
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Listlitteratur 
– en studie av Dagens Nyheters ”boklistor” 

av Lovisa Berndt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Institutionen för Journalistik, Media och Kommunikation (JMK/SU) 
Kandidatkurs i Journalistikvetenskap V10JKand 
C‐Uppsats 15 hp, Handledare: Merja Ellefson



Lovisa Berndt, V10JKand 
lovisa.berndt@gmail.com 

C-uppsats 
 

  2 

Abstract 

 

Med utgångspunkt i den litterära tidskriften 10TALs nummer ”Vässa kritiken!” och de 

påståenden som där dryftades om Dagens Nyheters kulturbilagas allt mer frekventa 

användande av så kallade ”boklistor”, är denna uppsats syfte att studera dessa boklistors 

frekvens och form under den gångna tioårsperioden 2000-2009. Detta görs genom 

frågeställningarna: Vilka olika boklistor finns det?; Vilken/vilka diskurser framhävs och 

formas i boklistorna?; Vad förmedlas genom boklistorna?; På vilket sätt har antalet boklistor 

förändrats mellan år 2000 och 2009? 

 För att besvara dessa frågor görs en kvantitativ översikt och fyra studier av 

uppsatsförfattaren valda boklistor genom den kvalitativa metoden kritisk diskursanalys utifrån 

Roger Fowlers Language in the News. Discourse and Ideology in the Press (1991) samt 

Norman Faircloughs Media Discourse (1995). Urvalet för studien består av fyra slumpmässigt 

utvalda veckor, år 2000, 2003, 2006 och 2009.  

 Den teoretiska bakgrunden bygger på Bill Kovach och Tom Rosenstiels The Elements of 

Journalism (2007), Josefine Sternviks I krympt kostym. Morgontidningarnas 

formatförändring och dess konsekvenser (2007), Tomas Forsers Kritik av kritiken (2002), 

Kristina Widestedts Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler (2001) 

samt i viss mån Viktor Sjöbergs magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 

framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås: Kritikens plats på Dagens Nyheters kultursidor 

1997 och 2007. 

 Resultatet av den kvantitativa översikten visar att det skett en uppgång i antalet boklistor 

de senaste åren, dock ingen stadig sådan. Olika sorters boklistor har använts under olika 

tidsperioder, år 2009 används definitivt flest boklistor samt flest sorters boklistor.  

 De kvalitativa analyserna visar på fyra olika diskurser: Den sanna, Den reflekterande, 

Den informerande samt Den kreativt upplysande. Slutsatsen visar att DN Kulturs boklistor 

inte lever upp till de normativa kriterier för kritik som uppsatsens teoridel målar upp och att 

boklistorna uttrycker en förenkling av värdeomdömen vilken inte alltid gagnar läsaren.  

 
Nyckelord: 
Dagens Nyheter Kultur, litteraturkritik, boklistor, kritisk diskursanalys, kvantitativ översikt. 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1.0 Inledning 
 

Hösten 2009 praktiserade uppsatsförfattaren på den litterära tidskriften 10TAL. Under denna 

tid arbetade redaktionen med årtiondets sista nummer som skulle komma att få namnet 

”Vässa kritiken!”. Fokus för numret var bland annat en diskussion om hur 

litteraturbevakningen utvecklats i Dagens Nyheters kulturbilaga, DN Kultur, de senaste åren. 

Numret, redaktionen och många av skribenterna hävdade att DN Kulturs ökade användning 

av listor för att presentera nya och gamla böcker, bokhändelser etcetera (se bilagor 9.8-9.13 

för exempel) hade lett till en förflackning av kulturbevakningen och kulturförmedlingen till 

läsarna. 10TALs åsikter fick relativt stort utrymme i den kulturjournalistiska kretsen, kanske 

på grund av att de varit aktiva i över trettio år, ständigt med chefredaktören Madeleine Grive 

som eldsjäl. I DN Kultur fick det dock ej särskilt stort, om ens något alls, utrymme. 

 Tidskriften 10TAL har funnits sedan början av 1980-talet. Fokus för tidskriften är litteratur 

och konst, ofta med samhällsanknytning. Det är en liten redaktion med endast tre anställda. 

De allra flesta artiklar i tidskriften är skrivna av inbjudna frilansskribenter. Tidningens 

främsta inkomstkälla är kulturbidrag. 

 Uppsatsförfattarens uppfattning är att 10TALs redaktion hade en tydligt negativ inställning 

till utvecklingen av dessa boklistor. Detta missnöje inspirerade till att undersöka boklistorna 

lite närmare i följande C-uppsats. Denna diskussion anses vara relevant ur en 

journalistikvetenskaplig synvinkel och förhoppningen är att studien ska kunna bidra till det 

gemensamma vetandet och lägga grunden för vidare forskning inom detta område.  

 Ansatsen blir en kvantitativ överblick över de senaste tio åren för att sedan kvalitativt 

fokusera på några boklistor.  

 

2.0 Syfte samt frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att studera DN Kulturs boklistor under en tioårsperiod genom följande 

frågeställningar: 

 

⋅ Vilka olika boklistor finns det? 

⋅ Vilken/vilka diskurser framhävs och formas i boklistorna? 
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⋅ Vad förmedlas genom boklistorna?  

⋅ På vilket sätt har antalet boklistor förändrats mellan år 

2000 och 2009? 

 

3.0 Material och avgränsning 
 

Materialet består av DNs kulturbilaga från 2000-2009. Denna avgränsning har gjorts för att 

anpassa materialet till frågeställningarna, uppsatsens tidsbegränsning och utgångspunkt; det 

påstående som Tidskriften 10TAL dryftar i sitt nummer ”Vässa kritiken!”. Enligt 10TAL har 

det skett en ökning i antalet boklistor de senaste åren. Ramen är därför satt till tio år. Vidare 

konstaterar Tomas Forser (2002) i sin studie Kritik av kritiken att antalet boklistor ökat under 

1980- och 1990-talet, varför det är ett ytterligare skäl till en begränsning till tio år tillbaka i 

tiden. Materialet har hämtats från Kungliga Bibliotekets mikrofilmsarkiv.   

 Slumpmässigt valda år är 2000, 2003, 2006 samt 2009, slumpmässigt valda veckor är 4, 

18, 35 samt 49 (för mer detaljerad förklaring till valda år och veckor: se avsnitt 5.0 Metod). 

Under samtliga vecka 18 har en av veckodagarnas tidningar utgått eftersom den röda 

helgdagen första maj då infallit. För att kompensera för detta har uppsatsförfattaren valt att 

titta på motsvarande veckodag veckan innan: Infaller första maj en måndag har den dagen 

ersatts av måndagen veckan innan. Det är uppsatsförfattarens bedömning att detta varit 

likvärdigt eftersom inget layoutbyte eller liknande har förekommit mellan helgdagen och 

ersättningsdagen.  

 Kvalitativa analyser kommer att göras på några boklistor. Denna avgränsning görs 

eftersom tidsramen är knapp och uppsatsen både innehåller en kvalitativ del och kvantitativ 

del samt eftersom materialet ser så olika ut och varierar i textmängd.   

 ”Boklista” definieras av uppsatsförfattaren som av tidningsredaktionen sammanställt 

material i uppunktad form som behandlar ämnet litteratur i sådant omfång att de enskilda 

texterna inte uppfattas som längre än en notis. Denna definition görs efter en överblick av 

materialet och syftet med detta är att kunna avgränsa det material som skall ingå i studien. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det görs en kvantitativ översikt med syftet att kunna 

besvara de frågeställningar som utgår från ett tidsperspektiv och en kvalitativ studie av ett 

urval listor från samma period för att visa vad som förmedlas genom dessa boklistor. 
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 Uppsatsens disposition utgörs av föregående inledning med material och avgränsningar, 

tidigare forskning och teoretisk ram, metodgenomgång, analys av den kvantitativa översikten, 

diskursanalyser samt slutsats/diskussion. Avslutningsvis åtgärdsförslag, litteratur- och 

källförteckning, tabellbilaga och kodschema. 

 

4.0 Tidigare forskning och teoretisk ram 
 

Någon tidigare forskning inom området har inte publicerats men nedan presenteras fyra för 

uppsatsen relevanta teoretiska bidrag: Bill Kovach och Tom Rosenstiels The Elements of 

Journalism - What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (2007), Josefine 

Sternviks I krympt kostym. Morgontidningarnas formatförändring och dess konsekvenser 

(2007), Tomas Forsers Kritik av kritiken (2002), samt Kristina Widestedts Ett tongivande 

förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler (2001). Denna teoretiska ram ses som 

uppdelad i två delar, där del ett utgör diskussionen kring en normativ syn på journalistiken i 

stort och de formatändringar som skett i och med tabloidiseringen, samt del två där 

diskussionen rör kritiken och recensionsmiljöns utveckling. Säkerligen kan invändningar 

göras mot att viss vald litteratur talar om journalistiken ur ett mer renodlat nyhetsperspektiv, 

men uppsatsförfattaren anser att det finns övergripande likheter som ändå gör litteraturen 

värdefull. Litteraturkritik opererar dels under Kovach & Rosenstiels (2007) kriterier för ”god 

journalistik”, dels under andra, för litteraturkritiken mer specifika normer.  

 Exempel på tidigare uppsatser inom ämnet är Christina Halmos C-uppsats skriven vid 

JMK: Debatt kring böckerna Myggor och tigrar samt En dramatikers dagbok. Halmos 

uppsats diskuterar endast dessa två böcker och är av den anledningen inte relevant för just 

denna uppsats. Ett annat exempel är Viktor Sjöbergs magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås: Kritikens plats på Dagens 

Nyheters kultursidor 1997 och 2007. Eftersom den inte avser boklistor utan tar upp genrer 

som dataspel, television och radio men ändå möjligen har några relevanta formuleringar avser 

nedanstående teoriavsnitt att i viss mån ta hänsyn även till Sjöbergs uppsats.  
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4.1 Den goda journalistiken och dess förhållande till formatet 

4.1.1. Format och samhällspåverkan 
 
Kovach och Rosenstiels (2007) normativa studie The Elements of Journalism om hur 

allmänhet, journalister och redaktörer ser på journalistiken och dess mening och mål avser att 

belysa och besvara frågor kring journalistikens framtid. Hur ska journalistiken bemöta de 

utmaningar den står inför? Vad som gör denna text relevant för denna C-uppsats är deras 

konklusion: att mer samverkan och interaktion mellan de olika aktörerna inom journalistiken 

(alltså även inkluderat läsarna/användarna) behövs för att utveckla och förbättra journalistiken 

och dess värde för demokratin. Hur korresponderar Dagens Nyheters boklistor mot detta? 

 Hur uppnår man som kulturredaktion detta i en tid då dagstidningarnas formatförändringar 

allt mer påverkar innehållet i tidningarna? Josefine Sternvik har gjort en studie över olika 

dagstidningars förändringar i utseende och uttryck mellan 2004 (innan tabloidiseringen) och 

2006 (efter tabloidiseringen). Hon skriver i sin avhandling att de formatförändringar som till 

stor del skedde i början av 2000-talet bland annat berodde på att dagstidningarna ville anpassa 

sig till läsarnas situation; en tidskrävande värld som sökte efter mer mobilitet (Sternvik 

2007:106).  

 Här finns likheter med Kovach och Rosenstiel som talar om journalistiken som något som 

tydligt anpassar sig i både form och stil till rådande samhällsklimat, politik, smak, kultur och 

teknik (Kovach & Rosenstiel 2007:x). Sternviks genomgång av det redaktionella materialets 

utrymme påvisar att bytet till tabloidformat förändrat villkoren för journalister, layout och 

innehåll. Journalisterna har vid 2000-talets början gått över till att skriva kortare artiklar för 

att bättre motsvara det nya ”kortare” formatet. Samtidigt fanns det en tydlig ambition att det 

skulle finnas lika mycket material för läsarna att tillgå efter, som före, formatförändringarna 

(Sternvik 2007:142).  

 Kovach och Rosenstiel har tagit fram tio punkter, grundprinciper, för hur journalistiken ska 

kunna uppfylla kraven som ställs på den (Kovach & Rosenstiel 2007:5). De talar bland annat 

om att journalistikens första grundprincip är att hålla sig så nära sanningen som möjligt och 

menar att denna elementära ståndpunkt bör bestå i att informationen ska vara användbar och 

pålitlig. Vidare: ”Truthfullness creates, in effect, the sense of security that grows from 

awareness and is the essence of news” enligt Kovach och Rosenstiel (2007:27).  Även om 

detta avser den dagliga nyhetsjournalistiken är det ändå intressant att applicera principen på 

litteraturkritiken i form av listor. Alla journalister ser sanning som inte bara ett ideal utan som 
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ett måste i journalistiken. Den här uppfattningen är problematisk, särskilt om man applicerar 

den på litteraturkritik. Finns det, kan det finnas, en sanning i värdeomdömen, i kritik och 

boklistor? 

 Sjöberg (2009) visar på att kultursidornas utformning till stor del har påverkats av hur 

tidningsledningen vill att tidningens organisation ska se ut. Han ger exemplet Ingrid Elam 

som trots motsättningar valde att ”degraderas” till kulturchef från att ha haft positionen som 

en av Dagens Nyheters chefredaktörer. Detta ledde till en maktcentrering och gjorde att 

kulturdelen blev mindre autonom och att kultur integrerades med nöje (Sjöberg 2009:46). 

Avslutningsvis menar Sjöberg att klassisk kritik av typen litteraturkritik avsevärt har 

marginaliserats under perioden 1997-2007 (ibid.) 

4.1.2 The Argument Culture och journalistiken som forum för offentlig debatt 
 
Den sjätte principen i Kovach och Rosenstiels (2007) lista avser den moderna tidens version 

av det antika forumet där deltagarna skulle ha möjlighet att uttrycka sin åsikt. Kovach och 

Rosenstiel (2007:166) menar att all form av journalistik har denna potential. De senaste åren 

har det dock vuxit fram en ”Argument Culture” som har lett till att själva rapporterandet har 

minskat, experterna har fått minskat utrymme, det sker en förenkling i berättandet och att 

ämnena ofta är starkt polariserade. Detta menar de leder till att allmänheten fråntas 

möjligheten att medverka i den allmänna diskussionen som ”the media not only are supposed 

to support but need for their own survival” (Kovach & Rosenstiel 2007:175).  

 Sternvik (2007) skriver att argumenten för tabloidiseringen var att dagstidningen skulle 

vara lättare att läsa, lättare att ta med och orientera sig i. Detta innebar en utveckling mot 

kortare nyheter, en utveckling som även Forser (2002:82 ff, se även nedan) har sett genom 

1900-talet och som överensstämmer med Kovach och Rosenstiels (2007) diskussion kring den 

”Argument Culture” som råder i många medier. Hur ska man kunna förmedla lika mycket 

information trots att utrymmet minskat? Kanske tidningarna lyckas om de förenklar? Återigen 

blir detta en intressant aspekt när man tittar på boklistor.  

4.1.3 Det redaktionella materialet i Sverige och i Dagens Nyheter  
 
Sternviks genomgång av textmängden i Dagens Nyheter visar att det efter tabloidiseringen 

skett en nedgång på 15 procent och hon menar att minskningen motsvarar de riktlinjer som 

journalisterna fått: att skriva kortare texter (Sternvik 2007:146 f). Detta motsvarar och stärker 

den utveckling Forser (2002) sett inom kritiken under slutet av 1900-talet samt till viss del det 
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Sjöberg (2009:37) skriver. Enligt honom har kritiken minskat i antalet tecken mellan 1997 

och 2007 inom ”marginaliserade” genrer såsom prosa, poesi, opera och balett, form och 

arkitektur. Överlag har den genomsnittliga längden dock ökat (men alltså inom andra 

områden såsom television, radio, dataspel och ”fler konstformer” (Sjöberg 2009:39). 

4.1.4 Att förmedla sanning och det visuella materialet 
 
Vidare diskuterar Kovach och Rosenstiel hur denna ”Argument Culture” banat väg för en 

journalistik som ska vara mer autentiskt, ha ett svar på alla frågor och ta ställning för eller 

emot något (Kovach & Rosenstiel 2007:180). Kovach och Rosenstiel (2007:47 f) talar även 

om att journalistiken bestämt sig för att vara det hjälpmedel som kan styra läsarna in på ”den 

rätta vägen” i denna informationsspäckade värld. Men utan att lyckas blir det en ”journalism 

of affirmation” där det blir lättare för både dagstidningen och läsaren att förenkla och 

”försannliggöra”. Denna deras sjätte princip handlar således om att journalistiken i det 

allmänna forumet ska verka för att upplysa läsarna om olika perspektiv, inte diktera rätt och 

fel (Kovach & Rosenstiel 2007:185).  Hur kan man då se på boklistor om man utgår från detta 

perspektiv? 

 Även här finns kopplingar till det Sternvik skriver om det visuella materialet i 

dagstidningarna och hur det har ökat under 2000-talet: det är ett enkelt sätt att förmedla 

snabba budskap till läsarna. I Dagens Nyheter ökade andelen bildmaterial med 20 procent. 

Vad detta beror på är svårt att säga men formatbytet tycks komma lägligt och vara ett bra 

tillfälle att förändra bland annat dagstidningens bildpolicy. (Sternvik 2007:148 ff)  

 

4.2 Kritik och förändring 

4.2.1 Kritikens utseende och mål 
 
Tomas Forsers (2002) genomgång av 1900-talets litteraturkritik uppmärksammar de villkor 

som journalistiken arbetar kring. Forsers Kritik av kritiken (2002) visar på hur 

litteraturkritiken under 1900-talet har minskat i omfång vad gäller antalet tecken. År 2000 

kunde en bokrecension i Dagens Nyheter omfatta ungefär 3000 tecken, vilket enligt Forser 

(2002) är betydligt färre än motsvarigheten några decennier tidigare. Han poängterar även att 

tillhörande bildmaterial fått en betydligt större yta för exponering. Forser talar vidare om att 

litteraturkritiken i Dagens Nyheter under 1900-talet gått från att inneha en mer självklar 
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position till att få en mindre roll med mer ”luftig” layout, utan stort fokus på själva texten. 

(Forser 2002:82 ff)    

 Kristina Widestedt (2001) uppmärksammar att relationen mellan läsare och kritiker under 

1950-talet är central och tar sig uttryck i en sorts konversation med läsaren. Musikkritiken har 

ett överlägset förhållningssätt till själva musiken, där värderingarna är normativa och kritikern 

säker på sin sak (Widestedt 2001:78 ff). Denna iakttagelse blir intressant i jämförelsen med 

DN Kulturs boklistor. Däremot föreligger här en skillnad mellan exempelvis Kovach och 

Rosenstiel (2007). Samtidigt som att vara säker på sin sak är ett uttryck för förenkling handlar 

kritiken inte om att det endast finns en sanning. Widestedt (2001:150) argumenterar vidare för 

att det i 1995 års musikkritik börjar gå mot en värderelativism (jämför Forser 2002: 117).  

 Genrerna håller under 1990-talet på att blandas och detta till förmån för de ”generalister” 

som Forser menar tar över efter specialisterna på kultursidorna. (Forser 2002:89ff)  

4.2.2 Från enhetlig kritik till differentiering  
 
Vidare menar Forser (2002:86) att litteraturkritiken i början av 2000-talet går mot en mer 

differentierad syn på hur en bok kan läsas och bedömas. Det finns inte längre den konsensus 

som tidigare varit fallet inom böcker och litteratur. På 1900-talets mitt fanns det en enighet i 

värderingen som enligt Forser grundade sig i en enhetlig ”skolning av läsningen och 

iakttagelseförmågan”. Det gav sedan avtryck i kritiken som under hela århundradet stod för 

kritiskt förnuft, folkbildning och ren nyhetsförmedling. (Forser 2002:86 f) Här kan man 

tydligt se de tendenser som även Kovach och Rosenstiel (2007) uppmärksammar. Det har 

skett en förenkling av journalistiken. Intressant nog ser Forser dock en ökad differentierad syn 

inom litteraturkritiken i slutet av århundradet medan Kovach och Rosenstiel (2007) inte ser 

någon direkt nedtrappning i den förenklade synen. Vad skillnaden beror på är svårt att säga 

men Kovach och Rosenstiel (2007) utgår från amerikansk nyhetsjournalistik och Forser 

(2002) från svensk litteraturkritik.  

 Forsers definition av en recension är: ”En text om en annan text inskriven i massmediernas 

dramaturgiska krav och järnhårda lönelag” (Forser 2002:20). Forser anser att kritiken bör 

betraktas som en litteratursociologisk institution där textproduktionen, liksom i mången övrig 

journalistik, bestäms av produktionsvillkor och texttyper (Forser 2002:138). För att återgå till 

Kovach och Rosenstiels (2007) resonemang kring sanningsbegreppet och den trygghet som 

detta genererar kan man enligt Forser (2002) se kritiken som ett vågspel mellan att värdera 

och att ansvara för ”nyheter”. Denna skenbara motsättning bestäms i mångt och mycket av 
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ekonomiska konjunkturer och dagstidningarnas ledning och tar sig uttryck i kritikens form 

och omfång (Forser 2002:141). 

4.2.3 Att värdera i journalistiken 
 
Forser talar om litteraturkritiken och värderingarna som kritiken oundvikligen hänger sig åt 

som något av en värderingsproblematik, då omdömena kan vara mer eller mindre synliga för 

läsaren (Forser 2002:113). Kritikerns referenser och förförståelse är vad som ger honom eller 

henne ”rätten” att uttala sig om ett litterärt verk, menar Forser (2002). Alla värderingar som 

sker i litteraturkritiken har alltså sitt berättigande i att verket i sig konstitueras av olika värden 

(Forser 2002:123). Jämför man med Kovach och Rosenstiel (2007) ser man här att det finns 

något i litteraturen som gör att kritikern kan rättfärdiga ett värdeomdöme som den vanliga 

nyhetsreportern inte kan, trots att båda arbetar för att främja ett allmänhetens forum där 

journalistiken ska upplysa läsaren. Vilken ledstjärna följer journalisten när genrerna blandas?  

 I likhet med Forser (2002) blir det normativa i Widestedts (2001) ansats att stimulera en 

diskussion genom att värdera, men samtidigt, att värdera förnuftigt såsom Kovach och 

Rosenstiel (2007) argumenterar. Kritiken består av ett antal grundpelare som enligt Widestedt 

(2001) är centrala: dels själva värderandet men även beskrivningen, för utan denna är det 

svårt att ge legitimitet åt värderingen (Widestedt 2001:8).  Detta är en tanke väl värd att 

applicera på boklistorna.    

 1995 års musikkritik väljer Widestedt att benämna som ”den påträngande kritiken”. Detta 

innebär att kritikerna försöker dra med sig läsarna i sin värdeapparat och en gemensam kamp 

mot den ”traditionella estetiska diskursen”. (Widestedt 2001:88) 

4.2.4 ”Journalistiseringen” 
 
I viss likhet med Kovach och Rosenstiel (2007: 47 f) förmedlar Forser (2002:80) en bild av 

kulturjournalistiken mot seklets slut som styrd av tidningsledningens vision av kulturen som 

ett nöje och som en av många fritidssysslor som snabbt och rappt ska förmedlas till läsaren. 

Denna ”journalistisering” går emot det Forser anser vara kultursidornas uppgift: att bidra med 

reflektioner och genomtänkt tankeinspiration som den vanliga, korta och snabba, 

nyhetsrapporteringen inte har möjlighet att förmedla. 

 Forser nämner kort att de ”kritikerlistor” som han funnit har fått utrymme i 

dagstidningarna sedan 1980-talet och som enligt honom visar på litteraturkritikens 

”journalistisering”. Dessa listor har genom att kritikern inte behövt motivera sina val ”kunnat 
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stärka konjunkturkänsliga föreställningar om vad som för tillfället bör hållas högt” (Forser 

2002:187). 

 Avslutningsvis målar Forser upp sin normativa bild av kritiken i framtiden: en kritik som 

inte har läsarservice som främsta mål utan som diskussionspartner kan vidhålla sin status på 

kultursidorna (Forser 2002:199-201). 

 

5.0 Metod 
 
Inledningsvis redovisas de praktiska metoder som valts för att möjliggöra den kvantitativa 

översikten av materialet och sedan redovisas den kvalitativa urvalsprocessen. Vidare har 

uppsatsförfattaren valt att analysera texterna genom att använda sig av kritisk diskursanalys 

enligt Norman Fairclough (1995) samt Roger Fowler (1991). Dessa två inriktningar 

presenteras först var för sig för en mer överskådlig förståelse av dem. Till sist presenteras det 

tillvägagångssätt som i denna uppsats används i analyserna.  

 

5.1 Den kvantitativa översikten 
 

Uppsatsförfattaren väljer att gå igenom fyra veckor vardera åren 2000, 2003, 2006 och 2009. 

Dessa fyra veckor blir (ett sannolikhetsurval där alla 52 veckor har haft lika stor chans att bli 

dragna) 4, 18, 35, 49.  

  För den kvantitativa analysen gäller det kodschema som återfinns längst bak i uppsatsen. 

Operationaliseringen av de olika alternativen för vad en boklista kan kategoriseras som har 

utarbetats genom en provkodning av en mindre del av materialet. Kategorierna är:  

 

⋅ Redaktionens bedömning med rangordning (lista där en stor del av redaktionen/DN 

Kulturs kritiker gör en kvalitativ bedömning av böcker),  

⋅ Redaktionens bedömning utan rangordning (lista där en stor del av redaktionen/DN 

Kulturs kritiker gör en kvalitativ bedömning av böcker),  

⋅ Enskild redaktionsmedlems bedömning (lista där en redaktionsmedlem/kritiker på DN 

Kultur gör en kvalitativ bedömning av böcker),  

⋅ Lista på böcker inom samma tema som angränsande längre artikel,  

⋅ Externa händelser (exempelvis kalendarium),  



Lovisa Berndt, V10JKand 
lovisa.berndt@gmail.com 

C-uppsats 
 

  14 

⋅ Förteckning över recensioner,  

⋅ Allmänna tips av en eller flera redaktionsmedlemmar där inte enbart böcker 

inkluderas,  

⋅ Övrigt.  

(Se bilaga 9.1 för kodschema)  

 

Den kvantitativa översikten blir också en hjälp för att välja ut texter till den kvalitativa 

analysen.  

 Urvalsförfarandet har gått till så att fyra av årets veckor dragits slumpvis. 

Uppsatsförfattaren har sedan under de fyra valda åren (strategiskt urval för att få ett rimligt 

antal veckor att titta närmare på) kodat och räknat de boklistor som publicerats under de 

sammanlagda 16 veckorna. Vidare har uppsatsförfattaren använt sig av statistikprogrammet 

SPSS för att sammanställa resultatet av kodningen. Detta förfarande anses av 

uppsatsförfattaren vara den mest effektiva och till uppsatsens syfte mest välanpassade 

metoden att göra en kvantitativ översikt med. Reliabiliteten får anses vara relativt hög. Likaså 

validiteten får anses relativt hög då uppsatsen anses mäta det den avser att mäta. Dock är det 

viktigt att komma ihåg att alla boklistor som publicerats under 2000-talet inte kodats och 

analyserats varför uppsatsen inte kan ge en helt säker bild av hur boklistorna ser ut och har 

utvecklats, men urvalsförfarandet ger dock en relativt god generaliserbarhet.  

 Kodschemat används för att kunna göra en kvantitativ översikt vad gäller eventuell 

förändring i antalet boklistor över tioårsperioden samt utgör grunden för det urval som gjorts 

till den kvalitativa analysen som går djupare in i boklistornas förmedling av diskurs till 

läsaren.  

 

5.2 De kvalitativa analyserna 
 

Utifrån den kvantitativa översikten har fyra boklistekategorier valts för den kvalitativa 

analysen. 

 Boklista Ett har valts eftersom den representerar de boklistor som under 2009 publicerades 

och kodades som Redaktionens bedömning med rangordning och som också av DN Kultur 

har benämnts som ”Boklistan”. Alla de boklistor som kategoriserats som sådan är mycket 
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likartade (form och innehåll utöver böckerna och dess ordning är lika) varför det är 

uppsatsförfattarens bedömning att det är tillräckligt med endast en analys av denna typ. 

Boklista Två har valts för att den markerar den kanske största förändringen över tid för DN 

Kulturs boklistor. Denna kategoriseras som Redaktionens bedömning utan rangordning. Även 

här anser uppsatsförfattaren att endast en analys är tillräcklig, då även detta material är lika till 

utformningen. Varken boklista Ett eller boklista Två är någon av de listor som förekommer 

flest gånger, men de har valts för att de båda representerar vad Dagens Nyheter själv kallar för 

boklista samt att de är de listor som i sina likheter och skillnader tydligast står för en 

förändring av uttrycket över tioårsperioden. 

 Boklista Tre, Förteckning över recensioner, och Fyra, Enskild redaktionsmedlems 

bedömning, har istället valts för att de representerar de två kategorier som förekommer flest 

gånger och av den anledningen är det av intresse att titta närmare på dem.  Vid de respektive 

analyserna har uppsatsförfattaren valt att använda två exempel från varje kategori. Detta för 

att de sett lite olika ut under åren (men i enlighet med kodschema och övergripande syfte 

kategoriserats lika) samt att båda kategorierna endast förekommer under två av de fyra åren: 

boklista Tre under 2000 och 2009, boklista Fyra under 2003 och 2009. Även dessa kategorier 

kan således visa på en förändring över tid. 

 Den kvalitativa analysen tar sitt avstamp i den kanske ”mesta” boklistan under 2009, den 

boklista som av DN Kultur också kallar för ”Boklistan”. Detta för att den således utgör en god 

referenspunkt för ett eventuellt jämförande mellan denna och andra boklistor.  

 Materialet är som följer:  

 

”Boklistan v 49” i Dagens Nyheter 091205 

”Böcker” i Dagens Nyheter 030122 

”Lars Linder väljer tre Obamaböcker” i Dagens Nyheter 090120 

”Recensioner den 1 september” i Dagens Nyheter 000901 

”Veckans recensioner” i Dagens Nyheter 091205 

”7 böcker” i Dagens Nyheter 000507 

 

Uppsatsförfattarens förhoppning är att de kvalitativa analyserna ska vara så transparenta att 

uppsatsen får en så hög reliabilitet som möjligt. Tack vare denna transparens och 

kombinationen av kvalitativa och kvantitativa ansatser kan man således hävda att validiteten 

är god.  
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5.2.1 Kritisk diskursanalys 
 

De två nedan förklarade inriktningarna inom kritisk diskursanalys, Fowler (1991) samt 

Fairclough (1995), har valts eftersom uppsatsförfattaren anser att denna metod i kombination 

med en mer lingvistiskt orienterad diskursanalys lämpar sig bäst för denna typ av material och 

studie; ingen av metoderna går att applicera fullt ut då mängden text i materialet är relativt 

liten, men diskursanalysen passar ändå textens form. De två inriktningarna har många likheter 

och där de skiljer sig åt har de båda ofta haft intressanta aspekter att komma med vilket gjort 

det möjligt att kombinera dem. Litteraturen som används för detta är alltså: Roger Fowlers 

Language in the News. Discourse and Ideology in the Press (1991) kombinerat med Norman 

Faircloughs Media Discourse (1995) (med viss hjälp av Winther Jörgensen och Phillips 

Diskursanalys som teori och metod (2000)).  

 Norman Faircloughs (1995) definition av diskurs som ”det språk som används i 

representationen av en social praktik från en viss synvinkel” gäller i denna uppsats 

(Fairclough 1995:56). 

5.2.2 Language in the News enligt Roger Fowler 
 
Roger Fowler (1991) argumenterar i denna bok för en kritisk lingvistisk metod och för ett 

perspektiv på nyheter som en praktik byggd av den sociala och politiska världen: inte hårda 

fakta. Hans utgångspunkt är att språket snarare skapar världen än speglar den och att det är 

språket som skapar och formar idéer och uppfattningar. (Fowler 1991:1) 

 Den kritiska lingvistiken bygger på uppfattningen att alla meningar och betydelser är 

socialt konstruerade vilket innebär att alla diskurser är sociala produkter och praktiker. 

(Fowler 1991:8-9) 

 Vidare argumenterar Fowler (1991) för att människor har förmågan att röra sig mellan de 

språkliga diskurserna och på så sätt kan tillgodogöra sig olika uppfattningar. Dock står ofta 

vana och ”tröghet”∗ i vägen för människans förmåga att se skillnader och förstå olika 

språkliga variationer. Genom att närstudera textens språkliga detaljer kan den kritiska 

lingvisten, utifrån textens sociala och historiska kontext, visa på de uppfattningsmönster som 

förmedlas i språket. (Fowler 1991:66-67) 

                                                        
∗ Författarens översättning av begreppet ”inertia”. 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 Fowler (1991) bygger sin kritiska lingvistik på Hallidays tre begrepp: ideationell funktion 

(representationen av det föreslagna innehållet), interpersonell funktion (förmedlingen av roller 

och sociala relationer) och textuell funktion (hur texten skapas). Utifrån dessa redogör Fowler 

för olika begrepp användbara vid diskursanalys, presenterade nedan. Transivitet är en del av 

den ideationella funktionen och handlar om vem i texten som utför något, i vilken riktning 

aktiviteten i texten rör sig. Vilken riktning som väljs är ett uttryck för den rådande diskursen. 

Vidare begrepp inkluderar textens lexikala struktur: i vokabulären och uppdelningen mellan 

”reference” (relationen mellan ordet och en del av den materiella eller mentala världen) och 

”sense”/bemärkelse (relationen mellan olika ord).  Ord får här mening genom det de inte 

betyder. På så sätt kan vokabulär ses som en representation av verkligheten från en viss 

kultur. (Fowler 1991:69-82) Detta undersöks genom att studera vilka begrepp som flitigast 

förekommer i en text.  

 Modalitet tillhör den interpersonella funktionen. Modalitet kan ses som den attityd textens 

avsändare har och består av fyra ”kommentarer”∗: Sanning innebär i Fowlers (1991) mening 

att textens upphovsman alltid måste visa på ett engagemang för förmedlandet av sanning, 

dock i varierande grad. Förpliktelse innebär att texten framför att något bör göras/åtgärdas. 

Tillåtelse avser att författaren skänker möjligheten för deltagarna i texten att göra något. 

Önskan innebär att författaren visar sitt stöd eller misstycke för textens handling. (Fowler 

1991:85-88) 

 De ovanstående analytiska hjälpmedlen ska inte ses som metoder för att nå ett objektivt 

och riktigt svar: det är ingen ”mekanisk” teknik utan kräver människans ödmjukhet, sunda 

förnuft och kontextmedvetenhet (Fowler 1991:68). Att vara medveten om kontexten är inte 

lätt, men Fowler (1991:90) menar att kontextualisering uppnås genom kunskap, erfarenhet 

och intuition.   

5.2.3 Media Discourse enligt Norman Fairclough 
 
I sin bok Media Discourse definierar Norman Fairclough (1995) kritisk diskursanalys som en 

tredelad analys av förhållandet mellan text, diskurspraktik och sociokulturell praktik. Man 

söker efter språkets två sidor, ena sidan som är formad av samhället och andra sidan som 

formar samhället. Dessa begrepp benämner Fairclough (1995) som ”socially shaped” och 

“socially constitutive”.  

                                                        
∗ De fyra begreppen inom modalitet kallar Fowler för: ”truth”, ”obligation”, ”permission” samt ”desirability”. 
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 Liksom Fowler (1991) anser Fairclough att medierna inte objektivt speglar verkligheten 

(Fairclough 1995:204). Att artiklar skrivs olika beroende på vilken genre och vilken tidning 

man skriver för är ett exempel på vad Fairclough menar med att olika professionella praktiker 

och tekniker påverkar hur texten ser ut. Han understryker även att dessa praktiker är en 

produkt av den tid och det samhälle som de verkar i; de är socialt och historiskt konstruerade. 

(Ibid.) 

 Ett annat verktyg Fairclough (1995) använder sig av för att analysera en texts diskurs är att 

uppmärksamma de val som följer med skapandet av texten. Vad inkluderas och vad 

exkluderas i texten? Vilken information får stå i förgrunden som viktigast och vilken 

information hamnar i bakgrunden? Inom eller för vilken genre skrivs och läses texten? (Ibid.) 

 Texten bryts ned med hjälp av lingvistisk analys och analyseras utifrån både form och 

innehåll, det vill säga hur texten är uppbyggd med meningsstruktur, disposition och vokabulär 

och hur texten uppfattas, meningen med texten. Texten analyseras genom exempelvis den 

”interaktionella kontrollen”: förhållandet mellan talarna samt vem som bestämmer agendan i 

ett samtal, etos: hur identiteter konstrueras genom exempelvis språk och beskrivningen av 

kroppsliga drag, metaforer, ordval samt grammatiska element. Winther Jörgensen och Phillips 

(2000:87 ff) pekar på två grammatiska delar som viktigast: transivitet och modalitet. Istället 

för att i analysen använda Faircloughs (1995) definition av dessa två begrepp kommer i denna 

uppsats användas Fowlers (1991) eftersom de är mer utförligt beskrivna. Skillnaden är dock 

inte särskilt stor. 

 Analys av diskurspraktiken innefattar både hur texten produceras och hur texten 

konsumeras samt de politiska och ekonomiska förutsättningarna för texten. De diskursiva 

processerna analyseras genom hur en text konsumeras bland annat som vardaglig rutin, som 

nöje eller informationskälla och hur texten tolkas av konsumenten. (Fairclough 1995:58 ff) 

Relevant för uppsatsen är dock först och främst textens uppbyggnad. 

 Att analysera den sociokulturella praktiken innebär att sätta den kommunikativa händelsen 

(kommunikativ händelse är den specifika analysenheten) till exempel en artikel, ett 

teveprogram eller en text (Fairclough 1995:56), i en bredare social och kulturell kontext. 

Fairclough uppmärksammar tre huvudområden inom den sociokulturella sfären; ekonomi och 

politik, där underliggande ideologi och maktstrukturer uppenbaras, samt kultur, där frågor 

rörande värde och identitet fångas upp.  (Ibid.:62)  

 Dessa tre delar bör inte ses som helt separata, utan ska placeras i en multidimensionell 

modell för att kunna diskutera en texts reproduktion av diskursordningen: huruvida texten 
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upprätthåller en bredare social praktik eller om den skapar en ny. (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:90)  

 

5.2.4 Tillvägagångssätt 
 

Av innehållet i Faircloughs (1995) modell utgår analyserna från begreppen: inkludering/ 

exkludering, förgrund/bakgrund, genre, disposition, vokabulär och ordval, meningen med 

texten: hur den uppfattas, interaktionell kontroll, diskursiva processer genom möjlig 

textkonsumtion samt kultur som del av den sociokulturella sfären.   Uppsatsförfattaren utgår i 

analyserna även från Fowlers (1991) begrepp: ”tröghet”, transivitet, modalitet, 

reference/sense, i viss mån vilka begrepp som förekommer flitigast i texten samt i den mån 

det är möjligt att säga något om den ideationella och interpersonella funktionen.  

 Den textuella funktionen samt hos Fairclough (1995) motsvarande diskurspraktik kommer 

inte att beröras i någon stor grad då de utgår från hur texten skapas, något som denna uppsats 

inte har som fokus. Observera dock att analyserna i viss mån använder sig av begreppet de 

diskursiva processerna genom att analysera hur texterna kan konsumeras.  

 I analyserna utgår uppsatsförfattaren alltså från Faircloughs (1995) tredimensionella 

modell i huvudsak, men störst fokus ligger på text samt i viss mån sociokulturell praktik. 

Ovan uppradade begrepp tas i analysen endast upp i den mån de går att härleda till något i den 

analyserande texten. Frånvaro av användandet av vissa begrepp i vissa analyser beror således 

på att de begreppen inte går att använda just där.  

 

6.0 Resultatredovisning och analys 
 

Resultatet av de genomgångna 16 veckorna under tioårsperioden ger vid handen att 47 olika 

boklistor har publicerats under denna tid. Detta antal är tillräckligt för att kunna ge en tendens 

åt vilket håll boklisteutvecklingen rört sig vilket är uppsatsens syfte, även om det inte kan leda 

till en hundraprocentig generalisering. För en närmare precisering, vilket alltså ej är syftet för 

denna C-uppsats, skulle möjligen ett större material behövas. 
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6.1 Den kvantitativa översikten 
 
Det har skett en del layoutbyten under tioårsperioden, vilket tycks ha påverkat antalet och 

utformningen av boklistor. Under vecka 35 år 2000 har Ingrid Elam avgått som kulturchef, 

ersatts av Mattias Berg som tillförordnad kulturchef för att sedan i och med ett layout-byte i 

sin tur ersättas av Henrik Berggren. År 2003 har det skett ett formatbyte till tabloidformatet. 

År 2006 har Maria Schottenius blivit kulturchef och kulturdelen har bytt layout. Schottenius 

fortsätter vara kulturchef hela 2009 ut. 

 Nedan följer en genomgång av den kvantitativa studiens resultat. Genomgången avslutas 

med en kort sammanfattning av analysen.  

 
 
Tabell 1: Typ av lista 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Den typ av lista som publicerats mest under perioden (typvärdet) är Enskild 

redaktionsmedlems bedömning samt typen Förteckning över recensioner. Båda typerna 

publiceras tio gånger under tioårsperioden. Typen Förteckning över recensioner ser dock lite 

olika ut beroende på vilket år man tittar på. I slutet av år 2000 fanns förteckningen på 

Kulturdelens framsida varje dag, formen liknade den hos en innehållsförteckning och listan 

visade vilka böcker samt filmer och musik som recenseras inuti tidningen. År 2009 finns 

förteckningen inne i lördagens kulturbilaga Boklördag, då med både böckernas omslag och en 

kort redogörelse för innehållet. (Se även Diagram 1, bilaga 9.2) 

 Allmänna tips av en eller flera redaktionsmedlemmar där inte enbart böcker inkluderas 

samt kategorierna Lista på böcker inom samma tema som angränsande längre artikel och 

Redaktionens bedömning utan rangordning är de typer av boklistor som därnäst är mest 

förekommande.  

 
Tabell 2: Korstabell År + Veckodag 

 
 

Den dag då flest boklistor publicerats under de tio åren är lördagen (typvärdet), vilket beror på 

att DN sedan ett drygt år tillbaka valt att förlägga de flesta recensioner etcetera till lördagens 

kulturbilaga Boklördag. Om man gör en korstabell över År och Veckodag ser man att 88,2 

procent (n= 47) av boklistorna under 2009 publicerats på en lördag, vilket knappast har sin 

motsvarighet något annat år. Det är en jämnare fördelning av boklistor över veckodagarna 

under 2000 än kommande år. Ingen av boklistorna i urvalet publicerades på en torsdag. (se 

även Diagram 2, bilaga 9.3) 
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Tabell 3: Typ av vecka 

 
 

Den mest förekommande veckan under tioårsperioden är vecka 49 följt av vecka 35. Varför 

det är så är svårt att säga. En gissning skulle kunna vara att vecka 49 ligger nära julen och att 

det då anses bra med uppställda tips på exempelvis julklappsböcker. Detta är dock inte av 

någon större vikt för uppsatsen mer än att det antagligen är en intressant, möjligen slumpartad 

företeelse. (se även Diagram 3, bilaga 9.4) 

 
Tabell 4: Typ av år 

 
 

22 av de 47 boklistorna under åren publicerades under 2009. Elva stycken publicerades under 

2000 och under både 2003 och 2006 publicerades sju stycken boklistor respektive år. Detta 

skulle kunna tyda på en stor periodicitet i materialet vilket också är korrekt eftersom 

kulturdelen i perioder har olika koncept som följer en viss mall, exempelvis Boklördag eller 

de under år 2003 förekommande små smala spalter med boktips som bland annat Åsa 

Beckman var redaktör för. (se även Diagram 4, bilaga 9.5)  

 Enligt urvalet publicerades det alltså flest boklistor under 2009. Procentsatsen visar på att 

46,8 % (n= 47), alltså nästan hälften, av materialets boklistor publicerades under 2009. 
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Diagram 5: Korstabell typ av lista + år 

 

 

Man kan också konstatera utifrån materialet att flest boklistor av olika typer publicerades 

under 2009 (se även Tabell 5, bilaga 9.6), samt att kategorin Förteckning över recensioner var 

oerhört vanligt förekommande år 2000 för att endast återkomma i betydligt mindre omfattning 

år 2009. Redaktionens bedömning med rangordning förekommer endast under 2009, typen 

Redaktionens bedömning utan rangordning förekommer främst under 2000.  
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Diagram 6: Korstabell typ av lista (förenklad) + år 

 
 

Om man gör en förenkling av de olika listtyperna och delar upp dem i endast två olika typer 

(typ av lista 1-4 blir till ett (blå), typ av lista 5-8 blir till två (grön), där alltså de mer ”typiska” 

boklistorna hamnar i samma grupp, de boklistor som tydligt innefattar tips på enskilda 

böcker) ser man att de båda alternativen varit mest förekommande under 2009, men att ingen 

av grupperna endast tre år tidigare var särskilt frekventa. Under 2003 förekom över huvud 

taget inte alternativ 5-8 (grön), medan under 2000 var den gröna i hög grad förekommande. 

Detta beror på att alternativet Förteckning över recensioner förekom flitigt, men eftersom 

detta alternativ är något på gränsen till vad som avses med en regelrätt boklista kan resultatet 

te sig något missriktat. Värt att notera är att antalet och typerna fluktuerat rejält under de tio 

åren för att vid 2009 ligga på samma mycket höga nivå. (se även Tabell 6, bilaga 9.7) 

 

6.1.1 Sammanfattning 
 
Den översiktliga kvantitativa analysen visar på att det skett en uppgång i antalet boklistor de 

studerade åren. Uppgången har enligt materialet dock inte varit stadig de senaste åren utan 

materialet från år 2000 visar fler publicerade boklistor än materialet från år 2003 respektive år 

2006. 
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 Man kan även utläsa att boklistor verkligen kan användas på olika sätt. Vanligt 

förekommande är de boklistor som utgör en förteckning av exempelvis recensioner, men det 

kanske mest intressanta är att den typ av boklistor som rangordnar böcker, alltså tydligt 

markerar att den ena boken anses kvalitativt bättre än en annan, inte förekommer förrän under 

2009. Då har också Dagens Nyheter ordentligt börjat satsa på lördagens kulturdel som 

”Boklördag” och lägger mer resurser på boklistor av olika slag. Det är också detta år som man 

kan se störst användning av olika typer av boklistor.  

 Vidare kan konstateras att de allra flesta boklistor har innehållit böcker avsedda för vuxna 

läsare, förutom under år 2003 då vissa av listorna avhandlade barn- och ungdomsböcker. Det 

var dock inte alltid som dessa spalter innehöll regelrätta boklistor. Ibland förekom även andra 

barn- och ungdomstips (exempelvis teater) men dessa har då inte räknats som boklistor och 

finns således inte med i den kvantitativa analysen.  

 På lördagen vecka 35 år 2009 publicerades inte mindre än fem olika boklistor, vilket är 

maxnotering i urvalet. 

 Materialets storlek är tillräckligt för att denna kvantitativa översikt skall visa trenden för 

hur det har sett ut de senaste tio åren, främst på grund av att materialet innehåller en sådan 

periodicitet som innebär att förändringarna (layout- och innehållsmässigt) inte skett med 

alltför korta mellanrum. För vidare resonemang kring begreppen reliabilitet och validitet, se 

ovan under avsnitt 5.0 Metod. 

 

6.2 De kvalitativa analyserna 
 

6.2.1 Analys av boklista Ett Redaktionens bedömning med rangordning 
 

Den första boklista som analyseras i denna uppsats finns i Dagens Nyheters Kulturbilaga 

längst till vänster på sida fyra i tidningen lördagen den femte december. Utrymmet för listan 

sträcker sig ända från botten till toppen på sidan (med undantag för uppslagets rubrik 

”Boklördag ingång”). Boklistan har fått namnet: ”Boklistan v 49 – DNs kritiker listar de bästa 

nya böckerna”, efter följer tio böcker i numrerad ordning med förstaplatsen överst och 

tiondeplatsen längst ner. Vid varje nummer finns en bild av bokens omslag, information om 

titel, författare och förlag samt en eller två meningar om bokens innehåll. Längst ner till höger 

finns en liten bild av en sax som ”klipper” längs högra kanten av boklistan. Under listan 
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finner man en kort text med namnen på de kritiker som röstat fram ”topplistan” samt att listan 

innehåller böcker utgivna efter den 15 september. 

 En analys av boklistans interpersonella funktion ger vid handen att det finns en grupp 

människor, i detta fall DN:s kritiker, som genom sin sociala position som åsiktsbildare i en av 

de största dagstidningarna i Sverige förmedlar sina samlade åsikter om vilka de bästa 

böckerna är. Detta gör de även vid de betydligt längre, mer ”traditionella”, recensioner som 

utgör underlaget för boklistan, men där recensionens uppbyggnad och form (med en tydlig 

avsändare) förmedlar att en människa ligger bakom åsikterna i texten, förmedlar inte 

boklistan detta på samma sätt. Här är underrubriken samt ”topplistans” beskrivning betydligt 

mindre i grad än sifferplaceringarna och rubriken; denna information hamnar alltså i 

bakgrunden. Faircloughs (1995) begrepp den ”interaktionella kontrollen” kan tolkas som att 

DN Kultur bestämmer agendan och likt den interpersonella funktionen handlar det om ett 

aktivt förmedlande och ett passivt mottagande. Boklistan använder sig vidare av en modalitet 

som förmedlar en tro på en absolut sanning: ”DN:s kritiker listar de bästa nya böckerna”. 

Genom detta skulle man kunna hävda att tidningens auktoritet speglas och främjas. För att 

förstärka läsarens intryck av listan som permanent och sanningsbärare finns den lilla saxen 

som visar att listan med fördel kan klippas ut och sparas. DN Kultur representerar med 

boklistan en del av den värld som innefattar åsiktsjournalistik, men gör det på ett sätt som 

strävar efter att hävda sig som sanningsbärare av rang. Det finns en aura kring boklistan som 

förmedlar känslan av en rigid framställning av världen, en inkludering av vissa böcker och en 

exkludering av andra. 

 Vidare kan man också diskutera om inte boklistan befinner sig inom en diskurs av 

läsarvänlighet. Saxen längs boklistans kant uttrycker att denna boklista är något läsaren kan 

använda sig av och man skulle kunna hävda att den på så sätt hamnar i linje med Faircloughs 

(1995) begrepp ”socially constitutive”. I likhet med Fowlers (1991) diskussion kring läsarens 

vana och ”tröghet” som hinder för att röra sig mellan olika diskurser ger boklistan intrycket 

att ”här behöver jag som läsare inte engagera mig, dessa böcker är de bästa nya som finns ute 

i bokhandeln”. Huruvida läsarna tänker på detta vis eller ej, hör till en annan studie. Det 

intressanta är de uppfattningsmönster som faktiskt kan förmedlas genom boklistan 

ideationella funktion: enkelheten, möjligheten att låta någon annan välja åt en, att det aktiva 

tänkandet kan gå förlorat. Transiviteten i denna boklista är inte tydlig, eller snarare, den aktör 

som förmedlar informationen i texten är ”osynlig”. Det som förmedlas till läsaren, det vill 

säga att det är dessa tio böcker som är bäst just nu och att det inom dessa finns en tydlig 
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rangordning, förmedlas inte tydligt av en aktör i texten vilket skulle kunna innebära att ”det 

självklara” i rangordningen framhävs än mer. Den egentliga subjektiva åsikten kring vilken 

bok som för tillfället är bäst görs objektiv genom att aktören, åsiktsmakaren, hålls bortom de 

fysiska tingen.  

 Genom rangordning, möjligheten och uppmuntran från tidningens sida att klippa ut och 

spara eller ta med listan till bokhandeln närmar sig texten världen utanför papperstidningen.  

Man skulle kunna påstå att det i denna boklista mer rör sig om förhållandet mellan ordet och 

den materiella världen (reference) än relationen mellan orden (sense).  

 Intressant ur grammatisk synpunkt är användandet av bestämd form i rubriken. Det som 

presenteras är ”Boklistan”, inte ”en boklista”. Visserligen vore inte ”en boklista” särskilt 

slagkraftig som rubrik men samtidigt skulle det nog bättre ha speglat vad det faktiskt är.  

 De korta texterna om varje bok innehåller många förklarande adjektiv: ”tragikomisk”, 

”stark”, ”drabbande”, ”spännande”. Även om dessa inte alltid är värderande blir läsaren så att 

säga ”matad” med en fullt logisk och praktisk etikett av varje bok. Något som förvisso även 

förmedlas i ”vanliga” recensioner men som här, utan sin mer ordrika och förklarande kontext, 

får en större slagkraft och cementeras på ett mycket tydligare sätt.  

 Texten kan enligt Faircloughs (1995) begreppsdefinition av diskurspraktiken tolkas både 

som en källa till nöje men kanske främst som en källa för information, gränsen är dock något 

flytande eftersom boklistan förmedlar något så lustfyllt som läsandet av böcker men gör det 

på ett väldigt pragmatiskt vis.   

 Genom detta pragmatiska synsätt på förmedlandet av åsikter kring böcker kan man 

diskutera om boklistan inte i synnerhet ger en relativt förenklad syn på människans tycke 

kring böcker och i allmänhet en förenklad syn på världen och människans åsikter kring denna 

värld. Tolkningar framläggs som vore de fakta och spär således på denna sociala praktik.  

 Den kritiska lingvistiken bygger på uppfattningen att meningar och betydelser är socialt 

konstruerade. Denna boklista kan man säga utgörs av en tudelad diskurs. En del där diskursen 

innebär att sanningsbegreppet blir förhärskande och det pragmatiska förhållningssättet gör att 

den egentliga åsiktsjournalistiken blir tämligen dold. Den andra diskursdelen utgörs av en 

sorts läsarservice, där det pragmatiska förmedlandet får fäste som en hjälp för läsaren fast det 

i själva verket kan tolkas som ett undertryckande av läsarens egna reflektioner och slutsatser. 

Man skulle kunna kalla diskursen för Den sanna, vilket syftar till boklistekategorins förmåga 

att verka självklar och utan motsägare. 
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6.2.2 Analys av boklista Två Redaktionens bedömning utan rangordning 
 
Boklista nummer två är publicerad den sjunde maj 2000. Boklistan kallas ”7 böcker” med 

underrubriken ”varje månad rekommenderar sju DN-kritiker var sin aktuell bok”. Listan 

återfinns längst till vänster på en vänstersida och för varje bok som rekommenderas återfinns 

en liten rubrik, under denna står författare till och titel på boken samt förlag. Följer på detta 

gör en ungefär tio rader lång ”motivering” som avslutas med namnet på kritikern som 

rekommenderar boken. 

 Denna boklista har valts för att den i stort bygger på samma princip som Boklista ett, men 

har en annan form. Den är relativt lättförståeligt utformad. Den ger läsaren en tydlig bild av 

vem det är som rekommenderar en viss bok. Enligt Roger Fowlers (1991) begrepp ”tröghet” 

skulle man då kunna påstå att denna boklista har en ambition att vara klar och tydlig i sitt 

språk till läsaren.  

 Några av de viktigaste orden och begreppen i denna boklista, i jämförelse till andra 

boklistor, är ordet ”rekommenderar” i underrubriken samt begreppet ”aktuell bok”. Enligt 

Svenska Akademiens ordlista är rekommendera likalydande med anbefalla eller förorda, men 

uppsatsförfattaren vill hävda att ordet i dagens språkbruk har en något mindre auktoritär ton. 

Angående vilka böcker som rekommenderas i boklista Två specificeras detta endast med 

epitetet ”aktuell” vilket inte ger någon direkt kvalitetsbestämning av boklistans böcker annat 

än att själva ordet ”rekommendera” har en viss sådan bestämning i sig. 

 Transiviteten i de korta texter som utgör DN-kritikernas rekommendationer är självklart 

olika beroende på respektive böckers handling. På ett högre plan skulle man dock kunna säga 

att aktiviteten i texten också är den som utgör det implicita förmedlandet av 

rekommendationer och transiviteten rör sig i så fall från de här sju synliga DN-kritikerna till 

läsaren.   

 Vad gäller textens lexikala struktur kan man säga att de korta texterna, till skillnad från 

boklista Ett, är mycket olika. Den översta rekommendationen av Leif Nylén har ett tydligt 

jag-perspektiv där Nylén skriver om sin egen upplevelse av Göran Greiders Världen efter 

kommunismen. Dan Jönssons tips om boken Hatets sånger. Tidig svensk socialistisk diktning 

anlägger snarare en lexikal vi-struktur medan Lars-Olof Franzén talar med en betydligt mer 

”objektiv” röst som deklarerar historien runt Sven Alfons bok Winckelmanns död. I denna 

boklista får de olika kritikerna till en större del en personlig plats och ett personligt utrymme 

för att referera sitt eget tyckande.  
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 Man skulle kunna hävda att begreppen ”reference” och ”sense” snarare representeras av 

”sense”, alltså relationen mellan olika ord, eftersom de sju rekommenderade böckerna ges 

större språkligt utrymme. På så sätt får relationen mellan respektive rekommenderad boks ord 

och mening större utrymme; man skulle kunna argumentera att en jämförelse mellan de sju 

böckerna inte görs lika automatiskt som vid en läsning av boklista Ett. 

 Likt boklista Ett finns i de olika texterna en mängd adjektiv men de blir i boklista Två på 

ett annat sätt invävda i de mer omfångsrika texterna vilket innebär att adjektiven får en något 

annan funktion. De blir här inte samma kvalitetsmarkörer som i 2009 års boklista Ett. 

 Vidare kan man även argumentera att de korta rubrikerna i boklista Två hjälper till att 

konnotera att den text som följer är en tidningstext och att kritikerns namn under texten 

konnoterar att denna text är skriven av en person, en person som visserligen får anses vara en 

expert såsom anställd vid tidningen men som ändå är en människa med vilja och tanke, och 

därmed liknar läsaren.  

 Angående Fowlers (1991) begrepp modalitet kan man här diskutera om inte önskan är den 

modalitet som står närmast boklistans innehåll och utformning. De olika kritikerna visar sitt 

stöd för textens handling, i detta fall respektive boks handling.  

 I denna boklista är det texten som får stå i förgrunden. Det är den som ska ”sälja” 

böckerna, inte några bilder eller siffror. Det finns inga grafiska element utöver rubriken ”7 

böcker” som visar sjuan stort i bakgrunden av ordet böcker. Till skillnad från boklista Ett 

finns vid denna lista ingen sax som markerar att listan varken kan eller bör klippas ut. I texten 

inkluderas dels det nödvändiga för att läsaren ska kunna finna den rekommenderade boken i 

en bokhandel (författare, titel, förlag) samt den text som kritikern avser motivera 

rekommendationen med. Denna text behöver, i enlighet med ovan, inte vara en regelrätt 

motivering utan kan exempelvis ta sig uttryck i något som kritikern funnit intressant i texten 

eller författarskapet. Här väljer kritikern att rekommendera en bok genom att ofta referera till 

sig själv eller till något han eller hon funnit intressant, något som säkerligen inte är ovanligt 

men som i jämförelse med boklista Ett och dess mer direkt värdeladdade adjektiv får en mer 

grumlig framtoning i boklista Två. 

 Den ”interaktionella kontrollen” styrs av de kritiker som skriver sina rekommendationer, 

det är de som bestämmer agendan i samtalet och de som till stor del dikterar villkoren för 

läsaren i och med att boklistan utgör en aktiv handlig med en möjligen relativt passiv 

mottagning från läsaren, beroende på dennes intresse etcetera. Beroende på hur texten tolkas 

av läsaren/konsumenten kan boklista Två vara både en källa för nöje och till information. 
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Nöje på det sätt att de i jämförelse lite längre texterna kan ge nöje och förströelse till den 

läsare som uppskattar språklig ekvilibrism och kortfattade och ibland snärtiga formuleringar; 

information på det sättet att rekommendationerna kan ge läsaren tips om läsvärda böcker.  

 Faircloughs (1995) definition av den sociokulturella praktiken kan i den kulturella 

kontexten i detta fall tolkas som att identiteten, här i viss motsättning till värde, har en central 

roll; den rekommenderade bokens identitet, den rekommenderande kritikerns identitet och i 

sin tur DN Kulturs identitet som kulturbärare. I denna boklista sätts inget definitivt värde på 

de böcker som tas upp: de erkänns som underförstått bra böcker men de tävlar inte mot 

varandra. På samma sätt som i boklista Ett är texten exkluderande eftersom den väljer ut ett 

antal böcker, men den är samtidigt inkluderande i sitt sätt att mana för en större bredd i 

värdebegreppet: det finns ingen av dessa böcker som är uttalat bäst. 

 Utifrån ovanstående analys skulle man kunna kalla den diskurs som därav följer för Den 

reflekterande. Det syftar på de olika recensenterna och att de får kreativt utrymme i 

anslutning till sitt namn samt att boklistorna i denna kategori inte anspelar på rangordning i 

samma grad som boklistorna i kategorin Redaktionens bedömning med rangordning. 

6.2.3 Analys av boklista Tre (A och B) Förteckning över recensioner 
 
Som tidigare nämnts kommer denna analys av boklistekategorin Förteckning över 

recensioner att ha sin utgångspunkt i två exempel. Exempel A är hämtat från DN Kultur 

000901 (se bilaga 9.10) och återfinns på förstasidan till kulturbilagan; nästan längst ner på 

tidningssidan till vänster. Den lilla rutan består av rubriken ”RECENSIONER den 1 

september” samt en uppradning i två spalter av de litteratur-, musik- och filmrecensioner 

dagens kulturbilaga innehåller. Rutan innehåller kategori (litteratur, musik eller film), namn 

på författare/utövare och verk samt sidnumret för recensionen.  

 Exempel B publicerades 091205 (Se bilaga 9.11). Den återfinns på sida 11 i kulturbilagan, 

längst upp i högra hörnet. Rubriken lyder ”VECKANS RECENSIONER” och underrubriken 

”Här är några böcker som DN recenserat den gångna veckan”. Listan består av två spalter 

innehållandes fyra böcker med respektive titel på författare, verk, förlag, bild på omslag samt 

ett cirka tio rader långt utdrag ur recensionen (markerat med citationstecken). Under varje 

citat återfinns namn på recensenten samt datum för publiceringen av den ursprungliga 

recensionen.  

 Exempel A fokuserar på tre områden för de recensioner som DN Kultur väljer att upplysa 

läsaren om. Överst och till vänster i den lilla rutan radar DN upp de litteraturrecensioner som 
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återfinns inne i tidningen. Detta kan man se som en speciell plats eftersom svenska läses 

vänster till höger, uppifrån och ned och det tyder på att litteraturen har en speciell plats i 

kulturbilagan. Exempel A har en enkel struktur och disposition. Angående den interpersonella 

funktionen och modaliteten skulle man kunna hävda att detta exempel A är en kombination av 

sanning och förpliktelser men i detta fall gentemot läsarna. Förteckningen publiceras i vad 

som får antas vara ett led i att upplysa läsaren om vilka recensioner som kan läsas i dagens 

tidning och som detta måste sidhänvisningarna vara korrekta•.  

 Vad gäller modaliteten i exempel B skulle det kunna hävdas att textens avsändare står för 

en ”kommentar” i enlighet med begreppet tillåtelse. Underrubriken lyder ”Här är några 

böcker som DN recenserat den gångna veckan”, ord och mening som har en något mindre 

definitiv klang än underrubriken i boklista Ett (se ovan). I denna boklista skänker alltså DN 

Kultur en möjlighet i texten.  

 De fyra korta citaten från respektive recension påminner något om texterna i boklista Två 

men med skillnaden att texterna i detta exempel B inte har skrivits för denna typ av boklista, 

utan som en del av huvudrecensionen. Till skillnad från boklista Två och Ett är citaten i 

exempel B av en mindre sammanfattande karaktär, färre beskrivande adjektiv och mer av ett 

utsnitt ur en större text. Ett utsnitt som inte alltid är fullt begripligt utan resten av recensionen; 

kontexten. Exempel A exkluderar mycket och här har DN valt att endast ta med det basala. I 

exempel B har de å andra sidan valt att inkludera desto mer: citat från själva recensionen. 

Detta har sin förklaring i att exempel A hänvisar till något som samma dag publiceras medan 

exempel B hänvisar till något som redan har publicerats, upp till en vecka tidigare.  

 I exempel A väljer DN Kultur att endast ta med författaren till boken (alternativt 

musikern/artisten vid recensionen, dock endast filmtitel, inte regissör eller dylikt) medan i 

exempel B inkluderas även recensentens namn. Här går man alltså från att fokusera på själva 

boken och författaren till densamma till att även fokusera på recensionen och recensenten. 

Detta kan påverka den interaktionella kontrollen och ge ett större mandat till recensenterna. 

Aktiviteten, en variant på Fowlers (1991) transivitet, rör sig i de två exemplen från läsaren till 

recensenten.  

 Exempel B har i sin disposition betydligt större utrymme på tidningssidan än exempel A. 

Dock befinner sig B i slutet av delen med det mer omfattande redaktionella materialet (sid 11 

i kulturdelen) samt har redigerats in i tidningssidan längst upp i högra hörnet. Om man nu 

                                                        
• Uppsatsförfattaren är här väl medveten om att hon tänjer lite på begreppen men vill visa på en riktning i 
boklistan. 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jämför detta med exempel A skulle man kunna antyda en förändring i relevans, eller kanske 

snarare betydelse. Exempel A blir på detta sätt en förteckning över recensioner med uppgift 

att endast förmedla den absolut nödvändiga informationen för den läsare som nyss öppnat sin 

tidning och håller kulturdelens förstasida framför sig; att berätta om något som komma skall, 

och på så sätt vara en funktion för den läsare som har sitt intresse i just recensionerna. 

Exempel B har istället sin betydelse i att verka som en påminnelse för dem som glömt, eller 

inte haft tid att läsa recensionerna. Detta skulle kunna visa på en kanske förändrad syn hos 

DN Kultur på sina läsare; från att ha sett läsarna som intresserade och litteraturtörstande till 

att se dem som några som i efterhand vill ha en snabbgenomgång för sakens skull. Å andra 

sidan är texten (recensionscitaten) i exempel B av mer avancerad karaktär.  

 Båda exemplen visar på att boklistekategorin Förteckning över recensioner har ett 

informativt syfte. Den diskurs som skulle kunna utläsas för denna boklistekategori skulle 

uppsatsförfattaren vilja kalla Den informerande, vilket syftar på boklistorna i denna kategori 

vars syfte är av informativ art. 

6.2.4 Analys av boklista Fyra (A och B) Enskild redaktionsmedlems bedömning 
 

Även analysen av boklista Fyra kommer att bestå av två exempel för att visa på den lilla, men 

inte obetydliga, skillnad som finns inom kategorin. Båda exemplen är listor som radar upp 

böcker vilka en enskild kritiker på DN Kultur gjort en kvalitativ bedömning av, varför de 

båda hamnar under samma kategori. Boklista Fyra exempel A publicerades 030122 (Se bilaga 

9.12). Den består av en smal lodrät spalt lite till vänster om mitten på sida nio i kulturbilagan. 

Huvudrubriken lyder ”BÖCKER”, underrubriken ”Kraft kommer starkt i innerkurvan”. 

Spalten består av fyra korta texter (10-14 rader) samt tre bilder på bokomslag. Längst ner 

återfinns medarbetarens namn, i detta fall Åsa Beckman. 

 Boklista Fyra exempel B publicerades 090120 (Se bilaga 9.13) och återfinns längst ner i 

botten på sida fyra i kulturbilagan. Den har rubriken ”LARS LINDER VÄLJER 3 

OBAMABÖCKER”. De tre bokomslagen på böckerna ackompanjeras i första fallet av bokens 

titel, förlag, samt utgivningsår och följs av 15 rader text, ungefär en och en halv gånger 

bredare än i boklista Fyra exempel A. De två andra bokomslagen har i sina rubriker titel, 

översättarens namn samt förlagets namn. Följer gör även här en text, i sista fallet en något 

längre, som sträcker sig till en ny spalt som avslutas med en tecknad bildbyline på Lars 

Linder.  
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 Exempel A tar sig uttryck som en uppstyckad text med flera olika funktioner. Den är dels 

en lista som radar upp fyra författare och en bok av respektive men även en mer 

litterärjournalistisk text som vill visa på ett tema där långa titlar på diktsamlingar utgör fokus. 

Beckman använder sig av pronomenet ”vi” och skapar på så sätt en känsla av att läsaren 

inlemmas i hennes berättelse om vilka problem en lång boktitel kan orsaka minnet. 

Transiviteten i texten rör sig från detta ”vi” och omfamnar läsaren samtidigt som den 

informativt, men med en humoristisk underton (exempelvis ”Efter tre böcker är Åsa Maria 

Kraft redo att utmana föregångarna”) för fram ett budskap om att titlarna må vara svåra att 

komma ihåg men böckerna är läsvärda. Här finns en underliggande modalitet som visar på 

Beckmans attityd som till viss del förpliktelse. Hon skriver ”Vi gör allt för att följa med” samt 

”Vi läsare som försökte memorera den sjönk utmattade ihop framför bokhandelsdisken och 

väste kort och gott ’Rundkyrka’!” (Bilaga 9.13). Här gör den enskilde skribenten sig till 

talesperson för läsarna och skulle kunna ge dem en känsla av att ”ja, så skulle det vara om det 

var jag”.  

 Exempel B har en mer avståndstagande inställning till läsaren. Här finns modaliteten 

sanning i det att Lars Linder väljer att kommentera sanningshalten i de böcker han listar vilket 

innebär att hans egen text kan framstå som riktigare, sannare. Det ska även noteras att denna 

boklista skulle kunna innehålla ordet ”tips” eftersom det i viss mån är vad Linder gör. Här 

väljer man istället att använda ordet ”väljer”, möjligen för att ge sammanhanget en mer rigid 

innebörd. I exemplet beskriver Linder till mesta delen de tre böckernas bakgrund och 

uppkomst samtidigt som han gör en kvalitativ bedömning. Bok nummer två kallar han 

exempelvis ”tyvärr en smula sövande” (Bilaga 9.12). Exemplet visar även på att denna 

boklistekategori ofta har en något större textmängd än boklistorna Ett och Två samt att den 

kan ha en något mindre formell ton.  

 Vidare använder exempel B sig av en förklarande ton snarare än den beskrivande som kan 

skönjas i övriga analyserade boklistekategorier. Det finns en närhet till den materiella världen 

(reference) när Linder kommenterar böckernas materiella sammanhang. Transiviteten här 

består till stor del av att det är Barack Obama, både i egenskap av objekt i böckerna samt som 

författare till två av dem, som utför verben i texten men Lars Linder som fäller omdömena 

kring boken och även i viss mån Obamas handlingar.  

 I båda exemplen styrs den interaktionella kontrollen av den enskilde recensenten. 

Föremålen för texterna, Beckmans böcker med långa titlar och Linders Obama, finns där men 

är passiva. Det talas om dem, utan resonerande element.  
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 Exempel A skulle man kunna säga konsumeras av läsaren som en underhållande text som 

ger mer kuriosaklingande information. Exempel B å andra sidan bygger snarare på en 

förväntning från läsarens sida om allmännyttig information. Visserligen kan man hävda att 

skribenter i kulturbilagan på ett eller annat sätt skriver för att ”underhålla”, väcka intresse. På 

den skalan hamnar dock Linders lista långt mer åt det informativa hållet än Beckmans.  

 I förgrunden för de två exemplen skulle man kunna säga att historiken, bokens kontext, 

hamnar. I exempel B genom att Linder ger mest utrymme till böckernas bakgrund, i exempel 

A genom att Beckman talar om presumtiva händelser i dåtid som knyter an till böckernas 

långa titlar. I bakgrunden finns den kvalitativa bedömningen från respektive recensents sida. 

Den finns där, men är inte lika uttalad som i boklista Ett och Två. Meningarna och orden runt 

omkring värderingen, bokstavskontexten, som ligger i förgrunden i dessa exempel skymmer 

kritiken något.  

 Sammanfattningsvis menar uppsatsförfattaren att dessa två exempel på Boklista Fyra, 

kategorin Enskild redaktionsmedlems bedömning, står för en diskurs som till stor del går ut på 

att förmedla ett informativt eller mer underhållningsbetonat innehåll. Man skulle kunna kalla 

diskursen för Den kreativt upplysande, vilket syftar till att boklistorna inom denna kategori 

ger kreativt utrymme för den enskilde recensenten men där den kvalitativa värderingen står 

tillbaka för det upplysande. 

 

7.0   Slutsats och diskussion: 
 

Nedan följer uppsatsen diskussion samt slutsats, vad resultatet innebär och vilka svar 

uppsatsen kan ge på frågeställningarna. 

7.1 Vilka olika boklistor finns det? 
 
Utifrån en kvantitativ översikt över boklistor i DN Kultur från perioden 2000-2009 har 

uppsatsen funnit att det finns i huvudsak åtta olika sorters boklistor: Redaktionens bedömning 

med rangordning (lista där en stor del av redaktionen/DN Kulturs kritiker gör en kvalitativ 

bedömning av böcker), Redaktionens bedömning utan rangordning (lista där en stor del av 

redaktionen/DN Kulturs kritiker gör en kvalitativ bedömning av böcker), Enskild 

redaktionsmedlems bedömning (lista där en redaktionsmedlem/kritiker på DN Kultur gör en 

kvalitativ bedömning av böcker), Lista på böcker inom samma tema som angränsande längre 
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artikel, Externa händelser (exempelvis kalendarium), Förteckning över recensioner (kan se 

lite olika ut beroende på år, jämför 2000 med 2009), Allmänna tips av en eller flera 

redaktionsmedlemmar där inte enbart böcker inkluderas, Övrigt (se kodning). Av dessa har 

fyra valts ut för djupare analys (för slutsats se nedan).  

7.2 Vilken/vilka diskurser framhävs och formas i boklistorna? 
 
Eftersom boklistornas användning av olika diskurser redan diskuterats ovan under avsnitt 6.2 

sker nedan endast en sammanfattning. De kvalitativa analyserna ger vid handen fyra olika 

diskurser, en för varje kategori boklista. Vid analys av samtliga boklistekategorier skulle det 

ha kunnat framkomma även andra diskurser. De boklistekategorier som analyserats har dock 

varit de som använts mest frekvent samt de som Dagens Nyheter själva benämnt just 

boklistor. De fyra skulle kunna sammanföras och gå upp i en diskurs av mer övergripande 

karaktär, vilket diskuteras nedan.  

 De fyra diskurserna är som tidigare förklarats: Den sanna (syftar till boklistekategorins 

förmåga att verka självklar och utan motsägare), Den reflekterande (syftar på de olika 

recensenterna och att de får kreativt utrymme i anslutning till sitt namn samt att boklistorna i 

denna kategori inte anspelar på rangordning i samma grad som boklistorna i kategorin 

Redaktionens bedömning med rangordning (lista där en stor del av redaktionen/DN Kulturs 

kritiker gör en kvalitativ bedömning av böcker), Den informerande (syftar på boklistorna i 

denna kategori vars syfte är av mer informativ art) samt Den kreativt upplysande (syftar på att 

boklistorna inom denna kategori ger kreativt utrymme för den enskilde recensenten men där 

den kvalitativa värderingen står tillbaka för det upplysande). Alla dessa fyra diskurser är 

exempel på hur Dagens Nyheters kulturbilaga använt sig av boklistor för att på olika sätt 

kommunicera något till läsaren.  

7.3 Vad förmedlas genom boklistorna och på vilket sätt har antalet 
boklistor förändrats mellan år 2000 och 2009? 
 
Eftersom dessa två frågeställningar kommit att ligga nära varandra under hela uppsatsen 

kommer diskussionen här nedan att sammanföras under samma rubrik.  

 Den kvantitativa översikten ger vid handen att det skett en uppgång i antalet boklistor de 

studerade åren, även om denna inte varit stadig. Under 2009 förekom flest boklistor, samt 
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flest sorters boklistor, då har DN också startat sin satsning Boklördag. Boklistorna innehåller 

framförallt skönlitterära böcker riktade till en vuxen läsekrets. 

 Med minskat utrymme i tidningarna behöver de formatmässigt finna nya vägar som kan 

förmedla lika mycket information men på ett kortare sätt. Denna uppsats kvantitativa översikt 

har visat att det under tioårsperioden 2000-2009 har publicerats fler och fler boklistor av olika 

slag, vilket väl korresponderar med Sternviks (2007) avhandling.   

 De kvalitativa analyserna visar på likheter och skillnader mellan de olika 

boklistekategorierna. Skillnaderna de fyra analyserade boklistekategorierna emellan är 

intressanta. Man skulle kunna säga att boklista Tre (främst exempel B) förutsätter en kontext, 

en viss förståelse hos läsaren, vilket inte boklistorna Ett och Två gör på samma sätt. Här finns 

istället ett mycket förenklat uttryck, en förenkling som i mångt och mycket påminner om det 

Kovach och Rosenstiel (2007) benämner The Argument Culture: ämnena (i detta fall 

litteraturkritik och böcker) har polariserats och det sker en förenkling i historieberättandet, 

vilket gör att allmänheten, läsarna, inte har någon möjlighet att medverka i den allmänna 

diskussionen. Boklistorna kan på samma gång hjälpa läsarna att orientera sig bland ny 

litteratur men kan inte hjälpa dem att inspireras till en djupare förståelse och 

kontextualisering. Denna ”Argument Culture” menar Kovach och Rosenstiel (2007) handlar 

om att journalistiken ska ha ett svar på alla frågor och ta ställning för eller emot något. Detta 

är precis vad denna uppsats visat att boklista Ett förmedlar. Den sortens boklista förmedlar att 

det finns ett svar på frågan om vilken som är den ”bästa boken” just nu och på så vis 

legitimerar denna kunskapssyn som något fast, samtidigt som vilken bok som är bäst kan 

ändras från vecka till vecka. Vad denna ambivalens beror på är svårt att säga. Kanske finner 

man svaret i Sternviks (2007) resonemang kring dagstidningarnas vilja att följa läsarna i tiden 

men samtidigt inte tappa förtroendet som kulturinstitution. Men den klassiska frågan är om 

man både kan äta kakan och ha den kvar.   

 En annan intressant skillnad över tid finner man i boklista Fyra. I exempel A från 2003 

finns ingen bildbyline, i exempel B från 2009 finns det en sådan. Detta skulle bland annat 

kunna vara ett tecken på vad Forser (2002) benämner journalistisering. I detta fall ligger 

också mer fokus på journalisten utan att för den skulle ställa högre krav på motivering av 

kritikerns värdeomdömen. Denna utveckling har enligt Forser skett för att kunna ”stärka 

konjunkturkänsliga föreställningar om vad som för tillfället bör hållas högt” (Forser 

2002:187) 
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 Kovach och Rosenstiel (2007) argumenterar som ovan visats för att journalistiken av idag 

har bestämt sig för att vara det hjälpmedel som styr läsarna in på den rätta vägen. Boklistorna 

kan sägas vara ett uttryck för detta. De, som i exemplet boklista Tre (A och B), hjälper läsarna 

att hitta rätt; de hjälper läsarna att finna litteratur inom ett visst ämne (boklista Fyra exempel 

B), de hjälper läsarna att orientera sig i den ständigt flödande bokfloden. Men vad händer när 

den rätta vägen blir den enda vägen? 

 Förenklar man inte vardagen genom att styra kulturdelen av journalistiken mot listor som 

tydligt avgränsar vad som är bra och mindre bra, vad som är viktigt och mindre viktigt? Kan 

listorna i längden ge en förenklad kunskapssyn som kan få konsekvenser för, låt oss säga, 

demokratin? Om mycket annat är okomplicerat och ger en ”stark” bild borde väl det här med 

demokrati, val och partier inte heller vara så svårt? Visst raljerar uppsatsförfattaren här men 

detta är en intressant tanke som kanske mer än vad man skulle kunna tro, kan vara grunden till 

medias okomplicerade syn och dess betydelse för läsaren/användaren. ”The Journalism of 

Affirmation” och ”försannliggörandet” kan sägas bli ett alltför uppenbart exempel i 

boklistorna. De går även stick i stäv med det Kovach och Rosenstiel (2007) menar är så 

viktigt: samverkan och interaktionen mellan de olika aktörerna inom journalistiken. Detta 

inkluderar självklart även läsarna. I de boklistor som denna uppsats valt att analysera skulle 

man kunna säga att vissa är bättre på denna interaktion än andra. Den informerande diskursen 

förmedlar interaktion på det sättet att läsaren erbjuds en möjlighet att i tidningen och via 

internet hitta gamla och nya recensioner. Den sanna diskursen har å andra sidan en sorts 

inbyggd mekanism i sig som inte ger samma möjlighet till vidareletande från läsaren sidan: 

det är de här böckerna som är bäst just nu. Denna sanning kan ge sken av en sorts trygghet, 

anser uppsatsförfattaren, men denna trygga sanning borde istället komma från väl förankrade 

diskussioner kring värdeomdömen istället för värdeomdömet i sig och denna tanke 

korresponderar på så vis till Kovach och Rosenstiel (2007) genom citatet: ”Truthfullness 

creates, in effect, the sense of security that grows from awareness and is the essence of 

news”. För finns det en sanning i värdeomdömen? 

 Det kan vara problematiskt att inom kritiken hålla sig till Kovach och Rosenstiels (2007) 

normativa sjätte princip för journalistiken: att upplysa läsarna på olika perspektiv, inte diktera 

rätt och fel. Kritiken kan sägas per definition ge omdömen och värdera, men samtidigt gäller 

det att kritikerna ska värdera förnuftigt: Det privata och det personliga som kritik ofta är, kan 

inte rättfärdigas som sanning i objektiv mening enligt Widestedt (2001). Det som kanske mest 
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bör oroa läsarna och DN Kultur själva är hur de kan ge legitimitet åt de publicerade 

värderingarna om de inte beskriver vad de värderar och hur.  

 Det skulle kunna ses som symptomatiskt att DN Kultur år 2000 väljer att hänvisa till 

boklista Två med orden att de ”rekommenderar aktuella böcker” och att de 2009 istället rört 

sig mot en förenkling i såväl språk som format och innehåll där de nu presenterar de ”bästa 

böckerna”. För är det inte så att ”bästa” konnoterar något förknippat med dagens, enligt vissa, 

individbetonade samhälle där tävlingsinstinkten åtminstone bör vara människans bästa vän. 

Man bör ha ”de bästa böckerna” i bokhyllan när vännerna kommer på middag.   

 Vidare skulle man kunna hävda att boklistorna år 2000 inte enbart är till som 

konsumentrådgivning, utan också får sin legitimitet genom att med sina längre texter och 

mindre rigida framtoning verkar som mer nöjesbetonat, nöje i den bemärkelsen att läsaren kan 

få en kulturell upplevelse av läsningen. År 2009 verkar boklistorna enligt uppsatsens analyser 

vara något mer anpassad till läsaren på ett sätt, men frågan är om inte DN Kultur här gör 

läsaren en björntjänst när de med sådan pondus framhåller att vissa böcker är de bästa just nu. 

Denna värderingsproblematik blir här uppenbar. För det skrivna, läsarens uppfattning om vad 

som skrivits av vem och hur bedömningar gjorts från kritikernas sida: den spontana reflektion 

som kritikerna bör ge upphov till hos läsaren tycks lätt kunna försvinna i den svartvita värld 

som DN Kultur gjort till sin.  

 Samtidigt tycks boklistorna år 2009 på ett sätt blivit mer avancerade och ”korrekta” i den 

mening att det tycks finnas fler bestämmelser kring vilka böcker som får ingå i vilken lista, 

fler kvalifikationer som böckerna måste uppnå (där ledorden är ny och bäst). Självklart finns 

det ingen poäng i att Dagens Nyheter skulle publicera listor eller tips på böcker som de anser 

dåliga, men vad denna uppsats har visat på är att det skett en förenkling i uttrycket som 

läsaren kan förlora mycket på. Kulturbilagan ska vara en källa till inspiration för läsaren, en 

källa till eget tänkande och uppmuntra till förståelsen för människans olika uppfattningar och 

viljor. Gör DN Kultur detta år 2009? Uppsatsförfattaren menar att det är tveksamt. Forser 

(2002) anser att kritiken blivit alltmer differentierad, Kovach och Rosenstiel (2007) ser 

definitivt att förenklingen inom nyhetsjournalistiken aldrig varit större. I fallet Dagens 

Nyheter Kultur och boklistorna skulle man kanske kunna säga att kritiken har gått från 

enhetlighet till differentiering – och tillbaka igen. 

 Precis som Fairclough (1995) påpekar skulle man kunna kalla boklistorna för artiklar 

skrivna inom en viss genre och en viss tidning. De olika professionella praktikerna och 

teknikerna påverkar hur texten ser ut; de är en produkt av sitt samhälle. Ett samhälle och ett 
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dagstidningsideal som Sternvik (2007) menar går mot att anpassa sig till läsarna och deras 

situation: en tidskrävande värld som kräver mer mobilitet. Boklistorna är läsmässigt enklare 

att ta till sig genom sitt korta format och överskådliga utseende.  

 Här kan man också tydligt dra paralleller till de begrepp som Fairclough (1995) benämner 

”socially shaped” och ”socially constitutive”. Dagens Nyheter Kultur och dess språk är format 

av samhället, av den verklighet som Sternvik (2007) målar upp, men DN Kultur formar också 

samhället, formar läsarna i tron på den ”bästa boken”, formar recensenterna till en möjlig 

övertro på den egna kapaciteten, formar förlagen. Förlag skulle förmodligen gärna se en av 

sina böcker på listorna, för att få ta del av den publicitet som det innebär. 

 Även Sjöberg (2009) visar att kulturdelen till stor del påverkas av omständigheter av 

exempelvis organisatoriska slag. Sjöbergs slutsats att litteraturkritiken avsevärt har 

marginaliserats korresponderar i stor utsträckning med denna uppsats resultat. Uppsatsen kan 

inte säga huruvida den traditionella litteraturkritiken fått stå tillbaka för boklistorna men 

uppsatsförfattaren menar att dessa boklistor visst kan tas som ett uttryck för en 

marginalisering av litteraturkritiken som diskussionsunderlag och källa till forum för offentlig 

debatt.    

 Både Widestedt (2001) och Forser (2002) ser tendenser i kritiken som gåendes mot en 

sorts värderelativism. Forser (2002) menar att litteraturkritiken gått mot en mer differentierad 

syn på hur en bok kan läsas och bedömas. Detta stämmer om man tolkar Forser (2002) som 

att det i början av 2000-talet kommer flera olika sätt att presentera litteraturkritik på. Men det 

stämmer inte om man tolkar honom som att det finns en bredare förståelse för 

åsiktsskillnader.  Uppsatsförfattaren vill påstå att denna under 2000-talets första decennium i 

boklistorna fått ett helt annat uttryck. Här finns inte längre någon relativism av den sorten.   

 Widestedt (2001) menar att den journalistiska kritikens viktigaste bidrag till det offentliga 

samtalet är värderingen, något uppsatsförfattaren till fullo håller med om, men frågan är här 

vad som händer när, det som denna uppsats visat, stundtals inte finns tydliga hänvisningar till 

vem som uttalar sig och att man publicerar omdömen utan att förklara värderingarna bakom? 

Ty kritiken innehåller värdeomdömen men inga absoluta sanningar. Boklistornas förenklade 

värdeomdömen medför att läsaren dras in i en allt för simpel och dominerande värdeapparat. 

 Forser (2002) anser kultursidornas uppgift vara att bidra med reflektioner och genomtänkt 

tankeinspiration som den vanliga, korta och snabba, nyhetsrapporteringen inte har möjlighet 

att förmedla. Litteraturkritiken, menar Forser (2002), ska vara en kritik som inte har 
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läsarservice som främsta mål utan som diskussionspartner kan vidhålla sin status på 

kultursidorna. Denna uppsats har visat att boklistorna inte är rätt väg att gå. 

 

7.4 Åtgärdsförslag och förslag på vidare forskning 
 

Utöver Sjöberg (2009) tar inte uppsatsen i särskild stor utsträckning hänsyn till 

organisatoriska förändringar. Detta är en aspekt som skulle kunna utforskas i vidare 

forskning. Man skulle även kunna utöka urvalsperioden både bakåt och framåt. Särskilt 

intressant skulle det kunna vara att när 2010 är förbi titta på just detta år eftersom Dagens 

Nyheter nu fått en ny kulturchef i Björn Wiman.  

7.5 Några avslutande reflektioner kring det egna arbetet 
 

Uppsatsförfattaren skulle vilja avsluta med att upprepa den oerhört viktiga devisen att detta är 

en uppsats skriven av en enskild person med en viss förståelsehorisont och en viss 

utgångspunkt genom livserfarenheter och utbildning. Därför är det fullt möjligt att en annan 

människa skulle kunna komma med andra tolkningar. För likt kritiken, innehåller 

värdeomdömen inga absoluta sanningar, utan denna uppsats bör ses som ett inlägg i den 

debatt som förs kring kritik. Uppsatsförfattaren har dock sett som sin uppgift att göra teori och 

metod rättvisa och hoppas att läsaren finner nöje och inspiration i denna uppsats. 



Lovisa Berndt, V10JKand 
lovisa.berndt@gmail.com 

C-uppsats 
 

  41 

8.0 Litteratur‐ och källförteckning 
 

Tryckta källor 

Fairclough, Norman (1995) Media Discourse, London: Hodder Arnold. 

 

Forser, Tomas (2002) Kritik av kritiken, Gråbo: Anthropos 

 

Fowler, Roger (1991) Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London: 

Routledge. 

 

Kovach, Bill & Tom Rosenstiel (2007) The Elements of journalism - What Newspeople 

Should Know and the Public Should Expect, New York: Three Rivers Press. 

 

Sjöberg, Viktor (2009) Kritikens plats på Dagens Nyheters kultursidor 1997 och 2007 

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för biblioteks- och 

informationsvetenskap) Borås: Bibliotekshögskolan i Borås 

 

Sternvik, Josefine (2007) I krympt kostym. Morgontidningarnas formatförändring och dess 

konsekvenser, (diss) Göteborg: JMG. 

 

Widestedt, Kristina (2001) Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler, 

(diss) Stockholm: JMK. 

 

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

”Vässa kritiken!” Nummer 30/31 (2009), Stockholm: Tidskriften 00TAL  

 

 

 

 

 



Lovisa Berndt, V10JKand 
lovisa.berndt@gmail.com 

C-uppsats 
 

  42 

Analysmaterial 

Uppsatsen har vad gäller den kvantitativa översikten tittat på alla boklistor i Dagens Nyheters 

kulturbilaga under veckorna 4, 18, 35, 49 under åren 2000, 2003, 2006 samt 2009. De 

kvalitativa analyserna utgår från sex artiklar under denna period (se även bilagor 9.8-9.13): 

”Boklistan v 49” i Dagens Nyheter 091205 

”Böcker” i Dagens Nyheter 030122 

”Lars Linder väljer tre Obamaböcker” i Dagens Nyheter 090120 

”Recensioner den 1 september” i Dagens Nyheter 000901 

”Veckans recensioner” i Dagens Nyheter 091205 

”7 böcker” i Dagens Nyheter 000507 
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9.0 Bilagor 
 

9.1 Kodschema 
 

ID: Datum med tillägg -1 och så vidare vid flera boklistor samma dag. 

 

Variabel 1: År. 1. 2000, 2. 2003, 3. 2006, 4. 2009 

 

Variabel 2: Vecka. 1. 4, 2. 18, 3. 35, 4. 49 

 

Variabel 3: Veckodag. 1. Måndag, 2. Tisdag, 3. Onsdag, 4. Torsdag, 5. Fredag, 6. Lördag, 7. 

Söndag  

 

Variabel 4: Typ av lista:  

1. Redaktionens bedömning med rangordning (lista där en stor del av redaktionen/DN Kulturs 

kritiker gör en kvalitativ bedömning av böcker),  

2. Redaktionens bedömning utan rangordning (lista där en stor del av redaktionen/DN Kulturs 

kritiker gör en kvalitativ bedömning av böcker),  

3. Enskild redaktionsmedlems bedömning (lista där en redaktionsmedlem/kritiker på DN 

Kultur gör en kvalitativ bedömning av böcker), 

4. Lista på böcker inom samma tema som angränsande längre artikel,  

5. Externa händelser (exempelvis kalendarium),  

6. Förteckning över recensioner (kan se lite olika ut beroende på år, jämför 2000 med 2009),  

7. Allmänna tips av en eller flera redaktionsmedlemmar där inte enbart böcker inkluderas,  

8. Övrigt (se kodning) 
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9.2 Frequency: Typ av lista  
Tabell 1: Typ av lista 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Diagram 1: Typ av lista 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9.3 Korstabell år och veckodag 
Tabell 2: Korstabell År + Veckodag 

 
 
 
 
Diagram 2: Korstabell År + Veckodag 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9.4 Frequency: Vecka  
Tabell 3: Typ av vecka 

 
 
 
Diagram 3: Typ av vecka 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9.5 Frequency: År 
 
Tabell 4: Typ av år 

 
 
 
Diagram 4: Typ av år 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9.6 Korstabell: År + Typ av lista 

 
Tabell 5: Korstabell År + Typ av lista 



Lovisa Berndt, V10JKand 
lovisa.berndt@gmail.com 

C-uppsats 
 

  50 

 

 

 

 

 
Diagram 5: Korstabell: År + Typ av lista 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9.7 Korstabell: Typ av lista (förenklad) + År 
 
Tabell 6: Korstabell: Typ av lista (förenklad) + År  

 
 
 
Diagram 6: Korstabell: Typ av lista (förenklad) + År 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9.8 Boklista Ett
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9.9 Boklista Två 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9.10 Boklista Tre exempel A 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9.11 Boklista Tre exempel B 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9.12 Boklista Fyra exempel A 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9.13 Boklista Fyra exempel B 

 


