och lågt på det litterära fältet

Björn var den av informanterna som tydligast och välvilligast verbaliserade förhållandet mellan vad 
som anses vara högt och lågt inom det litterära fältet:

Det finns ju ofta, man kan ju bara säga rätt och fel, men ofta är det problematiskt, det finns ju de 
forskarna som menar att populärlitteratur i sig är dålig litteratur, men det håller jag inte med om, då utgår 
man från, det finns ju hög och låg litteratur, men då menar jag inte att hög och låg är varandras motsatser, 
då menar jag bara att litteraturen skrivs på ett svårare sätt, har en annan klientel och i och med det ställer 
svårare frågor. Den låga litteraturen har alltid sin, jag har läst både och och jag tycker att båda är bra, jag 
menar Jules Verne är inte direkt någon höglitteratur, han har skrivit 100 böcker och det handlar om hur 
man flyger hit och dit, men roliga är de. Så populärlitteratur kan vara hög litteratur och det kan också vara 
låg litteratur det är väl liksom vad som är kallet då för tillfället. 

Här ser vi att Björn motsätter sig de forskare som säger att populärlitteraturen är dålig, och han 
menar att kategorierna av högt och lågt inom litteraturen inte är varandras motsatser, som vi 
exempelvis såg att Escarpit menade och därför indelade litteraturen i två skilda kretsloppsmodeller. 
Björns uttalande kan istället ses som ett uttryck för en uppluckring av gränserna mellan det höga 
och låga, och har då istället likheter med Angs populistiska ideologi, som ju var en slags ”låt-gå-
ideologi”, där man inte så gärna ville fälla några värdeomdömen. Med förnekandet att 
populärlitteratur är dåligt och varandras motsatser använder Björn även Stallybrass och Whites 
hybridiseringsstrategi, där det höga och låga inte delas upp i två skilda kategorier utan istället ses 
som interrelaterade, och som är ett ifrågasättande av hierarkin.
   Däremot, menar Björn, är den höga litteraturen skriven på ett annat, svårare, sätt, den har ett annat 
klientel och ställer svårare frågor. Björn definierar ganska enkelt vad den höga litteraturen är, men 
när han ska definiera populärlitteraturen blir det lite svårare, och han slutar meningen utan att ha 
gjort någon definition. När definitionen av populärlitteraturen saknas blir den istället definierad 
utifrån höglitteraturen, den får sitt värde genom det den inte är, i Björns fall ställer den inte svåra 
frågor och skrivs inte på ett svårare sätt. Denna kategorisering bär likheter med Boëthius 
beskrivning av populärlitteraturen, nämligen att den är lättläst och därför inte ställer några krav, 
varken språkliga eller estetiska på läsaren. Här kan vi även blicka mot Storey som ju menade att 
populärkulturen ofta definieras utifrån andra kategorier och ofta är det som ”blir över” när vi 
definierat högkulturen. Här kan vi även se att Björn gör en koppling mellan populärlitteratur och 
ungdomslitteratur, då han i citatet ovan nämner Jules Verne i sin diskussion om populärlitteraturen.
   Vad gäller definitionen av det låga ger Elin en lite mer uttömmande beskrivning än Björn då hon 
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exempelvis berättar om ungdomslitteraturens karaktär:

Ja, den är ju oftast väldigt handlingsorienterad. Först och främst. Och kanske mindre experimentell 
språkligt. Ganska beskrivande, det är också svårt att generalisera. Men om man skulle dra, så är den ofta 
mer miljöbeskrivande, mer karaktärsbeskrivningar, det finns ett större behov av att framhäva karaktärerna 
och de kanske är aningen mer stereotypa. … Och när karaktären, det är jättesvårt att generalisera, men 
möjligtvis att karaktärerna är mer stereotypa också. Mer svart eller vita, men det är ju heller inte alla 
böcker som har det

Här ser vi att Elin, även om hon ogärna vill generalisera, anser ungdomslitteraturen vara 
handlingsorienterad, beskrivande och mindre språkligt experimenterande än vuxenlitteraturen, och 
vi kan återigen se en koppling till Boëthius beskrivning av en populärlitteratur som inte stället några 
språkliga krav på läsaren. Och precis som vi sett populärlitteraturen definieras tidigare, anser Elin 
att karaktärerna är mer stereotypa än i vuxenlitteraturen Med denna kategorisering närmar sig Elin 
masskulturideologin, inom vilken just kritiken av stereotypa framställningar återfinns. Men det är 
inte utan att reservera sig Elin påtalar denna stereotypa framställning, hon vill ogärna generalisera, 
vilket skulle kunna ses som att masskulturideologin får samsas med den populistiska ideologin, där 
värdeomdömen ogärna yttras. Precis som med Björn tidigare samsas de båda, till synes motstridiga, 
ideologierna i Elin.
   Vad gäller ungdomslitteraturens handlingsinriktade karaktär kan vi blicka mot Persson, som 
menar att intrigberättande har en låg status, och att det oftast kopplas samman med populärkultur. 
Detta exemplifierar han med en recension av Kerstin Ekmans Guds barmhärtighet, där Ingrid Elam 
berömmer romanens ”intriglöshet”, där Ekman, till skillnad från andra som skriver om ”blod och 
brott”, väljer att skildra de verkliga och allvarliga brotten genom ett torrt, osentimentalt och 
intriglöst berättande. Elam menar vidare att intrigen ”kan avleda uppmärksamheten från det 
väsentliga”.124 Här premierar alltså Elam ett torrt och osentimentalt berättande, som en slags 
kontrast till andra deckarförfattare som hon istället menar skriver känslosamt. Här ser vi en 
koppling mellan populärlitteraturen och det kvinnliga, nämligen känslosamhet. På samma linje är
litteraturprofessorn Peter Brooks, som i Reading for the Plot menar att intrigen är det som får oss att 
läsa Jaws  (Hajen) men inte Henry James. Brooks hänvisar till sin utbildning där de fick lära sig att 
en läsning inriktad på intrigen var en ”låg aktivitet”, och det som minst definierade ”hög konst”.125

   Det är inte bara Elin som berör det låga när hon pratar om ungdomslitteratur, även Erika 
Rönngård, som skriver på bloggen Ikas ord 2.0, berör frågan när hon i en enkät på bloggen Bokhora 
svarar på frågan ”Bästa bakfyllesläsningen”. Här svarar hon: ”Jag har faktiskt aldrig haft behov av 
dylik. Däremot, om jag har feber, då vill jag ha något lättuggat, typ ungdomslitteratur utan allt för 
mycket experimenterande”.126 Här ser vi alltså att ungdomslitteratur föredras de dagar då inte 
skärpan är på topp, när hon är sjuk i feber och följaktligen behöver något lättsmält. Även på 
bloggen Bokhora skriver Helena Dahlgren att hon gärna läser ungdomslitteratur i form av 
Wahlström & Widstrands Lotta-böcker när hon är sjuk i feber: ”Så fort kroppstemperaturen stiger 
över 37 grader tröstar jag mig med en Lottabok eller fem. Lottaböckerna är fniss, avslappning, 
igenkänning och nostalgitripp i bokform”.127 Återigen ser vi alltså kopplingen mellan
populärlitteraturen och ungdomslitteraturen genom att de båda anses lättlästa, precis som Boëthius 
visade tidigare. Och precis som Elin anser Erika Rönngård i citatet ovan att ungdomslitteraturen 
inte är särskilt experimenterande. Därmed ser vi samma syn på populärlitteraturen som Björn ovan, 
nämligen att den är skriven på ett annat, enklare, sätt än höglitteraturen.
   I intervjuutdraget med Björn ovan såg vi även att han menade att populärlitteraturen också kunde 
vara hög litteratur, under intervjun bad jag honom vidareutveckla vad han menade:

                                               
124 Persson, Magnus 2002, s. 229.
125 Brooks, Peter 2002, s. 4.
126 Rönngård, Erika 2009d.
127 Dahlgren, Helena 2009b.
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Det är när författare man inte förväntar sig att sälja mycket säljer väldigt bra, som alltså skriver svåra 
texter. Jag skulle nog säga att det finns hög och låg litteratur inom olika genrer också, man ska inte snöa 
in sig på att höglitteraturen bara är inom vuxenlitteraturen. Jag skulle nog säga att Rowling, speciellt de 
senare verken är höglitteratur inom barnlitteraturen, om man då jämför med serier som bara fortsätter och 
fortsätter liksom. Det blir ju problematiskt om det bara fortsätter, i en serie kan det ju bli sämre i sig, 
Trollkarlen från OZ är bra i början och det kan man nog räkna som höglitteratur med se blir de sämre och 
sämre, så det blir mer skriver bara för att skriva och då sänks kvaliteten. Att skriva ska ju göras med en 
mening, det ska ju inte skrivas bara för att skriva för då kan man ju lika bra läsa annat.

Björns definition av den höga populärlitteraturen är när författare som skriver svåra texter lyckas 
skriva bästsäljare, och han menar att det även finns ungdomslitteratur som är höglitteratur, då han 
nämner J.K. Rowling och Frank L. Baum som författare som i alla fall med delar av sina långserier 
skrivit höglitteratur. Denna definition av den höga populärlitteraturen bär likheter med Ecos tidigare 
nämnda ”kvalitetsbästsäljare”, det vill säga berättelser som attraherar en stor publik även om de har 
vad Eco kallar ”lärda anspelningar och bildade stilistiska lösningar”, som ju skulle kunna vara det
Björn menar med ”svåra texter”. Här skulle Eco, eller någon annan, kanske kunna invända att 
exempelvis Rowling inte alls använder sig av ”lärda anspelningar och bildade stilistiska lösningar” i 
böckerna om Harry Potter, men jag låter sakfrågan vara och koncentrerar mig på Björns uppfattning 
i frågan. Att Björn omnämner Harry Potter-böckerna som hög populärlitteratur skulle kunna ses 
som ett försök att höja dess låga status på det litterära fältet och ett försök att luckra upp gränsen 
mellan högt och lågt, vilket aktualiserar Stallybrass och Whites hybridiseringsstrategi.
   I utdraget ovan ser vi även att Björn tycker att det är problematiskt när en bokserie ”bara 
fortsätter”, när den skrivs utan ett syfte, vilket enligt honom sänker kvaliteten. Detta uttalande 
skulle däremot kunna föras till Angs masskulturideologi, där litteraturen som skrivs utifrån 
exempelvis ett vinstsyfte och inte utifrån konstnärliga ambitioner eller med Björns ord ”med en 
mening” ges ett lägre värde. Björn fortsätter sin utläggning om den höga och låga litteraturen, men 
är nu mer traditionell i sin karakterisering av hög- och låglitteraturen:

B: Med hög litteratur som Shakespeare, en pjäs, det får ju en att tänka efter, att tänka på hur man lever 
och om sig själv och hur man förhåller sig till andra och hur man värderar saker, det tycker jag är en bra 
bok.
I: Så den får en att reflektera?
B: Ja reflektion då, det är höglitteraturens mål då. Om man tänker på en mer låg litteratur då som många 
skulle tycka var fel, men det är inte samma ställning som Harry Potter eller Stephen King, att man ska 
kunna tänka efter men på ett annat sätt, det blir nöjsamt samtidigt, nöjessamt lärning då, inlärning. Det är 
klart att det kan vara nöjsamt att läsa Shakespeare men du måste koncentrera dig hela tiden, du får ju inte 
missa någonting, när du läser annan litteratur kan du mer skumma igenom och det stora hela förstår du 
ändå, hur de vill.

Här ser vi att Björn särskiljer hög litteratur från låg, där den förra får läsaren att tänka efter och 
reflektera medan den senare, som förvisso också kan få läsaren att reflektera men detta menar Björn 
är på ett annat sätt, här blandas den reflekterande läsningen med underhållning. Här skiljer Björn, på 
samma sätt som Eco, mellan bruk och tolkning av texter. Och här är inte Harry Potter längre den 
”kvalitetsbästsäljare” som uttrycktes ovan, eftersom den har som huvudsyfte att underhålla och inte 
enbart har som syfte att få läsaren att reflektera över exempelvis sig själv och hur man förhåller sig 
till andra. Med synen att den högre litteraturen har ett högre syfte än populärlitteraturen eller 
ungdomslitteraturen närmar sig Björn återigen masskulturideologin. Med definitionen av 
höglitteraturen som något avancerat kan vi blicka mot Storey, som menar att denna kategorisering är 
ett sätt att försäkra sig om att höglitteraturen fortsätter ha en hög, exklusiv status och att den 
följaktligen utestänger de som inte behärskar den, vilket skänker de som behärskar den exklusivitet. 
Björns definition av populärlitteraturen, med sitt syfte att skänka underhållning, stämmer väl 
överens med Boëthius definition av populärlitteraturen, där denna framförallt sågs ha syftet att 
underhålla. Efter denna mer traditionella karakterisering tillstår Björn sedan att han är ganska 
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konservativ i sin litteraturvärdering:

Jag får väl vara ärlig och säga att jag är konservativ, det finns vissa element inom litteraturen som måste 
upprätthållas för att det ska kunna vara bra litteratur, annars blir det relativism och då kan vad som helst 
bli bra, och då kvittar det liksom vad man läser, då är allting Shakespeare och det funkar inte, allt är inte 
Shakespeare, det är bara Shakespeare som är Shakespeare, men sen är det klart alla människor klarar inte 
av det. Jag är inte så duktig på matematik och då får man erkänna det liksom, det finns andra människor 
som är bättre på det, och gå vidare.

Här ser vi att Björn påpekar att han ”väl får vara ärlig” och säga att han är konservativ i sin 
värdering av litteratur, då han anser att vissa krav måste uppfyllas för att ett verk ska anses bra
eftersom det annars blir relativism. Detta uttalande kan ses som att Björn får kämpa lite med att ha 
en tillåtande och relativistisk inställning till populärlitteraturen, så som vi såg att han hade i 
inledningen, då han inte ville göra en så skarp uppdelning mellan populärlitteratur och annan 
litteratur. Måhända finns det en tillåtande litterär diskurs, en diskurs som obehindrat blandar högt 
och lågt, som tränger sig på även om Björn har lite svårigheter att anamma den. Och även om Björn 
kanske inte helt och hållet kan tillskrivas Stallybrass och Whites demoniserande strategi, finns det 
drag av den hos honom, i och med hans föredragande av i en lite striktare uppdelning av litteratur.
   I citatet ser vi även att Björn menar att litteraturen måste ha vissa element för att det ska kunna 
vara bra litteratur, och han motsätter sig värderelativism och menar att allting då blir Shakespeare, 
något som ”inte funkar”.  Genom att motsätta sig värderelativism motsätter han sig populismens 
ideologi, samma ideologi vi såg att han anammade tidigare när han inte ville se kategoriseringen av 
hög och låg litteratur som varandras motsatser. Med Björns lite mer ”konservativa” syn på litteratur 
kan vi även återkoppla till hans yrke som bibliotekarie, Hallberg menade ju exempelvis att denna 
yrkesgrupp var en del av det litterära etablissemanget och därmed förmedlare av höglitteratur. Om 
bibliotekariekåren är konservativ och föredrar höglitteratur får detta naturligtvis konsekvenser för 
användarna, som Lhådö påpekade kanske detta innebär att användare med andra litterära 
preferenser än bibliotekariernas inte känner sig fullt ut välkomna på biblioteket, då de anses stå för 
en lägre kvalitetsgräns än den som biblioteket står för
   Avslutningsvis kan vi se att Björn har anammat Angs till synes helt olika ideologier, 
masskulturideologin och populismens ideologi, vid olika tillfällen, vilket visar att det är möjligt för 
en och samma människa att vid olika tillfällen använda sig ideologier som i det närmaste verkar 
motstridiga. Och på samma sätt använder Björn till synes helt olika strategier, en som propagerar 
för en uppluckring av gränsen mellan högt och lågt och en annan där det låga, i alla fall till en mild 
grad, demoniseras.

5.2 De ”konstiga” vuxna som läser ungdomslitteratur

I intervjuerna med Elin och Lars berättar de att deras omgivning ibland reagerar på att de som 
vuxna läser ungdomslitteratur. I citatet nedan berättar Elin om vad hennes vänner, som själva bara 
läser ungdomslitteratur om Elin rekommenderar någon särskild roman, anser om hennes läsning av 
ungdomslitteratur:

I: De som inte är så insatta då, vad säger de om att du läser, att du är så intresserad?
E: Nä, de tycker att det är lite konstigt.
I: Det är konstigt?
E: Mm, det är lite… lite udda.
I: För att?
E: Jag vet inte, man måste ju motivera, delvis så måste jag motivera varför jag läser barn och ungdoms… 
litteraturvetenskap barn och ungdom, och så måste jag förklara vad man gör liksom, till skillnad då från 
vanlig litteraturvetenskap där man inte får några frågor om det. Ja, och sen får man nog förklara sitt 
intresse också. Jag brukar skämta lite om det.
I: Vadådå? Vad brukar du…
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E: Nä, men jag brukar skoja om att det är någon medelålders… eller det är någon 30-årskris, eftersom det 
kom ganska sent.

Som vi ser tycker alltså Elins vänner att hennes läsning och utbildningsval är ”lite konstigt” och 
”udda”. Och därför måste hon ofta motivera varför hon tycker om dels att läsa ungdomslitteratur, 
men även varför hon läser en universitetskurs i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och 
ungdomslitteratur, istället för en med ”vanlig” inriktning. Detta skulle kunna ses som en 
föreställning om att hon är för gammal för att läsa och hysa intresse för den sortens romaner, men 
skulle även kunna ses som att ungdomslitteraturen har en lägre ställning än annan sorts litteratur 
som studeras vid den litteraturvetenskapliga institutionen. Och vi kan därmed skönja en uppfattning 
om att ungdomslitteraturen inte är ett lika ”värdigt” ämne att studeras vid universitetet som annan 
litteratur, och som kanske inte borde läsas av Elin överhuvudtaget. Att ungdomslitteraturen har en 
undanskymd ställning inom litteraturvetenskapen såg vi Boëthius uttala sig om tidigare.
   Som vi såg i citatet från intervjun med Elin ovan påpekade hon att hon brukar skämta om sin 
läsning av ungdomslitteratur, att det är någon slags trettioårskris. Här använder Elin Angs ironiska 
hållning, där hon genom ironi försöker legitimera och kanske även ursäkta sin läsning, humorn och 
ironin kanske också kan ses som en strategi för att undkomma vännernas ytterligare frågor om eller 
kritik över hennes läsning. Detta är en strategi som kanske inte direkt försöker upphöja värdet av 
ungdomslitteraturen, utan snarare nedvärderar den, då det, om än skämtsamt, måste till en slags 
”identitetskris” för att den ska läsas. Vi skulle även kunna se det som att Elin faktiskt försöker 
vända på förhållandet mellan högt och lågt, där hon genom att använda sig av Stallybrass och 
Whites inverteringsstrategi, omvänder förhållandet och försöker definiera ungdomslitteraturen som 
det höga. Elin gav en än mer komplex bild av sitt läsande och omgivningens reaktioner vid den 
andra intervjun, då hon berättade:

Nu är de så vana i min omgivning. Både och. Nä inte så mycket nu, jag tror att det är lite vanligare nu. 
Jag tror att det blir vanligare och vanligare nu med litteraturbloggar o.s.v., Bokhora till exempel. De 
recenserar gärna ungdomsböcker också.

Här är alltså hennes vänner så vana att de inte längre reagerar över hennes läsning, men lite senare 
fortsätter hon sitt resonemang: ”Nä, ja jag tänker vuxenlitteratur då behöver man kanske inte 
förklara. Men om man läst en bra ungdomsbok då får man ofta förklara att det är en ungdomsbok, 
att den är klassad som en ungdomsbok.” Något hon faktiskt förklarar i presens, varför vi kan ställa 
oss frågan om vännerna helt frångått sina frågor och undringar eller inte.
   Även i intervjun med Lars återkommer synen att det är lite konstigt att en vuxen läser 
ungdomslitteratur, i alla fall om denna bara läser ungdomslitteratur. Skillnaden är att här är det 
Lars, som ju själv läser ungdomslitteratur, som tycker att det är konstigt att man som vuxen läser 
ungdomslitteratur, i alla fall om det blir ”för mycket” ungdomslitteratur:

Visst det är ju en oändlig mängd olika typer av litteratur, men om man är vuxen och läser barnlitteratur 
och bara läser det så tänker jag nästan att det är lite konstigt med en, för man får ju inte ut det man vill av 
litteraturen, som jag tycker genom att bara läsa barnlitteratur. … Så jag känner att man får ut ett 
begränsat, både språket det är ju ändå anpassat så att barn ska kunna ta till sig det, och en vuxen och ett 
barn är ju ändå inte samma, så är det ju.

Enligt Lars har alltså ungdomslitteraturen ett begränsat språk, så pass begränsat att man som vuxen 
inte får ut det man vill av litteraturen. Här kan vi dra paralleller till Boëthius definition av 
populärlitteraturen, där den lättlästa romanen anses undermålig för att den inte ställer krav på 
varken språklig eller estetisk skolning hos läsaren, i alla fall inte för den vuxna läsaren. På så sätt 
blir populärlitteraturen, eller i Lars fall ungdomslitteraturen, för enkel och lättsmält. Detta 
förhållningssätt kan jämföras med tidigare nämnda skolbibliotekarie i Ulfgards avhandling För att 
bli kvinna - och av lust: en studie i tonårsflickors läsning, som uttalade sig negativt om de 
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populärlitterära romaner flickorna var intresserade av att läsa. Hon menade att eleverna främst ville 
ha litteratur som var som ”välling”, nämligen litteratur som var lättuggad och lättsmält.128 Lars 
uttalande kan även kopplas till synen på ungdomslitteraturen som underlägsen vuxenlitteraturen, 
vilket enligt Boëthius innebär att barn och ungdomslitteraturen värderas lågt. Han menar att denna 
syn bottnar i att vi trots allt tycker att det är bättre att vara vuxen än att vara barn. Detta synliggörs, 
menar Boëthius, när barn- och ungdomslitteraturen ska ges positiva omdömen, då det exempelvis 
kan heta att barn- och ungdomslittearturen håller på att bli ”myndig” eller att den blivit ”fullvuxen”. 
Med sin låga ställning och eftersom den sysslar med en ”lägre” typ av litteratur, menar Boëthius, 
har barn- och ungdomslitteraturforskningen haft svårigheter att bli erkänd som ”riktig”
litteraturforskning.129 Detta var även något vi kunde se i utdraget med Elin ovan, där hemmes 
vänner inte ifrågasatte hennes studier i litteraturvetenskap med ”vanlig” inriktning men undrade 
varför hon läste litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur.
   Lars fortsatte sin utläggning om ungdomslitteraturen, och ställde sig frågande vad denna har att 
erbjuda en vuxen:
   

Nä, om man är femtio år gammal och så sitter man och läser om trettonåriga hästtjejer, vad ger det mig? 
Jag känner ingen i den åldern överhuvudtaget utan jag läser det här [istället]. Vissa genrer är så svåra att 
ta till sig, där är man så långt ifrån den tänkta målgruppen att det mest bara blir konstigt. 

Här återkommer Lars syn på ungdomslitteraturen som bristfällig, att den inte ger den vuxna läsaren 
vad den vill ha eftersom denna befinner sig långt ifrån den tilltänkta läsaren, i det här fallet tonåriga 
hästtjejer. Trots att Lars själv läser ungdomslitteratur ställer han sig alltså ändå lite negativ till den 
och anser att den inte ger den vuxna läsaren vad denna vill ha ut av litteraturen samt att den är 
bristfällig. Men likt Björn pendlar även Lars i sitt omdöme av ungdomslitteraturen, och han 
tillägger även lite senare:

Och det finns ju en nyfikenhet på det, det okända, alltså man är ingen trettonåring hästtjej så det är ju ett 
skäl till att läsa de här böckerna, för att se hur tänker de, vad gör de? Det är nog mycket med litteratur 
överhuvudtaget, men barnlitteratur är det nog en stark omständighet att man är nyfiken på det.

Så trots att Lars ställde sig undrande till om en femtioåring kunde få ut något av att läsa hästböcker 
tillstår han att det ändå kan finnas en nyfikenhet att läsa den sortens böcker. Något som liknar Lars 
eget sätt att läsa, nämligen en instrumentell läsning som görs med syftet att lära sig mer om 
ungdomar, som Lars anser användbar i sin lärarroll. Så måhända kan en femtioåring ändå få ut 
något av att läsa om trettonåriga hästtjejer, kanske består Lars aversion mest av ett ointresse för just 
hästböcker, något vi kommer att återkomma till lite senare.
   Björn är den enda av de tre informanterna som inte säger sig ha fått undrande kommentarer från 
sin omgivning för att han läser ungdomslitteratur, utan snarare fått uppmuntran för att han gör det. 
Men som han själv påpekade under intervjun så beror nog det mest på att han är bibliotekarie, för 
tillfället på en gymnasieskola, varför det istället nästan anses obligatoriskt att han ska läsa 
ungdomslitteratur. På bloggarna finns inget explicit skrivet om reaktioner från omgivningen över att 
de läser ungdomslitteratur, men vi kommer senare att få se att även de på olika sätt har att förhålla 
sig till en syn där det inte anses riktigt okej för en vuxen att läsa ungdomslitteratur.  

                                               
128 Ulfgard, Maria 2002, s. 48 ff.
129 Boëthius, Ulf 1996, s. 11 & s. 14ff.
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5.3 Feminiseringen av ungdomslitteraturen

Även om Lars tycker att det är lite konstigt att man som vuxen enbart läser ungdomslitteratur har 
även han fått reaktioner från omgivningen för att han som man själv läser den, något han på sätt och 
vis menar bottnar i en traditionell syn på könsroller:

L: Ja det är väl frågan då varför i så fall, varför gör du det? För det är ju inget karriärsval man blir inte rik 
av att läsa barnlitteratur, utan det är ju ett rent intresse så ju. … Sen är det ju det med könsaspekten, du 
hade ju haft problem med att få tag i en manlig, ja att intervjua en man, det tror jag också, att många 
reagerar på att det är lite konstigt.
I: Att du som man är intresserad?
L: Ja att man är intresserad av barnböcker ja. Jag har lite svårt att förstå varför det skulle vara så konstigt 
egentligen, men ja. Det är ungefär som att man inte skulle få lov att vara intresserad av barn 
överhuvudtaget eller jag vet inte.

Här ser vi återigen att det anses konstigt att som vuxen läsa ungdomslitteratur. Att det anses lite 
konstig ger oss en vink om ungdomslitteraturens låga ställning, och här ser vi att 
ungdomslitteraturen inte direkt är något statusfyllt, med Lars ord är det inget man blir rik av att 
syssla med, utan något som han läser av rent intresse. Sedan återkommer han till det konstiga med 
att som vuxen läsa ungdomslitteratur, den här gången inte enbart för att han är vuxen, utan för att 
han är man. Vilket implicerar att han som man borde läsa en annan, mer ansedd litteratur. Med
denna ungdomslitteraturens feminisering kan vi blicka mot Huyssen, som ju könade masskulturen 
genom att säga att den är en kvinna, eftersom den förmodas konnotera kvinnliga egenskaper som 
subjektivitet, känslosamhet, passivitet och irrationalitet. Vi kan även blicka mot Stallybrass och 
White som menade att det litterära fältets hierarkiseringsprincip inte ska ses som avskild andra 
sociala företeelser, utan även kan hittas inom andra domäner. I det här fallet rör det sig om 
Hirdmans ”isärhållande lag” mellan könen, där man anser att kvinnligt och manligt inte bör blandas 
och där mannen ses som norm. Och genom kvinnans lägre ställning blir de drag man definierar 
populärlitteraturen med följaktligen de man anser är kvinnliga.
    Inspirerad av Huyssen menar Thornton att när house- och technokulturen populariserades och 
blev ”mainstream” på 1980-talet blev den också feminiserad, det fick exempelvis heta ”handbag 
house”.130 På vis kan vi se att det även finns likheter i distinktionssystemen inom olika 
populärkulturella former, i det här fallet dansmusik och litteratur, och sättet dessa beskrivs på. Inom 
olika kulturella former används alltså samma princip, att ge det lågt värderade kvinnliga 
egenskaper, vilket visar att det finns färdiga koncept för belackaren att ta till i sin kritik, koncept de 
hämtar från det sociala livet.
   Att definiera både kvinnor och populärlitteratur lågt ses ibland som ett försök att utdefiniera de
båda till marginalen. I den litteraturhistoriska traditionen exempelvis menar Williams att kvinnor, i 
och med att de utforskats i mycket mindre utsträckning än männen, utdefinierats från de centrala 
positionerna.131 Även Persson talar om en utdefiniering, då han påpekar kopplingen mellan 
populärlitteratur och kvinnliga egenskaper, något han starkt ogillar eftersom han menar att det är en 
högkulturell legitimeringsstrategi, där man försöker utmönstra populärkulturen ur kanon.132 Frågan 
är om populärlitteraturen någonsin befunnit sig inom denna kanon, även om försök att närma sig 
den har gjorts. 
   I intervjun med Björn talade han om ungdomslitteraturens låga status, att den inte ges samma 
respekt som vuxenlitteraturen:

                                               
130 Thornton, Sarah 1995, s. 100.
131 Williams, Anna 1997, s. 184.
132 Persson, Magnus 2002, s. 40.
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Ja, problemet är det med ungdoms- och barnlitteratur att den inte alls får samma respekt. Om man läser 
Harry Potter så säger de: Jamen du kanske skulle läsa något annat, så sa man säkert om Astrid Lindgren 
också innan. Man läser olika böcker i olika åldrar, och vad ska man säga, det är en gammal teori, det är 
liksom en litteraturtrappa, man börjar här och så går man upp, problemet är att många inte ser att det kan 
leda till något annat, det tror att det är en dead end liksom att man läser den här ungdomslitteraturen . … 
Så när man läser avhandlingar då så finns det alltid en defensiv ”Ja nu ska jag skriva om barnlitteratur och 
det är faktiskt bra litteratur” eller ”Nu ska jag skriva en avhandling om ungdomslitteratur och det är 
faktiskt bra litteratur”, därför att de känner då att de måste försvara det gentemot vuxenlitteraturen, och 
det är lite tradigt att de har den inställningen, för även inom barnlitteraturen finns det då hög och låg 
litteratur, gör det.

Här ser vi att Björn försöker uppvärdera ungdomslitteraturen, vilken han gör genom en
instrumentell syn på läsning, där han menar att läsning av Harry Potter inte alls ska nedvärderas 
eftersom den kan leda till något annat, vi får anta att han menar till mer avancerad litteratur. Han ger 
alltså inte läsningen av Harry Potter i sig något större värde, utan den får snarare sitt värde genom 
att vara en språngbräda till annan mer avancerad litteratur. Denna ”kulturtrappa” menar Persson, 
gjorde det acceptabelt för barn på 1970-talet att läsa seriealbum, som de tilläts läsa om målet var att 
snabbt flytta sig vidare i trappan för att slutligen nå ”finlitteraturens förlovade land”.133

   Som vi ser tycker Björn även att det är tråkigt när doktorander måste försvara och legitimera sin 
forskning med att ungdomslitteraturen faktiskt också kan vara bra litteratur, precis som 
vuxenlitteraturen, ett ursäktade de enligt honom inte ska behöva göra. Här ser vi att Björn jämställer 
ungdomslitteraturen med vuxenlitteraturen då han menar att ungdomslitteraturen, precis som 
vuxenlitteraturen, har både hög och låg litteratur, den är alltså inte artskild den mer statusfyllda 
vuxenlitteraturen. Med doktorander som måste försvara och legitimera sina forskningsområden kan 
vi blicka mot Wirtén som ju istället vände på förhållandet och menade att masskulturen, till skillnad 
från mycket annat inom akademin, inte privilegierar det eurocentriska och den högt utbildade 
mannen. Men en förändrad hållning, med ett perspektiv som ifrågasätter den rådande ordningen, tar 
tid att sippra genom alla lager av ”gatekeepers”, som av olika anledningar vill behålla rådande 
förhållande, för som litteraturprofessorn Gunnar Hansson säger så är det ”en mycket liten skara 
människor som bestämmer vad som kommer in och försvinner ut ur nationens litterära minne”.134

Williams talar på samma sätt om en ”traditionens seghet” på det litterära fältet.135 Så måhända 
måste doktorander fortsätta legitimera varför de i sina avhandlingar behandlar ungdomslitteratur.

5.4. Formelbundenhet, schablonbilder och lättlästhet

I intervjun med Elin talade hon om ungdomslitteraturens formelbundenhet med dess fokus på intrig
och miljöbeskrivning:

E: Jag läser sällan deckare.
I: Varför inte?
E: Det tilltalar mig inte. Jag tycker sällan det är spännande och jag tycker att det är ganska tråkigt om man 
tittar på de som är populära just nu, jag tycker nog att det är ganska dåligt språk. Jag tycker de är... jag vet 
inte, Stieg Larsson … Det finns vissa gemensamma nämnare med ungdomsböcker, alltså den Män som 
hatar kvinnor. De är ofta miljöbeskrivande och lite för eh, lite för… vad ska man säga för målande, lite 
för mycket miljöbeskrivning, det är för mycket skrivet helt enkelt. För mycket beskrivningar. … Det finns 
vissa gemensamma drag, nu tar jag just den här Stieg Larsson-boken för att jag kom på det att det fanns 
ganska mycket gemensamt med den och ungdomsböcker. I ungdomsböcker finns det ofta att det läggs 
mycket fokus på att beskriva runtomkring. … Det är ganska detaljerade beskrivningar på det viset. Och 
då stör det mig inte så mycket som det kanske gjorde i den här Män som hatar kvinnor. Även om jag 
tyckte att den var ganska bra i och för sig. Den gick att läsa, den hade ett underhållningsvärde. 
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Här återkommer kopplingen mellan populärlitteratur och ungdomslitteratur, som vi ser tycker Elin 
att det finns en gemensam nämnare mellan deckare och ungdomslitteratur, nämligen att de 
fokuserar på miljöbeskrivningar, det är ”för mycket skrivet helt enkelt”. Detta skulle kunna innebära 
att de inte ger läsaren så stora möjligheter att tolka det lästa, att de med Ecos ord är slutna texter.
Som vi ser ”stör” det inte Elin lika mycket att ungdomslitteraturen är formelbunden, som det gör att 
deckare är det. Kanske beror det på att hon trots den slutna karaktären faktiskt ändå gör en mer 
tolkande läsning av ungdomslitteraturen, för Elin läser inte ungdomslitteraturen utan att på något 
sätt reflektera över den, så för henne är den inte, för att tala med tidigare nämnda bibliotekarie, ren 
”välling”. På så sätt visar Elin att det är fullt möjligt att applicera analysmetoder från ”den höga 
litteraturen” på populärlitteraturen, något som går emot Ecos hållning om slutna texter, som han ju 
menade gav läsaren ett begränsat tolkningsutrymme. Här kan vi även göra en koppling till Linds 
magisteruppsats om vuxna läsare av Harry Potter, som gjorde väldigt olika tolkningar av böckerna. 
Böcker som även de skulle kunna placeras i kategorin slutna texter.
   Även Lars gör kopplingen mellan deckare och formelbundenhet, och menar att den följer ett visst 
schema:

Deckare som genre det vet man ju innan man börjar läsa vad det kommer att bli, köper man en deckare av 
Henning Mankell så kommer det inte att bli några språkexperiment utan jag vet att det kommer att följa 
det här schemat. Och det kan jag känna att, bevisligen så finns det ju ett stort värde i det eftersom det är 
den typen av böcker som folk vill ha och köper, så är det ju just mycket deckare till exempel, och det är 
väl någon slags trygghet, man är i något överläge där. … Ja, man känner att man har ett överläge där och 
vet att, man kan bli lite överraskad men inte för mycket, får man inte reda på vem mördaren är då blir det 
katastrof, de här premisserna måste, det är väldigt fast vad som ska finnas med och vad som inte ska 
finans med och det går liksom inte att byta mot något annat för då blir det en annan typ av bok, de är lite 
stöpta i samma form de här. 

Här ser vi att Lars menar att deckargenren saknar experimentella ambitioner. Och vi kan se att han 
precis son Elin nämner dess formelbundenhet, vilket gör att han anser att de är ”lite stöpta i samma 
form. Även Eva Frantz, som skriver på bloggen Sissi berör frågan om formelbundenhet när hon 
beskriver Twilight-böckerna, och vad det är som gör att tonårsflickor, och även kvinnor, världen 
över intresserar sig för romanerna:

Tonårsflickor världen över sträckläser Twilight-luntorna eftersom de blir så förhäxade av storyn, den 
klassiska "skolans snyggaste kille förälskar sig i den klumpiga outsiderbruttan som man kan relatera till". 
Ja, fast grejen är ju då att han, Edward Cullen, är en vampyr. Hoppsan. Så tänk om han inte kan hålla sig 
utan bits? Jamen han är så snygg så det gör ingenting! Voi nää. Hur ska det gå? Har de en framtid 
tillsammans fast hon är 17 år och han föddes typ under den Victorianska [sic] eran? Och det här har då jag 
gått och och [sic] fått på hjärnan så till den grad att jag läser när jag ammar, läser när jag byter blöja, läser 
så att jag håller på att missa rådgivingen..136

Böckerna har alltså en ”klassisk handling”, där skolans snyggaste kille förälskar sig i den ”klumpiga 
outsider-bruttan”, och där läsaren ska kunna identifiera sig med denna outsider. Denna ”klassiska 
handling” skulle med populärlitteraturkritikers röster även kunna sägas vara en standardisering och 
en ”återanvändning av gamla mönster”. Elin tycker i sin tur om Twilight-böckerna att: ”de är ganska 
stereotypa i sin uppdelning kvinnligt/manligt, men att det ändå uppskattas av 2000-talets läsare, 
snart 10-talets läsare, som borde veta bättre liksom”. Hon menar att: ”Det är mer eller mindre 
flickbokstravestier emellanåt”, men att böckerna trots detta har ett högt underhållningsvärde. Och 
på frågan om varför Elin tror att det går hem svarar hon:

Den har de här greppen som uppenbarligen funkar och som har funkat i jättemånga flickböcker tidigare, 
med den här lite osäkra tjejen som faller för den jättesnygga killen. Hon bryter benen o.s.v. och är 
klumpig men hon får honom ändå, fast hon gör bort sig om och om igen. Och hon blir räddad av honom 
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också.  Fast när det ändå visar sig så är hon ju handlingskraftig liksom. Det är uppenbarligen ett grepp 
som funkar liksom.

Här ser vi alltså att Elins karakterisering av Twilight-böckerna är väldigt lik Eva Frantz. Att ha ett 
standardiserat svar på böckernas innehåll skulle även kunna förstås i ett diskursivt sammanhang, där 
läsaren genom exempelvis masskulturideologin ges ”färdiga svar” och formuleringar som att 
böckerna har en stereotyp könsrollsuppdelning. Och med frasen att 2000-talets läsare borde veta 
bättre än att läsa Twilight kan Elin ställa sig i en position ovan Twilight. Med denna negativa 
karakterisering synliggörs även Stallybrass och Whites demoniseringsstrategi, där romanerna ges ett 
negativt omdöme. I det här fallet följs inte de negativa omdömena av en avsky, utan snarare av en 
fascination för det låga, för nu är det ju inte så enkelt att Elin, eller Eva Frantz, helt enkelt avfärdar 
böckerna, båda har stor behållning av att läsa dem. En möjlig utväg, i alla fall för Elin, är hennes 
analys av böckerna, med vilken hon kan skapa ett akademiskt avstånd till böckerna. Ett annat sätt 
att skapa denna distans är att använda masskulturideologin. Och som vi kommer att se lite senare 
med Eva Frantz så ironiserar hon över sin läsning, där hon alltså med hjälp av Angs ironiska 
ideologi och Stallybrass och Whites inverteringsstrategi kan skapa distans till böckerna.
   Även Björn omtalar populärlitteraturens schablonanvändande, i det här fallet schablontermer:
   

Det är inte så att det är en snobbism men blir ändå så att man har ett kriteria för hur en karaktär hur det 
ska skrivas om, man ska inte använda schablontermer, det ska inte vara som att läsa en tidning för då hade 
men lika bra kunnat läsa Expressen. En bok eller litteratur har ändå vissa kriterier på sig, språkmässigt, 
man får särskilja den masskultur och det som är bokkultur annars blir det, då kan man bara läsa 
Aftonbladet, det blir samma effekt. Det blir problematiskt då, tycker jag, i alla fall för mig alltid när man 
läser man ska utvecklas eller lära sig någonting, som man inte visste innan, det är ett av mina mål, det är 
att jag ska lära mig något som jag inte visste dagen innan och genom ungdomslitteratur så ska man då 
förstå hur ungdomar känner sig idag jämfört med hur de kände sig när jag var i samma ålder på 90-talet.

Här reserverar sig Björn mot eventuell ”snobbism” i sitt uttalande att litteraturen bör ha vissa 
kvalitetskriterier och han särskiljer mellan ”masskultur” och ”bokkultur”. Precis som vi sett innan 
gäller definitionen främst det som får representera det höga, ”bokkulturen”, som är litteratur som 
man kan lära sig något av och som utvecklar den egna karaktären. Detta liknar den definition Björn 
gav tidigare då han menade att hög litteratur var en litteratur som fick läsaren att reflektera. 
Däremot saknas en klarare definition av vad ”masskulturen” innebär, vi kan förmodligen ansluta oss 
till att den använder sig av schablontermer, men vet egentligen inte så mycket mer om den. Detta 
förhållande, där populärlitteraturen definieras utifrån det höga, och inte med egna termer 
aktualiserar återigen Storeys tes om populärlitteraturens annorlundaskap, och Boëthius tes om att 
populärlitteraturens viktigaste uppgift är att stå som motsats till den höga litteraturen. Att Björn 
reserverar sig mot ”snobbismen” innebär även en medvetenhet om förhållandet mellan högt och lågt 
och att det idag kanske förespråkas en mer öppenhet mot det låga, en uppluckring av smakgränser, 
men som kanske inte är så lätt för den enskilda individen att i praktiken helt omfamna. 
   Som vi såg innan omtalade Björn även problem med en total värderelativism, och i citatet ovan 
ser vi att han menar att om vi omfamnar denna värderelativism kan vi lika bra läsa Aftonbladet eller 
Expressen. En litterär genre som ofta ges detta låga värde, och ofta ses som det lägsta av det låga är 
långserie- eller kategoriboken som vi kommer att få läsa mer om i nästföljande avsnitt.  

5.4.1 Formelbundenhetens främsta bundsförvant: långserieboken

Om vi lämnar Twilight-böckerna och istället går över till kategoriböcker, vilka ofta får en 
synekdokisk funktion, där de får kategorisera hela populärlitteraturgenren och dess negativa 
aspekter. Det negativa omdömet består då oftast i synen på långserieboken som formelbunden, den 
följer ofta på förhand fastställda mönster, har en schablonartad karaktärsbeskrivning och den styrs 
av marknadens krafter. Både Elin och Lars svarar båda på frågan om vilken sorts ungdomslitteratur 
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de inte kan tänka sig att läsa just långserieböcker. Elin menar: 

Såna här långa serier, som jag läste själv när jag var liten. Sjuksköterskeböcker, Tvillingarna på…, Sunset
Valley, Gossip Girl och dem. Såna långkörarserier som aldrig tar slut och inte är särskilt kvalitativa.  Jag 
kan läsa dem, men inte för ett underhållningssyfte. … Ofta att det är väldigt mycket att de skrivs på 
beställning, alltså rena beställningsjobb. Det kan vara förlagen som beställer av författaren, alltså vi vill 
ha ex antal böcker om en flicka som gillar hästar, vi vill ha en ny hästboksserie. Såna rent,
hantverkarmässiga produktioner som är till för att fylla ett rent kommersiellt syfte. 

Här ser vi att Elin inte ser långserieböcker som ”kvalitativa” och att hon inte kan tänka sig att läsa 
dem i ett underhållningssyfte. Att förena ordet kvalitet med en läsning som sker i ett 
underhållningssyfte kan sägas motsäga tidigare teorier om hög och låg litteratur, där den höga 
litteraturen anses kvalitativ medan den låga litteraturen anses ge underhållning, och där de två inte 
verkar samexistera, men i Elins fall kan alltså de båda kombineras och hittas i ungdomslitteraturen, 
vilket i sig är en upphöjning av ungdomslitteraturens status.
   I citatet ovan kan vi även se att Elin kritiserar kategoriböcker, som hon menar ofta är ”rena 
beställningsjobb”, och som alltså saknar hantverkarmässiga kvaliteter och endast skrivs med ett 
kommersiellt syfte.  Denna kritik kan föras till Angs masskulturideologi, där det ställs vissa 
estetiska krav på litteraturen, eller för att tala med Storey, ses den goda litteraturen som en 
”individual act of creation”137, och inte besudlad av de marknadsekonomiska krafterna. Detta kan 
även kopplas till Persson, som menar att i alla fall den smala ”finkulturen” ofta betraktas som en 
spröd planta, som måste skyddas från ”marknadens härjningar” Dessa ”marknadens härjningar” 
inom det kulturella fältet kallar han för ”marknadsestetiken”, det vill säga en estetik som produceras 
utifrån vinstintressen och som sällan maskerar sin varukaraktär. 138. Skillnaden i Elins fall är att det 
inte rör sig om någon finkultur, utan snarare om litteratur i allmänhet, denna ska enligt Elin inte 
besudlas av marknadsekonomiska krafter, i alla fall inte i den utsträckning och på det explicita sätt 
som kategoriböcker gör. Här ser vi alltså att det även finns distinktionssystem inom
populärlitteraturen, det är inte enbart ett system som är avgränsad mot höglitteraturen. Här kan vi 
blicka mot Öhman och Persson, som båda menar att även om den litterära kanon befinner sig i en 
kris, såsom uppluckringen av högt och lågt antyder, så innebär detta inte att kanoniseringsprocessen 
eller värdehierarkin har upphört att gälla, denna process fortsätter att utöva makt, men nu uppträder 
den istället på områden där vi kanske inte är så vana vid att se den139, som inom populärlitteraturen 
som Elin visade ovan. På så vis skulle man kunna säga att distinktionen mellan högt och lågt 
modifierats, med en större öppenhet för det låga, men att en slags värdehierarki fortfarande 
existerar. Här kan vi även dra paralleller till Stallybrass och Whites inverteringsstrategi, där det 
låga, eller i alla fall delar av det låga, genom ett upp-och-nedvändande ges högst status. Som de 
påpekade ändrar denna strategi inte på själva värdehierarkin, utan bara på vem som får ”ligga på 
topp”.  I likhet med Elin tycker Lars att kategoriböcker är föga läsvärda:

L: Det finns ju sådana här typiska genrer, långserieböcker om hästtjejer då, eller fotbollskillar eller en 
hockeyklubb då, sådana är jag inte intresserad av. 
I: Varför inte?
L: Det är så tjatigt och monotont. Lite samma med Kitty-deckare. Det blir så, jag lessnar helt enkelt.

Här ser vi alltså att Lars tycker att långserieböcker om hästtjejer och fotbollskillar är tjatiga och 
monotona och följaktligen ointressanta. På frågan vad det är som är ”tjatigt” svarar Lars: ”Att det är 
samma karaktärer som återkommer i 20 böcker att det är samma story, det är liksom ingen 
utveckling, ingenting som händer det är bara statiskt.” Här ser vi att Lars använder samma 
kategorisering av långserieböcker som Boëthius gjorde när han talade om populärlitteraturens 
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”hårda kärna”. Denna hårda kärna innebar enligt Boëthius en standardisering, språklig enkelhet och 
långa serier som är uppbyggda på samma sätt. När Eva Frantz på bloggen Sissi beskriver sin 
läsning, där kategoriböcker ingår, heter det: ”På somrarna brukar jag få någon knäpp och läsa 
igenom alla Merri Viks Lottaböcker från 60-talet, mina absoluta favoritböckar [sic] då jag var 
liten.”140 Här ser hon alltså sin läsning av Lotta-böckerna som att hon har fått en knäpp, som något 
galet, en läsning som hon följaktligen kanske inte borde göra. Kategoriböcker verkar alltså ses som 
det lägsta av det låga, populärlitteraturens värsta sida, och här kan vi blicka mot Thornton, som 
studerat rave- och danskulturen, en kultur hon menar ses som företrädare för masskulturen sedd från 
sin värsta sida. Hon menar att den ses som standardiserad, själlös och banal, medan de som dansar 
till musiken ses som lättmanipulerade konformister.141 Samma definitioner återkommer för
populärlitteraturen och dess läsare, och kanske framförallt vad gäller kategoriboksgenren, vilket 
återigen synliggör att det även inom populärlitteraturen finns en hierarkisering. Thornton menar att 
det ofta finns en syn på populärkulturen som en platt folkkultur medan den högre värderade 
kulturen ses som bestående av estetiska värderingar, hierarkier och kanon. På så sätt ses den förra 
som horisontellt ordnad medan den senare är vertikalt ordnad142, något som motsägs här då vi sett 
att man även inom det populärlitterära fältet gör hierarkiseringar.
   Eftersom både Elin och Lars tog avstånd från kategoriböcker frågade jag i intervjun med Björn 
om han läste kategoriböcker:

B: Det gjorde jag faktiskt aldrig och inte nu heller. Men det hade jag nog kunnat tänka mig att försöka, att 
prova på, varför inte?
I: Det är bara något du…
B: Det var inte så poppis när jag var liten, det fanns inte så mycket sånt. Det är trots allt snart 30 år sen 
jag började skolan, det var ett annat Sverige 1981 än vad det är idag. Utbudet av barn- och 
ungdomslitteratur var ju inte alls lika brett som det är idag, så man är ju färgad av sin tid kan man nog 
säga, på gott och ont.

Björn läser alltså inte heller kategoriböcker men har heller aldrig gjort det. Men till skillnad från 
Elin och Lars skulle han kunna tänka sig att läsa den sortens böcker. Att han inte läste dem som ung 
anser han bero på att kategoriböcker inte var så ”poppis” när han var liten och att det inte fanns så 
mycket kategoriböcker. Björn visste alltså som barn vilken litteratur som var sanktionerad och 
ansågs rätt att läsa och rättade sin läsning efter detta påbud. Att det inte heller fanns så mycket 
kategoriböcker, åtminstone inte i hans värld, skulle kunna bero på att det inte var legitimt att läsa 
den här sortens litteratur i den miljö han befann sig och att den därmed inte heller fanns tillgänglig 
för honom. Björn avslutar med att säga att: ”man ju är färgad av sin tid”, vilket skulle kunna förstås 
dels att han som barn inte läste kategoriböcker eftersom det inte var sanktionerat, men även att han 
fortsätter följa detta påbud även i vuxen ålder. Att han inte gör det i vuxen ålder behöver inte enbart 
betyda att han influerats av sin uppväxt och fortsätter att följa de regler som gällde då, utan även att 
ungefär samma litterära regler gäller idag.
   Till skillnad från Björn, som tidigt fick lära sig att långserieböcker inte var accepterad läsning 
menar Erika Rönngård på bloggen Ikas ord 2.0 att hennes barndom präglades av en stor acceptans 
för den lägre värderade litteraturen:

Jag var ett mycket läsande barn. Fem år gammal avkodade jag bokstäverna dess betydelse, och sedan 
konsumerade jag allt som ens kom i närheten av att vara barnlitteratur, saligt omedveten om fin och 
mindre fin litteratur. Jag slukade klassiska böcker i stil med Den hemlighetsfulla trädgården och Topelius 
Läsning för barn jämsides med långserieböcker om flickor med hästar alternativt barn som löser 
deckargåtor. Fasan var att bli utan böcker. Lyckan var att gå till biblioteket. Jag läste mig genom hela min 
barndom, och böckernas litterära kvaliteter var en underordnad fråga. Jag kan inte se att jag skulle ha tagit 

                                               
140 Frantz, Eva 2009b.
141 Thornton, Sarah 1995, s. 1.
142 Ibid., s. 8.



43

skada av mitt frossande i böckerna om Sweet Valley-tvillingarna eller detektiven Kitty Drew. Ur läsande 
synvinkel var min barndom fantastisk, för att det fanns böcker omkring mig, och för att jag levde så 
skyddad från finkulturella pekpinnar. Jag kan aldrig minnas att någon skulle ha fällt nedlåtande 
kommentarer om de långserieböcker jag läste, alternativt ha försökt avråda mig från att läsa dem. Det var 
okej att läsa, och det var okej att läsa det mesta man kom över .143

Här ser vi alltså att Erika Rönngård, lyckligt ovetande om ”finkulturella pekpinnar”, kunde läsa vad 
som helst när hon var barn. Och tvärtemot vad Björn upplevde så fälldes inga nedlåtande 
kommentarer om de långserieböcker hon läste, det var helt enkelt ”okej att läsa det mesta man kom 
över”. Denna hämningslösa blandning av högt och lågt såg vi tidigare flertalet teoretiker uttala sig 
om, och Erika Rönngård är väl den som tydligast exemplifierar denna uppluckring av smakgränser. 
Denna syn aktualiserar Angs populistisks ideologi och Stallybrass och Whites 
hybridiseringsstrategi. Vi kommer att återkomma till denna uppluckring lite senare, men först lite 
mer om ungdomslitteraturens negativa aspekter och bland annat dess förhållande till sötsaker.

5.5 Lättanalyserad intrig, godis och ”guilty pleasures”

Trots att Erika Rönngård i citatet ovan talade uppskattande om att hon som barn var skyddad från 
finkulturella pekpinnar är hon en av de informanter som uttrycker sig mest explicit om 
ungdomslitteraturens negativa aspekter. Analogin lättläst ungdomslitteratur och välling återkommer 
då Erika Rönngård beskriver sin läsning av ungdomsboken Systrar i jeans av Ann Brashare:

Här är min läsning för ett par helger sedan, när biografiläsandet var avslutat och jag inte alls kände för att 
återgå till mastiga Ficktjuven. Istället drogs mina blickar till högen med recensionsböcker, trots att jag 
under träffen med recensionsgruppen jämfört denna med en påse godis - man vet att det inte fyller någon 
annan funktion än trevligheter för stunden, och efteråt undrar man om det där faktiskt var nödvändigt, i 
synnerhet om mängden blev stor. Jämförelsen var kanske lite orättvis. Systrar i jeans ska tas för vad de är 
- lättläst tonårsunderhållning som vid närmare eftertanke hade kunnat vara mycket sämre. Okej, det är rätt 
färdigtuggat, men inte i lika alarmerande hög grad som Paulo Coelho, och ännu en skillnad mellan 
böckerna är att jeanstjejerna är rätt söta. Det slår mig dessutom under läsningens gång att böckerna är 
oväntat frispråkiga på det sexuella planet, vilket ruskar om en del av mina USA-fördomar. … Jag kan 
vidare erkänna att jag inte är någon novis på Systrar i jeans-planet - jag har läst alla de tre tidigare 
böckerna, lite som guilty pleasures, som för-stunden-litteratur. För hur jag än grubblar och rotar i minnets 
vrår kan jag inte komma ihåg vare sig omslagsfärg eller handling för den föregående boken.144

Här ser vi att Erika Rönngård gör en rad nedvärderande estetiska omdömen då hon bland annat 
menar att boken var ”rätt färdigtuggad”, även om hon faktiskt tillstår att den inte är ”färdigtuggad i 
lika alarmerande hög grad som Paulo Coelho”. Den estetiska kritiken av populärlitteraturen var ju 
som vi såg tidigare också den ”moderna” formen av populärlitteraturkritik, i motsats till den, som 
det verkar, lite ”föråldrade” moraliska kritiken. Inom den estetiska populärlitteraturkritiken bedöms 
romanen utfrån exempelvis karaktärsbeskrivningen, som ofta anses schablonartad. Denna estetiska 
kritik kan föras till Angs masskulturideologi, där det ställs vissa estetiska krav på litteraturen. Vi 
kan även se vissa spår av den ironiska hållningen, där Erika Rönngård milt förlöjligande deklamerar 
att hon, hur mycket hon än tänker efter inte kan minnas varken omslag eller handling i de tidigare 
Systrar i jeans-böckerna hon läst, så lättsmälta och flyktiga är de. På så vis kan hon placera sig i en 
position ovanför litteraturen.
   Även Elin och Lars talar om ungdomslitteraturens lättsmälta karaktär och säger sig ganska snabbt 
bli ”mätta” på ungdomslitteraturen. Elin påpekade exempelvis i den första intervjun: ”Man kan ju 
överdosera, det är för lättsmält ibland.” I citatet med Erika Rönngård ovan jämförde hon boken 
Systrar i jeans med en påse med godis, en slags njutning som inte fyller någon funktion annan än att 

                                               
143 Rönngård, Erika 2007a.
144 Rönngård, Erika 2007b.



44

vara trevlig för stunden. Analogin läsning och godis återkommer på Bokhora när Johanna Karlsson 
skriver om ungdomsboken Övergivna:  

Nja, jag får nog ta tillbaka lite av det jag skrev om Michael Grants ”Övergivna”, för tänk så här; även om 
en påse dillchips faktiskt kan vara ganska god framför fredagsmyset, finns det många andra sätt att äta 
potatis på där potatisen är såväl godare som mer näringsriktig. … Nu bevisar Grant visserligen att han har 
livlig fantasi och kan bygga upp en spännande historia, men känslan när boken är utläst är ändå 
densamma som efter den tömda grillchipsskålen: jag kunde ha använt den här tiden (potatisen) bättre.145

Här liknar Johanna Karlsson ungdomsboken Övergivna vid en påse med chips, där chips kan vara 
gott framför ”fredagsmyset”, men att hon egentligen föredrar dess nyttigare och näringsriktigare 
form potatis. Överfört till ungdomslitteraturen kunde hon ha använt sin tid bättre än att läsa den här 
boken. Litteraturskribenten Julia Svensson menar att denna syn på litteratur ofta återspeglas i 
samhället, och att det följaktligen även är något som återspeglar bokutgivningen. Hon menar att det 
mesta på bokborden på Åhléns är rosa och färgglatt, som om skyltningen ska signalera godisdisk. 
Och på olika bokbloggar, menar hon, beskrivs litteratur med samma termer som att äta choklad eller 
att åka på spa. Hon menar att läsning ses som en njutning och är följaktligen något man unnar 
sig.146 Och precis som med godis blir det i Erika Rönngårds, Elins och Lars fall något man kan 
överdosera.   
   Denna syn återfinns även hos idéhistorikern Ronny Ambjörnsson, som i sin självbiografi Mitt 
förnamn är Ronny berättar om den konflikt han kände när han som ung började läsa 
litteraturhistoria. Romanerna han anmodades läsa försatte honom nämligen i ett moraliskt dilemma, 
eftersom han nu förväntades läsa stora mängder skönlitteratur under ”arbetstid”. Med en 
arbetarklassbakgrund symboliserade romanläsning flärd och njutning, det var nästan som att ”gå 
och shoppa mitt på dagen eller supa sig full”. På dagtid skulle man snarare sträva och ägna sig åt 
hårt arbete. Lösningen blev att han avstod från romanerna och istället fördubblade antalet sidor ren 
litteraturhistoria.147 Här blir det tydligt den statusskillnad som ges ”den mjuka” skönlitteraturen i 
förhållande till ”den hårda” litteraturhistorian. Med dikotomin mjuk/hård kan vi även göra en 
koppling till tidigare nämnda dikotomi kvinna/man, där populärlitteraturen ses som den kvinnliga 
parten.
   Frågan är om Erika Rönngård i utdraget ovan även hon känner vissa skamkänslor efter att hon
avslutat hela ”påsen med godis”. Och hon tillstår faktiskt lite senare att boken är en ”guilty 
pleasure”, en slags skamfylld njutning, och en ”för-stunden-litteratur”, vars intrig inte stannar kvar i 
minnet efter att den lästs. Erika Rönngård skriver ytterligare om ”pinsam läsning”:

Maria skrev häromdagen om hur hon som 16-åring började föra bok över sin läsning. Jag blev inspirerad 
att leta fram mitt eget häfte med anteckningar om min läsning, påbörjat 1 juni 1998. Helt rättvisande är 
häftet tyvärr inte, eftersom jag under det första halvåret hade en tendens att utelämna pinsam läsning i stil 
med häst- och Sweet Valley-böcker och annat som jag vid 17 års ålder ansåg mig vara för mogen att läsa -
egentligen.148

Här är Erika Rönngård återigen inne på ”guilty pleasures”, en pinsam, nästan skamfylld men ändå 
nöjesfylld läsning, denna gången i form av häst- och Sweet Valley-böcker, med andra ord 
Wahlström & Widstrands långserie- eller kategoriböcker. Böcker som enligt Boëthius ingår i 
populärlitteraturens ”hårda kärna”, de massproduceras i långa serier till ett lågt pris, är skrivna på 
ett lätt språk och är därmed lättlästa, de kräver inte någon estetisk skolning av läsaren, och att de i 
första hand ger avkoppling eller underhållning. Precis som konstaterades i kapitlet om 
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formelbundenhet, där kategoriboksgenren avhandlades, kan vi se att denna genre är det lägsta av det 
låga, som återfinns på populärlitteraturens botten. Att denna sortens litteratur var pinsam att medge 
att man läste visste Erika Rönngård alltså som 17-åring, varmed vi kan ansluta oss till att hon redan 
då hade en slags känsla för smakspelet, och att hon har internaliserat det smakschema som gör 
gällande vad som är bra och dålig litteratur, eller med Boëthius ord det ”smakens makthavare”
ordinerar.149 Vilket med Angs ord innebär att hon internaliserat masskulturideologin.
   Även på bloggen Bokhora talas det om böcker de inte riktigt vill skylta med att de har läst. Helena 
Dahlgren rekommenderar exempelvis läsarna att inte köpa Paris Hiltons Confessions of a Heiress
eftersom den är: ”Inte ens kul på det där kitschiga guilty pleasuressättet man hade hoppats på.”150

Annars används just orden ”guilty pleasures” ganska sparsmakat på bloggen, istället heter det 
”skämsböcker”. Jessica Björkäng ställer frågan vilka skribenternas ”skämsböcker” är, och får bland 
annat detta svar av Helena Dahlgren:

Jag är beroende av Kristin Hannahs smetiga östrogenlitt. Precis allt, från omslag till innehåll, är 
rosakladdigt, förutsägbart och snyftigt, medelålders kvinnor som finner sig själva och kärleken i små 
amerikanska kuststäder, och jag älskar det.151

Här behandlas förvisso inte ungdomslitteratur, men vi kan hitta likheter i hennes uttalande över 
”östrogenlitten” med det de informanterna uttryckte om ungdomslitteraturen tidigare. Vi hittar 
exempelvis analogin litteratur för kvinnor, såsom chicklit och östrogenlitt och godis och något 
rosakladdigt. Den ses även som förutsägbar, precis som ungdomslitteraturen och framförallt då 
kategoriboksgenren. Med den negativa kritiken skulle vi kunna tillskriva uttalandet Stallybrass och 
Whites demoniseringsstrategi, men kritiken följs av konstaterandet ”och jag älskar det”, varpå vi 
kan se att de negativa uttalandena kan följas av ett stort gillande. Vi ser alltså återigen att 
motstridiga hållningar kan rymmas i en och samma människa, masskulturideologin kan samsas med 
den populistiska ideologin.
   Att ingen ungdomsbok nämns som en ”skämsbok” av någon av de fem skribenterna på Bokhora
ger oss en vink om en högre status för ungdomslitteraturen, och ett försök att höja dess värde, något 
vi kommer att återkomma till senare. Och det är inte ens alla Bokhoras skribenter som säger sig ha 
någon ”skämsbok”, Johanna Karlsson säger exempelvis: ”Jag har ingen uppenbar skämsbok i min 
hylla, för det mesta går ju att skratta bort med en liten ironisk blinkning.152 Här ser vi alltså att 
Johanna Karlsson använder sig av Angs ironiska hållning, där hon genom ”en liten ironisk 
blinkning” kan placera sig själv i en position ovan litteraturen, och den blir därmed inget hon
behöver skämmas för. Det är inte alla informanter som använder sig av ironi för att legitimera sin 
läsning, och en del möter, kanske på grund av det, på en syn där de anses alltför gamla för att 
intressera sig för en litteratur skriven för ungdomar. I nästa avsnitt kommer vi att få se exempel på 
en åldersdiskurs som begränsar vad den vuxna bör läsa.

5.6 En begränsande åldersdiskurs

Elin berättade i den första intervjun att hennes mamma frågat henne om hon inte tycker att hennes 
läsning av ungdomslitteratur tyder på en slags ”tillbakagång” till ungdomsstadiet. Även här kan vi 
alltså skönja samma föreställning som tidigare föreslagits, nämligen att Elin är för gammal för att 
läsa ungdomslitteratur. Nu med en extra ”twist”, nämligen att den vuxna som läser 
ungdomslitteratur kommer att regrediera till ungdomen, en kanske inte helt önskvärd plats för en 
vuxen människa. På liknande sätt skriver Johanna Ögren på Bokhora om boken Kramar och 
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krångel av Ingelin Angeborn:

Jag lider med Jenny när hon brottas med konsekvenserna av sina handlingar, jag blir ledsen när tjejerna 
blir ovänner och inte pratar med varandra längre, ja överhuvudtaget blir jag överraskande känslomässigt 
berörd boken igenom. Det är fint! Jag glömmer nästan bort att det är en barnbok jag läser (å andra sidan 
har jag alltid haft oerhört lätt att gå i barndom igen, baserat på såväl böcker som barns egna 
upplevelser).153

För att vara en barnbok blir alltså Johanna Ögren överraskande berörd och hon glömmer bort att det 
faktiskt är en barnbok hon läser. Och på samma sätt som Elins mamma menade att Elins 
ungdomslitteraturläsning var en slaga återgång till ungdomsstadiet menar Johanna Ögren att hon, 
när hon läser Kramar och krångel blir så uppslukad att hon går in i barndomen igen. Synen att den 
vuxna egentligen är för gammal för att läsa ungdomslitteratur återkommer på andra ställen på 
Bokhora, där Johanna Karlsson i en recension av ungdomsboken Räcker det om jag älskar dig av 
Katarina Von Bredow skriver: ”Jag kan liksom inte sluta leta efter den perfekta ungdomsboken 
(sissådär tio år för sent)”.154 Där Johanna Karlsson alltså ser sig vara ute tio år för sent då hon 
fortfarande, vid 27 års ålder letar efter den perfekta ungdomsboken, något hon alltså borde ha slutat 
göra när hon var i sjuttonårsåldern. Att anse den vuxna som läser ungdomslitteratur som ”barnslig”
skulle kunna förstås i ett diskursivt sammanhang, där en slags åldersdiskurs föreskriver, mer eller 
mindre medvetet, vad informanterna får och inte får läsa. Denna begränsande åldersdiskurs går på 
tvären mot den utökade ungdomsperiod som många forskare menar råder idag. Thomas Ziehe 
menar exempelvis att det finns en ”kulturell” snarare än ”psykisk” ungdom, som kan vara ända till 
30 årsåldern. Denna ungdomsdiskurs, menar Ziehe, leder till en ökad reflexivitet, där ungdomarna 
tvingas konfronteras med samhälleliga bilder av ungdomen, med Ziehes ord: ”Du är inte bara ung 
utan du är ung och samtidigt konfronterad med bilder om hur du borde vara som ung”.155 Detta kan 
även tillämpas på åldersdiskursen, fast där ung byts ut mot vuxen, viket betyder att diskursen ger 
dig bilder av hur du ska vara som vuxen, och där ungdomslitteraturläsning följaktligen inte ingår. 
Utöver att ungdomsperioden förlängs, menar Ziehe även att gränsen mellan ungdomar och vuxna 
börjat suddas ut eftersom ungdomar får alltmer tillgång till de vuxnas erfarenheter och värld.156

Men detta verkar alltså inte gälla helt och hållet på samma sätt omvänt, genom att de vuxna tillåts få
tillgång till ungdomarnas erfarenheter genom att läsa ungdomslitteratur. På samma vis menar 
sociologen Ove Sernhede att samhällets komplexitet gjort det omöjligt att ”spika” identiteten vid 
utträdet ur adolescensen, varmed denna blir ett livslångt projekt.157 Men om nu ungdomsperioden 
skulle förlängts till decennier efter det man utträder tonåren skulle det förmodligen inte heller 
upplevas som problematiskt att man som trettioåring läser ungdomslitteratur, som vi ju hittills sett 
kan vara ett problem, varför vi kan ifrågasätta tesen om ”den eviga ungdomen”.
  Även Eva Frantz på bloggen Sissi, har upplevt denna begränsande åldersdiskurs:
   

Men just nu har jag en lite småpinsam litteraturperiod på gång. Även jag har nämligen fastnat för 
Stephenie Meyers Twilight-saga Böckerna är ju speciellt mycket på tapeten just nu eftersom den första 
nyligen gjordes till film. Till en ungdomsfilm, bör jag väl tillägga. För detta är ungdomslitteratur. Det fick 
jag bekräftat för mig i dag när jag rusade till Akademiska bokhandeln för att köpa nästa del i serien 
eftersom jag läste slut den första imorse. Jag blev förpassad till hyllan "Teen fiction". Och dessutom var 
bokskrället slut. I alla bokhandlar i hela stan. Dämmit. Ungdomarna hann visst före gamla mamma. ...
Men måhända är inte jag den enda 20-plussaren som drabbats av Twilight-febern, Harry Potter-böckerna 
gavs exempelvis ut med en barnslig färgglad pärm och ett mera vuxet och neutralt omslag så att vuxna 
Potter-diggare skulle kunna läsa böckerna på bussen utan att skämmas. Böcker med ett bra sug går hem i 
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flera åldersgrupper än sin egentliga målgrupp, och det är väl inget fel med det?158

Här ser vi samma genans som Elin uttryckte sig med tidigare när hon omnämnde sin läsning. Detta 
kan kopplas till den begränsande åldersdiskusen, där diskursen föreskriver vad den vuxna får och 
inte får läsa, alltså att Eva Frantz inte borde läsa ”Teen fiction”. Att vuxna inte borde läsa 
ungdomslitteratur skulle även kunna ses som anledning till att Harry Potter-böckerna finns i två 
versioner, ett för vuxna och ett för barn. Den vuxna versionen signalerar följaktligen inte lika tydligt 
som den för barn att det rör sig om barnlitteratur. När Barry Cunningham, förläggaren som gav ut 
de första Harry Potter-böckerna, fick första manus i sin hand säger han att han genast förstod att 
boken skulle älskas av barn. Det han inte kunde tänka sig var att vuxna även skulle komma att älska 
den. Trenden är så pass stor att genren har fått sitt eget namn, ”kiddult’s books”, en 
sammandragning av orden kid och adult.159 Men att använda sig av olika försäljningsstrategier som 
att exempelvis ändra bokomslagets färgschema för att kunna locka äldre läsare än den tilltänkta 
målgruppen att köpa boken är kanske inte nog för att helt tvätta bort ”kid” i termen ”kiddult”, och få 
det till enbart ”adult”. Vad gäller vuxna som läser Harry Potter såg vi tidigare Anthony Holden 
mena att detta innebär en fördumning och en ”infantilisering av vuxenkulturen”. Här ser vi den 
begränsande åldersdiskursen i full verkan, och kanske är det inte så konstigt att en del av 
informanterna upplever det problematiskt att läsa ungdomslitteratur.
   Om vi återgår till Eva Frantz så verkar hon dock inte alls hålla med Holden, och tycker egentligen 
inte att det är något fel i att som vuxen läsa ungdomslitteratur. Men trots att hon inte alls håller med 
Holden kan vi ändå se att hon internaliserat den begränsande åldersdiskursen. Det är en diskurs hon 
har att förhålla sig till, och som får henne att tycka att det trots allt ändå är lite ”småpinsamt” att 
medge att hon läser ungdomslitteratur.
   Elin påpekade i andra intervjun att vuxna kan ha förutfattade meningar om ungdomslitteratur:

Men det finns ju ungdomsböcker som är för äldre ungdomar, de kan ges ut i ett land som ungdomsbok, i 
Storbritannien t.ex., men när den sen ges ut i Sverige så ges den faktiskt inte ut som en ungdomsbok, för 
att den säljer förmodligen sämre om den ges ut som en ungdomsbok Den har visat sig vara så populär i 
hemlandet att man inte anser sig behöva göra den klassningen. … Så det är möjligt att folk drar sig, om 
man vill ha en stor läskrets, eller om man vill ha många köpare på en bok så kanske man tänker två 
gånger om det är en bok som kan hamna i gränslandet mellan ungdomslitteratur, för ungdomar har inget 
emot att läsa vuxenlitteratur men medan vuxna kanske har större, förutfattade meningar i alla fall när det 
gäller att läsa ungdomslitteratur. Den anses vara lite enklare också.

Här påpekar hon alltså att en bok i Sverige kan kategoriseras som vuxenbok, trots att den kanske är 
avsedd som ungdomsbok, för att den ska kunna sälja mer. Att en bok kan ges olika 
ålderkategoriseringar aktualiserar även frågan om bibliotekens klassifikation och hur denna på olika 
sätt kan påverka användaren. För när boken klassificeras påverkar bibliotekarien hur boken 
presenteras för användaren, genom vad i boken som lyfts fram via de olika ämnesorden, och kanske 
framförallt vem som förväntas läsa boken, genom en ålderskategorisering. Förutom att underlätta 
för användaren att hitta den eftersökta litteraturen kan klassifikationen även innebära en 
begränsning för användaren, och vi kommer att lite längre fram få se hur en del informanter 
motsätter sig en begränsande ålderskategorisering på biblioteken.

Elin nämner även att ungdomar mycket väl kan tänka sig att läsa vuxenlitteratur, medan vuxna 
kanske inte är lika benägna att läsa ungdomslitteratur, eftersom dessa anses vara ”enklare”. Här 
aktualiseras ungdomslitteraturens låga ställning i förhållande till vuxenlitteraturen, och synen på 
ungdomslitteraturen som enkel och lättläst.
   Att läsning av ungdomslitteratur skulle kunna innebära en slags mental återgång till tonårstiden är 
även något som tas upp av Eva Frantz, där hon skriver:
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Min första tanke var att detta är någon sorts åderskris.[sic] Nu har Eva blivit tvåbarnsmamma som bakar 
semlor och tittar på Oprah dagarna i ända, därav slår hon bakut och börjar läsa tonårsböcker. Vad härnäst? 
Tänk om jag går till Fiorella och köper en ny vårgarderob bestående av plagg som jag tycker ser 
ungdomliga ut? Och så klämmer jag in mina magkorvar i något på tok för litet glittrigt pastellfärgat 
nummer som ingen riktig fjortis skulle röra med tång. Tänk om jag börjar förfölja högstadietjejer på stan 
och försöker prata lite coolt med dem? Hur pinsam kommer jag att bli innan någon stoppar mig?160

Här ser vi återigen kopplingen mellan vuxnas ungdomslitteraturläsning och en slags ålderskris. 
Eftersom författaren nu är en ”åldrad” tvåbarnsmamma som bakar semlor och tittar på talkshows 
hela dagarna kan läsningen ses som ett försök att bli ung på nytt. Med en ny ungdomsfas ställer hon 
sig sedan tämligen förfasad frågan om hon kommer att gå in för föryngringen med hull och hår och 
förvandlas till en pinsam tant som kommer att förfölja ungdomar. Men Eva Frantz förhåller sig en 
aning ironisk och småleende till denna teori, hon använder sig av Angs ironiska hållning och 
Stallybrass och Whites invertering, där hon genom att lätt överdriva och satirisera över faran av att 
hon som vuxen läser ungdomslitteratur kan legitimera sin läsning. Och lite senare medger hon att:  

Men sen insåg jag att detta inte är så alarmerande. Jag har fastnat för Twilight-böckerna av den enkla 
orsaken att jag har gjort detta förr. Då var jag cirka femton år och wannabe-vampyr, begreppet goth var 
inte så etablerat i det skedet. Det var en fas som pågick rätt länge, i flera år. Jag klädde mig bara i svart, 
hade svart eyeliner, svarta naglar och ville absolut färga håret svart men då sa mamma nej. … Och 
orsaken till att jag ville vara vampyr hette Anne Rice. … Jag läste alla Anne Rices böcker med exakt 
samma entusiasm som jag nu känner när jag läser Twilight.161

Här ser vi att Eva Frantz förklarar sitt intresse med att hon hyste samma intresse för Ann Rices 
vampyrromaner i tonåren. Så på ett sätt är det återupptagna intresset för vampyrromaner faktiskt en
slags ”regrediering” till tonåren, om än inte i den ”våldsamma” form hon själv oroade sig för, men 
det kanske är en slags tillbakagång till ett nostalgiskt känslotillstånd som hon befann sig i under sin 
ungdom. På så sätt blir läsningen ett slags hemvändande, som vi såg Nicolajeva mena var en viktig 
läsning för vuxna som läser ungdomslitteratur. Och Eva Frantz medger lite senare: ”Så nu ska jag 
sluta tycka att det hela är pinsamt och istället njuta av att Stephenie Meyer med sina böcker har gett 
mig en chans att återvända till min fjortisidentitet för en kort tid.”162 Till en början kanske det 
främst ser ut som att Eva Frantz tillämpar i alla fall delar av masskulturideologin, när hon bland 
annat oroas över sin läsning av ungdomslitteratur, men hon motsätter sig denna lite senare på olika 
vis, varmed hon istället använder populismens ideologi, där hon med en mer generös inställning  till 
ungdomslitteraturen beslutar sig för att sluta tycka det är pinsamt att läsa den. Hon har med andra 
ord bestämt sig för att sluta tänka om litteraturen i värderande termer. I det följande kapitlet får vi se 
ytterligare exempel på den populistiska ideologins vekningar där vi exempelvis får se en ovilja hos 
informanterna att fälla värdeomdömen.
   

5.7 En ovilja att kategorisera – en litteraturvetenskaplig kontext

Hittills har vi på främst sett att informanterna tillskriver ungdomslitteraturen negativa aspekter, även 
om vi också har kunnat skönja en uppluckring av distinktionssystemen och olika försök att höja 
ungdomslitteraturens status. En aspekt av nivelleringen av det höga och låga ser vi när Elin inte så 
gärna vill kategorisera ungdomsböcker hon läst som bra eller dåliga:

I: Om du skulle säga vad som är bra och vad som är dåligt med det du läser, med ungdomslitteraturen då?
E: Alltså rent spontant det jag blir glad av och det jag tycker om är ju ungdomslitteratur som inte… ja 
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kanske lite subversiv liksom, som ifrågasätter normen utan någon tydlighet. Som bara genom sitt verk, 
som Peter Pohl t.ex. Nu heter jag Nirak, som är ganska kontroversiell. Jag tycker den är intressant för den 
ifrågasätter normen. Är det OK? Den handlar om en flicka som inleder ett förhållande med sin styvfar och 
det är ju inte OK liksom, men den gör det, den framställer den här historien utan ett skuldbeläggande av 
flickan, och det är en ganska intressant berättelse. Sådana böcker… rent spontant så jag vet inte, det är 
sådär litteraturvetenskap så är det svårt att prata om bra och dåligt, men det intresserar mig liksom. Sen 
om jag tycker att den boken är bra rent litterärt det vet jag inte, men jag tycker att den är intressant som 
sagt. Vad jag tycker är dåligt är övertydlighet. Jag tycker att Mankells böcker t.ex. de provocerar mig. 
Han har skrivit böcker om Afrika, en flicka i Afrika som han har följt under ett antal år, och de anses vara 
väldigt bra, den riktar sig till lite lägre åldersgrupp, men där finns en jättestark författarröst och en väldig 
angelägenhet att lyfta fram vissa problem i Afrika och det är liksom hedervärt, men det förtar det litterära 
i det här sammanhanget gör det det tycker jag. 

När Elin inte vill uttala sig om bra eller dålig ungdomslitteratur, eftersom hon menar att det är svårt 
att göra det inom litteraturvetenskapen, kan vi blicka mot Fishs teori om tolkningsgemenskaper, då 
han menar att tolkning inte uppstår i ett vakuum utan skapas i ett socialt sammanhang. En 
tolkningsgemenskap, menar han, är en uppsättning gemensamma antaganden som gör att en grupp 
människor kan nå en tolkningsmässig konsensus.163 För att tala med Fish tillhör alltså Elin en 
litteraturvetenskaplig tolkningsgemenskap. I Elins fall rör det sig inte så mycket om sättet att tolka
texter på, utan snarare om sättet att värdera texter på. I citatet ser vi Elin anamma detta 
litteraturvetenskapliga synsätt, då hon menar att det är svårt att fälla värdeomdömen om olika 
romaner. Istället för att använda sig av termerna bra och dåligt vill Elin framhålla bra romaner som 
något hon blir glad av och som hon tycker är intressanta, de som är dåliga blir följaktligen ”mindre 
intressanta” eller så är det romaner som ”provocerar” henne eller som inte håller så ”hög höjd”. Om 
sedan boken är bra ”litterärt sett” verkar vara mindre viktigt för Elin. Att inte se så mycket till de 
litterära kvaliteterna skulle däremot kunna ses som ett litet avsteg från hennes 
litteraturvetenskapliga tolkningsgemenskap. Att de litterära aspekterna får stå i bakgrunden och att 
Elin hyser en ovilja att fälla värdeomdömen om litteraturen hon läser visar att hennes hållning kan 
placeras inom den populistiska ideologin. Detta implicerar även en uppluckring av gränser mellan 
det höga och låga, där Elin inte känner sig tvungen att genom ett avfärdande av det låga sätta sig i 
en position ovan det, såsom exempelvis användaren av masskulturideologin kunde göra.
   Det är när pekpinnar används i romanen, när författarrösten blir allt för tydlig i sin uppfostran, 
som Elin ”tillåter” sig att använda termen ”dålig”, som när hon uttalar sig om Henning Mankells 
”Afrikaromaner”, vilkas övertydlighet hon finner direkt provocerande. En möjlig förklaring till att 
hon ogillar övertydligheten skulle kunna vara att denna inte lämnar något utrymme för egen analys 
och egna reflektioner, ett sätt att läsa som Elin tillämpar. Med Mankells övertydlighet blir 
romanerna, för att tala med Eco, slutna texter, vars utrymme för tolkning blir begränsat. Eriksson 
och Lundfall beskriver exempelvis Mankells sätt att skriva som realistiskt, och att han snarare ger 
läsaren yttre miljöfaktorer än romankaraktärernas inre psykologiska processer. Därför, menar 
Eriksson och Lundfall får läsaren av Comédia infantil och Eldens hemlighet exempelvis reda på 
varför gatubarn i Mocambique blir skjutna och varför barn i Mocambique riskerar sina liv på 
minerad mark. De menar vidare att Mankell vill peka på de mer eller mindre dolda krafter som styr 
våra liv utan att vi märker det. De menar vidare att det för Mankell handlar om att skapa spänning, 
men också att litteraturen ska hjälpa oss att bättre förstå oss själva och vår samtid.164 Och det är 
denna rådgivning Elin uppfattar som moraliserande pekpinnar, varmed hon också vänder sig emot 
böckerna. Dessa Mankellromaner anses enligt Elin vara högt värderade av andra, varför hennes 
ogillande av dem skulle kunna ses som en inverterad värdedistinktion mellan högt och lågt, där det 
låga, exempelvis i form av Stephanie Meyers vampyrromaner, ges ett högre värde än Mankells 
realistiska skildringar av tonårsflickor i Afrika, och är ett exempel på Stallybrass och Whites 
inverteringsstrategi.
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   En av Elins litterära preferenser är ungdomslitteratur som är subversiv, som exempelvis i citatet 
ovan där hon uttalar sig gillande om Peter Pohls roman Nu heter jag Nirak, en roman som 
behandlar ett tabubelagt ämne -  en kärleksrelation mellan en tonårstjej och hennes mammas sambo, 
och som enligt Elin saknar egentliga pekpinnar. Denna hållning såg vi även Hedén plädera för i sin 
definition av ungdomslitteraturen, då han menar att Peter Pohl, en andra generationens författare, är 
mindre didaktisk än sina föregångare. Pohl, som ju enligt Hedén har en dubbel författarroll, genom 
att han skriver både för barn och vuxna, och därmed är friare att skriva om vad som helst, och 
därmed även ett kontroversiellt ämne som i Nu heter jag Nirak. Och med ett kontroversiellt ämne 
kan Pohl få läsaren att reagera och opponera, grepp Hedén menar att Pohl använder sig av för att 
läsaren inte bara ska läsa texten likgiltigt, för att det anses "bra att läsa böcker".165                                                                                                  
   En annan författare som kan kallas en andra generationens författare är Mats Wahl, Johanna 
Lindbäck på Bokhora skriver om honom och hans brist på pekpinnar:

Mats Wahl är bra på att snabbt teckna ”sociala sammanhang” eller vad man ska kalla det. Man får en 
tydlig bild av hans figurer, förstår deras bakgrund och klass, kan se konflikten med dem. Utan att han är 
övertydlig och pekpinne-tråkig. Jag blir alltid imponerad av det.166

        
Precis som Elin ogillar Johanna Linbäck övertydighet och ”pekpinne-tråkighet” i 
ungdomslitteraturen. Att både Pohls och Wahls romaner saknar pekpinnar har förmodligen att göra 
med deras annorlunda ställning på det litterära fältet, där de kan sammanfoga aspekter från den 
höga litteraturen med den låga, exempelvis att de inom den lågt värderade genren ungdomslitteratur 
kan foga aspekter från den höga litteraturen, såsom intertextualitet. För att tala med Persson så lånar 
de båda former, motiv och begrepp från den höga litteraturen. Även Ganetz talar om ett utvidgat 
beroende mellan det höga och låga, vilket hon ser som en utökad intertextualisering, där gränserna 
förvisso inte blivit helt upplösta, men där den ömsesidiga utväxlingen av symboler och form blivit 
livligare.167 Men vi ska kanske inte helt överge det gamla distinktionssystemet, för kanske kan Pohl 
och Wahl operera mellan gränserna just för att de är konsekrerade författare, precis som Ekman, 
Kjærstad och Høeg, som Persson drog liknande paralleller mellan tidigare. Med användandet av 
”lärda anspelningar” skulle vi kunna se det som att Pohl och Wahl med Björns ord skriver en ”hög 
ungdomslitteratur”. Kanske hade det sett helt annorlunda ut för de båda författarna om de inte haft 
den höga status som de faktiskt har inom det litterära fältet, då kanske de inte lika lätt hade kunnat 
bland högt och lågt. Här kan vi även dra paralleller till Elin, kanske kan hon med sin digra 
litteraturvetenskapliga utbildning, som försett henne med kunskaper om högt och lågt, kombinera 
dessa just för att hon befinner sig högt upp på det litterära fältet, precis som Pohl och Wahl. Eller så 
är uppluckringen av smakgränser så genomgripande som vi såg flertalet debattörer mena, i följande 
kapitel kommer vi exempelvis att få se andra informanter, som utan en på det litterära fältet 
meriterande utbildning uttrycker samma uppluckring av värdehierarkier som Elin.
      

5.8 En upphöjning av ungdomslitteraturens status

En del av informanterna uppfattar det inte alls som något problematiskt att värdera 
ungdomslitteraturen, utan berättar gärna för andra hur bra eller dålig de tycker att den är. Johanna 
Karlsson på Bokhora rekommenderar ofta vuxna att läsa ungdomslitteratur och tycker dessutom att 
vuxna är fega som inte vågar läsa ungdomslitteratur:

Jessica och jag diskuterade Collins böcker, när jag entusiastiskt visade upp mitt fynd tidigare i 
eftermiddags. Hon menade att bokens framsida ligger den i fatet. Med en annan framsida skulle den säker 
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få fler vuxna läsare och faktiskt så tror jag att många vuxna skulle uppskatta Collins framtidsskildring. 
Framsidan till ”Fatta eld” kvalar verkligen inte in på min topp tio över snygga omslag, däremot tycker jag 
att det är synd att vuxna är så himlans fega. Varför läser inte fler vuxna ungdomsböcker? Varför läser inte 
fler vuxna ”Legenden om Sally Jones”? Botanisera i uHce-hyllan på bibblan! Blondinbella skrev för 
någon vecka sedan om att hon struntade i vilken storlek kläderna hon bär har, apropå att hon hade köpt en 
blus i storlek L. Huvudsaken är väl att kläderna passar? Skrev hon. Jag tycker att ni ska strunta i vilket 
signum böckerna ni läser har. So what om ni läser en så kallad ungdomsbok, jag vet inte riktigt vad ni är 
rädda för? Huvudsaken är väl att ni gillar boken?168

Här påpekas det att boken Fatta eld har ett omslag som ligger den ”i fatet”, eftersom detta 
skrämmer bort de vuxna läsarna, förmodligen genom att det upplevs som för barnsligt. Något vi 
även såg tidigare med Harry Potter-böckerna, som ju gavs ut i två olika omslagsversioner, ett som 
skulle passa vuxna och ett som skulle passa barn. På så sätt ser vi att det verkar finnas en viss 
motvilja hos vuxna att läsa ungdomslitteratur, i alla fall om den tydligt markerar att det är 
ungdomslitteratur. Men samtidigt menar Johanna Karlsson att vuxna ska sluta vara ”fega”, och inte 
bry sig om vilket hyllsignum den lästa boken har, om det är en vuxenbok eller ej, för ”huvudsaken 
är väl ändå att man gillar boken”. Genom kritiken av en alltför snäv åldersdefinition av litteratur 
kan vi återigen se en koppling till bibliotekspraktiken. Detta är en viktig kunskap för bibliotekarier, 
eftersom bibliotekens klassifikation uppenbarligen kan påverka litterära hierarkier, vad som anses 
legitimt att läsa och i slutändan vad de enskilda användarna faktiskt läser. Genom en mer dynamisk 
syn på litteratur, olika genrer och åldrar kan bibliotek bli mer inkluderande, och riskerar inte heller
att reproducera och förstärka litterära eller åldersbaserade normer. Och att bibliotek borde vara 
inkluderande är en föga förvånande föreställning eftersom medborgarna, i alla fall de 
skattebetalande, är med och finansierar dess drift. Hansson menar exempelvis att bibliotekens 
bestånd ska svara mot ett brett samhälleligt behov.169

   Med kommentaren att läsarna borde strunta i vilket hyllsignum en bok har använder Johanna
Karlsson sig av en av den populistiska ideologin, där man ska läsa det man själv vill och inte låta 
sig påverkas av vad andra anser att man borde läsa. Denna upplösning av värdehierarkier visar även 
på Stallybrass och Whites hybridiseringsteori, med ett uppvärderande av det låga. Här ser vi alltså 
en betydligt mer tillåtande hållning till vuxnas läsning av ungdomslitteratur än vi gjort tidigare, en
slags uppluckring av smakgränser.
   När Johanna Karlsson rekommenderar läsarna en annan ungdomsbok, Djävulens märke, kan vi 
skönja en syn där den vuxna anses vara för gammal för att läsa ungdomsböcker, så som vi såg 
tidigare med den begränsande åldersdiskursen:

Glöm för ett ögonblick bort att ”Djävulens märke” utspelar sig på en högstadieskola och att hjältinnan 
bara är 16 år. ”Djävulens märke” må sorteras som ungdomsbok, men är så välskriven att den förtjänar 
vuxna läsare. Okej. Har ni glömt nu?170

Här ska läsaren alltså ”glömma bort” att hjältinnan ”bara är sexton år gammal”, och vi kan skönja 
en uppfattning hos Karlsson om att ungdomslitteratur skulle kunna ses som ett färdigt kapitel för en 
vuxen människa. Johanna Karlsson anser även boken så pass välskriven att den förtjänar vuxna 
läsare, något som implicerar att ungdomslitteraturen i vanliga fall inte skulle vara välskriven. Så 
även om Johanna Karlsson har en väldigt tillåtande inställning till ungdomslitteraturen samsas 
denna fortfarande med mer negativa uppfattningar, hon har internaliserat masskulturideologin, och 
även om hon själv inte explicit använder sig av den finns den i bakgrunden, något som hon har att 
förhålla sig till. Även Johanna Lindbäck, också hon på Bokhora, verkar möta en vuxen publik som 
ogärna läser ungdomslitteratur:   
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Fan också! ”The pursuit of happiness” av Tara Altebrando är 1) på engelska och 2) en ungdomsbok. Det 
betyder att även om jag missionerar som en galning om hur fantastiskt bra den är så kanske en (1) person 
bryr sig. En bra dag. Och vet ni, det är synd och skam för den är faktiskt galet fantastiskt bra. Curtis 
Sittenfeld ”Prep/I en klass för sig”-bra. Fatta!!171

Här menar alltså Johanna Lindbäck att boken The Pursuit of Happiness tampas med två hinder som 
gör att en vidare krets inte kommer att läsa den, för det första är den skriven på engelska, och för det 
andra är det en ungdomsbok. Och hon menar att hur mycket hon än försöker ”missionera” så 
kommer endast en enda person att läsa den, om det är en bra dag vill säga. Detta säger en del om 
ungdomslitteraturens status bland vuxna läsare och även på det litterära fältet. Detta visar även på 
att uppluckringen av gränsen mellan det höga och låga visst har påbörjats, vi kan se förespråkare för 
den lite varstans, men att en fullständig kollaps står att vänta på sig, återigen kan vi alltså tala om en 
traditionens seghet. Och återigen ser vi en tillåtande hållning, men där hon, precis som Johanna 
Karlsson ändå har att förhålla sig till en diskurs som säger att du som vuxen inte bör läsa 
ungdomslitteratur.
   Johanna Lindbäck fortsätter trots de dystra utsikterna att propagera för att vuxna borde läsa 
ungdomslitteratur, där hon i en recension av Kulor i hjärtat skriver: ”Dags att utmana läsmodet lite 
och göra ett besök på ungdomsavdelningen kanske? Ni kommer att bli förvånade över vad ni kan 
identifiera er med hos en ung kille, jag lovar.”172 Här ser vi att Johanna Linbäck uppmanar läsarna 
att ”utmana läsmodet”, ett tvetydigt ord som dels skulle kunna innebära det engelska ”mode”, alltså 
sättet de läser på, men även ”mod”, vad de ”vågar” läsa. Om det är den senare innebörden som 
menas implicerar det att det skulle krävas mod för en vuxen att läsa ungdomslitteratur, och att det är 
det senare som gäller stärks även av Johanna Karlssons inlägg ovan där hon skrev om fega vuxna 
som inte vågade läsa ungdomslitteratur. Vi kommer att återkomma till läsmod när Johanna Karlsson
om en liten stund ondgör sig över klassifikationen ungdomslitteratur/vuxenlitteratur. I Johanna 
Lindbäcks citat ovan ser vi även Lars uttalande om femtioåriga män som läser hästböcker 
aktualiseras igen, där han undrade vad dessa fick ut av att läsa hästböcker eftersom antagonisterna 
befann sig så långt bort från den egna målgruppen. I det här fallet gäller det den vuxnas möjlighet 
att identifiera sig med en ung kille, något som kanske egentligen inte borde gå, men som enligt 
Johanna Lindbäck ”förvånande nog” går. Elin är inte alls lika förvånad att man som vuxen kan 
identifiera sig med en tonårig antagonist i ungdomslitteraturen:

Nämen jag tycker att, nu är ju ganska många av böckerna jag läser problemorienterade, och framförallt 
handlingsorienterade. Men det är ofta olika problem och identifikationer, olika sätt att identifiera sig som 
står i fokus, och det är väl rätt så tankeväckande i sig, för många av de frågorna som ställs i 
ungdomsromanen är universella, de gäller ju fortfarande senare i livet och hänger kvar liksom, från det att 
man var tonåringen och blev vuxen liksom. Det kan jag tycka är ganska fascinerande fortfarande.

Här ses alltså de problem som romankaraktärerna möter och de frågeställningar som förs fram i 
romanerna som universella, något som berör både ungdomar och vuxna eftersom de ”hänger kvar” 
även senare i livet. Genom att inte se det höga och låga som strikt uppdelat aktualiserar Elin 
Stallybrass och Whites hybridiseringsteori. På så vis ser vi att Elin ser ungdomslitteraturen och 
vuxenlitteraturen som betydligt mer besläktade än Lars, som ju fann dem betydligt mer artskilda, 
varför han också fann det konstigt om en äldre man läste ungdomslitteratur, eller om man som 
vuxen bara läste ungdomslitteratur. Genom att se ungdomslitteraturen som besläktad med 
vuxenlitteraturen som Elin, eller att som Lars se den som artskild kan vi dra paralleller till samma 
fenomen vad gäller populärlitteraturen och den höga litteraturen. Som vi såg tidigare ansåg 
teoretiker att de båda antingen var artskilda eller att de var besläktade mer varandra, och samma 
ambivalenta hållning verkar alltså finnas vad gäller ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen.
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   Johanna Karlssons och Johanna Lindbäcks rekommendationer att vuxna borde läsa 
ungdomslitteratur görs utifrån böckernas eget värde, eftersom de anser att de faktiskt är bra, man 
kommer både att kunna känna igen sig och njuta medan man läser. Det finns de som utöver att tycka 
att ungdomslitteraturen faktiskt är bra även tycker att den borde läsas utifrån ett instrumentellt syfte, 
för att vuxna lättare ska kunna förstå ungdomarna, något vi kommer att få se mer av i nästföljande 
avsnitt. 

5.9 Nyttan av att som vuxen läsa ungdomslitteratur

Det finns som sagt även de som rekommenderar vuxna att läsa ungdomslitteratur för att det hjälper 
oss vuxna att förstå ungdomar bättre. Pernilla Ragnarsson, som driver bloggen Bokfreak, säger 
exempelvis i en intervju i Kristianstadsbladet:

Det finns flera vuxna som läser ungdomslitteratur, det märker vi på bloggen. Men fler borde göra det för 
att förstå hur ungdomar i dag har det. Det skulle öppna gränserna mellan vuxna och unga. Och dessutom 
är ju litteraturen bra. Bra ungdomslitteratur är lika bra som "vanlig" litteratur, säger hon.173

Här se vi i det närmaste en odelat positiv inställning till ungdomslitteraturen, där det Ragnarsson 
kallar ”bra ungdomslitteratur” är precis lika bra som ”vanlig litteratur”. Men denna bedömning görs 
inte enbart utifrån ungdomslitteraturens egna grundvalar, utan litteraturen ges även en instrumentell 
betydelse, genom att vuxna läser ungdomslitteratur kan de också förstå ungdomar bättre. Att vuxna 
borde läsa ungdomslitteratur är en hållning informanterna delar med Örjan Lindberger, professor i 
litteraturvetenskap, som påpekar att barnlitteratur kan ha något att säga både barn och vuxna. Och 
om en vuxen läser barnlitteratur, menar han, ska detta inte ses som  en ”uppoffring” eftersom 
barnlitteratur kan vara konst, till och med ”fin konst”. Genom denna läsning, menar han, kan den 
vuxna lära sig förstå och respektera barnets egenart, och kan även minska den klyfta som finns 
mellan barnens och de vuxnas världar.174 Även Lars nämner nyttoaspekten av att vuxna läser 
ungdomslitteratur:

Ja om man har ett sådant jobb, om man är bibliotekarie eller lärare så krävs det ju nästan att man har lite 
koll på det, det får man ju säga, någon slags koll måste man ju ha faktiskt, så det är ju en praktisk nytta, 
sen om man själv tycker att det är intressant tycker jag. ... Om man är intresserad av hur ungdomar har det 
idag i Sverige hur de tänker och vilka problem de har så kan det ju också vara intressant, man kanske är 
kurator att man har en stödjande funktion till elever, de får ju också något ut av att läsa en viss typ av 
ungdomslitteratur, det tror jag. 

Här blir ungdomslitteraturen ett sätt för de som jobbar med barn att ”hålla koll” på vad som händer i 
ungdomarnas värld och vilka problem de har, något som Lars i det närmaste menar är obligatoriskt 
för de som arbetar med ungdomar. Och på frågan om varför han själv fortsätter att läsa 
ungdomslitteratur svarar Lars:

Det är nog för att hålla sig up to date. Just när man är svensklärare, det hör nog till att man har någon 
sorts koll i alla fall på vad som finns, det tycker jag nästan att man kan kräva. Man behöver inte vara 
någon expert på något sätt men ändå att man hänger med litegrann.

Denna inställning var även det som bidrog till att Lars, som gymnasielärare i svenska, läste 
litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur, något han i intervjun menar att 
han inte skulle läst om han inte haft nytta av det i lärarjobbet. Anledningen till att han började läsa 
ungdomslitteratur var förutom att hålla sig uppdaterad med eleverna och deras värld även för att han 
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mötte ett motstånd från elevernas sida till skolans kanontradering:

Jag kände ett stort behov, i och för sig jag var ju gymnasielärare ju, så jag stod ju ute på skolan, så hade 
man med sig den här kanon ut, så insåg man att eleverna var inte ett dugg intresserade, det ger dem 
ingenting. Man hade själv svårt att argumentera för att det var något viktigt, varför ska de läsa om Heliga 
Birgittas uppenbarelse, det var sådana diskussioner, så jag tänkte att här har man ju en lucka. Och jag gick 
där i raderna på skolbiblioteket så var det ju en massa titlar som jag aldrig hade hört talas om, det var 
några författare som jag kände igen men man visste inget om det egentligen, då kände man ett stort 
handikapp, det vill man ju som svensklärare kunna rekommendera bra böcker, så det var därför jag gick 
barnlitteraturen för att bli en bättre lärare helt enkelt.

Här ser vi att eleverna mosätter sig den kanon skolan vill förmedla, på ungefär samma sätt som 
Ulfgard fann i sin studie av tonårsflickors läsning. Lars själv hade svårt att motivera denna kanon, 
varför han också kände ett behov att uppdatera sina kunskaper om ungdomslitteraturen. Att Lars 
finner det problematiskt med att föra ut en kanon som eleverna är ointresserade av aktualiserar Angs 
populistiska ideologi, med en tillåtande hållning till litteraturen eleverna helst vill läsa.
   Bibliotekarien Siska Humlesjö blir intervjuad på bloggen Bokhora om ungdomslitteratur, och 
menar på liknande sätt som Ragnarsson:

Det finns mängder med fantastiska ungdomsböcker som både unga och vuxna borde läsa. Det är väldigt 
svårt för mig att välja ut några favoriter men jag ska göra ett försök. Sen tycker jag att alla ska se det som 
sin plikt som läsande människor att varje år läsa minst en ungdomsbok så inte hjärnan fastnar i 
vuxenperspektivet. 175

Precis som tidigare med Johanna Karlsson och Johanna Lindbäck ser vi att Siska Humlesjö 
propagerar för att vuxna borde läsa ungdomslitteratur, men hon går steget längre och ser det som en 
plikt att som vuxen läsa minst en ungdomsbok om året, annars, menar hon, riskerar man att fastna i 
”vuxenperspektivet”.  Att se det som problematiskt att fastna i vuxenperspektivet innebär en 
statushöjning för ungdomslitteraturen, och står som skarp kontrast till de föreställningar vi sett 
tidigare, där faran istället ansågs vara att fastna i ungdomsstadiet, då man som vuxen läsare av 
ungdomslitteratur ansågs regrediera till ett oönskat stadium. Det innebär även en statushöjning åt 
själva ungdomen, som vi såg tidigare ansåg Drotner barn och ungdomar lika lågt värderade som 
själva ungdomslitteraturen, och Boëthius menade ju i sin tur att vi ju ändå tycker det är bättre att 
vara vuxen än att vara barn, något som Siska Humlesjö i citatet ovan alltså motsäger. Precis som de 
andra informanterna som försöker uppvärdera ungdomslitteraturens status och visar på en 
uppluckring av smakgränser visar Siska Humlesjö en total acceptans för ungdomslitteraturen och i 
kapitlet som följer får vi ta del av ytterligare redogörelser från förespråkare av vuxenläsning av 
ungdomslitteraturen, och även de som anser att gränserna dem emellan helt borde raseras.
   

5.10 Uppluckring av gränser 

En annan anledning Ragnarsson, i citatet som inledde förra avsnittet, menar att vuxna borde läsa 
ungdomslitteratur är att det skulle ”öppna gränserna mellan vuxna och unga”. Uppluckringen av 
gränsen mellan ungdomslitteratur och ”vanlig” litteratur, det vill säga litteratur skriven för vuxna, 
var även något som aktualiserades i intervjun med Elin. Hon talade exempelvis om Peter Pohl och 
Jacqueline Wilson, författare som fick henne att ställa sig frågan: ”Kan man skriva om sådana här 
saker till barn?” Det är med andra ord romaner som kanske inte behandlar de traditionella ämnena 
inom ungdomslitteraturen, och som kanske snarare är vad Elin kallar ”cross over-litteratur”, 
nämligen litteratur där gränsen mellan vad som anses vara ungdomslitteratur och vuxenlitteratur 
börjat suddas ut. Här kan vi blicka mot Kåreland som menar att de två senaste decennierna har gett 
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oss ungdomslitteratur som är estetiskt nyorienterade, och som är präglade av ett formmässigt 
experimenterande, med avancerad berättarteknik som exempelvis allusioner på andra verk, en 
blandning av olika stilar och genrer eller ett växlande tidsperspektiv. Detta, menar hon, har 
resulterat i att gränsen mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur blivit otydligare.176 På liknande 
vis menar Boëthius att det finns ett intressant växelspel mellan barn- och ungdomslitteraturen och 
vuxenlitteraturen, där man särskilt inom de modernistiska strömningarna lyft fram barn- och 
ungdomslitteraturen, för att ”vitalisera vuxenlitteraturen och ge den nytt blod”. Men han menar att 
även den motsatta riktningen där barn- och ungdomslitteraturförfattarna närmar sig 
vuxenlitteraturen, på samma sätt som Kåreland menade ovan, förekommer. Detta exemplifierar han 
med författare som Aidan Chambers och Peter Pohl, författare som, han menar, i sina 
ungdomsromaner använder sig av modernistiska grepp.177 Det är inte enbart modernistiska 
författare som skriver både för barn och vuxna, Lars menar exempelvis att den socialrealistiska 
ungdomslitteraturen nog är: ”lite riktad till vuxna också, för den vill ju påverka och förändra 
någonting i samhället och det är det ju inte många trettonåringar som kan så det är ju riktat till 
någon annan.”
   Även Johanna Lindbäck på Bokhora talar om cross over-litteratur när hon recenserar Isdraken och 
Dogge, två ungdomsböcker av Mikael Engström:

Och båda de här, i ålder kan man väl säga att det är för mellanstadiet, men! Lyssna nu. Cross-over. Tex 
finns det klara ”Hummelhonungs”-inslag i ”Isdraken”. Så jag tycker alla åldrar ska försöka sig på Mikael 
Engström. Ni kommer att bli helt varma och glada, jag vet det. Här hittar man några av de allra finaste 
karaktärerna på länge.178

Här åldersdefinierar Johanna Lindbäck först böckerna, som hon anser ha en målgrupp som går på 
mellanstadiet, men tillägger snabbt att det är cross over-litteratur, ett tillägg hon förmodligen måste 
göra för att vuxna läsare överhuvudtaget ska titta åt en bok som inte bara är tänkt för ungdomar utan 
till och med barn. Att det är cross over-litteratur det är talan om definierar hon genom att hänvisa till 
böckernas allusioner till andra verk, deras intertextualitet, grepp som vi såg både Kåreland och 
Boëthius använda i sin definition av ungdomslitteratur som suddar ut gränserna till 
vuxenlitteraturen. Att ungdomslitteraturen måste ta till ”vuxna” grepp som intertextualitet för att 
kunna närma sig vuxenlitteraturen ska kanske inte ses som något enbart positivt, då den får sitt 
värde genom att efterlikna det som är högre värderat, vuxenlitteraturen, och inte utifrån sina egna 
meriter. Detta kan även kopplas till Boëthius uttalande om en ”fullvuxen” och ”myndig”
ungdomslitteratur som vi såg tidigare, termer som läggs till ungdomslitteratur som anses ligga över 
genomsnittet, och där det positiva omdömet konnoterar vuxenhet och förnekar ungdomslitteraturens 
egenvärde.

Johanna Karlsson på Bokhora reflekterar över termen ”ungdomsbok” och de problem denna 
klassificering kan medföra för de vuxna som inte har en lika tillåtande inställning till denna som 
hon själv:

I Svensk bokhandel #19 skriver bibliotekarien Karin Mossed … om ”Allålderslitteratur”, vilket jag gillar. 
Överhuvudtaget är begreppet ”ungdomsbok” någonting vi ofta diskuterat i min bokcirkel. Vad är det 
egentligen som gör att en bok blir en ungdomsbok? … Jag har tidigare varit inne på vilken bild man som 
läsare har av sig själv.  … Hursomhelst tror jag naturligtvis att det här spelar roll när man botaniserar på 
biblioteket eller i bokhandeln. Om man, som vuxen läsare, blir presenterad en bok bland 
ungdomsböckerna, kommer detta att vara en ungdomsbok och eftersom man själv är vuxen, ingår man 
med andra ord inte i målgruppen.179
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  Här ser vi alltså att Johanna Karlsson menar att klassifikationen av ungdomslitteraturen skapar en 
barriär mellan vuxna och ungdomslitteraturen genom att den klassificeras som just 
ungdomslitteratur. Här kan vi dra paralleller till biblioteksvärlden, där bibliotekarier, genom samma 
begränsande klassifikation kan skapa barriärer mellan de vuxna användarna och 
ungdomslitteraturen. Johanna Karlsson menar att ungdomslitteratur istället är något som alla borde
läsa, kanske skulle det istället kallas ”allålderslitteratur”. På samma sätt skulle en mer inkluderande 
klassifikation kunna sortera denna litteratur som ”allålderslitteratur”. Och kanske kommer just cross 
over-begreppet att kunna luckra upp gränserna mellan ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen i 
framtiden.
   Johanna Karlsson påpekar, precis som Lars tidigare, att man som vuxen inte ingår i 
ungdomslitteraturens målgrupp, något läsaren är högst medveten om och därför inte lånar sådant 
som uppfattas som liggande utanför den egna målgruppen. Att göra det vore att gå emot den bild 
den vuxna läsaren har av sig själv. Detta skulle kunna implicera en självbild som inte inbegriper 
ungdomslitteratur eftersom den, som vi sett tidigare sett tidigare, främst karakteriseras i negativa 
ordalag. Utifrån denna karakterisering blir den vuxna läsaren som bojkottar ungdomslitteratur 
därmed en läsare som inte läser en intrigbaserad, simpel och lättanalyserad berättelse med 
stereotypa människoskildringar och formelbundenhet. Till det kan även läggas att den inte 
regredierar till barndomen. Detta är naturligtvis ingen bild Johanna Karlsson menar att den vuxna 
läsaren borde ha, och hon menar att det finns mängder av ungdomsböcker som ”passar utmärkt” i 
en vuxen bokhylla:

Det läses ungdomsböcker även i vuxenhem, men varför läses inte fler böcker? Det finns mängder av 
”ungdomsböcker” som passar utmärkt i en vuxen bokhylla. … Karin berättar om en kupp som hon och 
medlemmarna i hennes andra bokcirkel har gjort. De placerade ett par barn- och ungdomsböcker bland
vuxenböckerna och resultatet blev att böckerna blev utlånade av både ”gråkappor och slipsar”. Så mycket 
handlar om attityd. Vilken bild vi har av oss själva, vad som är till för oss, vad som är okej för oss. Visst 
kan man koppla uttrycket ”läsmod” även till modet att välja en ny bokhylla eller till och med 
avdelning på biblioteket? Böcker mår utmärkt av att hittas lite varstans på biblioteken, och vuxna läsare 
växer av allålderslitteratur, avslutar Karin och jag tycker att det är smart sagt och en klok avslutning, så 
jag stannar där, med uppmaningen att fler än bibliotekarier och lärare ska våga läsa allålderslitteraturen.180

Här ser vi att Johanna Karlsson vill att fler vuxna ska läsa ungdomslitteratur, och berättar om en 
kupp Karin Mossed gjorde på ett bibliotek, när hon tillsammans med några från sin bokcirkel 
placerade ungdomslitteratur bland vuxenlitteraturen, där resultatet blev att de lånades ut till ”både 
gråkappor och slipsar”, människor som de menar inte annars skulle ha lånat de här böckerna. Här 
ser vi alltså att en ”alternativ skyltning” kan skapa fler kontaktmöjligheter mellan vuxna och 
ungdomslitteraturen, där grupper som inte annars skulle ha lånat denna litteratur gärna lånar den. 
Detta aktualiserar även mitt tidigare resonemang om Twilight-böckerna, som jag menade kanske 
inte skulle bli utlånade av vuxna om de placerades på ungdomsavdelningen, något som pekar på 
relevansen av att bibliotekarier är medvetna om såväl litterära hierarkier, som exempelvis kan 
innebära en begränsande åldersdiskurs, som användarnas vilja att egentligen låna denna sortens 
litteratur. Det är endast genom att vara medveten om dessa processer som biblioteken kan skapa ett 
divergerat utbud, ett utbud som har något att erbjuda alla. Det visar även att denna medvetenhet inte 
existerar ute på biblioteken eftersom Karin Mossed var tvungen att ta saken i egna händer och själv 
ändra om på hyllorna.
   I citatet ovan återkommer Johanna Karlsson till läsarens självbild och hur denna påverkar läsvalet, 
något hon kopplar till termen ”läsmod”, med betydelsen modet att välja en annan bokhylla än den 
man vanligtvis går till och som innehåller vuxenlitteratur. Här kan vi även dra paralleller till 
Johanna Lindbäck som också pratade om ”läsmod”, men där böjningen av ordet gjorde det svårt att 
avgöra om det handlade om engelskans ”mode” eller svenskans ”mod”. Med Johanna Karlssons 
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definition stärks alltså tesen att det skulle röra sig om mod. Johanna Karlsson avslutar med att 
uppmana fler än bibliotekarier och lärare att läsa ”allålderslitteratur”. Att det är just bibliotekarier 
och lärare som anses läsa ungdomslitteratur, var något vi såg i förra avsnittet där Lars menade att de 
som jobbar med barn också är de vuxna som borde läsa ungdomslitteratur, för att på så sätt hålla sig 
uppdaterad med vad som händer i ungdomarnas värld. Det var även det som bidrog till att Björn, 
som är bibliotekarie, inte hade fått några reaktioner från sin omgivning för att han läser 
ungdomslitteratur. 
   Som vi sett rekommenderar både Johanna Lindbäck och Johanna Karlsson vuxna att läsa 
ungdomslitteratur och vill inte se en så strikt uppdelning mellan de två som det verkar råda, något 
som aktualiserar Angs populistiska ideologi och Stallybrass och Whites hybridiseringsstrategi. 
Boëthius beskriver en liknande hållning inom den litteraturvetenskapliga forskningen, där man 
förnekar barn- och ungdomslitteraturens särart, eller i alla fall tonar ner skillnaden mellan denna 
och vuxenlitteraturen. Man anser att barn- och ungdomslitteraturen ska studeras på samma sätt som 
vuxenlitteraturen, något han menar beror på en rädsla för att den annars ska ges en låg status. Att 
göra barn- och ungdomslitteraturen till en litterär genre bland alla andra, menar Boëthius, blir då ett 
sätt att ge den ett högre värde.181.
   Sonja Svensson reserverar sig till viss del mot hållningen att barn- och ungdomslitteratur lika väl 
kan läsas av vuxna som av den tilltänkta målgruppen, och menar att sådana uttalanden snarare 
fungerar som kvalitetsmarkörer, en barnbok som läses med god behållning av en vuxen är också en 
bra bok. Svensson menar att det finns barn- och ungdomsböcker som ”berör även vuxna på ett 
djupare plan”, men att dessa är undantag som inte ska användas som bevis för att all barn- och
ungomslitteratur är ”lika bra för alla åldrar”. Och hon påpekar att även ”konstnärligt fullgångna”
barnböcker i första hand ska tala till barnen, inte de vuxn, för att framhålla dem som överträffande 
sin egen art, menar hon, garanterar barnlitteraturen en fortsatt låg status.182 Denna hållning går på 
tvärs mot Lindberger och Boëthius, som båda anser att vuxnas läsning av barn- och 
ungdomslitteraturen innebär en statushöjning.
  I citatet ovan uttalade Johanna Karlsson sig negativt om klassificeringen av ungdomslitteratur och 
de konsekvenser detta kan få för vuxna läsare som saknar modet att trotsa ålderskategoriseringen, 
även Elin talar om en alternativ klassificering:

E: I tonåren så tror jag att man kan, det tror jag att ungdomslitteraturen kan förlora på också att det finns 
den här tydliga, rättare sagt så tror jag att ungdomslitteraturen tjänar väldigt mycket på att ha cross over-
litteratur och att vuxna läser ungdomslitteratur och vice versa, att den inte stänger ut en ganska stor grupp 
läsare i tonåren. Man kanske borde anordna mer cross over-avdelningar, eller bara avskaffa, ändra 
klassificeringen liksom och ha ungdomsböcker upp till 15 och sen är resten vuxenböcker , jag vet inte, 
tänka om. Det är så, det är dokumenterat inom barnlitteraturen att barn gärna läser det som är skrivet för 
äldre men inte det som är skrivet för yngre. Så säger man att en bok, därför är ju bokförlagen också 
ganska måna om att inte skriva ut ålder alltför mycket eller alltför tydligt på böckerna eller inte heller 
skriva ut vem den riktar sig till, att det här är en typisk tjejbok, utan det får man läsa sig till på omslaget 
att det är väldigt rosa eller glittrigt, men att de är försiktiga med att skriva ut i alla fall åldersgrupp för 
hamnar den i händerna på en 14-åring och det står att den passar en 11-12-åring så läser ju inte 14-åringen 
den, och ser den för barnslig ut så läser inte de äldre den. Den åldersgruppen upp till vuxenåldern är ju 
ganska känslig för indelningarna, för klassificeringen.
I: Men det är inte så för de vuxna?
E: Jo i viss mån, jag tror ju inte att en vuxen människa sätter sig på tåget med en glittrig rosa bok som 
heter eller jag vet inte vad den skulle kunna heta, men som har en väldigt typisk målgrupp som är mycket 
yngre.

Här ser vi alltså att Elin menar att ungdomslitteraturen förlorar på att definieras som något som bara 
är för ungdomar, och att det stänger ute människor som annars hade läst den, på ungefär samma sätt 
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som Johanna Karlsson ovan. Hon menar att det istället borde finnas cross over-avdelningar, eller att 
ungdomsuppdelningen borde sluta någon gång i femtonårsåldern. Här påpekar hon även samma 
förhållande som vi sett tidigare med en ovilja att läsa det som är ämnat för yngre läsare, där de äldre 
tonåringarna ogärna vill läsa litteratur som har en angiven målgrupp som är yngre än de själva. Och 
precis som för de vuxna fungerar det inte med ett omslag som ser alldeles för barnsligt ut. Vi kan 
alltså se att samma tröghet över åldersgränserna även finns för ungdomar, där det alltså finns de 
som menar sig vara för gamla för att läsa en viss sorts litteratur. Denna samstämmighet visar att de 
litterära hierarkierna kan se ut på liknande sätt för ungdomar som för vuxna, och genom att 
bibliotekarier känner till dessa hierarkier kan de uppmärksamma både ungdomars och vuxnas 
behov.
  Kanske har cross over-begreppet börjat luckra upp gränsen mellan ungdoms- och 
vuxenlitteraturen, ungdomsbokförläggaren Catharina Wrååk på Bonnier Carlsén menar i alla fall 
det, och att det inte enbart gäller Harry Potter och annan fantasy. Hon anser att det finns en rad 
författare som skriver böcker där gränsen mellan ungdom och vuxen inte är så självklar, som 
exempel ger hon Henning Mankell. Hon menar vidare att: ”Det finns en positiv trend att ta barns 
och ungdomars förmåga till tänkande på allvar. Unga känner sig bekräftade och sedda när någon 
visar tilltro till deras förmåga att ta till sig och förstå viktiga saker”. Wrååk efterlyser att svenska 
bokhandlare, precis som sina engelska kollegor, ska flytta ungdomsboken från barnavdelning till 
vuxenavdelningen, hon menar att i en typisk svensk bokhandel av i dag får tonåringarna följa ”de 
klistrade nallefotspåren” på golvet fram till ungdomsböckerna. Och hon ser gärna att ungdomar och 
vuxna får chansen att helt naturligt botanisera bland varandras böcker.183 Här ser vi alltså samma 
inställning som Johanna Karlsson och Elin ovan, där det förespråkas en större öppenhet mellan 
gränserna och behovet av en kategorisering som inte exkluderar den andra gruppen. Och med 
Wrååks uttalande kan vi även dra paralleller till biblioteksvärlden, där de vuxna, på samma sätt som 
ungdomarna i bokhandeln, är tvungna att följa ”de klistrade nallefotspåren” in på barn- och 
ungdomsavdelningen på biblioteket, vilket knappast kan vara särskilt uppmuntrande för 
läsupplevelsen eller biblioteksupplevelsen för den delen. Så förutom att skyltning och klassificering 
på olika sätt kan påverka och hindra den vuxna användaren kan även den fysiska biblioteksmiljön 
göra det.
      Cross over-litteraturens förmåga att sudda ut åldersgränser kan jämföras med 
värdeförskjutningen mellan det som anses högt respektive lågt inom litteraturen, där de olika 
genrerna, som kan befinna sig i olika ändar av spektrat, lånar av varandra. Och egentligen är ju 
ungdomslitteraturen respektive vuxenlitteraturen exempel på just detta höga och låga, där det höga 
representeras av vuxenlitteraturen och det låga av ungdomslitteraturen. På så vis kan vi se att en 
uppluckring av åldersgränser även kan innebära en uppluckring av smakgränser. Med en 
uppluckring av ålderskategorier i samhället skulle vi kanske även kunna se en påverkan på 
bibliotekens klassifikation, ett klassifikationssystem är ju, som Hansson påpekat, trots allt påverkat 
av samhället i stort, och med en mer inkluderande åldersindelning i samhället blir kanske även 
klassifikationen av ungdomslitteraturen mer inkluderande, något som både användarna och 
biblioteken har att vinna på.
   

                                               
183 Horgby, Ann-Charlotte 2005.
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6. Avslutande diskussion

Efter att ha diskuterat de teman jag funnit relevanta i studiet av vuxna som läser ungdomslitteratur 
är det dags att återknyta de resonemang som förts i analysen till de teoretiska utgångspunkterna och 
mina frågeställningar, och tydliggöra vad det egentligen är jag tycker mig kunna se.
   Syftet med uppsatsen har varit att kasta ljus på fenomet vuxna läsare av ungdomslitteratur, där jag 
genom analys av intervjuer och bloggtexter kunnat ge en bild av hur distinktionssystemen inom det 
populärlitterära fältet kan se ut. Att jag använt populärlitteraturforskning istället för 
ungdomslitteraturforskning beror på den stora bristen på den senare. Men steget mellan de två är 
inte alltid så stort, exempelvis gjorde informanterna själva ofta kopplingen mellan de två 
litteratursorterna. De båda ses exempelvis som lättlästa, formelbundna och intrigfokuserade. De få 
gånger kopplingen inte kunnat göras lika enkelt har det snarare rört sig om en mer ansedd 
ungdomslitteratur, som då har mer likheter med höglitteraturen, något som också problematiserats i 
uppsatsen. Med hjälp av teorier kring högt och lågt inom litteraturen har vi kunnat se att
informanterna använder sig av olika ideologier och strategier för att handskas med den höga och 
låga litteraturen. Vi har även sett att det finns en begränsande åldersdiskurs som skulle kunna ses 
som anledning till att det kan vara genant eller problematiskt att berätta att man som vuxen läser 
ungdomslitteratur.
   För att läsaren lättare ska kunna följa resonemanget kring uppsatsens slutsatser återger jag här 
mina frågeställningar:

 Vilka uppfattningar om ungdomslitteraturen ger informanterna uttryck för?
 Vilka uttryck ger de för förhållandet mellan högt och lågt på det litterära fältet?
 Vilka populärkulturella ideologier och strategier använder informanterna?
 Vad kan vi säga om ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet utifrån dessa 

uppfattningar?

Informanterna gav ingen entydig bild av sina uppfattningar om ungdomslitteraturen, en del 
informanter menade exempelvis att den är lättläst eller lättuggad, stereotyp, och intrigfokuserad.
Aspekter som inte bara finns vad gäller ungdomslitteraturen utan även förekommer i definitionen av 
populärlitteratur, varför det också är intressant att jämföra de två litteraturtyperna. Andra menade att 
den kan vara precis lika bra som vuxenlitteraturen och att vi vuxna har mycket att lära om 
ungdomars livsvärld genom att läsa litteratur avsedd för dem. Andra menade i sin tur att det 
egentligen inte alls är så stora skillnader mellan ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen. Det 
fanns även informanter som gav uttryck för båda dessa aspekter, som alltså både kritiserade och 
uppvärderade ungdomslitteraturen. Informanterna visade på så sätt en komplexitet och ibland även 
motstridighet och de verkar förkroppsliga samma ambivalenta hållning till ungdomslitteraturen som 
tidigare nämnda teoretiker gjorde till populärlitteraturen.
   På samma sätt kan vi inte heller se en entydig bild av förhållandet mellan högt och lågt på det 
litterära fältet, hos vissa informanter sågs en vilja att upprätthålla lite striktare gränser mellan högt 
och lågt, andra var mer tillåtande, och en del ville se totalt uppluckrade gränser dem emellan. 
Gemensamt hos informanterna är att det höga och låga ofta interagerar med varandra, ibland 
föredras det ena framför det andra och vice versa. Detta aktualiserar Stallybrass och Whites teori 
om att vi använder olika strategier som syftar till att förstärka eller förändra relationerna mellan det 
höga och det låga och att dessa helt olika strategier kan användas av en och samma person. Det 
innebär även att till synes motstridiga strategier, såsom demonisering och hybridisering, kan 
användas av en och samma person, precis som vi såg med flertalet informanter, vilket visar på en 
komplex bild av ungdomslitteraturen. Vad gäller själva definitionen av högt och lågt fanns det en 
motvilja hos vissa informanter att verbalisera vad detta innebar, andra var desto välvilligare att göra 
det och menade att höglitteratur var skriven på ett svårare sätt och ställde svårare frågor, medan 
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ungdomslitteraturen fick stå som motsats till detta. De som ville se en uppluckring av gränserna var 
även de som inte så gärna eller inte alls verbaliserade vad det höga respektive låga innebar, 
måhända för att någon gränsdragning på så sätt inte är aktuell att göra.
   Vad vi däremot tydligare kan uttala oss om är de ideologier och strategier informanterna använder 
sig av. De ideologier som använts är Angs masskulturideologi, ironiska hållning och populismens 
ideologi. Och strategierna som informanterna använde sig av för att handskas med det höga och 
låga var Stallybrass och Whites demoniseringsstrategi, hybridiseringsstrategi och 
inverteringsstrategi. De flesta informanter aktualiserade flera av dessa ideologier och strategier, 
även de som verkar motstridiga, såsom masskulturideologin och populismens ideologi.
   Utifrån ovanstående genomgång är det förstås inte särskilt lätt att ge ett entydigt svar på 
ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet. Men som vi sett så har kanske inte gränserna 
mellan ungdomslitteratur och annan litteratur suddats ut helt och hållet, och knappast heller helt 
kollapsat, som kanske en del inom den postmoderna falangen vill få oss att tro. Men som vi kunnat 
se utifrån intervjuutdragen och även bloggarna så kan vi kanske snarare tala om ett förändrat 
förhållande mellan de två, i alla fall om vi går tillbaka till Hofsten som ju jämförde populärlitteratur 
med ”knark, vin och cigaretter”, då det bland informanterna finns en större öppenhet mot det låga. 
Som Boëthius och Persson påpekade i inledningen så verkar populärlitteraturen och den höga
litteraturen inte längre vara varandra totalt uteslutande. Detta gäller på samma sätt för 
ungdomslitteraturen. Det verkar finnas en mer tillåtande litterär diskurs, även om en del informanter 
visade svårigheter att helt efterfölja dess föreskrifter. Men trots denna tillåtande diskuts finns det 
också en annan betydligt mer begränsande diskurs, nämligen en begränsande åldersdiskurs, en 
diskurs som föreskriver vad den vuxna bör läsa, och i denna ingår inte ungdomslitteratur. Och att 
informanterna, trots en till synes mer tillåtande litterär diskurs, känner sig tvungna att använda 
strategier och ideologier som syftar till att legitimera sin läsning visar på att litteraturens hierarkiska 
princip knappast helt kollapsat, utan är något informanterna, hur tillåtande deras egen ställning än 
är, har att förhålla sig till när de beskriver sin läsning.
   Förutom att det trots detta finns ett förändrat förhållande mellan det höga och låga hos 
informanterna visar de även att det finns en hierarkisering inom populärlitteraturen, där 
kategoriboken anses vara det lägsta av det låga. Detta är en viktig poäng eftersom det vanligtvis 
påpekas att detta förhållande enbart gäller mellan populärlitteraturen och höglitteraturen. Genom att 
uppmärksamma denna aspekt kan vi ge populärlitteraturen, som ofta setts som platt och homogen, 
en fördjupning.
   Vi har kanske inte sett det så framträdande i föreliggande arbete, men möjligtvis skulle vi även 
kunna se en större påverkan mellan ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen i framtiden, på 
samma sätt som vi sett smakprov på i förhållandet mellan högkulturen och populärkulturen, och 
därmed även en större acceptans för ungdomslitteraturen. Och det skulle förmodligen innebära att 
masskulturideologin och demoniseringsstrategin kommer att mista sin relativt starka ställning och 
att populismens ideologi och hybridiseringsstrategin kommer att vinna mark. Men som vi även 
konstaterat så finns det en traditionens tröghet som motverkar denna värdeförskjutning eftersom det 
finns de som gärna behåller rådande förhållande. Men om detta förhållande skulle luckras upp kan 
det även komma att påverka bibliotekspraktiken, där ålderskategoriseringen inte längre kommer att 
vara lika strikt. Detta skulle gagna alla de användare som känner sig begränsade av klassificeringen 
men som ändå inte kan utmana sitt ”läsmod” att tänka sig att ”följa de klistrade nallespåren” in till 
barn- och ungdomsavdelningen på biblioteket för att hitta litteratur de vill läsa.
   Vad gäller resultaten är dessa inte generaliserbara och gäller inte för en större population, vilket 
inte heller var syftet med uppsatsen. Materialet hade förmodligen sett annorlunda ut om urvalet 
gjorts annorlunda, förmodligen inverkar informanternas akademiska utbildning, där en del läst 
litteraturvetenskap, och det faktum att de, i olika utsträckning, är medvetna om förhållandet mellan 
den höga och låga litteraturen. Om informanterna inte haft någon akademisk utbildning och 
medvetenheten om högt och lågt inom litteraturen kanske inte heller funnits, eller i alla fall inte 
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varit lika viktig, hade de förmodligen inte upplevt det som lika problematiskt att medge att de läser 
ungdomslitteratur. Jag hade inte möjlighet att ta informanternas sociokulturella bakgrund i 
beaktande vid urvalet inför denna uppsats, men det hade naturligtvis varit intressant att göra en 
liknande undersökning där informanternas sociokulturella betingelser faktiskt ser annorlunda ut och 
är också något jag redogör för i följande avsnitt där jag ger förslag till fortsatt forskning.

7. Förslag till fortsatt forskning

Under uppsatsarbetets gång har ytterligare aspekter på ämnet framkommit men som inte riktigt har 
rymts inom ramen för denna undersökning. Av tids- och framförallt platsbrist har jag exempelvis 
inte tittat på hur den litterära kanon konstruerats ur ett historiskt perspektiv och hur denna kommit 
att förändrats över tiden. Detta är en slags kontextualisering som vore intressant att ytterligare 
undersöka för att exempelvis kunna se om det vi idag kallar popoulärlitteratur och ”finkultur” under 
andra tider haft en annan status och vad som i så fall bidragit till dess statusförändring. Men denna  
sortens historieskrivning har inte varit aktuell för denna uppsats, där fokus ligger på samtiden.
   En annan möjlig ingång till ämnet är med en större betoning på informanternas sociokulturella 
barkgrund såsom kön, utbildning, ålder och klasstillhörighet, med andra ord en studie i Bourdieus 
anda. Men då skulle förmodligen informanturvalet behöva revideras, eftersom deras sociokulturella 
bakgrunder visade sig vara tämligen likartade och inte var något som jag tog någon särskild hänsyn 
till i urvalsförfarandet. Som jag påpekade ovan hade ett urval där informanterna saknade akademisk 
utbildning, och kanske därmed även en medvetenhet om högt och lågt på det litterära fältet, 
förmodligen gett ett annorlunda resultat än det som framkommit här.
   En ytterligare aspekt som jag inte haft möjlighet att behandla i denna uppsats är bokmarknadens 
och bokkritikernas roll i skapandet och upprätthållandet av distinktionssystem, något som 
naturligtvis spelar stor roll för hur enskilda individers bokkonsumtion ser ut. Här hade även fokus 
kunnat ligga på bibliotekens funktion som på samma sätt som bokmarknaden och bokkritikerna 
genom sin litteraturförmedling kan reproducera och stärka distinktionssystemen på det litterära 
fältet, och hur de genom exempelvis genom klassifikationssystem kan upprätthålla strikta gränser 
mellan oliks sorters litteratur. Jag har berört frågan vid flertalet tillfällen, men inte gjort en 
fördjupning eftersom jag anser att just klassifikationssystemet som ideologiförmedlare är ett 
tämligen välundersökt ämne inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Både studenter och 
forskare har exempelvis studerat klassifikationssystemet utifrån dess normskapande och 
normbevarande karaktär, exempelvis Joacim Hansson i Klassifikation, bibliotek och samhälle: en 
kritisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek, varför jag istället hellre 
velat fokusera på informanterna, de vuxna läsarna, förhållandet mellan högt och lågt och de olika 
ideologier de använder, något som i min uppfattning är ett betydligt mindre utforskat ämne inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Klassifikationssystemet har även lagts mer i bakgrunden
eftersom fokus här har legat på att identifiera själva ideologierna och diskurserna och inte de 
bakomliggande orsakerna till dem, och varför de uppkommit. Men om en sådan studie skulle 
genomföras igen så skulle den kunna berikas teoretiskt med hjälp av exempelvis Michel Foucaults
diskursbegrepp och Antonio Gramscis begrepp ”hegemoni” och ”organiska intellektuella”.
   Det skulle även vara intressant att fördjupa den genusteoretiska diskussionen kring högt och lågt, 
och feminiseringen av populärlitteraturen, som jag fört i denna uppsats och exempelvis tillföra 
analysen vad sociologen Jürgen Habermas kallar borgerlig offentlighet. Detta är en offentlighet som 
delar in samhällssfärerna i två grupper, nämligen den privata och den offentliga, där föga 
förvånande den privata innefattar familjeliv och känslor medan den offentliga som berör aspekter 
som politik, juridik och andra instanser som reglerar samhället. Liknande aspekter som vi såg att 
populärlitteraturen respektive höglitteraturen gavs.
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8. Sammanfattning 

Med en kvalitativ ansats har jag med hjälp av fyra halvstrukturerade intervjuer och material från tre 
bloggar, vilket tillsammans ger tio informanter, undersökt vilka uppfattningar om 
ungdomslitteraturen de ger uttryck för.  Mitt teoretiska perspektiv är influerat av Cultural Studies, 
med dess konstruktionistiska världssyn, där fokus ligger på meningsskapande vilket sker genom en 
kommunikativ förhandlande process och genom sociala relationer, snarare än på individnivå.  Det 
teoretiska ramverket består bland annat av teorier kring högt och lågt inom litteraturen, 
populärkulturella ideologier, olika strategier för att handskas med det höga och låga och 
feminiseringsprocesser i syfte att nedvärdera ungdomslitteraturen. Med brist på 
ungdomslitteraturforskning har jag här gjort en koppling mellan populärlitteratur och 
ungdomslitteratur, och istället använt populärlitteraturforskning, vilket är befogat och relevant 
eftersom de båda litteraturtyperna ofta beskrivs på liknande vis. Stora delar av den behandlade 
ungdomslitteraturen kan tillskrivas populärkulturella drag, speciellt om vi ser till Boëthius indelning 
av populärlitteraturen, där den exempelvis ses som lättläst, schablonartad och stereotyp, alltså 
samma drag som informanterna karakteriserade ungdomslitteraturen med. 
   Informanternas uppfattningar om ungdomslitteraturen innefattar exempelvis, för att tala med 
Persson, den kulturella hierarkiseringens logik, det vill säga förhållandet mellan högt och lågt, både 
på det litterära fältet i stort och även inom själva populärlitteraturen. När informanterna talar om 
högt och lågt använder de sig av Angs populärkulturella ideologier, nämligen masskulturideologin, 
med en kritik av ungdomslitteraturen som ofta ses som stereotyp, den ironiska hållningen, där man 
genom ironi kan höja sig över ungdomslitteraturen och slutligen populismens ideologi, en tillåtande 
anti-ideologi där man tillåts tycka om ungdomslitteratur. Informanterna använder även Stallybrass 
och Whites strategier för att förstärka eller förändra förhållandet mellan högt och lågt, såsom 
demonisering, med en kritik av ungdomslitteraturen och en vilja att behålla gränserna mellan högt 
och lågt, invertering, där man vänder upp-och-ner på principerna och det låga istället ges högst 
anseende, och hybridisering där högt och lågt blandas och ses som lika mycket värda. Dessa olika 
och till synes motstridiga strategier och ideologier kan, som vi sett i uppsatsen, kombineras av en 
och samma individ. 
   Utöver ideologi- och strategianvändande har jag även tittat på den feminiseringsprocess som 
innebär att populärlitteratur tillskrivs feminina egenskaper såsom känslosamhet och irrationalitet, 
och som är ett sätt att ge den ett lägre värde. Detta var en process som informanterna ondgjorde sig 
över, och själva inte använde sig av, utan snarare stötte på från sin omgivning. 
   Utifrån dessa olika aspekter har jag slutligen analyserat ungdomslitteraturens ställning på det 
litterära fältet och framförallt hur förhållandet ser ut till vuxenlitteraturen.
   Informanterna uppvisade komplexa och skiftande uppfattningar om populärlitteraturen, varför det 
också är svårt att ge ett definitivt svar på hur det egentligen förhåller sig med ungdomslitteraturens 
sedd ur en vuxens ögon. Men vad vi kunnat se är att de alla, i skiftande grad, tillskrivit 
ungdomslitteraturen både positiva och negativa egenskaper, men där de positiva omdömena 
överväger. En del av informanterna uttryckte mer explicit kritik än andra, och en del hade snarare en 
mer negativ omgivning att förhålla sig till än att de själva var negativa till litteraturen. De negativa 
egenskaperna visade sig ofta samstämmiga, ungdomslitteraturen ansågs exempelvis lättläst,
lättanalyserad, intrigfokuserad, schabloniserad och stereotyp. Detta är ett sätt att beskriva litteratur 
på som vi även såg teoretiker ansåg signifikativt för vår tid. Att det finns en samstämmighet i 
utsagorna visar att det finns underliggande mekanismer som ger informanterna ett gemensamt 
språk, ett språk de oftast hittar i masskulturideologin. Utöver dessa negativa omdömen av själva 
böckerna gavs en syn där den vuxna ses som alltför gammal för att läsa litteratur avsedd för 
tonåringar, vilket visar på en begränsande åldersdiskurs. Samtidigt gavs ungdomslitteraturen ett 
högt underhållningsvärde och som vuxen tyckte en del av informanterna att man hade mycket att 
lära om ungdomar genom att läsa litteratur avsedd för dem. Att som vuxen läsa ungdomslitteratur 
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sågs även som ett sätt att undvika att fastna i vuxenperspektivet. Det fanns även de som menade att 
skillnaden mellan ungdomar och vuxna inte var så stor utan att böckernas tema, vare sig de var 
riktade till vuxna eller barn var universella. En del informanter ondgjorde sig över bibliotekens 
strikta klassificering och förespråkade istället en annorlunda och mindre exkluderande 
klassificering. Det fanns även de som förespråkade en total uppluckring av gränser mellan 
ungdomslitteratur och vuxenlitteratur, och istället ville tala om cross over-litteratur eller
”allålderslitteratur”, där ungdomslitteraturen följaktligen ses som att den har något att säga alla. Att 
sådana hållningar finns ute bland bibliotekens användare är förstås viktigt att förmedla till alla 
bibliotekarier och jag hoppas därmed att jag med denna uppsats kunnat ge ämnet vuxna läsare av 
ungdomslitteratur en fördjupning och kunnat tillföra ytterligare aspekter till ämnet, aspekter som 
kan vara bibliotekarier behjälpliga i deras möte med användare. Förutom att tillföra en fördjupning
av ämnet vuxna som läser ungdomslitteratur hoppas jag även att denna studie kan bidra till vad
Hansson kallar ”reflekterande praktiker”184, som för bibliotekariers del innebär ökad reflektion och 
en ökad medvetenhet om de underliggande budskap som den dagliga praktiken faktiskt innebär. 
Informanternas kritiska röster om klassifikationen av ungdomslitteratur gör även ämnet relevant 
inom det akademiska fältet, inom själva biblioteks- och informationsvetenskapen, framförallt inom 
forskningen i kunskapsorganisation. Hansson menar att man inom detta fält negligerat 
klassifikationssystemets sociala sammanhang, och snarare fokuserat på dess praktiska aspekter, och 
att man sett på systemet som neutral och återspeglande ett givet ”kunskapsuniversum”.185 Men 
genom att bryta detta mönster kan vi få en fördjupad bild av det komplexa förhållandet mellan ett 
klassifikationssystem och den sociala kontext inom vilken den är skapad. Genom att se att det finns 
en begränsande åldersdisksurs i samhället i stort kan vi även se att ett användande av detta 
klassifikationssystem innebär att biblioteken reproducerar samma begränsande åldersdiskurs. 

                                               
184 Hansson, Joacim 1999, s. 246ff.
185 Ibid., s. 245ff.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrund:

Ålder
Sysselsättning
Utbildning

Läsvanor:

Hur mycket skönlitteratur läser du uppskattningsvis?
Vilken sorts litteratur läser du? Särskilda författare eller genrer?
Finns det någon sorts litteratur du inte skulle kunna tänka dig att läsa? Särskilda författare eller 
genrer?
Vad är det du söker/är ute efter när du läser?
Hur skulle du karkterisera en bra bok?
Har du någon favoritbok/-böcker?

Ungdomslitteraturen:

Berätta hur det kom sig att du började läsa ungdomslitteratur?
Vilken sorts ungdomslitteratur läser du? Särskilda genrer eller författare?
Finns det någon sorts ungdomslitteratur som du inte skulle kunna tänka dig att läsa? Särskilda 
genrer eller författare?
Vad är det som får dig att fortsätta läsa ungdomslitteratur?
Beskriv vad det är du tycker är bra med ungdomslitteraturen?
Beskriv vad du tycker är mindre bra eller dåligt med ungdomslitteraturen?
Skiljer sig ungdomslitteraturen från annan sorts litteratur du läser?
Får du några reaktioner från omgivningen för att du läser ungdomslitteratur? Vad säger de i så fall?
Diskuterar du ungdomslitteratur med andra? I så fall vem/vilka? Vad brukar ni diskutera?
Har du börjat läsa mer/mindre/annan litteratur sedan du började läsa ungdomslitteratur?
Vad tycker du att man som vuxen har för behållning av att läsa ungdomslitteratur?
Kan du känna igen dig själv eller din omgivning i ungdomslitteraturen?
Har ungdomslitteraturen något/några budskap?
Ger ungdomslitteraturen dig möjlighet att tolka det som händer i berättelsen?
Om du skulle kritisera ungdomslitteraturen, vad skulle du ta upp?
Vad har du fått ut av att läsa ungdomslitteratur? Beskriv ungdomslitteraturens betydelse för dig.

Är det något du vill tillägga eller vidareutveckla?


