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Abstract:    Using a discourse analytical approach this thesis examines a      
       selection of user reviews concerning Stephenie Meyer’s Young  Adult  
       Novel Twilight, published at LibraryThing 2009-07-01 – 2010-12-31.  
       The aim of the study is to identify and shed light upon the conceptions 
       relating to target audiences distinguishable in the reviews and to    
       discuss the possible consequences of categorizing fiction by age of the 
       intended reader. In order to accomplish this, the study examines the   
       conveyed images of  Young Adult fiction and grown ups’ reading of  
       Twilight. 
 
       The thesis concludes that several discourses regarding Young Adult   
       fiction are distinguishable in the material; some of which concern level, 
       quality, and writing style, others thematic and content-       
       based aspects, while one concerns  fiction aimed specifically at    
       girls. The thesis also concludes that grown ups’ reading of Twilight is  
       sometimes portrayed as normal and sometimes as abnormal, and that  
       some aspects of the book are made out to be problematic for an older  
       audience while other aspects are made out to be less so.        
       Furthermore the results suggest that discourses which associate a    
       certain kind of content  with a certain target group might have a    
       restricting effect upon potential readers.      
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       läsvanor, diskursanalys   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ...................................................................................................... s.3 
    1.1 Problemformulering ............................................................................... s.3 
    1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................... s.4 
    1.3 Avgränsningar och definitioner .............................................................. s.4 
    1.4 Vad är LibraryThing? ............................................................................. s.5 
    1.5 Disposition .............................................................................................. s.5 
2. Litteratur och tidigare forskning .............................................................. s.7   
    2.1 Crossover, allålderslitteratur, ungdomsböcker ....................................... s.7 
    2.2 Vuxna som läser barn- och ungdomslitteratur ........................................ s.8    
    2.3 Twilight ................................................................................................... s.10    
3. Diskursanalys som teori och metod .......................................................... s.13 
    3.1 Utgångspunkter ....................................................................................... s.13 
    3.2 Begreppsanvändning i uppsatsen ........................................................... s.14  
    3.3 Tillvägagångssätt i tidigare studier ......................................................... s.15 
    3.4 Tillvägagångssätt i den här uppsatsen .................................................... s.16 
          3.4.1 Tillvägagångssätt vid analys med avseende på frågeställning 1 ... s.16 
          3.4.2 Tillvägagångssätt vid analys med avseende på frågeställning 2 ... s.16 
4. Material och urval ...................................................................................... s.18 
5. Analys .......................................................................................................... s.21 
    5.1 Analys med avseende på frågeställning 1............................................... s.21 
         5.1.1 Stil, nivå, kvalitet ............................................................................ s.21 
         5.1.2 Innehåll och teman ......................................................................... s.24 
         5.1.3 Läsning som lämpar sig för flickor ................................................ s.27  
    5.2 Analys med avseende på frågeställning 2............................................... s.29 
         5.2.1 Fel målgrupp ................................................................................... s.29 
         5.2.2 Fel åldersgrupp, inte tonåring, inte tonårsflicka ............................. s.30 
         5.2.3 Män och kvinnor ............................................................................. s.32 
         5.2.4 Inre tonåring, inre tonårsflicka ....................................................... s.33 
         5.2.5 Alla åldrar ....................................................................................... s.34 
         5.2.6 Återknytning till frågeställning 1 ................................................... s.35 
6. Slutsatser ..................................................................................................... s.38 
    6.1 Slutsatser gällande frågeställning 1 ........................................................ s.38 
    6.2 Slutsatser gällande frågeställning 2 ........................................................ s.39 
7. Slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning ..................................... s.40 
8. Sammanfattning ......................................................................................... s.43 
9. Käll- och litteraturförteckning .................................................................. s.45 
    9.1 Tryckta källor ......................................................................................... s.45 
    9.2 Primärkällor ............................................................................................ s.46 
          9.2.1 Användarrecensioner från LibraryThing  ...................................... s.46 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Inledning  
 
”Nej, egentligen förstår jag mig inte på uppdelningen i barnböcker och vuxenböcker.”1 
Så inleder litteraturskribenten Lotta Olsson en kort men tankeväckande krönika om 
ålderskategorier och skönlitteratur i Dagens Nyheter, 2011-03-20. Olsson tycker sig 
under senare tid ha sett en utveckling där ”alltfler vuxna börjat snegla neråt 
barnbokshyllorna.”2 Denna utveckling sätts i krönikan i samband med fenomen som J.K 
Rowlings Harry Potter-böcker och Stephenie Meyers vampyrromantiska Twilight-serie 
– böcker som fått stor genomslagskraft hos både barn och vuxna – och Olsson betraktar 
föreställningen att läsare efter en viss ålder skulle övergå till att enbart läsa så kallad 
vuxenlitteratur som en konvention som är på väg att försvinna.3  
 
Enligt klassifikationssystemet SAB, som i skrivande stund fortfarande är det system 
som generellt används ute på svenska folkbibliotek, utgör den tänkta läsargruppens 
ålder en indelningsgrund för skönlitteratur. Böcker för yngre barn, mellanåldersbarn, 
ungdomsböcker, och vuxenböcker blir här fyra olika kategorier. Detta är någonting som 
vanligen också avspeglas i bibliotekens hylluppställningar där de fyra kategorierna för 
det mesta är fysiskt separerade från varandra. De praktiska fördelarna med denna typ av 
uppdelning är lätta att inse – tanken på ett litet barn som måste leta efter bilderböcker på 
måfå mellan tunga vuxenromaner därför att ingen adekvat åldersindelning finns blir 
exempelvis absurd. Samtidigt väcker Lotta Olssons krönika frågan om det alltid är 
möjligt att göra rättvisande indelningar baserade på antaganden om läsarens ålder. En 
annan fråga som väcks är hur den befintliga åldersindelningen inverkar på läsare som 
tillhör så att säga ”fel” ålderskategori i förhållande till en given bok.  
 
I en biblioteks- och informationsvetenskaplig magisteruppsats - Vuxnas läsning av 
ungdomslitteratur: En påse med godis, en trettioårskris eller som vilken litteratur som 
helst? - från 2010 gör Ulrika Nilsson en kvalitativ studie av vuxna läsare som på sin 
fritid väljer att läsa ungdomsböcker. I studien framkommer kritiska synpunkter på 
bibliotekets ålderklassifikation som av en del informanter upplevs som alltför snäv.4 
Dessutom uppger flera av de ungdomsboksläsande informanterna att deras litterära 
preferenser ifrågasätts av omgivningen,5 och en åsikt som förs fram är att andra vuxna 
inte öppet skulle våga låna böcker avsedda för yngre barn.6 Nilsson menar att 
biblioteken genom sitt sätt att klassificera böcker reproducerar en begränsande 
åldersdiskurs,7 och i ljuset av detta framstår frågor om åldersindelning och målgrupper 
som någonting som bibliotekarier mer medvetet måste förhålla sig till.  
 
1.1 Problemformulering 
 
Nilssons studie undantagen ger läsares förhållande till skönlitterär åldersindelning samt 
till de olika litterära kategorier som baserar sig på en sådan åldersindelning intryck av 
att vara ett relativt outforskat ämnesområde. Samtidigt tyder Nilssons studie på att 
                                                 
1 Olsson 2011-03-20, s.18.  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Nilsson 2010, s.63. 
5 Ibid., s. 34f. 
6 Ibid., s. 51. 
7 Ibid., s 63. 
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bibliotekens sätt att åldersindela skönlitteratur inte alltid upplevs som tillfredsställande 
av alla läsargrupper – i det konkreta fallet inte av vuxna läsare av ungdomslitteratur. En 
yrkesutövande bibliotekarie får genom sin befogenhet att klassificera och kategorisera 
litteratur ett visst ansvar för hur olika böcker kommer att uppfattas, och kunskap kring 
hur läsare betraktar olika skönlitterära ålderskategorier och påverkas av åldersindelning 
torde här vara relevant. Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
användarperspektiv blir fortsatta studier kring dessa frågor således motiverade att 
genomföra.  
 
Jag menar vidare att det i detta sammanhang kan vara givande att utgå från böcker som i 
någon mån överskrider bibliotekens åldersklassificering, exempelvis genom att formellt 
vara rubricerade som barn- eller ungdomslitteratur men i praktiken slå an hos flera 
åldersgrupper, för att studera hur dessa böcker uppfattas av vuxna läsare.     
 
I den här studien har jag valt att utgå från Stephenie Meyers Twilight-serie som formellt 
klassificeras som ungdomslitteratur men som av litteraturvetaren Maria Nikolajeva 
beskrivits som ett åldersmässigt crossover-fenomen.8 och som inledningsvis även av 
Lotta Olsson karakteriserades som allåldersböcker.9 Någonting som vidare influerat 
valet av Twilight som exemplifierande utgångspunkt är den livliga debatt som dessa 
böcker varit föremål för i svensk dagspress, och som analyseras av Anna Hultman i den 
litteraturvetenskapliga kandidatuppsatsen Hatad eller hyllad – tyckande om Twilight: En 
studie av den svenska dagspressens reception av Stephenie Meyers Twilightböcker. Till 
skillnad från Hultmans studie inriktar sig min uppsats på vanliga, i bemärkelsen icke-
officiella, människors åsikter och läsning och de både uppsatserna kan därför 
förhoppningsvis utgöra ett komplement till varandra. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Min uppsats tar sin utgångspunkt i de användarrecensioner av Stephenie Meyers 
Twilight som finns publicerade på LibraryThing. Uppsatsens syfte är att, utifrån 
materialet, identifiera och belysa de målgruppsföreställningar som framträder, samt att 
utifrån dessa resonera kring konsekvenser av skönlitterär åldersindelning. För att uppnå 
detta ändamål har jag valt ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt, och de frågeställningar 
som jag vill fokusera på är följande:  
                    

• Vilka diskurser relaterade till ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för 
ungdomar kan urskiljas i materialet?  

• Vilka sätt att se på icke-ungdomars Twilight-läsning kommer till uttryck i 
materialet, och vilka egenskaper hos Twilight-böckerna framställs som svåra 
respektive lätta för äldre läsare att ta till sig?   

 
1.3 Avgränsningar och definitioner 
 
Det material som ligger till grund för analysen har avgränsats med hjälp av 
datumintervall och språk, och omfattar engelskspråkiga recensioner publicerade mellan 
2009-07-01 och 2010-12-31. Anledningen till att endast engelskspråkiga recensioner 
                                                 
8 Nikolajeva 2011, s.3. 
9 Olsson 2011-03-20, s. 18 
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inkluderats är att engelska är det i särklass vanligaste recensentspråket och att de 
svenskspråkiga recensionerna därför inte utgör ett tillräckligt stort underlag.   
 
I den här uppsatsen har jag vidare valt att inte utgå från några förutbestämda 
definitioner av vare sig ungdomar eller ungdomsböcker som kategori. Jag har istället 
utgått från de konkreta utsagorna i materialet och undersökt den bild som förmedlas 
genom dessa.  
 
Mina frågeställningar kompliceras i någon mån av att Twilight-böckerna ofta utmålas 
som flickböcker med en i huvudsak kvinnlig läsekrets. Jag har emellertid valt att inte 
lyfta fram genusaspekten i en separat frågeställning utan betraktar här läsning som 
lämpar sig för flickor som en underkategori till läsning som lämpar sig för ungdomar. I 
materialet framkommande synsätt på mäns respektive kvinnors Twilight-läsning har jag 
betraktat som underkategorier till icke-ungdomars Twilight-läsning.   
 
1.4 Vad är LibraryThing? 
LibraryThing beskriver sig självt som ”en webbplats för alla bokälskare och alla som 
vill katalogisera sina böcker”.10 Denna webbtjänst, grundad av webbdesignern Tim 
Spalding 2005, var ursprungligen ett verktyg med vars hjälp privatpersoner kunde 
katalogisera sina böcker online. Webbplatsen kom emellertid snabbt att utvecklas till ett 
mer omfattande socialt nätverk med flera tilläggsfunktioner vilka bland annat gör det 
möjligt för användare att recensera och diskutera böcker samt att ta del av andra 
användares bokkataloger.  I augusti 2010 hade LibraryThing över en miljon användare, 
och i systemet ingick då över femtiofyra miljoner katalogiserade böcker samt över en 
miljon recensioner.11     

1.5 Disposition 
 
Uppsatsens första kapitel inleds med en ämnesbeskrivande introduktion och 
problemformulering. Därefter presenteras syfte och frågeställningar samt tillhörande 
avgränsningar och begreppsförklaringar. Slutligen görs en kortfattad presentation av 
webbplatsen LibraryThing.  
 
Uppsatsens andra kapitel går igenom litteratur och tidigare forskning. Här behandlas 
först crossover- allålders- och ungdomsböcker som fenomen. Därefter behandlas vuxnas 
läsning av barn- och ungdomslitteratur, och slutligen behandlas forskning som specifikt 
rör Twilight.  
 
Uppsatsens tredje kapitel går igenom de teoretiska utgångspunkter och begrepp som 
ligger till grund för uppsatsen samt redogör för hur de teoretiska begreppen konkret 
använts i analysen. Vidare redovisas analysens tillvägagångssätt.  
 
I uppsatsens fjärde kapitel redovisas urvalsförfarandet. 
 

                                                 
10 LibraryThing, http://se.librarything.com/tour/ 
11 Johnson 2010, s. 220 f. 
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I uppsatsens femte kapitel analyseras materialet. Analysen är uppdelad i två 
underavsnitt som syftar till att besvara varsin frågeställning. I slutet av det andra 
underavsnittet görs ett försök att knyta ihop de båda frågeställningarna 
 
I uppsatsens sjätte kapitel redovisas de slutsatser som dragits i uppsatsen. I det sjunde 
kapitlet diskuteras uppsatsen i förhållande till tidigare forskning. Här berörs även 
metodens samt materialets begränsningar, och förslag på fortsatt forskning ges. I det 
åttonde kapitlet görs slutligen en sammanfattning av uppsatsen. 



7 
 

 
2. Litteratur och tidigare forskning 
 
I det här kapitlet presenterar jag först litteratur och tidigare forskning som mer allmänt 
berör fenomenen crossoverlitteratur, allålderslitteratur, och ungdomsböcker. Därefter tar 
jag upp studier som behandlar vuxnas läsning av barn- och ungdomslitteratur utifrån 
konkreta läsarundersökningar. Slutligen tar jag även upp forskning som mer specifikt 
berör Stephenie Meyers Twilight-serie.  
 
2.1 Crossover, allålderslitteratur, ungdomsböcker  
 
I Crossover fiction: global and historical perspectives använder Sandra Beckett termen 
”crossover literature” för att beteckna böcker som på olika sätt överskrider de gränser 
som åldersbaserade indelningsprinciper ställer upp. Termen omfattar följaktligen såväl 
sådana böcker som formellt lanserats för barn men som sedan kommit att läsas och 
uppskattas också av vuxna, som böcker som formellt lanserats för vuxna men som 
sedan kommit att läsas och uppskattas också av barn. Exempel på det senare är bland 
annat klassiker som Robinson Crusoe, De tre musketörerna, och Oliver Twist. Beckett 
menar emellertid att det är vanligare att crossover-etiketten används om böcker som 
korsar åldersbarriären åt andra hållet, det vill säga om barnböcker som tilltalar vuxna, 
och detta är någonting som främst sätts i samband med Harry Potter-böckernas 
framgång hos en äldre publik. Att böcker medvetet lanseras som crossover-litteratur 
förekommer också, men Beckett hävdar att dessa fortfarande svarar mot en relativt liten 
andel av de böcker som i praktiken läses av flera åldersgrupper.12 
 
Crossover-litteraturen har under senare år fått en stor massmedial uppmärksamhet.13 
Beckett anser dock att fenomenet är långtifrån nytt, och spårar dess rötter tillbaka till 
äldre tiders muntliga berättartradition. Myter och sagor vände sig inte ursprungligen till 
förutbestämda åldersgrupper, och Beckett menar att denna typ av episka stoff även i 
moderna tider används av författare som vill nå ut till både barn och vuxna.14   
 
Det är vidare vanligt att den typ av crossover-litteratur som formellt vänder sig till barn 
men som också uppskattas av vuxna utmärks av gränsöverskridande egenskaper i mer 
än ett avseende. De tenderar ofta att vara i någon mån språkligt eller innehållsmässigt 
experimentella, och kan exempelvis innehålla drag av metafiktion, komplicerade 
berättarperspektiv, eller blanda flera olika genrer. Just Twilight anförs här som ett 
exempel på det sistnämnda. Även J.K Rowling anses med sina Harry Potter-böcker ha 
brutit mot flera av den traditionella barnbokens konventioner. Detta gäller här dels 
böckernas osedvanliga längd och omfång, dels deras innehåll vilket beskrivs som, för 
barnböcker, förhållandevis mörkt.15 
 
I avhandlingen Litteraere grenseoverskridelser: Når grensene mellom barne- og 
voksenlitteraturen viskes ut använder Åse Marie Ommundsen termen allålderslitteratur 
(norska all-alder-litteratur). Ommundsen definierar allålderslitteratur som en litteratur 
                                                 
12 Beckett 2009, s. 4 ff. 
13 Ibid., s. 14.  
14 Ibid., s. 4. 
15 Ibid., s. 159 f.  
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som vänder sig till barnläsare och vuxna läsare samtidigt, och inte till den ena gruppen 
på bekostnad av den andra. Sådana texter, menar Ommundsen, har en dubbel adressat 
där läsarpositioner för både barn och vuxna finns inskrivna i texten.16 ”Hvis det skal 
kunne kalles all-alder-litteratur, må det vaere innskrevet leserposisjoner både 
barneleseren og voksenleseren kan gå inn i.”17 Vidare menar Ommundsen att alla 
böcker som officiellt går under beteckningen allålderslitteratur inte är någon 
allålderslitteratur i egentlig mening, då de ofta nonchalerar barnläsaren på bekostnad av 
den vuxne.18   
 
I avhandlingen hävdar Ommundsen att gränsen mellan norsk barn- och vuxenlitteratur 
under senare år har blivit mindre skarp, någonting som förklaras med att norska 
barnböcker blivit mer komplexa.19 I en kritisk recension av denna avhandling framhåller 
dock Maria Nikolajeva att komplexitet inte behöver vara ett utmärkande drag för 
allålderslitteratur, och här anförs Twilight som ett exempel på en bok som blivit ett 
crossoverfenomen trots relativ enkelhet.20    
 
Både Ommundsen och Beckett ställer böcker för ungdomar något vid sidan av 
diskussionen om crossover- respektive allålderslitteratur. Beckett skriver att crossover  
”isn’t an older teenage novel but rather a book which appeals to children and adults 
alike.”21 Ommundsen menar att ungdomsböcker naturligt blir en form av 
gränslandslitteratur därför att ungdomstiden i sig är en gränslandsfas. Ungdomsböcker 
saknar dock vanligen den dubbla adressat eller textinterna vuxenmedläsare som 
kännetecknar allåldersböcker.22  
 
I Ungdomslitteraturen: Historik, kommentarer, texturval använder litteraturvetaren Lars 
Furuland termen ungdomsbok för att beteckna böcker, företrädelsevis prosaverk, som 
specifikt utges och marknadsförs för ungdomar. Furuland menar vidare att 
ungdomsböcker är anpassade till ”unga läsares intellektuella och kunskapsmässiga 
förutsättningar”23, och som en följd av detta befinner sig ungdomsböckernas 
huvudpersoner vanligen i den tänkta läsarens ålder.24    
 
2.2 Vuxna som läser barn- och ungdomslitteratur 
 
Jag har funnit förhållandevis få läsarorienterade studier som behandlar vuxnas läsning 
av barn- och ungdomslitteratur. Tre sådana som varit av intresse för min egen uppsats är 
dock Ulrika Nilssons magisteruppsats Vuxnas läsning av ungdomslitteratur. En påse 
med godis, en trettioårskris, eller som vilken litteratur som helst, från 2010, Therese 
Linds magisteruppsats Från underhållning till motstånd: Om kvinnors läsning av Harry 
Potter-böckerna från 2009, samt amerikanen Kelly Overtons masterspaper The 
experiences of adult readers of young adult fiction från 2003.   

                                                 
16 Ommundsen 2010, s. 66. 
17 Ibid., s. 85.  
18 Ibid. 
19 Nikolajeva 2011, s.1 
20 Ibid., s. 1 ff.  
21 Beckett 2009, s. 5. 
22 Ommundsen., s. 141 f.  
23 Furuland 1994, s. 15. 
24 Ibid. 
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Nilssons uppsats utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv25 och bygger på material 
från fyra intervjuer och tre bloggar där vuxna skriver om ungdomsböcker.26 Nilssons 
informanter gav ingen entydig bild av ungdomslitteratur, och genren tillskrevs både 
goda och mindre goda egenskaper. Till de negativa föreställningarna hörde bland annat 
att ungdomslitteratur skulle vara ”lättanalyserad, intrigfokuserad, schabloniserad och 
stereotyp”.27 Även lättlästhet placerar Nilsson här in bland de negativa egenskaperna. 
Till de positiva föreställningarna hörde att böcker för ungdomar skulle ha ett högt 
underhållningsvärde. Andra synsätt som framkom i studien var att skillnaden mellan 
ungdomslitteratur och vuxenlitteratur egentligen inte skulle vara särskilt stor, samt att 
böckernas teman hade en allmängiltighet som gjorde att de passade för både barn och 
vuxna.28  
 
Att som vuxen läsa ungdomsböcker kunde vidare ses som ett sätt att ”undvika att fastna 
i vuxenperspektivet”,29 och ytterligare informanter ansåg att man genom att läsa böcker 
för ungdomar dessutom kunde lära sig mycket om denna åldersgrupp.30 Det förekom 
också att informanterna upplevde denna typ av läsning som nostalgisk, och i detta 
sammanhang anfördes just Twilight som exempel.31 Flera av informanterna i Nilssons 
studie upplevde dessutom att omgivningen ibland betraktade deras läsvanor som 
underliga, och att de därför blev tvungna att förklara och motivera varför de som vuxna 
läste ungdomsböcker, vilket Nilsson sätter i samband med ungdomsbokens lägre status i 
samhället.32 Detta tycks i vissa fall ha varit ett dubbelt bekymmer för de manliga 
informanterna, som inte enbart avvikit från det förväntade genom att bryta mot 
åldersmässiga konventioner utan också mot könsrollsmässiga sådana, och Nilsson talar 
här om en feminisering av ungdomsboken. 33 Slutligen framkommer i Nilssons studie en 
kritisk syn på bibliotekens åldersklassificering och sättet att dela in böcker i antingen 
ungdoms- eller vuxenböcker, vilket i många fall upplevdes som alltför begränsande. 
Flera informanter föredrog istället mer inkluderande begrepp som allålderslitteratur eller 
crossover.34       
 
Therese Lind utforskar med hjälp av kvalitativa intervjuer sex kvinnors läsning av 
Harry Potter-böckerna. Studien har ett starkt fokus på den genusbild som förmedlas i 
dessa böcker och hur informanterna förhåller sig till denna, vilket gör att vissa delar av 
Linds uppsats blir mindre användbara i min egen studie. Dock framkommer att 
informanterna anser att böckerna om Harry Potter blir mer vuxna mot slutet av serien då 
boken också blir tematiskt mörkare,35 vilket bland annat överensstämmer med vad 
Beckett i föregående avsnitt skriver.36 Linds informanter menar vidare att böckerna inte 
enbart handlar om barn och ungdomar utan även om vuxna karaktärer samt om hur 

                                                 
25 Nilsson 2010, s. 4. 
26 Ibid., s. 25. 
27 Ibid., s. 62. 
28 Ibid., s. 62 f. 
29 Ibid., s. 63. 
30 Ibid., s. 62 f. 
31 Ibid., s. 48. 
32 Ibid., s. 34 ff. 
33 Ibid., s. 37. 
34 Ibid, s.63. 
35 Lind 2009., s. 33. 
36 Beckett 2009, s. 159 f. 
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samhället i trollkarlsvärlden är uppbyggt, och detta är någonting som sätts i samband 
med att även vuxna tilltalas av bokserien.37 Att som vuxen läsa Harry Potter beskrivs 
också som ett sätt att bli påmind om hur det var att vara tonåring samt påstås kunna 
”sätta igång känslan av att vara ung hos många vuxna”.38  I detta finns möjligen en 
likhet med Nilssons studie där respondenter beskrev läsning av bland annat Twilight 
som nostalgisk.39 Å andra sidan framställs Harry Potter-böckernas lättlästa språk i 
Linds uppsats som en egenskap som respondenterna uppskattar,40 medan lättlästhet i 
Nilssons uppsats framställs som en hos ungdomsböcker negativ egenskap.41 
 
Kelly Overton har utfört två fokusgruppsundersökningar med sammanlagt 16 vuxna 
informanter som uppskattar att läsa ungdomslitteratur. 42 I denna studie upplevde 
informanter att läsandet av ungdomsböcker ledde till självreflektion och gav dem en 
ökad förståelse både för sig själva som yngre och ungdomar de mötte. Att som vuxen 
identifiera sig med de yngre huvudpersonerna utgjorde här inget problem. Vidare 
tilltalades läsarna av teman i böckerna som de ansåg vara klassiska eller allmängiltiga,43 
vilket överensstämmer med vad några av informanterna i Nilssons studie ansåg.44 
Fantasy var ett tema som i vissa fall uppskattades. Emellertid framkom att informanter 
även kunde uppskatta realistiska skildringar av ungdomars vardagsliv. I likhet med 
informanterna i Linds studie och till skillnad från informanter i Nilssons studie 
upplevde Overtons informanter lättlästhet som någonting positivt. Att 
ungdomsböckerna var lätta att komma in i och gick fort att ta sig igenom gav här 
informanterna en känsla av tillfredsställelse.45 Till yttermera visso var frånvaron av 
skildrandet av sexuella relationer någonting som flera vuxna informanter upplevde som 
positivt.46  
 
2.3 Twilight 
 
Stephenie Meyers Twilight-serie består i sin helhet av de fyra delarna Twilight (2005), 
New moon (2006), Eclipse (2007), och Breaking dawn (2008).47 Den stora mediala 
uppmärksamheten till trots är böckerna fortfarande relativt oomskrivna i den 
akademiska världen. Ett tiotal svenska uppsatser på kandidatnivå, samtliga tillkomna 
under 2010 och 2011, behandlar ämnet. Majoriteten av dessa är dock skrivna ur ett 
litteraturvetenskapligt perspektiv och fokuserar huvudsakligen textuella och 
intertextuella aspekter. Inom ramen för den här uppsatsen har jag valt att inte närmare 
studera uppsatser som behandlar exempelvis narration eller böckernas förhållande till 
den traditionella vampyrgenren, då jag bedömer att dessa har relativt få 
beröringspunkter med mina egna frågeställningar. Av samma anledning har jag även 
valt bort uppsatser som behandlar könsroller och genus på ett inomtextligt plan.  
 
                                                 
37 Lind 2009., s. 34, s. 53. 
38 Lind 2009., s.38. 
39 Nilsson 2010, s. 48. 
40 Lind 2009, s. 40. 
41 Nilsson 2010, s. 62. 
42 Overton 2003, s. 20. 
43 Ibid., s. 40 ff.  
44 Nilsson 2010, s. 62 f. 
45 Overton 2003, s. 40 ff. 
46 Ibid., s. 27. 
47 Hultman 2011, s.1. 
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I en biblioteks- och informationsvetenskaplig kandidatuppsats - Fankultur på bibliotek 
– ett redskap för delaktighet - från 2010 behandlar Josefin Skoglund Twilight-
fenomenet som ett exempel på fankultur och studerar hur bibliotek via sådan kan nå ut 
till användare. Men då Skoglund huvudsakligen förbinder fankultur med ungdomar48 
har jag valt att inte heller fördjupa mig i denna uppsats. Den enda svenska studie jag har 
valt att lyfta fram är därför kandidatuppsatsen Hatad eller hyllad – tyckande om 
Twilight: En studie av den svenska dagspressens reception av Stephenie Meyers 
Twilightböcker från 2011 där Anna Hultman analyserar Twilight-böckernas reception i 
svensk dagspress.  
 
Även internationellt ger forskningen kring Twilight-böckerna vid en ytligare översikt 
intryck av att vara av begränsat intresse för min egen uppsats. Jag har dock funnit två 
studier som jag bedömt vara av relevans. Den första är Anne Helen Petersens artikel 
”That teenage feeling: Twilight, fantasy and feminist readers.” 49  vilken studerar 
kvinnliga femnisters Twilight-läsning. Den andra är Abigail Relues masterspaper The 
Harry Potter effect: Understanding the crossover appeal of best-selling young adult 
literature från 2009 i vilket Twilight-serien behandlas tillsammans med J K Rowlings 
Harry Potter-böcker och Phillip Pullmans His dark material. Relue beaktar härvidlag 
både inom- och utomtextliga faktorer.  
  
I Hatad eller hyllad konstaterar Hultman inledningsvis att Twilight-böckerna 
”innehåller en blandning av romantik, vampyrer och spänning”50 – tre ingredienser som 
är behäftade med låg litterär status. Trots detta har de nyssnämnda komponenterna visat 
sig populära bland läsare, och Twilight-böckerna har genom sina stora framgångar rönt 
mycket uppmärksamhet. Hultman menar vidare att böckerna i svenska dagstidningar 
getts en stark kvinnlig kodning, och att hängivna tonårsflickor framställs som den 
huvudsakliga läsargruppen, även om det också framkommer att vuxna kvinnor 
uppskattat boken.51   
 
Två teman som framträder i de analyserade artiklarna är språk och könsroller. Att 
böckerna har ett dåligt språk blir, enligt Hultman, någonting som framställs som en 
given sanning och som artikelförfattarna förhåller sig till vare sig de är positivt eller 
negativt inställda till böckerna i övrigt. På ett liknande sätt utmålas könsrollerna 
samstämmigt som opassande konservativa.52 En närbesläktad diskussion som förs är 
den om huruvida böckerna kan anses vara skadlig läsning för unga flickor eller ej, och 
här finns två huvudsakliga synsätt. Antingen ses alla former av medryckande och 
uppslukande läsning som god läsning, eller också menar man att unga istället borde läsa 
en annan, mer kvalitativt högtstående, litteratur med såväl ett bättre språk som 
lämpligare förebilder. I det senare fallet framställs de unga läsarna som okritiska och 
lättpåverkade.53 Att även vuxna läsare uppskattat boken utmålas i någon artikel 
dessutom som provocerande.54  
 
                                                 
48 Skoglund 2010, s.1. 
49 Petersen 2011. That teenage feeling: Twilight, fantasy and feminist reader. . Feminist Media Studies. 
First published on 11 April 2011 (iFirst)   
50 Hultman 2011, s. 3. 
51 Ibid., s. 3 f. 
52 Ibid., s.18 ff. 
53 Ibid., s. 20 ff. 
54 Ibid., s.16. 
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I uppsatsen ställer Hultman slutligen Twilight-böckernas mottagande mot en kontext av 
historisk flickboksreception, och här betonas framförallt de språkliga aspekterna. 
Flickböcker har historiskt sett förknippats med ”ytligt” och ”pratigt” språk, någonting 
som Hultman menar går igen i receptionen av Twilight-böckerna.55  
 
Petersens studie bygger på information från uppskattningsvis 30 vuxna kvinnor som 
samtidigt var Twilight-läsare och självdefinierade feminister, men med olika bakgrund. 
Dessa informanter var inte fans i ordets extremare bemärkelse utan mer alldagliga läsare 
som uppskattade vissa delar av böckerna men ogillade andra. 56  Petersen konstaterar att 
det som främst tilltalade dessa informanter var romantiken och kärlekshistorien. 
Informanterna var här inte främst intresserade av den manlige huvudpersonen, Edward, 
som sådan, utan tilltalades av den hängivna uppvaktning de menade att han 
representerade, och detta förbands även med upplevelsen av att få känna sig särskilt 
utvald. Petersen beskriver vidare informanternas läsning av Twilight som känslomässig, 
uppslukande och absorberande och sätter detta i samband med ett slags emotionellt 
återvändande till tonårstiden. Petersens informanter upplevde emellertid inte läsandet av 
Twilight som oproblematiskt. Många var tvärtom mycket ambivalenta, i synnerhet till 
patriarkala och reaktionära tendenser i böckerna, och flera var också inledningsvis 
skeptiska till att börja läsa dem.  Dessutom förekom att informanterna upplevde att 
omgivningen förlöjligade deras läsning. 57      
 
Relue menar att såväl Twilight-serien, som Harry Potter-böckerna, och Pullmans 
böcker i stor utsträckning läses av vuxna och hävdar vidare att det inte är någon slump 
att samtliga dessa verk innehåller fantasyelement. Dessa fantasyinslag betraktar Relue 
som ett sätt för vuxna att fly undan vardagslivet. Vidare menar Relue att dessa böcker 
innehåller många drag som är bekanta för vuxna läsare. Här rör det sig dels om att 
kunna känna igen sig i de unga huvudpersonerna och bli påmind om sin egen ungdom, 
dels om att kunna känna igen litterära drag hos böckerna och relatera dessa till en större 
litterär tradition. Gällande Twilight-serien påtalas här särskilt böckernas koppling till 
vampyrgenren i stort.58   
 
Relue berör även online-kulturens förhållande till de studerade böckerna. I anslutning 
till Twilight påtalas här bland annat förekomsten av fanforum som riktar sig särskilt till 
vuxna kvinnor, vilket enligt Relue tyder på att böckerna är mycket populära även hos 
denna målgrupp. Relue anser dock att en av böckernas viktigaste funktioner i detta 
sammanhang är att skapa kontakt mellan äldre och yngre läsare och få dessa att läsa och 
diskutera tillsammans.59     

                                                 
55 Hultman 2011, s.24. 
56 Petersen 2011, s.2.  
57 Petersen 2011, s. 7 ff. 
58 Relue 2009., s. 40 f. 
59 Ibid., s. 34f, s. 41.  
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3. Diskursanalys som teori och metod 
  
I diskursanalytiska studier tenderar gränsen mellan teori och metod vanligen att vara 
något oskarp, och jag har därför valt att behandla dessa avsnitt under en gemensam 
huvudrubrik. Jag går här först igenom och presenterar de teoretiska utgångspunkter och 
begrepp som ligger till grund för uppsatsen. Därefter försöker jag visa hur dessa 
används i analysen.  
 
3.1 Utgångspunkter  
 
Inom det diskursanalytiska fältet ryms flera, sinsemellan något olika, inriktningar. 
Gemensamt för dessa är emellertid att de alla utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv där kunskap om den sociala verkligheten inte betraktas som någonting 
objektivt.60 Ett grundläggande antagande är att språket – sättet på vilket man talar om 
och benämner olika företeelser – aktivt bidrar till att forma verkligheten istället för att 
neutralt återspegla denna.61 En diskurs kan här med Winther Jørgensen och Phillips ord 
förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”.62 
 
I min egen analys har jag utgått från grundpremissen att man med ett diskursanalytiskt 
tillvägagångssätt inte kan ”tränga bakom” utsagor och analysera vad människor 
egentligen tänker och menar.63Jag har vidare till stor del hämtat inspiration från den 
lingvistiskt orienterade inriktning som bland annat företräds av Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe. I viss mån har jag dock även låtit mig inspireras av den mer 
diskurspsykologiska traditionen där Jonathan Potter är ett viktigt namn. I uttolkningen 
av Laclaus och Mouffes teorier har jag framförallt tagit hjälp av den mer 
konkretiserande framställning som erbjuds i Winther Jørgensen och Phillips 
Diskursanalys som teori och metod och min förståelse för de teoretiska begreppen är 
därför filtrerad genom denna bok. 
 
Laclau och Mouffe utgår från Ferdinand de Saussures strukturalistiska språksystem där 
så kallade tecken får sin betydelse enbart i förhållande till varandra. Ett tecken kan här 
förstås som en viss terms innehåll tillsammans med dess form, eller annorlunda uttryckt 
som ett ord och dess betydelse.64 Tecken som ”barnlitteratur”, ”ungdomslitteratur”, eller 
”vuxenlitteratur” skulle exempelvis enligt detta synsätt bara kunna få sin fulla betydelse 
genom att sättas i relation till varandra, med avseende på hur de skiljer sig åt. 
 
Laclau och Mouffe intar emellertid, till skillnad från de Saussure, ett 
poststrukturalistiskt synsätt. Medan strukturalisterna menar att språksystemet är stabilt 
och att tecknens betydelser är fastlagda i förhållande till varandra menar 
poststrukturalisterna att tecknens betydelser varierar och förändras och att innebörder 
därför aldrig kan fastslås helt. I enlighet med Laclaus och Mouffes teoribildning kan en 

                                                 
60 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 11. 
61 Bergström. & Boreus 2000, s. 221. 
62 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 7. 
63 Ibid., s. 28. 
64 Ibid., s. 16 f., s. 32. 
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specifik diskurs, det vill säga ett specifikt sätt att tala om och förstå världen, alltså 
betraktas som ett bestämt sätt att försöka spika fast vissa tecknens betydelser och 
förhållanden till varandra. Eftersom en sådan entydig fastslagning, enligt ett 
poststrukturalistiskt synsätt, dock aldrig är möjlig pågår hela tiden en kamp om hur 
tecknens betydelser ska fastställas.65   
 
Inom Laclaus och Mouffes diskursteori betraktas individen inte som något autonomt 
subjekt. Identitet blir istället detsamma som att identifiera sig med en viss 
subjektsposition. En subjektsposition kan i sin tur beskrivas som en särskild roll som en 
person tilldelas av en viss diskurs, och som personen ifråga sedan handlar i enlighet 
med. Inom ramen för en viss roll är det bara möjligt att utföra en viss typ av handlingar. 
Men eftersom det, vilket tidigare konstaterats, alltid pågår en diskursiv kamp om hur 
tecknens betydelse ska fastslås, där ingen diskurs kan vara helt enarådande, blir det 
möjligt för samma person att i olika situationer inta olika roller. Winther Jørgensen och 
Phillips skriver att olika roller i många fall är förenliga med varandra, och att en växling 
mellan dem oftast sker utan problem. Det händer emellertid även att olika roller som en 
person har möjlighet att inta samtidigt, kolliderar med varandra. Detta kallas att 
subjektet blir överdeterminerat.66           
 
Diskurspsykologin betonar i högre grad än andra diskursanalytiska inriktningar 
människors sätt att aktivt använda sig av diskurser i vardaglig interaktion i avsikt att 
uppnå vissa syften.67 Den diskurspsykologiske teoretikern Jonathan Potter har bland 
annat intresserat sig för hur fakta konstrueras och med hjälp av retoriska medel 
framställs som trovärdig.68 Från honom har jag framförallt lånat begreppen 
normalisering och abnormalisering. Med hjälp av dessa begrepp diskuterar Potter hur 
individer och grupper framställer sina egna och andras handlingar som antingen 
normala och naturliga eller också underliga och problematiska.69 Bilden av vad som är 
naturligt respektive onaturligt kan enligt Potter målas upp på flera olika sätt.70   
  
3.2 Begreppsanvändning i uppsatsen 
 
Laclaus och Mouffes diskursteori är förknippad med en tämligen omfattande 
begreppsapparat. I min konkreta analys har jag emellertid valt att inte aktivt använda 
mig av alla teoretiska begrepp eftersom jag bedömer att en alltför stor fokusering på 
dessa riskerar att sätta själva materialet i andra hand, och därigenom göra mer skada än 
nytta. Jag har därför begränsat mig till att använda ”tecken” och ”subjektsposition”.  
Som nämndes i föregående avsnitt har jag däremot kompletterat Laclaus och Mouffes 
teoribildning med det diskurspsykologiskt inspirerade begreppen ”normalisering” och 
”abnormalisering”.  
 
I den här uppsatsen har ”normalisering” och ”abnormalisering” använts för att analysera 
utsagor som implicerar att någonting – till exempel vissa egenskaper hos 
ungdomsböcker – antingen är det normala eller förväntade, eller omvänt någonting som 
                                                 
65 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 32. 
66 Ibid., s. 48 f.   
67 Ibid., s. 13 f, s. 27 f. 
68 Potter 1996, s.1. 
69 Ibid., s. 177. 
70 Ibid., s. 199. 
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avviker från den vanliga ordningen. Jag har här främst intresserat mig för formuleringar 
av typen ”vanligen”, som jag menar kan signalera att någonting följer en förväntad 
norm, samt för formuleringar av typen ”trots att” som jag menar kan signalera att 
någonting avviker från en förväntad norm. Även utsagor som på annat sätt uttrycker att 
någonting är oväntat eller överraskande, samt utsagor som uttrycker att ”alla” eller 
”många” brukar tycka eller göra någonting har i detta sammanhang beaktats i analysen. 
Min konkreta begreppstillämpning skiljer sig möjligen i viss mån från Potters då Potter 
på en mer sofistikerad retorisk nivå intresserar sig för hur någonting kan framställas 
som normalt eller onormalt. Jag menar dock att min egen, enklare, tillämpning är 
användbar i förhållande till uppsatsens material och frågeställningar.         
   
Med ”tecken” har jag i uppsatsen avsett konkreta ord eller fraser som förekommer i 
materialet. 
 
Med ”subjektspositioner” har jag avsett människoindelande kategorier av typen 
”ungdomar”, ”kvinnor”, ”män”, och ”målgrupp”. Jag har här även betraktat 
avståndstagande från en viss kategori som en form av subjektspositionering. När en 
recensent i materialet exempelvis säger sig inte vara tonåring har jag betraktat ”icke-
tonåring” som en subjektsposition.  
 
3.3 Tillvägagångssätt i tidigare studier       
 
Laclaus och Mouffes diskursteori ger förhållandevis få riktlinjer för praktisk 
tillämpning71 även om Winther Jørgensen och Phillips erbjuder en mer konkretiserande 
framställning, som varit ett stöd vid min egen analys. Många biblioteks- och 
informationsvetenskapliga magisteruppsatser utgår emellertid från modifierade 
versioner av sociologen Ingrid Sahlins analysmodell och applicerar Laclaus och 
Mouffes terminologi på denna. Modellen ifråga presenteras något olika i olika 
uppsatser, men består i samtliga fall av fyra steg: 
 
 1) Definition. Det första steget går ut på att i materialet hitta olika benämningar av det 
 som ska undersökas. 
 2) Beskrivning. Det andra steget går ut på att hitta andra tecken vilket beskriver det 
 som ska undersökas. 
 3) Tematisering. Det tredje steget går ut på att hitta teman inom vilka innebörder 
 framhävs, samt att undersöka om det här finns några motsättningar. 
 4) Det fjärde steget går ut på att urskilja diskurser i materialet. Detta görs genom att 
 sammanfatta vad man kommit fram till i tidigare steg.72    
 
I min egen analys har jag till stor del varit inspirerad av denna modell. Av pragmatiska 
skäl har jag dock valt att göra en del omkastningar och förenklingar som jag upplever 
har gjort materialet lättare att hantera.  
 
 
 

                                                 
71 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 14. 
72 T ex i: From 2006, s. 27 ff. Samt i: Hedemark och Hedman 2002, s.18. 
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3.4 Tillvägagångssätt i den här uppsatsen 
 
Jag har delat upp min analys i två separata delar vilka syftar till att besvara varsin 
frågeställning. I den senare analysdelens sista steg görs dock ett försök att knyta ihop de 
båda frågeställningarna. 
 
3.4.1 Tillvägagångssätt vid analys med avseende på frågeställning 1 
 
Steg 1) I det första steget har jag i materialet letat efter olika sätt att benämna 
ungdomsböcker samt ungdomar som läsare och målgrupp. I den här uppsatsen 
sammanfaller emellertid denna process till stor del med själva materialurvalet, och jag 
har därför valt att betrakta processen ifråga som ett försteg till analysen, snarare än som 
en egentlig del av denna. Detta steg behandlas därför vidare i avsnittet om material och 
urval.          
 
Steg 2) I det andra steget har jag gjort en tematisering av materialet. Denna tematisering 
har gjorts induktivt utifrån de sammanhang där benämningarna från det första steget 
förekommer. Här har jag alltså valt att göra en omkastning i förhållande till den tidigare 
presenterade analysmodellen där tematisering görs först i det tredje steget.  
 
Steg 3) Inom ramen för dessa teman har jag sedan försökt urskilja olika sätt att tala om 
ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för ungdomar. Dels har jag här i Laclaus 
och Mouffes anda försökt se vilka tecken som associeras eller kontrasteras mot 
ungdomsböcker och läsning lämplig för ungdomar, dels har jag använt mig av 
begreppen normalisering och abnormalisering. I enstaka fall har jag även beaktat hur 
uttalanden görs, till exempel om recensenterna förhåller sig argumenterande.  
 
Steg 4) Genom att sammanfatta vad jag kommit fram till i det tredje steget har jag 
försökt att tydliggöra diskurserna.   
 
3.4.2 Tillvägagångssätt vid analys med avseende på frågeställning 2 
 
Steg 1) I ett första steg har jag letat efter de olika former av icke-ungdomliga 
subjektspositioner som förekommer i materialet, vilket, liksom i det tidigare 
analysavsnittet, till viss del sammanfaller med urvalsprocessen och därför behandlas 
vidare i avsnittet om material och urval.  
 
Steg 2) Till skillnad från det föregående analysavsnittet har jag här inte gjort någon 
tematisering i egentlig mening. Istället har jag strukturerat analysen efter de olika 
subjektspositioner som upptäcktes i föregående steg. 
 
Steg 3) I det tredje steget har jag undersökt hur de olika subjektspositionerna relateras 
till Twilight-läsning. Här har jag dels beaktat vilka tecken (egenskaper hos böckerna) 
som anförs i samband med subjektspositionerna, dels har jag använt normaliserings- 
och abnormaliseringsbegreppen för att undersöka om dessa egenskaper (samt läsning av 
Twilight) framstår som lätta eller svåra att förena med sagda subjektspositioner.     
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Steg 4) I det fjärde steget har jag försökt knyta ihop de båda frågeställningarna genom 
att relatera resultatet av steg 3 till de diskurser som konstaterades i analysens första 
hälft.                           
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4. Material och urval  
 
Det material som ligger till grund för analysen består av ett urval av de 
användarrecensioner som finns publicerade på webbsidan LibraryThing.com och som 
behandlar Stephenie Meyers Twilight-böcker. LibraryThings användarrecensioner är 
författade av läsande privatpersoner och den nätbaserade publikationsformen erbjuder 
begränsade möjligheter att säkerställa recensenternas bakgrund. Med ett 
diskursanalytiskt tillvägagångssätt vilket tar fasta på språkliga utsagor blir sådan 
kunskap heller inte nödvändig för analysen.  
 
För att få ett hanterbart material väljer jag att endast inkludera recensioner som på 
LibraryThing är knutna till den första boken i serien. Detta är den bok som heter just 
Twilight. Men eftersom ämnet för uppsatsen behandlar läsares föreställningar om 
ungdomsböcker och allåldersböcker i allmänhet snarare än den specifika boken fäster 
jag ingen vikt vid huruvida innehållet i recensionerna även behandlar senare böcker i 
serien.    
 
I skrivande stund finns totalt ca 1600 användarrecensioner som på olika språk behandlar 
denna bok, och nya recensioner tycks hela tiden tillkomma. Uppskattningsvis varierar 
recensionernas längd från enstaka rader upp till någon sida.  
  
Som nämndes inledningsvis har materialet formellt avgränsats med hjälp av 
publiceringsdatum och språk. De recensioner som kommer att behandlas i analysen är 
publicerade mellan 2009-07-01 och 2010-12-31, och eftersom engelska är det i särklass 
vanligaste recensentspråket har jag valt att endast inkludera engelskspråkiga 
recensioner. Detta innebär att ett fåtal svenska och nordiska recensioner som annars 
kunde ha tagits med i materialet har valts bort.  
 
Innanför de formella ramar som dessa avgränsningar ställer upp har jag sedan gjort ett 
subjektivt urval. Jag har här utgått från mina frågeställningar: 
 

• Vilka diskurser relaterade till ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för 
ungdomar kan urskiljas i materialet?  

• Vilka sätt att se på icke-ungdomars Twilight-läsning kommer till uttryck i 
materialet, och vilka egenskaper hos Twilight-böckerna framställs som svåra 
respektive lätta för äldre läsare att ta till sig?   

 
För att kunna besvara den första frågeställningen har jag formulerat följande två 
urvalskriterier: 
 
1) Recensionen måste antingen nämna någon term som ungefärligen motsvarar 
ungdomsbok eller nämna ungdomar i egenskap av läsare eller målgrupp.  
 
2) Recensionerna måste vara formulerade på ett sådant sätt att de säger någonting om 
ungdomsböcker eller läsning som lämpar sig för ungdomar.  
 
För att kunna besvara den andra frågeställningen har jag ställt upp följande två 
urvalskriterier: 
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1) Recensionerna måste på något sätt behandla om icke-ungdomliga subjektspositioner 
i förhållande till Twilightläsning.  
 
2) De måste utöver detta även innehålla någonting mer än bara innehållsreferat.    
 
Eftersom en och samma recension innehållsligt kan beröra både läsning som lämpar sig 
för ungdomar och icke-ungdomliga subjektspositioner har jag dock inte gjort två 
separata urval, och i vissa fall används samma recension för att besvara bägge 
frågeställningar.  
 
Beträffande den första frågeställningens första urvalskriterium har jag begränsat mig till 
de mest frekvent förekommande termerna, vilket i detta fall är ”young adults”, ”YA”73, 
”teens” och ”teenagers” samt ”girls”. För att beteckna ungdomsbok kopplas vanligen 
något av orden ”book”/”fiction”/”novel” till ”young adult” eller ”teen/teenager”. Det 
innebär exempelvis att recensioner som endast innehåller beteckningarna ”students” och 
”kids” i detta sammanhang har valts bort. En anledning till att jag valt bort dessa är, 
utöver att deras relativa sällsynthet i materialet, att benämningarna ifråga kan användas 
även om yngre barn. ”Students” kan dessutom syfta på vuxna.           
  
Jag har vidare valt bort recensioner som enbart innehåller kombinerade genre-
beteckningar av typen ”YA fantasy”, ”teen romance”, ”teen gothic romance”,”teen 
chick lit”, etc. Detta beror på att var och en av dessa beteckningar varit så pass sällsynt 
förekommande att jag inte har bedömt det som särskilt givande att analysera dem var 
för sig.  
  
Att avgöra huruvida recensioner uppfyller den första frågeställningens 
sekundärkriterium har i praktiken inte alltid varit helt enkelt, vilket förklaras av att 
recensionerna befinner sig i en Twilight-kontext. Att formuleringar av typen: ”böcker 
som utmärks av egenskap X passar för ungdomar” uppfyller kriterierna är ganska 
självklart. Likaså menar jag att formuleringar av typen ”Boken passar för ungdomar 
eftersom den utmärks av egenskap X” uppfyller kriterierna. Formuleringar av typen 
”Boken utmärks av egenskap X. Den passar för ungdomar” har jag i vissa fall upplevt 
som mer problematiska, och jag har här måst göra en bedömning från fall till fall. Lite 
förenklat har min tumregel varit att mer generaliserande utsagor, till exempel: ”Boken 
handlar om vampyrer. Den passar för ungdomar” uppfyller kriterierna i högre grad än 
mer innehållsspecifika utsagor, till exempel: ”Boken handlar om Bella och Edward”74. 
Den passar för ungdomar” som jag menar inte säger särskilt mycket om läsning lämplig 
för ungdomar i allmänhet. Således har recensioner med hög grad av innehållsreferering 
valts bort.  
 
Två recensioner som teoretiskt uppfyllde den första frågeställningens båda 
urvalskriterier valdes bort därför att jag uppfattade dem som osammanhängande och 
hade svårt att förstå dem.  
 
Beträffande den andra frågeställningens urvalskriterium så kan ålder och 
subjektspositionering i materialet markeras på många olika sätt, och till skillnad från i 
                                                 
73 I materialets recensioner används ”YA” som förkortning för ”Young Adult”. Förf anm. 
74 Bella och Edward är Twilight-seriens huvudpersoner. Förf anm. 
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föregående frågeställning har jag här inte velat låsa fast mig vid exakta termer och 
formuleringar. Några exempel är emellertid:  ”I’m too old”, ”men”, anyone of any age”   
 
För att kontrollera urvalskriteriernas strikthet upprepades urvalsproceduren två gånger 
med ett par dagars mellanrum. Vid det första urvalstillfället valdes 85 recensioner ut, 
och vid det andra 79. Av dessa överensstämde 64 recensioner. Att olikheten mellan de 
båda urvalen varit relativt stor påverkar troligen i någon mån dessas 
representativitetsanspråk.  
  
Jag kunde inte upptäcka någon uppenbar systematisk förändring i min tillämpning av 
urvalskriterierna mellan de båda omgångarna. Däremot upplevde jag i efterhand att den 
andra urvalsomgången eventuellt utförts på ett omsorgsfullare sätt. En tänkbar 
förklaring till detta är att det ursprungliga material som jag gått igenom varit tämligen 
omfattande, och att de utsagor som berört mina frågeställningar ofta bestått av några få 
rader här och där, och därför varit lätta att förbise. Eventuellt är detta någonting som jag 
kan ha varit mer uppmärksam på under den andra urvalsomgången.   
 
Andra tänkbara förklaringar till diskrepansen mellan de båda urvalen är att jag i början 
av den första urvalsgenomgången var orolig för att inte komma upp i tillräckligt mycket 
material, och det är därför möjligt att jag då varit något mindre strikt i tolkningen av de 
båda sekundärkriterierna. En annan möjlighet som naturligtvis inte helt kan uteslutas är 
att jag, på grund av att jag vid det andra urvalstillfället var något mer bekant med 
materialet redan hunnit forma mig en bild av innehållet, så att urvalet därför i någon 
mån blev självbekräftande.  
 
I det fortsatta arbetet valde jag efter långt övervägande att utgå från de 79 recensioner 
som erhölls i den andra urvalsomgången. Ett mycket rimligt alternativ hade här varit att 
istället utgå från de 64 recensioner som överensstämde mellan de båda urvalen. Att jag 
ändå valde att utgå från det andra urvalet berodde delvis på att jag, som förut nämnts, 
upplevde detta som något omsorgsfullare, dels på att jag vid tiden för beslutet redan var 
relativt ”inläst” på materialet från det andra urvalet, och att jag upplevde att detta skulle 
påverka mitt helhetsintryck och mina tolkningar även om jag inte aktivt citerade de 
felande citaten i analysen. 
 
Av de 79 recensionerna har 50, det vill säga lite fler än hälften citerats i analysen.       



21 
 

 
5. Analys 
 
Jag har delat upp analysen i två huvudavsnitt vilka syftar till att besvara varsin 
frågeställning. I det senare analysavsnittets sista steg gör jag sedan ett försök att 
sammanlänka de båda frågeställningarna.  
 
5.1 Analys med avseende på frågeställning 1. 
 
I analysens första hälft undersöker jag vilka diskurser som relateras till ungdomsböcker 
och läsning som lämpar sig för ungdomar. Här beaktar jag dels vilka tecken som 
associeras till ungdomsböcker och läsning lämplig för ungdomar, dels beaktar jag i 
förekommande fall, vilka egenskaper hos ungdomsböcker och läsning lämplig för 
ungdomar som framställs som normaliserade. De identifierade diskurserna namnges 
sedan genom att jag väljer ut ett eller flera tecken som kan ses som illustrativa för 
respektive diskurs.           
  
Materialet har inledningsvis underkastats en tematisering, där två huvudteman är Stil, 
nivå, kvalitet och Innehåll och teman. Inom varje huvudtema presenteras ett antal olika 
diskurser i tur och ordning.  
 
Eftersom ett antal utsagor i materialet mer specifikt berör flickor som målgrupp har jag 
även låtit Läsning som lämpar sig för flickor utgöra ett eget, lite mindre, tema vilket 
presenteras sist i analysens första hälft. 
    
5.1.1 Stil, nivå, kvalitet 
 
I materialet görs många uttalanden kring ungdomsböckers stil, nivå och kvalitet. Det är 
vanligt att böcker för ungdomar framställs som på olika sätt enklare än vuxenböcker och 
till detta kan sedan olika värderingar knytas.  
 
Diskursen Pale by comparison 
 
Flera utsagor antyder att böcker som vänder sig till ungdomar bedöms eller bör 
bedömas med hjälp av speciella måttstockar.  
 
 And while Meyer’s writing style isn’t phenomenal, it also isn’t as bad as some people have  made it 
 out to be (plus readers should remember that this is a book meant for young adults not adults). (1)75 
 
 IMO [In my opinion], it’s actually pretty decent for an intentionally YA book. (2)  
 
I recension 1 anförs ungdomsboksetiketten närmast som en förmildrande omständighet. 
Meyers stilistik ”writing style” beskrivs i milt negativa ordalag, men samtidigt påpekar 
recensenten att läsare måste komma ihåg att boken vänder sig till ungdomar, inte till 
vuxna. Detta antyder att det som skulle ha bedömts som mindre bra i en bok för vuxna 
möjligen duger bättre i en bok för ungdomar. Därigenom framstår ungdomsböcker dels 

                                                 
75 Hänvisningar till citat hämtade från det empiriska materialet görs i analysen endast med hjälp av 
sifferangivelse.  Mer detaljerade angivelser för vart och ett av dessa citat återfinns i källförteckningen. 
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som en kategori vars bedömningskriterier skiljer sig från dem för vuxenböcker, dels 
associeras ungdomsböcker här i viss mån till en mindre god stilistik. Utsagan i 
recension 2 kan tolkas på ett liknande sätt. Här beskrivs Twilight som en bok som trots 
allt inte är så tokig – i alla fall inte för att vara avsedd som ungdomsbok. Detta antyder 
på ett liknande sätt att det som är bra för en ungdomsbok inte nödvändigtvis är bra för 
en bok som vänder sig till en annan målgrupp.    
 
En hårddragning av detta synsätt skulle kunna se ut som följer:     
 
 And here’s the big surprise – it’s not actually that bad, or at least in comparison to other Young Adult 
 novels out there; and that of course is what has garnered it so much criticism, that millions of adults 
 have now precisely treated and therefore judged it like one would an adult novel (the exact reason it 
 became such a huge bestseller in the first place), and for the most part a YA novel will simply pale in 
 comparison to just about any popular adult novel that exists, barring a few exceptions such as 
 perhaps  Sarah Dessen or John  Green. (3). 
  
Recension 3 talar mer uttryckligt än de båda tidigare recensionerna om att 
ungdomsböcker inte tål att bedömas på samma sätt som böcker för vuxna. Enligt 
recensentens utsaga bleknar ungdomsböcker så gott som undantagslöst i jämförelse med 
vuxenböcker, och anledningen till att just Twilight mött så mycket kritik är att boken 
ifråga på grund av sin popularitet blivit bedömd efter samma kriterier som en vuxenbok. 
Vilka egenskaper som mer bestämt gör en ungdomsbok undermålig är här något 
osäkert. Jag menar dock att det är tydligt att böcker för ungdomar i denna recension 
framställs som regelmässigt sämre än vuxenböcker. 
 
Alla tre utsagor normaliserar här ungdomsböckers lägre standard genom att framställa 
denna som ett givet eller underförstått faktum, och ett tecken som kan ses som 
illustrativt för denna diskurs är ”pale by comparison”, vilket förekommer i recension 3. 
Denna diskurs överensstämmer möjligen i någon mån med Nilssons studie där 
ungdomsböcker i vissa fall förknippades med negativa egenskaper.76  
 
Diskursen Simple, not simple-minded 
 
I nedanstående två recensioner framträder ett något annorlunda synsätt.   
 
 - I'm addicted, but I wish she could phrase things better. And don't tell me -well, it's a book for   
 teens. There are plenty of books for teens that are written very very well but still stay on that 
 adolescent  level. (4) 
  
 “But wait a moment, Corey!” I hear you ask (I have very good hearing). “This is a book for young  
 adults!  Don’t overthink this, it’s written more simply for a reason!” Point taken. There is an     
 established (although  arguable) tradition of writing with a slightly broader style for novels aimed at  
 the younger set. But I put it  to  you that there is a wide difference between simple and simple-minded. 
 And  after having recently read Neil  Gaiman’s The Graveyard Book, Cory Doctorow’s Little    
 Brother  and  Arthur Slade’s The Hunchback Assignments, I am more convinced than ever that writing 
 for young adults  does not mean writing stupid. (5) 
 
I recension 4 görs en distinktion mellan nivå och kvalitet. Recensenten förbinder 
ungdomsböcker ”books for teens” med en särskild ungdomsnivå ”adolescent level”. Att 
ungdomsböcker kännetecknas av en viss nivå är dock inte liktydigt med att de inte kan 

                                                 
76 Nilsson 2010, s. 62 f. 
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vara välskrivna. I recensionen sätts inget likhetstecken mellan nivå och stilistisk 
kvalitet, och ungdomsboksetiketten blir här ingen ursäkt för Meyers förment mindre 
goda formuleringskonst. I recension 5 framförs liknande tankegångar. Här gör 
recensenten en distinktion mellan ”simple” och ”simple-minded”. Ungdomsböcker 
”book for young adults” är vanligen skrivna på ett enklare sätt, men att skriva för 
ungdomar är för den skull inte liktydigt med att skriva dumt. 
 
Såväl recension 4 som recension 5 skiljer sig således från de recensioner som förbinder 
ungdomsböcker med lägre stilistiska krav och sämre kvalitet. Gemensamt för dem är 
också att recensenterna intar en argumenterande roll. De ger här intryck av att gå i 
dialog med andra uppfattningar, och vänder sig framförallt emot den tidigare nämnda 
Pale by comparison-diskursen i vilken ungdomsböckers mindre goda stilistik och 
kvalitet normaliseras. Illustrativa för denna motdiskurs är tecknen ”simple” och 
”simple-minded” där ungdomsböcker associeras till det förstnämnda men kontrasteras 
mot det senare.   
 
Diskursen Well written 
 
Recensioner som på ett helt självklart sätt förbinder ungdomsböcker med goda 
stilistiska egenskaper är sällsynta i materialet, och nedanstående utsaga är något av ett 
undantag. 
 
 I usually enjoy young adult books, but this one was neither well written nor exciting.  
 (6) 
 
I ovanstående citat uttrycker recensenten att han/hon vanligen uppskattar 
ungdomsböcker ”young adult books”, och Twilight framställs som ett undantag – just 
denna bok är nämligen varken spännande eller välskriven. Detta indikerar att 
ungdomsböcker i normalfallet mycket väl kan vara välskrivna, och i recensionen antyds 
inget orsaksband mellan ungdomsboksetiketten och Twilights förment sämre sidor. Till 
skillnad från de recensenter som cirkulerar diskursen Simple, not simple-minded intar 
inte denna recensent någon argumenterande hållning och går inte i svaromål mot den 
diskurs där böcker för ungdomar framställs som sämre. Att ungdomsböcker i 
normalfallet kan ha goda stilistiska egenskaper framstår här med större självklarhet och 
kan alltså ses som normaliserat. ”Well written” blir här ett illustrativt tecken.  
 
Diskursen Easy read   
 
Ett tecken som i materialet har genomgående positiva till neutrala konnotationer är 
”easy (to) read”. 
 
 Twilight is a fast and easy read which meets the need of a young adult audience very well. (7) 
  
 It’s hard to put my finger on why this book was so compelling, it’s written for teenagers so is easy to 
 read - maybe that’s why I read it in only a few days! (8)   
 
I de två ovanstående citaten sätts lättlästhet inte helt oväntat i samband med att den 
aktuella boken också går snabbt att läsa. I recension 7 skriver recensenten att snabb och 
lätt läsning är någonting som svarar mot ungdomars behov. Påpekas bör här att en viss 
nyansskillnad kan finnas mellan att tala om egenskaper som i boksammanhang svarar 
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mot ungdomars behov och att tala om egenskaper som på ett mer definitionsmässigt sätt 
utmärker ungdomsböcker. Recension 8 antyder emellertid ett naturligt orsaksband 
mellan böcker skrivna för ungdomar och lättlästhet - ”it’s written for teenagers so is 
easy to read” (min kursivering).  Easy read-diskursens positiva konnotationer bekräftar 
här Linds och Overtons studier där lättlästhet sågs som en positiv egenskap hos 
ungdomsböcker,77 78 samtidigt som den på samma punkt motsäger Nilssons studie där 
lättlästhet anfördes som en negativ egenskap.79    
 
Sammanfattning – Stil, nivå, kvalitet  
 
Inom detta tema menar jag att det är möjligt att i materialet urskilja fyra sinsemellan 
något olika sätt att tala om böcker för ungdomar.  
 
Diskursen Pale by comparison framställer ungdomsböcker som en kategori som inte tål 
att bedömas på samma sätt som böcker för vuxna, och där lägre krav, exempelvis 
gällande stilistiska egenskaper, måste ställas på ungdomsböckerna. När denna diskurs 
hårddras framstår ungdomsböcker som regelmässigt sämre än vuxenböcker.   
    
Diskursen Simple not simple-minded framställer ungdomsböcker som en kategori som 
visserligen kan utmärkas av speciella egenskaper – till exempel en viss nivå, eller ett 
enklare sätt att skriva – men som man trots detta kan ställa höga stilistiska krav på. I 
materialet framstår denna diskurs i någon mån som en motdiskurs till Pale by 
comparison-diskursen och kommer till uttryck som en invändning mot denna.  
 
Diskursen Well written framställer ungdomsböcker som en kategori som på ett självklart 
sätt kan ha goda stilistiska egenskaper utan att detta är någonting som kräver särskild 
argumentation. Denna diskurs cirkuleras dock sällan i materialet.  
 
Diskursen Easy read framställer ungdomsböcker som lättlästa vilket bland annat sägs 
svara mot ungdomars behov. Denna diskurs gör ingen uttalad koppling mellan 
lättlästhet och stil och kvalitet.       
        
5.1.2 Innehåll och teman  
 
Diskursen Acceptable messages and attitudes   
 
Ett intressant sätt att karakterisera ungdomsböcker är att tala om vad de inte får 
innehålla.  
 
 It should be noted Twilight is rated Young Adult fiction, meaning it’s suitable for ages 12 and up. I’m 
 not sure of the wisdom or logic of that rating, and here’s why. [Nytt stycke] Meyer puts forward  the 
 scenario of obsessive love, that somehow it’s quite acceptable for an adolescent girl to fall in  lust – 
 erm, love – with a different species. […] Given the dynamics of adolescence, the raging hormones, 
 the predisposition to extremes of emotion, is it wise to encourage, even romanticize,  obsessive love? 
 […] Were  this book written for an adult audience, I would have no problem at all having our 
 erstwhile hero break  into our heroine’s home, night after night, and watch her sleep. (9) 
 
                                                 
77 Lind 2009, s. 40.  
78 Overton 2003., s. 40 f. 
79 Nilsson 2010., s. 62. 
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I recension 9 framställs en viss form av innehåll som lämpligare för en vuxen publik än 
för ungdomar.  Med ”Young adult fiction” avser recensenten här litteratur som är 
lämplig från tolv års ålder, och i Twilight har de teman som uppges vara mindre 
passande för böcker i denna kategori att göra med det sexuellt laddade förhållandet 
mellan huvudpersonerna. Enligt recensentens utsaga förmedlar Meyer att det är 
acceptabelt för en tonårsflicka att känna lust gentemot en annan art i det här fallet 
vampyrer, och det är detta, som tillsammans med temat ”obsessive love”, och det 
faktum att den manlige huvudpersonen har för vana att bryta sig in hos hjältinnan om 
nätterna och iaktta henne medan hon sover, som i detta fall gör rubriceringen ”Young 
Adult fiction” mindre lämplig. Att döma av citatets formulering är det dock något 
tveksamt om det är själva förekomsten av ”obsessive love” som i sig är olämplig för 
ungdomar att ta del av eller om det olämpliga istället har att göra med hur dessa 
ingredienser framställs. Recensenten betonar det problematiska i att författaren 
uppmuntrar och romantiserar ”obsessive love”, snarare än det faktum att hon alls 
behandlar ämnet. Nedanstående citat ger uttryck för en likartad syn.   
 
 Further, I cannot believe that we are allowing teenagers to read such twisted attitudes in the guise of 
 romance. (10)  
 
 I thought the messages in this book were very unacceptable for teenagers, ESPECIALLY girls! 
 (11) 
 
I recension 10 uttrycker recensenten att tonåringar inte borde tillåtas att läsa böcker som 
förmedlar vissa attityder. Recension 11 uttrycker att en boks budskap kan var 
oacceptabla för denna åldersgrupp. Utsagan i denna recension blir naturligtvis extra 
intressant genom sin särskilda betoning av gruppen flickor. Möjligen bör man här notera 
att det kan finnas en skillnad mellan att, som i dessa båda recensioner, tala om vad 
ungdomar borde och inte borde läsa och att tala om vad som i striktare bemärkelse 
utmärker och inte utmärker en ungdomsbok, även om dessa båda samtalsämnen troligen 
är besläktade. Illustrativa tecken blir här ”acceptable” från recension 9 och ”messages” 
från recension 11 och ”attitudes” från recension 10. Diskursen i fråga har vissa 
överensstämmelser med Hultmans studie där ett förekommande synsätt är att unga 
läsare, företrädelsevis flickor, är okritiska och lättpåverkade och därför istället borde 
läsa böcker med lämpliga förebilder.80   
 
Diskursen Neutral zone 
 
I recension 12 resonerar recensenten kring möjligheten att förena vissa teman med en 
formell ungdomsboksrubricering.        
 
 In order to legitimately be embraced as YA fiction, she [Stephenie Meyer] treads carefully into a 
 neutral zone; where strong adult themes and innocence are blurred. It is this exact concoction  which 
 holds so much appeal and might explain its resounding success as a debut novel. (12)  
 
Här ställs ”adult themes” mot ”innocence”, och genom denna kontrastering ligger det i 
sammanhanget nära till hands att istället förknippa ”innocence” med ungdomar och 
ungdomsböcker. Recensenten skriver att Meyer rör sig i en neutral zon där 
oskuldsfullhet och vuxna teman blandas. Enligt utsagan är det denna blandning som är 
orsaken till att Twilights framgångar. För att boken ifråga formellt ska kunna betraktas 
                                                 
80 Hultman 2011, s. 20 ff. 
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som en ungdomsbok måste inträdandet i denna zon emellertid ske försiktigt. Att 
recensenten likväl talar om en neutral zon inom vilken det är möjligt att, om också 
försiktigt, blanda dessa teman, antyder dock möjligen att gränsen mellan 
ungdomslitteratur och vuxenlitteratur inte alltid är helt skarp. ”Neutral zone” kan här ses 
som diskursens utmärkande tecken.  
 
Diskursen Good for adults too 
 
Två innehållsrelaterade teman som ibland associeras till läsning som lämpar sig för 
ungdomar är fantasy och romantik ”romance”. Recension 13 nämner här även ”high 
school” vilket är ett ämne som behandlas utförligare under nästa rubrik. I recension 14 
sätts dessa tecken i samband med ”escapist fun” – vilket framställs som någonting som 
tonåringar vill ha, och i recension 15 nämns även ”action”, ”suspense” och ”drama” 
som komponenter vilka gör en bok till god läsning för tonåringar.      
 
 I would recommend this to young adults because it consists of an even blend of fantasy and romance 
 with  scenes ordinary teens may face in high school. (13) 
  
 The presence of the vampires adds a fantasy element to the high-school novel that heightens the 
 romance to a new level, providing the escapist fun that teenagers crave. (14) 
 
    Twilight is full of suspense, action, drama and romance, making it an excellent teen read (good for 
 adults too). ( 15) 
 
 
Som i citaten ovan relateras dessa teman oftare till ungdomar som läsare och målgrupp 
än till ungdomsböcker i formell bemärkelse, och framstår därmed inte som lika 
definierande för ungdomsböcker som kategori. Noterbart är här särskilt recension 15 
som inte sätter ungdomar och vuxna i motsatsförhållande till varandra. De komponenter 
som sägs göra en bok till utmärkt läsning för tonåringar kan här även göra boken till 
god läsning för vuxna. Denna diskurs låter jag illustreras av tecknet ”good for adults 
too”. Här finns överensstämmelser med Overtons och Nilssons studier där åsikten att 
ungdomsböcker i kraft av sina universella teman inte skilde sig särskilt mycket från 
andra böcker förekom.81 82 Möjligen finns här även en överensstämmelse med Sandra 
Becketts resonemang om att episkt stoff ofta utnyttjas av författare som vill nå flera 
åldersgrupper.83 
       
Diskursen Teen perspective 
 
Slutligen förekommer att läsning som lämpar sig för ungdomar relateras till ungdomar 
även innehållsmässigt. Recension 13 i föregående avsnitt nämnde ”high school” som ett 
tecken som förknippas med ungdomar. I recension 16 nedan framhåller recensenten att 
high school-elevers vardagsliv med skola, lektioner, och familjeangelägenheter är 
faktorer som gör Twilight lätt för tonåringar att relatera till. I recension 17 framställs en 
“sann tonårsbok” som en bok som förmedlar tonåringars känslor och känslolägen, och i 
recension 18 associeras det tonåriga berättarperspektivet till en tonårig publik. Detta är 
någonting som ligger i linje med Furulands antagande om att böcker för ungdomar 

                                                 
81 Overton 2003, s. 40 f. 
82 Nilsson 2010, s. 62 f.  
83 Beckett 2009, s. 4. 
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handlar om personer som befinner sig i den tänkta läsarens ålder.84 De tecken som jag 
väljer för att illustrera denna diskurs blir här ”teen” och ”perspective”.     
 
 These high schoolers live normal everyday lives with school, classes and family dealings. With this 
 Twilight is very relate-able to teenagers and tweens ages 12-18. (16) 
 
 Twilight is a true teen book. Twilight delivers that teen tension and the teen awkwardness. (17) 
 
 […]Twilight is primarily intended for a teenage audience (after all, it is told from the perspective of a 
 17- year old girl) (18) 
    
 
Sammanfattning – Innehåll och teman  
 
Jag menar att det inom detta tema är möjligt att i materialet urskilja fyra något olika sätt 
att tala om ungdomsböcker och böcker som passar för ungdomar.  
 
Diskursen Acceptable messages and attitudes framställer en viss form av innehåll som 
olämpligt i böcker som vänder sig till ungdomar men inte i böcker som vänder sig 
vuxna. Tonvikten ligger här på sexuellt laddade teman och på de budskap och attityder 
som förmedlas i samband med dessa.  
 
Diskursen Neutral zone framställer också en viss form av innehåll ”adult themes” som 
lämpligare för vuxna, men talar samtidigt om en neutral zon där vuxenteman i viss mån 
kan blandas med andra teman och ändå hålla sig inom ramen för en ungdomsbok.  
 
Diskursen Good for adults too betonar teman som inte uteslutande hör hemma i böcker 
för en viss ålderskategori, och skillnaden mellan ungdomsböcker och vuxenböcker 
framställs här som mindre. Exempel på sådana gränsöverskridande teman är bland annat 
”romance”, ”action” och ”suspense”.   
 
Diskursen Teen perspective relaterar läsning som lämpar sig för ungdomar till teman 
som även innehållsmässigt innefattar ungdomar. Det kan här exempelvis röra sig om 
teman som berör ungdomars vardagsliv inklusive skolan ”high school”, om ungdomars 
känsloliv och känslolägen, eller helt enkelt om berättelser som är skrivna ur ungdomars 
perspektiv.   
 
5.1.3 Läsning som lämpar sig för flickor   
 
I det här analysavsnittet undersöker jag hur läsning som lämpar sig för flickor framställs 
i materialet. Som tidigare nämnts i samband med uppsatsens avgränsningar är 
genusaspekten inte en uttrycklig del av mina frågeställningar, och anledningen till att 
jag ändå väljer att behandla läsning som lämpar sig för flickor i ett eget avsnitt är att 
många utsagor i materialet tar upp detta. Eftersom jag inte betraktar ämnet ifråga som 
ett av analysens huvudteman gör jag här inget försök att urskilja flera inbördes olika 
diskurser. Istället väljer jag att betrakta utsagor om läsning som lämpar sig för flickor 
som en enhetlig diskurs. Denna diskurs klarläggs här främst genom att jag beaktar vilka 
tecken som associeras till företeelsen ifråga       

                                                 
84 Furuland 1994, s. 15. 
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Till läsning för flickor associeras främst innehållsrelaterade teman. Romantik 
”romance” vilket i föregående avsnitt sattes i samband med ungdomar i allmänhet och i 
vissa fall även med vuxna är ett tema som också frekvent associeras till böcker för 
flickor. Spänning ”suspense” är ett annat tecken som i föregående avsnitt associerats 
även till dessa grupper men som här ibland förbinds med flickor. 
 
 This series is more appealing to girls. Because it is a romance with many suspenseful turns. (19) 
 
 I can see the appeal to teen girls, sure; I found the suspense at the end of the book fairly gripping. (20) 
  
 While I can see how this book would appeal to pre-teen and young teenage girls, for the most part, I 
 didn’t like it. I thought the romance was ridiculous; all the ‘he loves me, he hates me’ stuff was too 
 much for me.  (21). 
 
 I think it’s a great book that appeals to all kind of readers, but mostly girls because it’s written from a 
 female’s perspective and contains a lot of romance. (22) 
  
Liksom innehållsliga teman i föregående avsnitt oftare associerades till ungdomar som 
målgrupp än till ungdomsböcker i formell bemärkelse, talar man här inte uttryckligen 
om speciella flickböcker utan om separata komponenter som tilltalar målgruppen 
flickor. Ofta är det innehåll som kopplas till läsning lämplig för flickor dock mer 
specificerat än det innehåll som kopplas till läsning lämplig för ungdomar i största 
allmänhet. Vanligt är i detta sammanhang att recensioner nämner förekomsten av 
mansgestalter av en inte helt vardaglig framtoning vilka dessutom visar ett stort intresse 
för den kvinnliga huvudpersonen. Dessa kan exempelvis benämnas som ”cute 
mysterious boy”(23) ,”unbelievably-handsome-mysterious-stranger”(24), eller ”an 
immortal Adonis”(25). Även vampyrer förknippas ibland med flickors läsning (26). Vid 
något tillfälle förekommer också “angst”(27) och ”ugly duckling storyline” (28).   
 
I recension 22 associeras dessutom det kvinnliga perspektivet ”female’s perspective” till 
flickors läsning. Detta kan möjligen relateras till den teen perspective-diskurs som 
identifierades i föregående avsnitt. I bägge fall framstår kopplingen mellan bokens 
huvudpersoner och dess målgrupp som betydelsefull.     
 
I föregående avsnitt framkom även att vissa innehåll, budskap och attityder framställdes 
som svårförenliga med ungdomsböcker, och recension 11 framhöll att vissa budskap 
kan vara ännu mindre lämpliga för flickor än för ungdomar i allmänhet, vilket också 
kunde relateras till Hultmans studie. Även i nedanstående citat framställs en viss sorts 
budskap – här gällande flickors förhållningssätt gentemot sina pojkvänner - som mindre 
lämpligt för unga flickor, och i recension 30 skriver recensenten att det är problematiskt 
att unga flickor tar del av sexuellt relaterat innehåll. Jag upplever dock att liknande 
utsagor är relativt sällsynt förekommande i materialet.         
 
 My only concern (and the reason i only gave it 4.5 instead of 5 stars), which has been voiced multiple 
 times by others, is that it's sending the message to young girls that it's OK to literally devote your 
 etire [sic!] life to a boyfriend and allow and expect him to be everything to you.  (29) 
    
 Add to that the graphic descriptions of sexual desire, and you have a real problem with young girls 
 absorbing  this stuff. (30) 
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Att läsning som lämpar sig för flickor sätts i relation till stilistiska komponenter är i 
materialet än mer sällsynt. Enligt den tidigare citerade utsagan i recension 22 tilltalar 
böcker skrivna ur ett kvinnligt perspektiv flickor som målgrupp. Recension 23 nedan 
förbinder långa dialoger – här möjligen något nedvärderande formulerat som ”talking 
and talking and talking […]” med vad flickor vill ha.    
 
 She knew her audience and she gave them exactly what teen and tween girls want, romance with a 
 cute,  mysterious boy and talking and talking and talking and talking and talking and talking…….. 
 (23) 
 
Även Hultman sätter i sin studie flickboksreception i samband med negativa omdömen 
och beskyllningar om just pratighet. 85 
 
Sammanfattning – Diskursen om Läsning som lämpar sig för flickor 
 
I materialet förknippas läsning lämplig för flickor således med i hög grad med 
innehållsliga teman, och jag låter här tecknen ”suspense”, ”romance” och ”mysterious 
stranger” vara illustrativa. Läsning lämplig för flickor förknippas vidare med ett 
kvinnligt berättarperspektiv samt med omfattande dialoger. Slutligen anses sexuellt 
relaterat innehåll, liksom vissa budskap rörande könsroller, ibland vara opassande 
läsning för flickor.       
 
5.2 Analys med avseende på frågeställning 2. 
 
I analysens andra hälft undersöker jag vilka sätt att se på vuxnas läsning av Twilight 
som framträder i materialet. I samband med detta undersöker jag också vilka egenskaper 
hos boken ifråga som utmålas som lätta respektive svåra för vuxna läsare att ta till sig. 
 
Analysen är här strukturerad efter de olika icke-ungdomliga subjektspositioner som 
framträder i materialet. Jag beaktar dels vilka tecken (egenskaper hos böckerna) som 
anförs i samband med de icke-ungdomliga subjektspositionerna, dels använder jag 
normaliserings- och abnormaliseringsbegreppen för att undersöka om dessa egenskaper, 
samt läsning av Twilight, framstår som lätta eller svåra att förena med sagda 
subjektspositioner.     
 
I analysens sista steg gör jag en återknytning till föregående frågeställning. Jag försöker 
här göra en koppling mellan de egenskaper som framstår som svåra respektive lätta för 
vuxna läsare att ta till sig och de diskurser som konstaterades i analysens första hälft.  
 
5.2.1 Fel målgrupp  
 
Jag inleder här med att undersöka några mindre specificerade uttalanden om 
målgruppstillhörighet. 
  
 I didn't care much for this book mostly because it doesn't even target my demographic so I'm not 
 surprised. (31) 
 

                                                 
85 Hultman 2011, s. 24. 
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 I am a lot older than the typical demographic for Stephenie Meyer, but I still really enjoyed Twilight. 
 (32) 
 
Ovanstående citat uttrycker två saker. De förmedlar för det första att Twilight vänder sig 
till en bestämd målgrupp. För det andra förmedlar de att det finns ett förväntat samband 
mellan att tillhöra denna målgrupp och att uppskatta boken.  
 
Bägge recensenter ställer sig själva utanför den aktuella målgruppen, som i 
recensionerna inte preciseras närmare, och intar därmed en subjektsposition som icke-
målgrupp. I det första citatet används sedan denna subjektspositionering för att förklara 
missuppskattning med boken. Recensenten skriver att han/hon, inte är förvånad över 
den negativa läsupplevelsen just därför att boken inte vänder sig till hans/hennes 
målgrupp. Att tycka om böcker vars målgrupp man inte tillhör framställs därigenom 
som onaturligt och abnormaliseras i utsagan.   
   
Den andra recensenten uttrycker sig uppskattande om Twilight. Recensenten skriver att 
han/hon tyckte om att läsa boken trots att han/hon egentligen är betydligt äldre än den 
typiska målgruppen. Just formuleringen ”trots” (still) blir i sammanhanget intressant då 
den antyder en avvikelse från det förväntade. Således framställs även här ett negativt 
samband mellan fel målgruppstillhörighet och läsupplevelse som det naturliga, och blir 
någonting som recensenten måste förhålla sig till. Möjligen kan dock uttrycket typisk 
målgrupp ”typical demographic” här ses som något nyanserande, då det inte utesluter att 
det samtidigt kan finnas andra, mindre typiska grupper, som också läser boken. 
 
Intressant är att  bägge recensenter använder Twilights karaktärer för att motivera sina 
omdömen om boken. I den negativt inställda recensionen framställs dessa som svåra att 
leva sig in i. ”I never felt any emotional attachment to any of the characters” (31) I den 
mer positivt inställda recensionen beskrivs karaktärerna däremot som intressanta. 
Meyers sätt att skriva – framförallt hennes dialoger – framställs även här i ett 
ofördelaktigt ljus, dock uttrycker recensenten att detta är någonting han/hon är beredd 
att överse med. I den negativt inställda recensionen nämns även förekomsten av för 
många detaljer ”detail heavy” (31) som en av bokens brister.  
 
5.2.2 Fel åldersgrupp, inte tonåring, inte tonårsflicka 
 
Nära besläktad med subjektspositionen icke-målgrupp, är den form av 
subjektspositionering där recensenterna beskriver sig själva som för gamla för att läsa 
Twilight eller på annat sätt framställer sin ålder som problematisk i förhållande till 
läsningen av boken. Att recensenter positionerar sig som icke-tonåringar respektive 
icke-tonårsflickor är också relativt vanligt förekommande i materialet. Ett problem som 
ofta berörs i samband med dessa subjektspositioner är svårigheter med att relatera till 
Twilight-böckernas tonåriga huvudpersoner samt till teman som berör tonåringars 
miljöer, känslor, och vardagsliv.    
   
 I mean, there are teen books I enjoy because they manage to blur the line well enough that I don't feel 
 like I'm too old to be reading it. This is not the case with Twilight. It is so high school at times that it 
 made me crazy. (33) 
       
I ovanstående recension säger sig inte recensenten kategoriskt ogilla tonårsböcker. 
Han/hon uttrycker tvärtom att dessa kan ha gränsöverskridande egenskaper som gör att 
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han/hon inte känner sig för gammal för att läsa böckerna. Just ”high school” anförs 
emellertid här som ett tema som inte har dessa gränsöverskridande egenskaper, och som 
får recensenten att positionera sig som för gammal för att läsa Twilight. 
 
Två recensenter uppger att de på grund av sin ålder inte förväntat sig att de skulle tycka 
om boken, men att de sedan de faktiskt läst den, blivit positivt överraskade.            
 
 I picked up this book on holiday on a hotel bookshelf expecting NOT to like it. I'm too old, I thought, 
 for high school drama and vampires but still, maybe I should see what  everyone is talking about. I 
 despite that, I  was absolutely hooked! Now that's a sign of a great writer who can get through even to 
 someone who starts off against their novel. (34) 
 
 I picked this book up at the library on a whim to see what all the hoopla was about. I never thought 
 that I would like this book. I not only liked the book I throughly enjoyed the book and the 3 others  that 
 followed. Who would have thought that I would like a book about vampires and teenage love at  my 
 age. (35) 
 
Här är det återigen ungdomsrelaterat innehåll som ”high school drama” och 
tonårskärlek ”teenage love” som framställs som problematiska för en äldre läsekrets, 
även om också vampyrer nämns i sammanhanget. Med hjälp av formuleringar som 
”despite that”, och ”who would have thought”, abnormaliserar recensenterna sin egen 
uppskattning av bokens teman, varför det i utsagorna framstår som naturligt att vid en 
viss ålder ogilla dessa.  
 
I nedanstående utsagor framhäver recensenterna avståndet mellan sig själva och bokens 
huvudpersoner.  
 
 As a person who is past her teenage years, I recognize that I may not relate to the experiences of the 
 protagonist, Bella Swan, a high school teenager.  (36) 
 
 The main problem I had with it is identifying with the POV [point of view]. It's told from a 17 year old 
 girl's perspective & that makes it tough for me, never having been one myself. (37) 
 
I det senare citatet framhävs särskilt det faktum att boken är skriven ur ett kvinnligt 
perspektiv. Recensenten uppger att det största problemet under läsningen varit att boken 
är skriven från en 17-årig flickas synvinkel, och beskriver detta perspektiv som svårt att 
identifiera sig med då han själv aldrig har varit någon sådan. I Linds studie ansåg en del 
informanter att Harry Potter-böckerna passade även för vuxna eftersom de också i viss 
mån handlade om äldre karaktärer.86 Att vuxna läsare kan behöva vuxna karaktärer att 
relatera till antyds således i både hennes och min egen uppsats.  Detta är dock någonting 
som motsägs av Overtons studie där informanterna inte upplevde det som problematiskt 
att läsa om yngre personer.87      
 
Även recension 18 förbinder den 17-åriga flickans perspektiv med en huvudsakligen 
tonårig publik, men menar samtidigt att bokens romantiska inslag har tillräckligt hög 
”crossover appeal” för att också tilltala äldre läsare. Samme recensent uttrycker också 
att han blivit positivt överraskad av läsupplevelsen:    
 
 Twilight wasn’t nearly as bad as I thought it would be. Because I am neither (a.) a teenage girl, nor 
 (b.) a goth kid, I expected that I would be unable to connect with Stephanie  Meyer’s novel. As 
                                                 
86 Lind 2009, s. 34, s. 53. 
87 Overton 2003, s. 40 f. 
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 embarrassing as  it might be for me to admit this, I actually found pieces of Meyer’s novel to be  rather 
 touching and  affecting (just don’t tell my wife, or she’ll make fun of me). (18)   
 
Recensenten skriver att han inte förväntat sig att kunna känna in sig i ”connect with” 
Stephenie Meyers bok eftersom han varken är en tonårsflicka eller ”a goth kid”, men att 
vissa delar av boken ändå fått honom att känna sig berörd. Detta är emellertid någonting 
som framställs som generande att erkänna, och recensenten antyder även att hans hustru 
skulle driva med honom om hon fick reda på det. Denna recension följer synbarligen 
samma normaliseringsmönster som flera tidigare kommenterade utsagor, och att utifrån 
en subjektsposition som icke-tonårsflicka  (recensenten positionerar sig inte uttalat som 
man) finna Twilight berörande framställs här som avvikande. Här blir det eventuellt 
möjligt att dra en parallell till Nilssons studie där flera ungdomsboksläsande 
informanter upplevde att omgivningen betraktade deras läsvanor som underliga.88 
 
5.2.3 Män och kvinnor 
 
I materialet görs ytterst få uttalanden där subjektspositionen ”man” uttryckligen nämns. 
Men i citatet nedan skriver recensenten att män ibland skäms för att erkänna att de 
tycker om Twilight, som här beskrivs som tonårsromantik ”a teen romance”. Att 
Twilight-läsning skulle kunna vara mer problematiskt för män antyds möjligen också i 
recension 49 där bokens kärlekshistoria sägs kunna tilltala både kvinnliga ungdomar 
och vuxna kvinnor medan manliga läsare, oavsett ålder, i sammanhanget utelämnas.       
 
 Some men are ashamed to admit that they like the story of Bella and Edward, but the ones that aren’t 
 really seem to prove something to the rest of the world; they’re comfortable in their masculinity to 
 admit they  like a teen romance. (38) 
 
 I think it appeals to young adult females and women because of the love story told between Edward 
 and Bella. (49) 
 
Uttalanden kring subjektspositionen ”kvinna” är för övrigt i något mindre sällsynta än 
uttalanden kring subjektspositionen ”man”. Flera recensioner uttrycker att det är 
olämpligt eller onaturligt att läsa och uppskatta Twilight om man samtidigt har rollen 
som vuxen kvinna. Liknande synsätt framkommer i Hultmans uppsats,89 och troligen är 
detta någonting som även återspeglas i Petersens studie där det förekom att de kvinnliga 
informanternas Twilight-läsning förlöjligades av omgivningen.90    
I nedanstående citat är det framförallt olämpligt för dessa att vara förtjusta i den unge 
manlige huvudpersonen.   
 
 Although it is Young Adult fiction material I have heard no less than three adult woman, [sic!] go on 
 about how wonderful the story was. After reading it, I was astounded that college educated women, 
 presumably well read, would carry on so about it. Yikes, one of the scariest things about this book is 
 that grown women pine  for the “teenage” hero in the story. One woman went on about what a perfect 
 “man” he is! (39) 
        
Detta synsätt motsägs emellertid i följande utsaga, där recensenterna istället 
normaliserar beteendet genom att hänvisa till att många andra gör samma sak.   
 
                                                 
88 Nilsson 2010, s. 34 ff.  
89 Hultman 2011, s. 16. 
90 Petersen 2011, s. 7 ff. 
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 The reason I couldn't put it down and struggled through Books 2-4 was because I fell in love with 
 Edward  and Jacob (like every other woman and gay man in America). (40) 
 
5.2.4 Inre tonåring, inre tonårsflicka 
 
En intressant form av subjektspositionering inträffar i de fall där roller framställs som 
föränderliga eller där flera roller beskrivs som samtidigt förekommande. I materialet 
finns exempelvis ett par utsagor som anspelar på inre tonåringar och tonårsflickor. 
 
 Maybe I'm not proud of myself for rooting for Edward and Bella, but I stayed up all  night with each 
 book[…] It's a very palatable Goth Lite novel, and it undeniably appeals to the teenage girl in me, 
 who just wants the star-crossed lovers to end up together and everything to turn out alright. (41)       
 
 It wasn't really that good of a book, but I enjoyed it in spite of the quality […].This is clearly a book 
 for teen girls, and the inner teen girl in the rest of us. The ugly duckling storyline has a wide appeal to 
 this demographic. (28) 
 
I recension 41 sätts den inre tonårsflickan i samband med en önskan om lyckliga slut 
där de bägge älskande får varandra. I recension 28 sätts den inre tonårsflickan i likhet 
med den yttre i samband med ”den fula ankungen-historien” vilken som bekant även 
den kännetecknas av ett lyckligt slut. Gemensamt för dessa två recensioner är att bägge 
recensenter  uttrycker att de läst och uppskattat Twilight så att säga mot bättre vetande. I 
recension 41 är det recensentens engagemang i huvudpersonerna som inte framställs 
som riktigt naturligt. Recensenten skriver att han/hon inte är stolt över att ha fastnat för 
huvudpersonerna Edward och Bella men att han/hon trots detta inte haft svårt att slita 
sig från boken, och i recension 28 skriver recensenten att boken egentligen inte är 
särskilt bra, men att han/hon uppskattat läsningen den låga kvalitén till trots. Den inre 
tonåringen eller tonårsflickan anförs således i bägge fall i ett sammanhang där 
recensenten säger sig uppskatta någonting som ses som mindre bra, och kan därigenom 
möjligen få en urskuldande eller ursäktande funktion. 
 
 Many of the characters are quite likable regardless of their lack of depth, and part of  me likes being 
 transported back, half a lifetime ago, to an alternate reality where awkward teenage me gets to be the 
 bell of the ball. (50) 
 
I recension 50 uttrycker recensenten på ett liknande sätt att han/hon uppskattar  bokens 
karaktärer fastän de saknar djup. Dessutom uttrycker recensenten att han/hon till viss 
del tycker om att bli förflyttad bakåt i tiden till en alternativ verklighet där det osäkra 
inre tonårsjaget får bli balens skönhet. Här finns kopplingar till Petersens studie där de 
informanternas läsning av Twilight förbands med ett känslomässigt återvändande till 
tonårstiden samt till önskningar om att bli uppvaktad och vara den utvalda. 91 Nostalgi är 
någonting som även i Nilssons studie anförs i samband med Twilight-läsning92. På ett 
liknande sätt upplevde informanter i Linds studie att Harry Potter-läsning kunde få 
vuxna läsare att känna sig unga. 93      
  
 
 

                                                 
91 Petersen 2011, s.7 ff. 
92 Nilsson 2010, s, 48. 
93 Lind 2009, s. 38. 
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5.2.5 Alla åldrar 
 
Kanske är det inte särskilt överraskande att de recensioner som rekommenderar Twilight 
för alla åldersgrupper i regel också är positivt inställda till boken. Som utsagan i 
recension 42 visar är lättlästhet ”easy to read” en av de egenskaper som ibland anförs i 
anslutning till en sådan åldersrekommendation. Att innehållsmässiga aspekter lyfts fram 
är också vanligt. I recension 43 och 44 rekommenderas boken utan åldersrestriktioner 
för alla som uppskattar vissa teman, och ”romantic fiction”, ” love fantasy”, och 
”suspense” är här exempel på sådana.  
 
Noterbart är även att såväl recension 42 som recension 43 här framställer high school-
temat som oproblematiskt. Detta till skillnad från exempelvis recension 33 s.20 där just 
”high school” omtalades som en komponent som fick recensenten att känna sig för 
gammal. Av intresse är här särskilt recension 43 där recensenten skriver att boken 
kommer att förflytta läsare tillbaka till dessas egna high school-år och förmedlar att 
detta är någonting positivt. Här finns vissa likheter med utsagorna i föregående avsnitt 
och det resonemang om nostalgi som där förs.             
 
 This book is for anyone of any age, it’s easy to read, and you can easily enjoy it. It’s  normal high 
 school with a twist! (42) 
 
 I would recommend this book to anyone who enjoys romantic fiction. It will take you back to your 
 high school years. :) (43) 
 
 I would recommend this book to whoever likes love fantasy books and suspense. (44) 
 
Utsagorna i recension 45 och 46 nedan berör karaktärernas relationer. Recension 45 
framhåller frånvaron av sex, men påpekar samtidigt att vissa mindre tydligt uttalade 
anspelningar på detta ämne görs. Eventuellt är det här möjligt att se en koppling till 
Overtons studie där informanter uppskattade frånvaron av sexuella skildringar.94 Å 
andra sidan rekommenderas boken här för alla åldrar ”for all ages” vilket även 
innefattar yngre läsare, och det är därför också en rimlig tolkning att istället associera 
frånvaron av sex till att boken även kan läsas av dessa. Recension 46 påpekar att 
huvudpersonernas relationella bekymmer är allmänmänskliga, och detta trots att 
personerna ifråga är eller ser ut att vara tonåringar. Formuleringen ”trots” (however) 
kan i denna recension återigen ses som ett tecken på att det inte är helt normaliserat att 
vid alla åldrar läsa om tonåriga huvudpersoner. Flertalet av de ovan analyserade 
utsagorna framställer dock, genom sina förbehållslöst utformade 
åldersrekommendationer, Twilight som normaliserad läsning även för vuxna.  
  
 This book is a must read for all ages, unlike most vampire books, this is free of sex, but there is some 
 hint about it. (45) 
  
 These are also reasons why the book is for anyone, not just teen girls. The main characters are 
 teenagers or  creatures who look like teens. However, their struggles with relationships are universal. 
 (46) 
 
Slutligen förekommer i materialet ett fåtal utsagor vilka i högre grad problematiserar 
allåldersrekommendationen. Recension 47 och 48 nedan antyder visserligen att det är 
möjligt att läsa Twilight som vuxen. Samtidigt framställs dessa vuxna läsare i ett 
                                                 
94 Overton 2003, s. 27. 
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särskilt, möjligen inte helt fördelaktigt ljus. Enligt utsagan i recension 47 lämpar sig 
boken antingen för unga människor, hopplösa romantiker, eller enkelspåriga människor 
”the simple”. I recension 48 rekommenderas boken för såväl riktiga tonåringar som 
andra personer som tycker om ungdomslitteratur (fans of YA) eller ”pulp fiction”. I 
nästa mening påpekas dock att litterära finsmakare inte kommer att uppskatta boken, 
och att både vara en sådan och samtidigt tycka om att läsa ungdomsböcker framstår 
följaktligen som motsägelsefullt. Detta kan återigen relateras till Nilssons studie där 
informanter upplever att deras läsepreferenser möts med skepsis - någonting som 
Nilsson förbinder med ungdomsböckers lägre status i samhället.95          
 
 To sum up, probably a book best suited for the hopeless romantics, the young, or―and not to be 
 rude―the  simple. (47) 
 
 Recommended to fans of YA, actual teenagers, and fans of pulp fiction. Book snobs/serious literature 
 gourmands are NOT gonna like this one. (48) 
 
5.2.6 Återknytning till frågeställning 1  
 
Som utsagorna i analysens andra hälft visar finns flera olika sätt att se på icke-
ungdomars Twilight-läsning, och i materialet finns exempel på såväl normalisering som 
abnormalisering av denna företeelse. Flera recensioner förmedlar att det finns ett 
samband mellan att kunna uppskatta boken och att tillhöra en given målgrupp. 
Samtidigt uttrycker flera recensenter att de, utifrån sina subjektspositioner, förväntat sig 
att inte tycka om boken ifråga, men att de sedan de faktiskt läst den blivit positivt 
överraskade.  
 
Kopplingar till Teen perspective-diskursen   
 
Analysen visar att tonåriga huvudpersoner och high school-miljö är faktorer som ibland 
framstår som svåra för äldre läsare att ta till sig. I de fall då recensenten positionerar sig 
som icke-tonårsflicka utgör det faktum att boken är skriven ur en kvinnlig tonårings 
perspektiv ytterligare en försvårande omständighet. Det sistnämnda skulle här även 
kunna sättas i samband med diskursen om läsning lämplig för flickor, där ett kvinnligt 
berättarperspektiv framställdes som ett utmärkande drag. 
 
Samtidigt framställer andra utsagor high school-miljön som oproblematisk läsning för 
alla åldrar. Här framkommer bland annat synpunkten att äldre personer under läsningen 
ska återuppleva sina egna high school-år, samt att läsningen skulle tilltala ett inre 
tonårsjag vilket utmålas som positivt. En annan synpunkt som framkommer är att det 
tonåriga perspektivet kan uppvägas av andra egenskaper med större ”crossover-appeal”, 
och även resonemang som går ut på att också tonåringars problem kan vara 
allmängiltiga förs. Det händer vidare att recensenter som inledningsvis positionerar sig 
som fel åldersgrupp skriver att de blivit förvånade över att upptäcka att de faktiskt 
uppskattat exempelvis high-school-temat.  
 
I analysens första hälft identifierades diskursen Teen perspective där läsning som 
lämpar sig för ungdomar även innehållsmässigt relaterades till ungdomar samt till 
ungdomars vardag exempelvis med avseende på skolan ”high school”. Möjligen tyder 

                                                 
95 Nilsson 2010, s. 34 ff.  
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analysens andra hälft på att Teen perspective-diskursen ibland kan ha en begränsande 
funktion. Samma egenskaper som enligt denna diskurs knyts till läsning lämplig för 
ungdomar utmålas här i vissa fall som svåra för äldre läsare att ta till sig, och flera 
recensenter som positionerar sig som fel åldersgrupp uttrycker att de inte förväntat sig 
att uppskatta dessa egenskaper. Att dylika recensenter uttrycker att deras negativa 
förväntan inte bekräftats visar dock på att de egenskaper som Teen perspective-
diskursen sätter i samband med läsning lämplig för ungdomar också kan vara förenliga 
med andra målgrupper.           
  
Kopplingar till Pale by comparison-diskursen 
 
Analysen visar vidare att vuxna Twilight-läsare ibland framställs på ett mindre 
smickrande vis. Att som vuxen läsa boken ifråga kan här exempelvis likställas med att 
vara enkelspårig ”simple”. Eventuellt är detta någonting som kan relateras till den så 
kallade Pale by comparison-diskursen där ungdomsböcker framställs som kvalitativt 
sämre än böcker för vuxna. Att en sådan syn på ungdomsböcker även kan påverka 
synen på dess läsare förefaller här inte särskilt långsökt. 
 
Det händer vidare att recensenter uttrycker att de är medvetna om bokens förment lägre 
kvalitet, men att detta är någonting som de är beredda att överse med. Ibland anförs 
dock i samband med detta en ”inre tonårsflicka” vilken sägs tilltalas av kvalitativt 
lågtstående egenskaper. Även här sätts mindre goda litterära egenskaper således i 
samband med yngre läsare, och den ”inre tonårsflickan” får här något av en urskuldande 
funktion.      
  
Kopplingar till diskursen om Läsning som lämpar sig för flickor 
 
I det undersökta materialet görs få uttalanden om manliga läsare. I de utsagor som finns 
antyds emellertid att ett tema som tonårsromantik ”teen romance” skulle utgöra 
skambelagd läsning för denna målgrupp. Tecknet ”romance” förekommer i flera 
diskurser, varav en är Läsning som lämpar sig för flickor. Det är möjligt att detta kan 
tyda på att böcker med teman som förknippas med flickor utgör en problematisk läsning 
för denna grupp.  
 
Å andra sidan händer det att utsagor i materialet framställer Twilightläsning som 
olämpligt även för vuxna kvinnliga läsare. Framförallt är det här kvinnors uppskattning 
av den unge manlige huvudpersonen som inte ses med blida ögon, och mystiska 
manliga huvudpersoner förbinds även de tydligast med diskursen om Läsning som 
lämpar sig för flickor. Andra utsagor i samma material normaliserar dock kvinnors 
läsning och uppskattning av dylikt innehåll, och detta visar möjligen på att frågan om 
vad som utgör normal läsning för olika åldersgrupper inte är objektiv utan i hög grad 
beror på vem som uttalar sig. 
 
En annan egenskap som associeras till Läsning som lämpar sig för flickor är pratighet 
och omfattande dialoger. I analysens senare hälft anförs Meyers förment mindre 
välskrivna dialoger vid något tillfälle i samband med att recensenten positionerar sig 
som fel målgrupp. Detta blir emellertid någonting som recensenten menar sig kunna 
överse med och framställs inte som något stort hinder.  
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Ytterligare ett tema som i någon mån associerats till denna diskurs är vampyrer. 
Vampyrer är också ett tema som recensenter som positionerar sig som äldre ibland 
uttrycker en förväntan om att inte kunna uppskatta. Även i detta fall förmedlar dock 
sådana recensenter att de blivit positivt överraskade, vilket möjligen återigen tyder på 
att diskurser som förknippar en viss form av innehåll med bestämda målgrupper kan ha 
en begränsande funktion.           
 
Kopplingar till diskurserna Good for adults too, Neutral zone och Easy read 
 
De utsagor som normaliserar Twilight-läsning för alla åldrar anför ibland tematiska 
komponenter som ”fantasy”, ”suspense” och ”romance”. Denna normalisering 
överensstämmer med den Good for adults too-diskurs som tidigare identifierades, och i 
vilken gränsen mellan läsning som lämpar sig för ungdomar och läsning för vuxna 
framställdes som mindre skarp. En annan diskurs som i någon mån luckrade upp 
gränserna mellan ungdomar och vuxnas läsning är Neutral zone-diskursen där vuxna 
och mindre vuxna teman till viss del kan blandas med varandra inom ramen för en 
ungdomsbok. Att läsning för alla åldrar associeras med frånvaron av uttalad sex, men 
närvaron av anspelningar på detta ämne ligger troligen i linje med denna diskurs.      
 
Lättlästhet är ytterligare en egenskap som i analysens senare hälft associeras till läsning 
för flera åldrar. I analysens första hälft förband Easy read-diskursen lättlästhet med 
böcker för ungdomar, men framställde samtidigt denna egenskap i förhållandevis 
positiv dager, vilket möjligen kan sättas i samband med att egenskapen ifråga trots detta 
inte ses som problematisk för äldre läsare.  
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6. Slutsatser  
 
Den här uppsatsen har syftat till att besvara frågeställningarna: 
 

• Vilka diskurser relaterade till ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för 
ungdomar kan urskiljas i materialet?  

• Vilka sätt att se på icke-ungdomars Twilight-läsning kommer till uttryck i 
materialet, och vilka egenskaper hos Twilight-böckerna framställs som svåra 
respektive lätta för äldre läsare att ta till sig?   

 
För tydlighetens skull har jag valt att även presentera mina slutsatser frågeställning för 
frågeställning.  
 
6.1 Slutsatser gällande frågeställning 1 
 
Jag har i materialet kunnat urskilja nio sinsemellan något olika diskurser relaterade till 
ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för ungdomar. De fyra första diskurserna 
berör språkliga, stilistiska, och kvalitativa aspekter. Diskursen Pale by comparison 
framställer här ungdomsböcker som kvalitativt sämre än vuxenböcker. Diskursen 
Simple, not simple-minded framställer ungdomsböcker som en kategori som skiljer sig 
från vuxenböcker, till exempel genom att vara skrivna på ett enklare sätt, men som för 
den skull inte är kvalitativt sämre. Diskursen Well written framställer ungdomsböcker 
som en kategori som på ett självklart sätt kan ha goda stilistiska egenskaper. Diskursen 
Easy read framställer slutligen ungdomsböcker som lättlästa men gör ingen uttalad 
koppling mellan å ena sidan lättlästhet och å andra sidan stil och kvalitet.        
 
De fyra nästkommande diskurserna berör innehållsmässiga och tematiska aspekter. 
Diskursen Acceptable messages and attitudes framställer en viss form av innehåll som 
olämpligt i böcker som vänder sig till ungdomar. Tonvikten ligger här på sexuellt 
laddade teman och på de budskap och attityder som förmedlas i samband med dessa. 
Diskursen Neutral zone framställer också en viss form av innehåll ”adult themes” som 
lämpligare för vuxna, men talar samtidigt om en neutral zon där vuxenteman i viss mån 
kan blandas med andra teman och ändå hålla sig inom ramen för en ungdomsbok. 
Diskursen Good for adults too betonar teman som inte uteslutande hör hemma i böcker 
för en viss ålderskategori, och skillnaden mellan ungdomsböcker och vuxenböcker 
framställs här som mindre. Diskursen Teen perspective relaterar läsning som lämpar sig 
för ungdomar till teman som även innehållsmässigt innefattar ungdomar. 
 
Jag har till sist identifierat en diskurs angående Läsning som lämpar sig för flickor. I 
materialet förknippas läsning lämplig för flickor ofta med innehållsliga teman, vilka 
bland annat innefattar romantik och mystiska manspersoner. Vidare förknippas läsning 
som lämpar sig för flickor ibland med ett kvinnligt berättarperspektiv, samt med 
omfattande dialoger. Slutligen anses sexuellt relaterat innehåll, liksom vissa budskap 
rörande könsroller, ibland vara opassande läsning för flickor.       
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6.2 Slutsatser gällande frågeställning 2 
 
I analysen framträder exempel på såväl normalisering som abnormalisering av icke-
ungdomars Twilight-läsning. Flera utsagor förmedlar att det finns ett förväntat samband 
mellan att uppskatta boken och att tillhöra en given målgrupp. Andra utsagor förmedlar 
dock att boken lämpar sig för alla åldrar.  
 
Utsagor som normaliserar icke-ungdomars Twilight-läsning har ofta beröringspunkter 
med diskurserna Easy read, Neutral zone, samt Good for adults too, och egenskaper 
som framstår som oproblematiska för vuxna läsare blir här lättlästhet, milda antydningar 
om sex, samt tematiska aspekter av typen fantasy, romantik ”romance” och spänning 
”suspense”. 
 
Utsagor där fenomenet abnormaliseras har ofta beröringspunkter med diskursen Teen 
perspective samt med diskursen om Läsning som lämpar sig för flickor. Även diskursen 
Pale by comparison kan i vissa fall relateras till att vuxna Twilight-läsare framställs på 
ett mindre fördelaktigt sätt.  
 
Egenskaper som framstår som svåra för äldre läsare att ta till sig blir här framförallt 
innehåll som relateras till ungdomar, exempelvis med avseende på tonårigt 
berättarperspektiv eller high school-miljö. Materialet är dock inte entydigt, och det 
förekommer också utsagor där Twilight-böckerna exempelvis påstås förflytta läsare 
tillbaka till dessas egna high school-år eller tilltalar ett inre tonårsjag och där detta 
framställs som någonting positivt. Även vampyrer framställs ibland som ett 
problematiskt ämne för äldre läsare. Flera recensenter som positionerar sig som äldre 
uttrycker emellertid att de blivit positivt överraskade av dessa ämnen, trots att de från 
början förväntat sig att inte kunna uppskatta dem. Jag menar att detta kan tyda på att 
diskurser som förknippar en viss form av innehåll med en bestämd målgrupp ibland kan 
ha en begränsande funktion.  
 
Vidare förekommer att bokens romantiska inslag framställs som skambelagd läsning för 
vuxna män, medan det för vuxna kvinnor framställs som olämpligt att fästa sig vid den 
unge manlige huvudpersonen. Materialet är emellertid inte entydigt och det finns också 
exempel på utsagor där denna form av kvinnliga läsning normaliseras. Detta indikerar 
att frågan om vad som framställs som normal läsning för en given målgrupp är beroende 
av vem som uttalar sig.   
 
Slutligen förekommer i materialet att icke-ungdomars läsning av Twilight ibland 
likställs med enkelspårighet. Även motsättningar mellan att som vuxen läsa 
ungdomsböcker och samtidigt vara en litterär finsmakare antyds. I andra utsagor 
uttrycker recensenter emellertid att de är medvetna om Twilights förment sämre kvalitet 
men att de ändå kunde uppskatta boken eftersom handlingen tilltalade deras ”inre 
tonårsflickor”. Detta visar återigen att frågor kring vuxnas Twilight-läsning kan 
framställas på många olika sätt.     
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7. Slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning 
 
I min uppsats framkommer flera överensstämmelser med tidigare forskning. 
Bland annat tyder Hultmans studie, i likhet med min egen, på att vuxna kvinnors läsning 
av Twilight inte är allmänt accepterad.96 Detta stämmer också överens med att Petersens 
kvinnliga informanter ibland skämdes över sin läsning som i vissa fall föröjligades av 
omgivningen.97 Min egen studie visar dock att det finns flera sätt att se på denna 
företeelse och att kvinnors Twilight-läsning i vissa fall normaliseras helt. En 
begränsning med min studie har här varit att jag på grund av materialets förutsättningar 
enbart kunnat utgå från recensenternas språkliga utsagor och detta är någonting som har 
gjort det svårare för mig att resonera kring de olika synsättens orsaker, exempelvis med 
utgångspunkt i recensenternas bakgrund. Med en annan metod och ett annat material 
hade detta dock kunnat vara en intressant frågeställning.             
 
Diskurserna om Läsning som lämpar sig för flickor samt Acceptable messages and 
attitudes som identifierades i min analys har vidare vissa överensstämmelser med de 
synsätt som konstaterades i Hultmans uppsats. I detta fall bekräftar min studie dock 
huvudsakligen de mer negativt inställda artiklarna i Hultmans material där Twilight 
bland annat ansågs som olämplig läsning på grund av politiskt inkorrekta förebilder. I 
Hultmans studie förekom dock även exempel på andra synsätt. 98   
 
Även med den forskning som mer allmänt behandlar äldres läsning av ungdomslitteratur 
finns många beröringspunkter. Bland annat finns i materialet ett visst stöd för Nilssons 
uppfattning om att åldersindelning ibland kan ha en begränsande effekt.99 Nilssons 
studie uppmärksammar vidare att ungdomsböcker ibland tillskrivs negativa 
egenskaper,100 och även här finns paralleller till min egen studie. Exempel på andra 
överensstämmelser är bland annat att informanter i både Nilssons och Overtons studier 
ansett vissa teman vara av en allmänmänsklig karaktär,101 102vilket ligger i linje med 
utsagor i mitt eget material.  Vidare uppfattades lättlästhet i såväl Overtons som Linds 
studier som någonting positivt,103 104 vilket i viss mån bekräftas av min egen studie. 
Samtidigt motsägs på denna punkt Nilssons studie i vilken lättlästhet framstod som en 
negativ egenskap.105  
 
Någonting som jag själv dock tycker är särskilt intressant är mångtydigheten i frågan 
om vuxna läsares förmåga att relatera till tonåriga huvudpersoner och ungdomsbetonad 
miljö. I mitt eget material är frågor kring detta någonting som ofta gör sig gällande i 
recensenternas utsagor, och som ömsom framställs som problematiskt, ömsom som 
oproblematiskt. Även tidigare forskning har antytt en viss ambivalens på denna punkt. 

                                                 
96 Hultman 2011, s. 16. 
97 Petersen 2011, s. 7 ff. 
98 Hultman 2011, s.20 ff. 
99 Nilsson 2010, s. 63. 
100 Ibid., s. 62. 
101 Ibid., s. 62 f. 
102 Overton 2003, s.40 f.  
103 Overton 2003, s.40 f. 
104 Lind 2009, s. 40. 
105 Nilsson 2010, s.62. 
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Detta gäller främst Linds studie där Harry Potter-böckernas vuxna karaktärer sattes i 
samband med att  serien även passade för äldre läsare samtidigt som Harry Potter-
läsning även på ett positivt sätt antogs kunna  påminna äldre läsare om hur det är att 
vara tonåring.106  Mitt intryck är emellertid att relaterbarhetsaspekten överlag setts som 
mindre problematisk i tidigare studier. Detta är troligen tydligast i Overtons studie där 
informanterna inte upplevde några svårigheter med att läsa om yngre karaktärer.107      
En tänkbar förklaring till att tidigare studier sett denna aspekt som mindre problematisk 
är möjligen att flera av dessa utgått från informanter som handplockats just därför att de 
tycker om att läsa ungdomslitteratur, eller åtminstone Harry Potter, och det är därför 
möjligt att dessa informanter är mindre representativa för vuxna läsare i allmänhet. I 
mitt eget material kan recensenter däremot ha haft flera skäl för att läsa och recensera 
Twilight.      
 
Trots beröringspunkter med tidigare forskning blir det naturligtvis vanskligt att utifrån 
denna studie försöka dra några mer generella slutsatser. Som tidigare påpekats medför 
materialets beskaffenhet, för det första, att det inte går att fastställa vilka personer som i 
verkligheten står bakom de analyserade utsagorna, och det blir därför svårt att säga 
någonting om vilka grupper dessa utsagor representerar. För det andra har jag i denna 
studie bara kunnat behandla recensioner där ungdomsböcker eller målgrupper 
uttryckligen nämns. Jag har under analysens gång haft intrycket att egenskaper som 
varit problematiska för äldre läsare att ta till sig varit något mer framträdande i 
materialet. Det är dock inte omöjligt att läsare som inte upplever åldersaspekten som 
problematisk i sina recensioner väljer att fokusera på andra saker än målgrupper, och att 
de därför i mindre utsträckning blivit representerade i studien.   
 
Vidare påverkar sannolikt det faktum att alla analyserade utsagor är hämtade ur en 
Twilight-kontext den bild av ungdomsböcker och läsning lämplig för ungdomar som 
målas upp. Förmodligen kan man här inte heller bortse från ett visst mått av kulturell 
påverkan då samtliga recensioner i mitt material har varit engelskspråkiga och flera 
referenser till amerikansk miljö förekommer. Dessutom är det troligen så att man vid 
kvalitativa och tolkande textanalyser aldrig helt kan komma ifrån ett visst mått av 
subjektiv påverkan. I den här uppsatsen aktualiseras detta bland annat i resonemanget 
kring urvalet.  
 
Det är dock min förhoppning att min uppsats ska kunna fungera som inspiration till 
fortsatta studier angående skönlitterär åldersindelning och dess konsekvenser. Jag 
hoppas också att uppsatsen i någon mån ska kunna utgöra ett reflektionsunderlag för 
yrkesutövande bibliotekarier som i sin vardag hanterar frågor kring indelning av 
skönlitteratur. Frågor som ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv ter 
sig särskilt meningsfulla att fortsätta studera handlar exempelvis om vad bibliotek och 
bibliotekarier på en mer praktisk och konkret nivå kan göra för att motverka att litterär 
åldersindelning blir begränsande för användare.  
 
Intressant vore även att genomföra flera liknande studier, antingen med utgångspunkt i 
andra ungdomsböcker än Twilight, eller med utgångspunkt i ett nordiskt 
recensionsunderlag, för att därigenom undersöka i hur hög grad kontext och kulturella 
faktorer påverkar bilden av ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för ungdomar. 
                                                 
106. Lind 2009, s. 34, s.38, s.53 
107 Overton 2003, s. 40 f. 
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Slutligen menar jag att äldre läsares förmåga att i böcker identifiera sig med ungdomliga 
huvudpersoner och ungdomsrelaterad miljö är ett område som skulle kunna undersökas 
närmare.   
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8. Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i de användarrecensioner av Stephenie Meyers 
Twilight som finns publicerade på LibraryThing. Uppsatsens syfte är att, utifrån 
materialet, identifiera och belysa de målgruppsföreställningar som framträder, samt att 
utifrån dessa resonera kring konsekvenser av skönlitterär åldersindelning. Mer konkret 
ligger uppsatsens fokus på följande frågeställningar:    
                    

• Vilka diskurser relaterade till ungdomsböcker och läsning som lämpar sig för 
ungdomar kan urskiljas i materialet?  

• Vilka sätt att se på icke-ungdomars Twilight-läsning kommer till uttryck i 
materialet, och vilka egenskaper hos Twilight-böckerna framställs som svåra 
respektive lätta för äldre läsare att ta till sig?   
  

 
Materialet har avgränsats med hjälp av datumintervall, och innefattar recensioner 
publicerade mellan 2009-07-01 och 2010-12-31. Eftersom engelska är det i särklass 
vanligaste recensentspråket inkluderas vidare endast engelskspråkiga recensioner. 
Innanför dessa ramar har ett subjektivt urval enligt kriterier formulerade utifrån 
uppsatsens frågeställningar gjorts. I det urval som låg till grund för analysen ingick 
totalt 79 recensioner, varav 50 citerades. 
 
I uppsatsen har ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt använts, och de teoretiska begrepp 
som utnyttjats i analysen är ”tecken” och ”subjektsposition”, lånade från den lingvistiskt 
inriktade diskursteori som företräds av Laclau och Mouffe, samt ”normalisering” och 
”abnormalisering” lånade från den diskurspsykologiskt inriktade teoretikern Jonathan 
Potter.  
 
I materialet identifierades nio diskurser relaterade till ungdomsböcker och läsning som 
lämpar sig för ungdomar. Fyra av dessa diskurser berörde ungdomsböckers stil, nivå 
och kvalitet. Vanligt förekommande var här att ungdomsböcker framställdes som på 
olika sätt enklare än vuxenböcker och till detta knöts i olika diskurser olika värderingar. 
Fyra diskurser berörde innehållsliga och tematiska aspekter, och här framkom exempel 
på innehåll som ansågs som olämpligt för ungdomar att ta del av, sådant innehåll som 
förknippades med läsning lämplig för ungdomar, samt teman som samtidigt ansågs 
kunna utgöra god läsning för både ungdomar och vuxna. Även en diskurs gällande 
läsning som lämpar sig för flickor identifierades i materialet.  
 
Analysen visade vidare att icke-ungdomars läsning av Twilight normaliserades i vissa 
utsagor men abnormaliserades i andra. Flera utsagor visade på ett förväntat samband 
mellan att kunna uppskatta boken och att tillhöra en given målgrupp. Dock förekom att 
läsare uttryckte att de blivit positivt överraskade av Twilight trots att de inledningsvis 
utifrån sin ålder förväntat sig att inte uppskatta boken. Detta kan tyda på att diskurser 
som förknippar en viss form av innehåll med en bestämd målgrupp ibland kan ha en 
begränsande funktion. Till de egenskaper hos boken som ibland sågs som svåra för 
äldre läsare att ta till sig hörde bland annat tonåriga huvudpersoner och 
ungdomsrelaterad miljö. Utsagorna är här dock långtifrån entydiga. Egenskaper som 
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sågs som lätta för äldre läsare att ta till sig var bland annat lättlästhet och teman av 
typen fantasy, spänning, och romantik.  
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