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Studiens syfte är att undersöka det språk som används i två tidningar som riktar sig till barn 

och unga i åldrarna 8–14. Detta främst genom att analysera tilltalet samt användandet av 

referensord, men även genom att se till diverse språkhandlingar samt förekomsten av olika 

teman. Dessutom undersöks vilka ämneskategorier som förekommer i tidningarna samt hur 

stort utrymme de får i varje nummer. Resultaten visar att båda tidningarnas ton är 

välkomnande och medryckande. Julias avsändare är till stor del ett ”vi” som vänder sig till 

läsaren som individ, medan Kamratpostens avsändare främst är ett ”jag” som vänder sig till 

läsarna som grupp. Gällande ämneskategorierna finns ett stort kändisfokus i båda tidningarna, 

men läsarnas egna röster får också träda fram i många inslag och på många sidor. Dessutom 

finns ett produktfokus både i Julia och i Kamratposten.  

__________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Att barn ofta gör likadant som de sett andra göra, snarare än att alltid göra så som de blir 

tillsagda, är ett välkänt fenomen. I processen att växa upp och formas till samhällsmedborgare 

används äldre förebilder, både vuxna och ungdomar, som riktlinjer och mallar för hur jaget 

bör byggas upp. Vuxna har en auktoritet över de omyndiga barnen och likväl som de sätter 

regler som ska följas så förmedlar de även – medvetet såväl som omedvetet – normer som 

förväntas efterlevas. En annan inflytelserik och därmed viktig aktör när det kommer till denna 

identitetsskapande process är olika typer av medier. Förutom TV, radio och sociala medier så 

spelar även tidningar och magasin en betydande roll (Gripsrud 2011).  

Under perioder i livet där många funderingar kring den egna identiteten, relationer till 

andra, social positionering och även frågor kring kropp och utveckling är centrala samlas 

många intryck därför in från bland annat tidningar riktade till den egna åldersgruppen. Två 

väletablerade namn bland barn- och ungdomstidningar är Julia och Kamratposten. Dessa 

tidningar riktar sig till äldre barn och unga tonåringar, två åldersgrupper som är särskilt 

känsliga när det kommer till yttre social påverkan (Crosnoe & Kirkpatrick Johnson, 2011: s. 

442). Viktigt att belysa här är dessutom att dessa tidningar skrivs, redigeras och ges ut av 

vuxna, vilket är en grupp som barn och unga står i beroendeställning till och behöver 

bekräftelse och vägledning från (Schmidt, 2013: s.40). 

Med detta som bakgrund, barns sociala påverkan samt vuxnas maktposition, så anser jag 

det vara av stor vikt att tidningar som riktar sig till denna målgrupp väljer att skildra 

verkligheten på ett så pass representativt och neutralt sätt som möjligt. Utifrån detta finns det 

därför ett intresse för att undersöka det språk som används i två populära barn- och 

ungdomstidningar, Julia och Kamratposten, för att se dels hur läsaren tilltalas och dels vilka 

olika vardagliga fenomen som lyfts fram och skildras.  

 

1.1 Syfte samt frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är främst att undersöka hur språket används i två tidningar som riktar 

sig till barn, Julia och Kamratposten, men även att undersöka vilka ämnen som tas upp. När 

det kommer till det språkliga så vill jag kvalitativt jämföra det tilltal som används i de båda 

tidningarna, för att se om och i så fall hur det skiljer sig. Vilka ämnen som tas upp kommer 

undersökas kvantitativt, med mål att få en bild över vilka delar av livet som tidningarna 

verkar anse vara viktiga för unga att ta del av.  
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För att nå fram till syftet kommer jag arbeta med följande frågeställningar: 

- Hur ser tilltalet och bemötandet ut i Kamratposten respektive Julia? 

- Vilka ämneskategorier innehåller Kamratposten respektive Julia? 

 

1.2 Avgränsningar  

Flera svenska tidningar med målgruppen unga i åldrarna 8–14 år existerar. Anledningen till 

att just Julia och Kamratposten valdes är att de, trots vissa olikheter i vilka 

ämneskategoriseringar som det fokuseras på, ändå har relativt lika upplägg och innehåll. Båda 

tidningarna innehåller de element som har fokuserats på i den kvalitativa analysen: ledare, 

krönika och frågespalter. Just dessa tre delar är av störst intresse eftersom studien främst är till 

för att undersöka det tilltal som riktas mot läsaren. Övriga delar av tidningarna, så som 

exempelvis intervjuer eller allmänna artiklar riktar sig inte på samma sätt direkt mot läsaren, 

därför inkluderades heller inte dessa i den kvalitativa analysen.  

 

2. Bakgrund  

Detta kapitel innehåller två olika delar. I den första delen, 2.1, presenteras tre olika 

examensarbeten på kandidatnivå där tidningarna Julia och Kamratposten har analyserats. Här 

presenteras även kortfattat vad den nuvarande studien väntas tillföra till området. I den andra 

delen, från avsnitt 2.2 och framåt, kommer dessutom en rad viktiga begrepp, som ligger till 

grund för detta arbete, att introduceras och förklaras djupare. 

 

2.1 Tidigare studier av Julia och Kamratposten 

Tidigare liknande examensarbeten på kandidatnivå har genomförts, inom ämnen såsom 

medie- och kommunikationsvetenskap. Exempel inkluderar Collinius, Kero & Peric (2010) 

KP vs. Julia – en studie av två barntidningar, Block & Johansson (2009) Modig eller rar, vad 

sa far? En studie om Kamratpostens framställning av flickors och pojkars fritid samt 

Andreasson & Clausén (2014) ”Älska dig själv - men glöm inte sminket…” En kvalitativ 

studie av tidningen Julias innehåll.  

I de ovan nämnda studierna har både kvalitativa och kvantitativa undersökningar av 

tidningarna genomförts, såväl separat som i kontrast till varandra. Det som många tidigare 

studier av tidningarna har gemensamt är att ledare, krönikor och frågespalter medvetet har 

valts bort för att istället fokusera på inslag där barnen skildras. Därför anser jag att det saknas 
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en djupgående analys av det rent språkliga tilltalet i de två tidningarna. Detta ämnar denna 

studie tillföra genom en kvalitativ språklig analys som dessutom kombineras med en 

kvantitativ innehållsanalys. Med teorigrund i ämnen såsom socialisering, medias påverkan, 

ungas läsning samt unga som konsumenter förväntas en bred och djup analys kunna 

genomföras.  

 

2.2 Textanalys 

I Metoder för brukstextanalys (2001) beskriver Lennart Hellspong olika strukturer att 

analysera en text utifrån. Två av dessa, den ideationella strukturen och den interpersonella 

strukturen, kommer jag utgå ifrån i min analys (se avsnitt 3.2) vilket är anledningen till att de 

presenteras kortfattat här.   

Den ideationella strukturen ser till en texts innehåll och idéer. Detta genom att fastställa 

textens olika teman, dess fokus (s. 34–35), samt olika propositioner, huvudtankar. Här lyfter 

även författaren fram hur läsning ofta sker ”mellan raderna” samt att innehållet kan tolkas på 

olika sätt av olika personer (s. 37–39). Slutligen, i den ideationella strukturen, behandlas även 

textens perspektiv. Där undersöks det bland annat om författaren är närvarande samt om det 

märks en närhet i hur texten är skriven (s. 41–42). Denna struktur ger en grundlig analys av 

uppbyggnaden av textens innehåll, vilket gör den relevant för min undersökning. 

Den interpersonella strukturen behandlar relationen mellan olika personer som står i närhet 

till texten. Där undersöker man textens sociala funktion, bland annat vilka språkhandlingar 

som finns, såsom uppmaningar eller varningar (s. 45). I den interpersonella strukturen 

behandlas även attityder, och då genom att se till exempelvis hur författaren använder 

värdeord eller hur pass säkert1 ett uttalande verkar (s. 47). Slutligen fastställs även textens 

sociala ram genom att analysera relationen mellan sändare (textjaget) och mottagare 

(textduet). På vilket sätt tilltalas läsaren, och hur omtalar skribenten sig själv? (s. 49) 

 Den interpersonella strukturen är användbar för min undersökning eftersom mitt syfte delvis 

är att jämföra tilltalet i Julia och Kamratposten.  

I sin C-uppsats Så nära men ändå så långt borta: en analys av tilltalet i  

Försäkringskassans massbrev så utgår Ingrid Herbert (2009) från delar av den interpersonella 

strukturen. Hon undersöker dels tilltal och omtal, dels närhet och distans mellan textjaget och 

textduet. Där förklarar hon bland annat hur kontexten kan påverka huruvida det personliga 

                                                 
1 Med detta menar jag hur säker skribenten tycks vara på sin sak. Jämför exempelvis det säkra uttalandet ”så är 

det absolut!” med det osäkra uttalandet ”så kan det möjligtvis vara.”  



7 

 

tilltalet du verkligen är det mest passande, då det referensordet ibland kan få läsaren att känna 

sig pressad (s. 33). Hon förklarar även hur sändaren kan välja att omtala läsaren (t.ex. via 

referensordet man) snarare än att tilltala läsaren (t.ex. genom referensordet du), samt att det 

här kan bero på att sändaren vill skapa distans om ämnet är känsligt (s. 34). Här visar hon 

alltså på en dynamik i språket, vilket motiverar intresset att granska texter på djupet för att se 

hur ett och samma ord kan ha olika betydelse i olika situationer.  

 

2.3 Socialiseringsprocessen 

Det kanske allra mest grundläggande begreppet för min studie är socialisering, eftersom de 

undersökta tidningarna riktar sig till åldrar från 8 till 14, vilket innefattar såväl äldre barn som 

yngre tonåringar. Detta åldersspann är en tidsperiod då mycket händer i en ung människas 

utveckling, inte enbart rent fysiskt utan även ur ett känslomässigt perspektiv (Crosnoe & 

Kirkpatrick Johnson, 2011: s.441). De yngre barnen träder så småningom in i puberteten, och 

de äldre barnen är på väg in i tonåren – en period där funderingar kring identitet och känslor 

är vanliga (Lundby, 2008: s.13). Särskilt det övre åldersspannet är en händelserik period, då 

tonåringar har en tendens att dra sig undan mer och mer från familjen. Föräldrarna har istället 

större påverkan på de yngre barnen (Larson & Richards, 1994, i Jensen Arnett, 1995: s.520). I 

och med denna påverkan från vuxenvärlden har barn, generellt sett, en mer stabil identitet 

(Larson, 1995: s.536–7) än tonåringarna, där självbilden börjar vackla. Samtidigt är det 

fortsatt viktigt med en identitet, med beteendemönster och värderingar som hänger ihop med 

den egna världsbilden. 

Redan tidigt i livet börjar ett barn skapa sina uppfattningar om världen genom att observera 

vad som pågår (Wellros 1998: s.85). Där sätter processen socialisering igång, vilket innebär 

en ”överföring av värden, normer, föreställningar och handlingsmönster” som kan äga rum 

hos såväl barn som ungdomar och vuxna. Wellros belyser även att denna process är en så pass 

naturlig del av vår utveckling att den knappast märks av, att de värderingar som vi samlar på 

oss på detta sätt snarare upplevs som någonting självklart än som någonting vi ”tvingats” lära 

oss (1998: s.17). Vi blir helt enkelt en del av samhället genom att läras upp i vad som är 

förväntade och accepterade beteenden och värderingar.  

Vidare ses språket som en viktig beståndsdel av socialiseringen (Wellros 1998: s.19), 

vilket även Edlund m.fl. tar upp. De lyfter bland annat fram hur språket inte bara är till för att 

framföra redan etablerade idéer, utan även för att skapa nya idéer (Edlund m.fl. 2007: s.203). 

Språket beskrivs även som ”det mest kraftfulla redskap som människor har för att representera 
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sin verklighetsuppfattning och definiera företeelser” (s. 213). Det är ju till stor del genom det 

verbala språket som vi kommunicerar med varandra, det är så vi framför våra åsikter och 

tankar, och genom språkhandlingar kan vi även bekräfta eller visa misstycke till någons 

beteende. Då socialisering beskrivits som en till stor del omedveten process, där språket spelar 

en viktig roll eftersom det är ett verktyg för att överföra förväntningar och normer men också 

för att skapa nya idéer, så blir det därmed intressant att se till språkbruket i tidningar som 

riktar sig mot barn och unga. Många uppfattningar om världen bildas och formas under dessa 

år, och vad används då för språk i medier som bidrar till denna socialiseringsprocess? 

 

2.4 Medias påverkan på identitetsskapandet 

Det är en naturlig del av livet att vilja utforska och skapa en egen identitet utanför hemmet. 

När föräldrarna och familjen får mindre inflytande så samlas intryck in från andra håll, och 

som tidigare nämnts spelar media en viktig roll i socialiseringsprocessen. Media fungerar som 

ett verktyg för unga att ”socialisera sig själva” när påverkan från föräldrarna avtar (Jensen 

Arnett, 1995: s.521). Ungdomarna väljer, till stor del självständigt, vilka olika medier de vill 

ta del av och därifrån sållar de ut vad som är intressant för individen. Detta skulle alltså kunna 

ses som en mer aktiv del av identitetsskapandet än de värderingar som individen samlar på sig 

under sina yngre år. Samtidigt påverkas individen undermedvetet även av media (Lena & Sari 

Näre 2004, i Wilska 2005: s.166). 

I sin avhandling presenterar Anja Hirdman (2001) medias ökade inverkan på hur vi 

klassificerar världen runt omkring oss. Hon lyfter bland annat fram hur medier, såsom 

tidningar, förser oss med representationer av verkligheten och därmed också ”olika sätt att se 

på och förstå, såväl vårt eget samhälle som andras, såväl oss själva som andra” (s. 8). Vidare 

beskriver hon ett fenomen bland medier som är av intresse: hur bland annat veckotidningar 

presenterar olika personer på ett sätt som ger läsaren intrycket av att vi får ”lära känna” dessa 

människor. Hirdman förklarar hur ”det personliga perspektivet etablerar […] en (nära) 

kontakt till publiken baserad på igenkännelse med det som sägs och visas” och är även 

noggrann med att påpeka att läsarens erfarenheter spelar in på hur denna igenkännelse 

uppfattas (s. 18). Därför är det av intresse att se hur stort utrymme kända personer får i 

tidningarna. 

Jostein Gripsrud förklarar hur olika typer av medier hjälper oss att kategorisera världen 

runt omkring oss och påminner oss om att vi är en del av en större gemenskap, men också hur 

medierna är med och formar våra individuella kategoriseringar av oss själva (2011: s.18–19). 
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Medierna spelar alltså in på vår förståelse av världen på såväl individ- som samhällsnivå, både 

genom representationer av ”människorna runtomkring” och genom beskrivningar som vi 

själva kan identifiera oss med. Gripsrud beskriver även hur medier, såsom tidningar, skapar 

förebilder och ger där bland annat artister som exempel. Kända personers identiteter 

framställs på sätt som ska få läsaren att vilja eftersträva samma bild, vilket enligt författaren 

ger skäl till oro. Detta eftersom vår identifikation med andra är en till stor del omedveten 

process (s. 31) och därför reflekterar kanske läsaren inte över att de bilder som framställs inte 

alltid är realistiska och uppnåeliga. Författaren förklarar även att medierna, och därmed även 

språket som de använder, har ”möjligheter att påverka folk, både i positiv och negativ 

riktning” (s. 60). Det vi läser har alltså en inverkan på oss, genom det innehåll som 

presenteras men även genom hur det framställs rent språkligt.  

Detta, att medierna har ett starkt inflytande på vår känsla av identitet samt att språket är en 

central del i vårt betydelseskapande, bidrar till vikten av att undersöka Julias och 

Kamratpostens framställningar av verkligheten.  

 

2.5 Ungas läsning 

I sin avhandling undersöker Catarina Schmidt just hur barns identitets- och meningsskapande 

påverkas av de texter de läser. Bland annat menar hon att mening skapas genom språket, att 

känslor väcks genom att som läsare ta del av någon annans ord. Dessutom lyfter hon fram att 

dessa känslor och tankar som uppkommer är centrala i processen att skapa förståelse för en 

text, och att dessa intryck är en blandning av tidigare kunskap och nya erfarenheter (Schmidt 

2013: s.58–60).  

Även Frykholm m.fl. (2007) lyfter fram läsningens roll i processen där vi försöker skapa 

mening och förståelse för den värld vi lever i. Det är genom kommunikation med andra som 

denna mening växer fram, och en av alla former som denna kommunikation kan ta är texter. 

Däremot är det viktigt att komma ihåg att det inte enbart är textens faktiska innehåll som 

påverkar, utan även de erfarenheter som läsaren har sedan innan (s. 8–9).  

Någonting annat som är viktigt att tänka på är det faktum att de texter som läsaren stöter på 

i media innehåller mer eller mindre tydligt framträdande värderingar, att det finns koder och 

underförstådda regler inbäddade i skapandet av alla dessa texter. Därför är det nödvändigt att 

försöka skapa en distans till de texter man läser, samtidigt som den viktiga roll som 

populärkulturen spelar i ungas identitetsarbete måste respekteras (Sholle & Denski,1994, i 

Frykholm m.fl., 2007: s.21–22).  
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I undersökningarna av Julia och Kamratposten är denna information viktig att ha i åtanke, 

särskilt under analysen av de frågespalter där en dialog förs mellan frågeställare (unga) och 

personen som besvarar frågan (vuxna, professionella). Dessa frågespalter är nämligen ett 

exempel på kommunikation som framställs via text, och dessutom den enda typen av 

kommunikation i tidningarna som verkligen är dialogisk (jfr. med ledaren och krönikan, där 

avsändaren visserligen talar till läsaren, men där läsaren själv inte kommer till tals). 

 

2.6 Unga som konsumenter  

Språk och kommunikation är inte de enda beståndsdelarna att bygga upp sin identitet med. Ett 

annat tillvägagångssätt är genom diverse olika statussymboler, vilket gör det av intresse för 

studien att se till forskning som beskriver unga som konsumenter. Båda tidningarna recenserar 

ibland produkter (både i recensioner av spel, filmer och böcker men även genom s.k. 

testpaneler). Dessutom innehåller Julia såväl faktiska reklamannonser som inslag där bl.a. 

kläder och smink visas upp tillsammans med information om vad de kostar. Det förekommer 

även tävlingar i båda tidningarna, där läsaren kan vinna diverse saker. 

Som del av en rapportserie diskuterar Erika Lundby (2008) unga i åldrarna 7–12 som 

konsumenter. Hon börjar med att fastställa hur trender ständigt växlar och hur vi därmed 

handlar saker ur ett socialt perspektiv; för att bygga vår identitet. Detta samband mellan 

konsumtion och identitet växer sig allt starkare ju närmre barnen kommer vuxenlivet, i och 

med ökande krav på att äga ”rätt” saker för att passa in (s. 9). Att undersöka hur stor del av 

tidningarna som har ett produkt- eller konsumtionsfokus är därför intressant. 

Wilska (2005) lyfter nämligen fram olika problematiska aspekter som existerar kring unga 

som konsumenter. Utseende har blivit en allt större fokuspunkt för såväl flickor som pojkar, 

dessutom ökar inflytandet från olika trender (s.165–166) vilket kan bidra till en ökad 

konsumtionspress. Med även detta som utgångspunkt är det därför återigen av intresse att 

analysera till vilken grad som tidningarna framhäver olika varor. 

 

3. Material och metod 

I detta kapitel redogörs för vilket material som har analyserats, hur materialet samlades in 

samt vilka analyser som har genomförts.  
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3.1 Material 

Till studien har fyra nummer var av Julia och Kamratposten analyserats, alla utgivna år 2016. 

Tidningar från år 2016 valdes för att få ett så aktuellt resultat som möjligt, eftersom studien är 

till för att undersöka dagens språkbruk. När studien började hade nämligen enbart ett 2017-

nummer av varje tidning kommit ut, vilket ledde till att 2016 års årgång valdes för att kunna 

komma åt en fullständig årgång. För att få ett balanserat urval valdes de totalt åtta numren ut 

slumpmässigt. För information om hur de olika numren kommer benämnas i resten av arbetet, 

se avsnitt 3.1.5. 

 

3.1.1 Tidningen Julia 

Tidningen Julia ges ut tolv gånger per år av förlaget Egmont Publishing, som beskriver sig 

själv som ”ett av Sveriges största medieföretag med en bred satsning på traditionella och 

digitala medier” (Egmont 2017) och andra tidningar inkluderar välkända namn såsom 

Hemmets Journal, Icakuriren och King. Enligt förlaget är Julia ”Sveriges största tjejtidning 

för tjejer i åldern 9-14 år” och behandlar ämnen såsom ”kändisar, killar & kärlek, pepp, 

självkänsla, mode, skolan, bästisar, insändare, recept & pyssel och mycket mer” (Egmont 

2017). Tidningen har en egen hemsida som berör inslag som även tas upp i papperstidningen, 

bland annat artiklar om ämnena Kärlek, Kändisar och Trendigt samt frågespalten Skolsyrran. 

Här finns även rubriken Produkter, där redaktionen själv beskriver tidningen: 

 

Varje nummer av Julia är fyllt av rolig läsning om allt som är hett just 

nu. Du som läser tidningen får veta allt om kändisar, mode, kärlek, 

kroppen, vänskap men också om skolan, självförtroende och andra 

viktiga ämnen. En Julia-tidning varar länge. (Tidningen Julia 2017) 

 

 

3.1.2 Tidningen Kamratposten 

Kamratposten ges ut 19 gånger per år av förlaget Bonnier Tidskrifter som under rubriken Om 

oss skriver: 

 

Bonnier Tidskrifter har 53 starka titlar. Vi ger ut livsstilsmagasin och 

specialtidningar men också digitala produkter såsom sajter, nyhetsbrev, 

mobila tjänster och webb-tv. (Bonnier Tidskrifter 2017).  
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Hos detta förlag återfinns även populära titlar såsom Teknikens värld, VeckoRevyn och 

Lantliv. Kamratposten beskrivs som ”tidningen där barnen känner igen sig. Varje sida är 

skapad för att öka självkänslan och för att läsaren ska känna sig respekterad och utvald” 

(Bonnier Tidskrifter 2017). 

Förlaget hänvisar även till KPwebben, tidningens egen hemsida som precis som 

pappersversionen innehåller bland annat artiklar om blandande ämnen, frågespalter, pyssel 

och recept. Här finns även flera test och ett par spel.  På KPwebben beskrivs tidningen på 

följande sätt:  

 

Kamratposten är Sveriges äldsta tidning för barn och unga. Den har 

funnits i över 100 år och är fortfarande lika bra! I KP kan du läsa om 

allt som har med livet att göra. Om artister, djur, sport och barn i andra 

delar av världen. Om äventyr, underbara saker och sorgliga saker. 

Dessutom får du önskebilder att hänga på väggen, korsord, nyheter och 

roliga historier. Vi garanterar dig rolig läsning i varje nummer! 

(KPwebben 2017) 

 

 

3.1.3 Material som valdes ut till den kvalitativa analysen 

Tre återkommande inslag i tidningarna valdes ut, från alla numren, för den kvalitativa 

analysen:  

1) Den så kallade ”ledarsidan” på första uppslaget, där någon ur redaktionen välkomnar 

läsaren och skriver kortfattat om tidningens innehåll. Detta för att undersöka på vilket sätt 

läsaren tilltalas. 

2) Frågespalten där läsaren kan skicka in frågor som besvaras av en kurator eller 

skolsköterska (”Kropp & Knopp” i Kamratposten samt ”Fråga Skolsköterskan” i Julia). Detta 

dels för att undersöka på vilket sätt läsaren tilltalas, dels eftersom dessa sektioner medvetet 

har uteslutits ur tidigare studier av tidningarna. Viktigt att nämna här är att det enbart är de 

vuxnas svar som analyseras, inte barnens frågor, återigen eftersom det är tilltalet som är av 

intresse. 

3) De krönikor som är återkommande inslag både i Kamratposten och Julia. Detta för att 

undersöka vilka ämnen som tidningarna anser att läsarna är intresserade av, även för att se hur 

läsaren tilltalas.  
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Någonting som de båda tidningarna har gemensamt är att de innehåller både den 

tidskriftstypiska ledaren och en krönika. Julia har det tydligaste och mest konsekventa 

upplägget för detta då den första sidan, sida 2, inleds med en kort hälsning från redaktionen. 

Längre fram i tidningen, ofta i samband med ett specialuppslag, finns sedan en krönika. I 

Kamratposten, däremot, är upplägget inte fullt lika tydligt. På den första sidan, sida 2, finns 

alltid någon form av kortare text skriven av chefredaktören. I vissa nummer finns två texter, 

en ledare och en krönika, medan andra nummer bara innehåller en av dessa. Dessutom är det 

inte alltid helt tydligt vilken av dessa genrer det rör sig om. Trots detta har det gått att 

identifiera och analysera totalt 15 nedslag ur de åtta nummer som har undersökts. 

I tidningarnas frågespalter, Fråga Skolsköterskan (Julia) respektive Kropp & Knopp 

(Kamratposten) besvaras inskickade frågor som berör ämnen så som relationer, familj, hälsa, 

pubertet och känslor. I Julia besvaras frågorna av en skolsköterska och i Kamratposten delas 

frågorna upp mellan två kuratorer. Det besvaras i snitt tre frågor per nummer av Julia samt sex 

frågor per nummer av Kamratposten. Detta skulle kort och gott kunna bero på den delade 

arbetsbördan i Kamratposten: med dubbel arbetsstyrka som svarar på frågor kan även dubbelt 

så många frågor besvaras. Därför valdes samtliga frågor från Julia samt lika många, 

slumpmässigt utvalda, frågor från Kamratposten, vilket ger totalt 24 nedslag att analysera. 

Värt att nämna, återigen, är att det bara är de vuxnas svar som analyseras här och inte barnens 

frågor.  

Intresset för att analysera språket i frågespalterna ligger i att dessa inslag är de allra 

tydligaste exemplen på ett direkt tilltal från någon del av redaktionen mot läsaren. Åldrarna  

8–14 är påverkbara år och tidningarnas svar kan bidra till att forma läsaren. Svaren riktar sig 

främst till den läsare som skickat in frågan, men viktigt att tänka på är att svaret når ut till alla 

som får tag i tidningen. Alla läsare som känner igen sig i frågeställningen kan vända sig till 

svaret för vägledning och väldigt ofta publiceras allmänna frågor som ”hör åldern till” och där 

många kan ha glädje av att de besvaras. Många sådana allmänna frågor berör kroppen och 

puberteten (mens, bröst, kroppsbehåring, könsorgan och onani exempelvis) vilket är ämnen 

som kan kännas obekväma att ta upp på egen hand. Då är det betryggande att kunna ta del av 

svaren ändå. Tidningarna väljer även att publicera riktigt allvarliga frågor där exempelvis 

någon äldre än läsaren har försökt utnyttja denne, eller där läsaren beskriver ett mående som 

liknar depression. Även här handlar det om ämnen som kan vara svåra att prata ut om, och där 

det dessutom är viktigt att unga får vägledning i hur de bör gå tillväga.  
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3.1.4 Material som valdes ut till den kvantitativa analysen 

I den kvantitativa analysen sammanställde jag vilka sorters ämnen som togs upp i de fyra 

numren av respektive tidning, för att få en bild av vilka ämnen som tidningarna verkar tycka 

är viktiga och intressanta för läsare i åldrarna 8–14 att ta del av. Viktigt att påpeka här är att 

det inte alltid var självklart hur avgränsningen mellan olika typer av innehåll skulle ske. 

Därför har jag valt att kalla de olika innehållsliga enheterna för nedslag, där ett nedslag kan 

innebära såväl en textruta som faller in under en viss kategori, som flera sidor på samma 

ämne. Trots att varje nummer av respektive tidning innehåller lika många sidor så kan därför 

två nummer av samma tidning innehålla olika många nedslag. Det kommer dock framkomma 

tydligt hur många nedslag som fanns i respektive nummer. 

 

3.1.5 Kodning av material 

På grund av tidsbegränsning så valde jag att inte analysera hela 2016 års årgång av de två 

tidningarna, istället valdes fyra nummer per tidning ut. Fyra nummer per tidning, åtta nummer 

totalt, ansågs vara ett rimligt antal nummer att analysera. Detta eftersom det gav totalt 79 

texter att analysera på djupet språkligt (ledare, krönika samt tre frågespalter per nummer per 

tidning. Notera här att ledaren fattades i ett nummer av Kamratposten), samt 448 sidor 

innehåll att kategorisera till den kvantitativa analysen.  

En slumpgenerator användes för att välja ut vilka nummer av varje tidning som skulle 

analyseras. Detta för att få ett urval som var så rättvist och opartiskt som möjligt. Dessutom 

användes denna metod för att de båda tidningarna skulle analyseras på samma villkor, så att 

olika nummer av de två tidningarna undveks så långt som möjligt. Resultatet som slumpades 

fram var att nummer 1, 4, 6 och 12 av de båda tidningarna skulle väljas ut för analys. Nummer 

4 av Kamratposten fanns däremot inte tillgänglig på det stadsbibliotek som tidningarna 

lånades ifrån. Därför valdes istället närmast tillgängliga nummer, nämligen nummer 3. 

För tydlighetens skull kommer de totalt åtta numren att döpas om under resten av arbetet. 

Vid de tillfällen som något av numren benämns specifikt så kommer de hänvisas till enligt 

nedanstående tabeller. Den övre raden i varje tabell står för vilket nummer av tidningen som 

syftas på och den undre raden står för den titel som tidningen kommer tillskrivas från och med 

nu. 
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Tabell 1: Kodning av Kamratpostens nummer. 

KP 2016-01 KP 2016-03 KP 2016-06 KP 2016-12 

KP1 KP2 KP3 KP4 

 

 

 

Tabell 2: Kodning av Julias nummer. 

Julia 2016-01 Julia 2016-04 Julia 2016-06 Julia 2016-12 

Julia 1 Julia 2 Julia 3  Julia 4 

 

 

 

3.2 Analysmetoder 

En kombination av kvalitativ och kvantitativ analys genomfördes för att kunna täcka in alla 

frågeställningarna på ett så brett sätt som möjligt. Detta eftersom frågeställningen Vilka 

ämneskategorier innehåller Kamratposten respektive Julia? enklast besvaras kvantitativt. 

Frågeställningen Hur ser tilltalet och bemötandet ut i Kamratposten respektive Julia?, 

däremot, kräver svar som är resultat av en mer djupgående språklig analys.  

I den kvantitativa analysen har tidningarnas innehåll kategoriserats från pärm till pärm, 

vilket innefattar alla sidor inklusive förstasidan och baksidan. Grunden för grupperingen var 

tidningarnas innehållsförteckning, därifrån arbetades kategorier fram. Allt innehåll i 

tidningarna fanns inte angivet i innehållsförteckningen (såsom exempelvis ledare eller ”Nästa 

nummer…”), därför gjordes en noggrann genomgång av varje sida för att kunna placera in allt 

innehåll. 

I den kvalitativa analysen undersöktes diverse olika språkliga drag så grundläggande som 

möjligt. Som utgångspunkt användes en kombination av ett antal metoder som anges i 

Lennart Hellspongs Metoder för brukstextanalys (2001). Därifrån valdes delar av den 

ideationella och interpersonella strukturen samt delar av den ideologikritiska analysen ut. 

Frågor från den interpersonella strukturen valdes eftersom denna behandlar relationen mellan 

sändare och mottagare (s. 66–67). Den ideationella strukturen valdes eftersom dess frågor 

undersöker textens innehåll (s. 64–66) och den ideologikritiska analysen valdes eftersom den 

fördjupar sig i frågor kring bland annat tilltal och maktpositioner (s. 131–139). Dessa tre 
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utgångspunkter är centrala för mitt arbete, vilket är anledningen till att just dessa valdes. För 

en sammanställning av vilka frågor som jag använde, se bilaga 1. 

 

4. Resultat och analys 

Detta kapitel är uppdelat i två delar för att redovisa resultaten från de två olika analyserna: 

den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Varje del inleds med att en gemensam översikt 

av innehållet presenteras, sedan följer delar där de båda tidningarnas separata innehåll 

fokuseras på. Dessutom inkluderas en grundläggande analys, som diskuteras vidare under 

kapitel 5. 

 

4.1 Kvantitativ analys: översikt av innehåll 

I detta underkapitel presenteras resultaten från den kvantitativa analysen. Först presenteras en 

översikt av vilka ämneskategorier som arbetats fram i analysen, samt hur många nedslag som 

varje nummer innehåller. Efteråt följer en sammanställning av resultaten. 

 

4.1.1 Kvantitativ översikt av Julias innehåll 

Varje analyserat nummer av Julia består av 60 sidor från pärm till pärm. Den kvantitativa 

analysen delades upp i två steg för tydlighetens skull: hur många nedslag som varje kategori 

tar upp samt hur många sidor som varje kategori tar upp. De kategorier som arbetades fram i 

analysen av Julias innehåll är: ledare, krönika, frågespalt, kändisar, listor, test, utseende/stil, 

pyssel, pepp, mat & hälsa, inskickat, testpanel, tävlingar, novell, serier, blandad läsning, 

reportage (barn), posters samt reklam. Dessutom räknades förstasidan, ”nästa nummer” samt 

innehållsförteckningen med i analysen för att täcka in alla sidor. För förtydligande av vad 

varje kategori innefattar, se bilaga 2.  

Av dessa kategorier skulle frågespalt, tävlingar, test, pyssel, mat & hälsa samt inskickat 

kunna räknas som ”involverande” inslag – dvs. delar där antingen läsares röster träder fram 

genom material som de själva skickat in, eller där läsaren genomför någon form av aktivitet, 

så som att svara på frågor eller följa instruktioner i pyssel och recept. Resterande inslag är 

producerade av redaktionen och erbjuder inte någon form av förutbestämd aktivitet annat än 

läsning.  
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4.1.1.1 Kvantitativ analys, Julia: totalt antal nedslag per nummer 

Nedanstående tabell visar hur många nedslag, av totalt 196, som vardera nummer av Julia 

innehåller.  

 

Tabell 3: Antal nedslag per nummer av Julia 

Julia 1 Julia 2 Julia 3 Julia 4 

50 nedslag 47 nedslag 49 nedslag 50 nedslag 

 

 

4.1.1.2 Kvantitativ analys, Julia: antal nedslag per ämneskategori 

Nedan presenteras två diagram över hur många nedslag som varje ämneskategori upptar. Det 

första diagrammet visar den totala översikten. Det andra diagrammet visar antalet nedslag per 

ämneskategori per nummer. Båda diagrammen presenteras innan kommentarer ges. 

 

 

Diagram 1: Total översikt av antalet nedslag i alla nummer, Julia 
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Diagram 2: Antal nedslag per ämneskategori per nummer, Julia 

 

Intressant att se i de två diagrammen är att reklamen utgör den näst största kategorin, sida vid 

sida med kändisar – endast posters har fler nedslag totalt. Även utseende/stil är en stor 

kategori, och där finns flera inslag där olika produkter samt deras priser visas upp. Dessutom 

finns ett produktfokus i tävlingar samt testpanel.  

I Julia är de involverande inslagen många, alla numren innehåller tävlingar, test, inskickat, 

mat & hälsa och frågespalt. Pyssel fattas enbart i Julia 1. Totalt utgör de involverande 

kategorierna 50 av 196 nedslag. 

 

 

4.1.1.3 Kvantitativ analys, Julia: antal sidor per ämneskategori 

Nedan presenteras två diagram över hur många sidor som varje ämneskategori upptar. Det 

första diagrammet visar den totala översikten. Det andra diagrammet visar antalet sidor per 

ämneskategori per tidning. Båda diagrammen presenteras innan kommentarer ges. 
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Diagram 3: Total översikt av antalet sidor per ämneskategori, Julia 

 

 

Diagram 4: Antal sidor per ämneskategori per nummer, Julia 
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tar upp näst flest sidor så märks det att det finns ett tydligt kändisfokus. Däremot är de 

inslagen där läsarens röst träder fram (såsom inskickat och frågespalt) eller där denne 

involveras (t.ex. test och pyssel) större än krönikor, ledare och testpanel, där redaktionens röst 

hörs. 

 

 

4.1.2 Kvantitativ översikt av Kamratpostens innehåll 

Varje analyserat nummer av Kamratposten består av 52 sidor från pärm till pärm. Den 

kvantitativa analysen delades upp i två steg: hur många nedslag som varje kategori tar upp 

samt hur många sidor som varje kategori tar upp. De kategorier som arbetades fram i analysen 

av Kamratpostens innehåll är: ledare, krönika, frågespalt, reportage (barn), sport, kändisar, 

pyssel, recept, inskickat, testpanel, noveller, recensioner, serier, blandad läsning samt posters. 

För förtydligande av vad varje kategori innefattar, se bilaga 3.  

Precis som i Julia så finns det här kategorier som skulle kunna ses som mer 

”involverande”: frågespalt, pyssel, recept, inskickat, recensioner och noveller. Skillnaden här 

är alltså att det framkommer tydligt att testpanelen består av läsare och att novellerna är 

skrivna av läsare. I Julia verkar dessa inslag vara skrivna av redaktionen. Här presenteras 

dessutom de barn som har bidragit med inslagen vilket gör att de ännu tydligare får träda 

fram.  

 

4.1.2.1 Kvantitativ analys, Kamratposten: totalt antal nedslag per nummer 

Nedanstående tabell visar hur många nedslag, av totalt 153, som vardera nummer av 

Kamratposten innehåller.  

 

Tabell 4: Antal nedslag per nummer av Kamratposten 

KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 

39 nedslag 39 nedslag 37 nedslag  38 nedslag 

 

 

4.1.2.2 Kvantitativ analys, Kamratposten: antal nedslag per ämneskategori 

Nedan presenteras två diagram över hur många nedslag som varje ämneskategori upptar. Det 

första diagrammet visar den totala översikten. Det andra diagrammet visar antalet nedslag per 

ämneskategori per tidning. Båda diagrammen presenteras innan kommentarer ges. 
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Diagram 5: Total översikt av antalet nedslag i alla nummer, Kamratposten 

 

 

Diagram 6: Antal nedslag per ämneskategori per nummer, Kamratposten. 
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Läsarnas röster träder fram starkt i Kamratposten, då inskickat utgör den största kategorin, tätt 

följt av recensioner som även de är skrivna av läsare. De involverande inslagen är många även 

här, inskickat, frågespalt, pyssel, recensioner, noveller och recept utgör 62 av 154 nedslag. 

Reportagen om kända personer, samt inslagen som bjuder på blandad läsning, tar däremot upp 

fler nedslag än vad reportagen om barn gör.  

 

4.1.2.3 Kvantitativ analys, Kamratposten: antal sidor per ämneskategori 

Nedan presenteras två diagram över hur många sidor som varje ämneskategori upptar. Det 

första diagrammet visar den totala översikten. Det andra diagrammet visar antalet sidor per 

ämneskategori per tidning. Båda diagrammen presenteras innan kommentarer ges.  

 

 

 

 

Diagram 7: Total översikt av antalet sidor per ämneskategori, Kamratposten 

 

 

 

2
1

2
6

,7
5

1
5

,2
5

2
9

,5 3
2

1
3

1
9

1
4

1
1

7

2

3
,5

2

1 1
,5 1
,7

5 4 4



23 

 

 

Diagram 8: Antal sidor per ämneskategori per nummer, Kamratposten 

 

Posters, blandad läsning och inskickat, som var de tre största kategorierna i analysen av 

antalet nedslag, är störst även här. Recensioner, som låg på delad plats med posters, tar dock 

knappt upp några sidor alls vilket visar hur en kategori kan uppta många nedslag men på få 

sidor. Precis som i Julia föreställer många posters kända personer, och då kändisar är en stor 

kategori i båda de kvantitativa analyserna så finns ett kändisfokus även i denna tidning. Men 

även barnen får mycket utrymme, då bland annat inskickat och reportage (barn) tar upp 

många sidor.  

 

4.2 Kvalitativ analys: ledare, krönikor och frågespalter 

I detta delkapitel presenteras resultaten från den språkliga analysen av de tre utvalda delarna 

av tidningarna: ledare, krönikor och frågespalter. Kapitlet är därmed indelat i tre underkapitel, 

ett per del, där varje underkapitel inleds med en allmän översikt som behandlar båda 

tidningarna. Sedan följer en presentation av vardera tidning, där följande tre delar fokuseras 

på: ”innehåll”, ”tilltal och referensord” samt ”språkhandlingar och modifieringar”. 

Med referensord menar jag pronomen, men även andra ord som refererar till någon/några 

såsom exempelvis ”skolan” eller ”rektor”. Viktigt att påpeka här är att det som har setts till i 

analysen av referensord inte är ordens form utan snarare dess funktion. Därför kan en och 
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samma form falla in under kategorin specifik referent i ett sammanhang och allmän referent i 

ett annat sammanhang. Förtydligande exempel ses i två svar ur KP1: 

 

Ibland gör föräldrar saker utan att tänka på hur illa det blir för 

deras barn (s. 17) 

 

Du kan göra det med eller utan dina vårdnadshavare (föräldrar 

eller andra vuxna som tar hand om dig). (s. 17) 

 

I det första exemplet är ordet föräldrar inte en specifik referent, utan där diskuteras problemet 

ur ett allmänt perspektiv. I det andra exemplet, däremot, syftar föräldrar specifikt till vuxna i 

barnets närhet.  

 

4.2.1 Allmän översikt: tidningarnas ledare 

Till att börja med så finns en skillnad i utformning mellan de båda tidningarnas ledare. Julias 

ledare är betydligt kortare och mer komprimerade, oftast består de bara av ett par 

välkomnande rader medan Kamratpostens ledare är längre och har mer innehåll. I båda 

tidningarna refereras det dock till vad läsaren kan förvänta sig i det aktuella numret. Detta 

sker till större utsträckning i Kamratposten vilket kan ses som naturligt då texten är längre där 

än i Julia. En annan intressant, och grundläggande, skillnad är hur pass mycket avsändaren 

identifieras. Hos Julia refereras det ofta till redaktionen som avsändare, men vare sig bilder 

eller namn finns med. I Kamratposten, däremot, finns bild, namn och kontaktuppgifter till 

chefredaktören som skriver ledaren. 

 

4.2.1.1 Julias ledare: innehåll 

Ledarnas teman är lättsamma, till skillnad från de krönikor och frågespalter som kommer 

behandlas senare i resultatkapitlet. Exempel på detta är sommarlov (Julia 3, s.3) och 

nyårslöften (Julia 1, s.3). Dessutom hänvisas det till utvalda delar av tidningen, och ofta är 

även dessa inslag lättsamma, såsom test (Julia 3, s.3) och inredningstips (Julia 2, s.3).  

 

4.2.1.2 Julias ledare: tilltal och referensord 

I alla fyra nummer av Julia tilltalas läsaren i singular, med pronomen så som du, din, dig och 

ditt. Detta skapar ett personligt tilltal där varje läsare ses som en egen individ. Vid ett tillfälle i 

en av tidningarna refereras däremot läsarna till som en massa, men här är dessutom kontexten 
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lite annorlunda: 

 

Det är inte bara året som är nytt, även Julia ser lite annorlunda ut.  

[…]. Hoppas ni gillar det! (Julia 1, s.3) 

 

Där har tidningen precis presenterat det nya som har tillkommit till tidningen, snarare än att 

prata om det specifika numrets innehåll, och förslagsvis behöver dessa större förändringar 

därmed även en större publik.  

Bland de pronomen som skribenten använder för att referera till sig själv så ses en 

enhetlighet hos Julia: där är avsändaren alltid ett vi, en enad redaktion: 

 

Nu kan vi dock lämna ett exakt svar: vi på Julia ska bli YouTubestjärnor! 

(Julia 3, s.3) 

 

Vissa gånger förlängs även detta vi till att även inkludera läsaren och skapa en känsla av 

tillhörighet för denne.  

 

Klara, färdiga, gå – nu kör vi sommarlov, va?! (Julia 3, s.3) 

 

I kombination skapar dessa referensord ett personligt och inkluderande tilltal.  

 

4.2.1.3 Julias ledare: språkhandlingar och modifieringar 

Den ton som ledarna i allmänhet verkar vilja hålla är medryckande, vilket främst görs genom 

utrop och värdeord. I linje med detta är orden pepp, peppiga och peppad vanliga, och de 

används just för att få läsaren involverad och bli positivt inställd till att läsa vidare. Exempel 

på meningar med några av de många värdeord som förekommer i varje nummer är: 

 

Härlig pepp, roliga reportage och exklusiva intervjuer 

(Julia 1, s.3) 

 

så har vi de bästa tipsen för hur du snabbt och lätt fixar till ditt rum 

(sidan 54–55) och vi spanar såklart in vårens coolaste plagg (sidan 

10–11) (Julia 3, s.3) 
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En annan språkhandling som är vanlig är retoriska frågor: 

 

Vad ska du göra i sommar? (Julia 3, s.3) 

 

Känner du igen dig? (Julia 1, s.3) 

 

Dessa frågor har anknytning till ledarens tema och bemöter läsaren på ett lekfullt sätt i och 

med att denne involveras och lockas till eftertanke. 

 

 

4.2.1.4 Kamratpostens ledare: innehåll 

I ett nummer, KP 2, fanns enbart ett textstycke, som mer gav intrycket av att vara en krönika 

än en ledare. Därför har enbart tre ledare analyserats, trots fyra analyserade nummer. 

Likt Julias ledare innehåller även Kamratpostens ledare många lättsamma inslag, såsom 

godis eller sport (KP 4, s. 2) men det finns även utrymme för allvar, till exempel i KP 3 där 

chefredaktören skriver: 

 

Jag vill att det ska vara minst en sådan artikel i varje KP. En artikel 

som får en att förstå hur en annan människa, i en annan situation, 

har det. Det är viktiga grejer, att förstå att alla inte har det exakt som 

en själv.  (s. 2).  

 

I ledaren hänvisas det även till utvalda delar av tidningen, och även dessa är av varierande natur. 

Olika sportinslag lyfts fram (KP 4, s. 2) men det hänvisas även till en artikel som handlar om 

när någon närstående dör (KP 3, s. 2).  

 

4.2.1.5 Kamratpostens ledare: tilltal och referensord 

I Kamratposten talar skribenten mest om mig, jag, mitt och min vilket blir naturligt då det är 

så pass tydligt att avsändaren är en enda person. Däremot refereras ibland till hela 

redaktionen, genom vi och alla vilket ändå signalerar en enighet och ett gemensamt ansvar: 

 

Vi på redaktionen inleder med att hänga på vår favoritplats – inne i 

tidningen. Alla säger något i en pratbubbla, utom KP-Lukas. Han 

har gömt sig på sin favorit-sida i stället, och säger inte ett knyst. 

(KP 1, s. 2) 
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Det händer sällan att läsaren tilltalas i singular. I de tre ledarna riktar sig skribenten istället till 

läsarna, plural, genom referensord som ni, er och alla. Läsarna blir därmed en enhetlig 

massa, vilket vi ser exempel på i KP4: 

 

Det är det bästa som går att se på tv, om ni frågar mig. (s.2) 

 

 

4.2.1.6 Kamratpostens ledare: språkhandlingar och modifieringar 

Tonen som hålls i ledarna är övergripande medryckande och välkomnande, vilket främst görs 

genom flertalet utrop och värdeord: 

 

Hej halloj alla kåpeare! Vilket nummer det här är. Sådana 

drömgrejer! (KP 4, s. 2) 

 

Och på sidorna 14-15 handlar det om det godaste i livet – glass! 

Välkomna till KP! (KP 3, s. 2) 

 

Denna medryckande ton passar in då innehållet till stor del handlar om inslag längre fram i 

tidningen, som läsaren ska vilja ta del av.  

 

4.2.2 Allmän översikt: tidningarnas krönikor 

En skillnad mellan de två tidningarna är att Julias krönikor har en angiven plats i 

innehållsförteckningen, vilket Kamratpostens krönikor saknar.  

 

4.2.2.1 Julias krönikor: innehåll 

Skribenten i varje nummer är Madde, en ung tjej, och varje krönika följer ett särskilt tema. 

Övergripande handlar krönikorna om vänskap och/eller självkänsla: 

 

Faktum är att jag gjorde exakt samma sak några år senare, men då 

var det inte alls lika hemskt, eftersom jag befann mig i en trygg 

tillvaro med kompisar jag var bekväm med och – det allra viktigaste 

– jag hade lärt mig att vara trygg i mig själv. (Julia 1, s. 9) 
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Däremot gavs Julia 4 ut i december och handlar istället om julfiranden: 

 

Poängen är: gör det du njuter av, och skippa stressen. Julpyssla inte 

om du inte vill. Du måste inte trycka i dig sill eller julstäda om det 

inte är något du njuter av. Gör bara saker som gör dig glad, och skippa 

resten. Julmys är något vi skapar själva, och inte med hjälp av 

pepparkakor eller julstjärnor. (s. 15) 

 

Trots ett avvikande tema i just det numret så är ändå tonen densamma, vilket jag går djupare in 

på under nästkommande delkapitel. 

 

4.2.2.2 Julias krönikor: tilltal och referensord 

Krönikorna utgår ifrån ett jag, som är huvudreferenten genom hela texten. Det är skribentens 

egna tankar, erfarenheter och känslor som är utgångspunkten. Då målet tycks vara att skapa 

en känsla av samhörighet hos läsaren så involveras även denne på olika sätt. Vanligast är att 

läsaren tilltalas individuellt och refereras till med du/din/ditt/dina etc., vilket är i linje med de 

tilltal och referenter som finns i tidningens ledare. Exempel ses i följande krönika: 

 

Så ett bra tips är att vara en bra vän: var där och erbjud din famn 

och ditt stöd. Du behöver inte lösa din väns problem eller vara 

någon slags kurator, utan bara lyssna, stötta och krama din vän när 

hen behöver det. (Julia 3, s. 11) 

 

Däremot händer det även att krönikören skriver om ett vi, en allmän referent som även 

inkluderar läsarna:  

 

Varför firar vi jul? […] Hur många är vi egentligen som uppskattar 

julstressen egentligen [sic!]?  (Julia 4, s. 21) 

 

Vi är alla olika och har olika lätt för att lära oss. (Julia 2, s. 15) 

 

På båda sätten blir läsaren/läsarna en del av ämnet som tas upp, vilket förstärker känslan av att 

skribenten vill skapa en samhörighet. 
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4.2.2.3 Julias krönikor: språkhandlingar och modifieringar 

Krönikören beskriver många känslor, tankar och situationer som den unge läsaren säkert kan 

känna igen sig i. Detta gör hon med ett språk som är involverande och lättsamt, som 

signalerar identifikation och acceptans – känner du igen dig i texten så ska du veta att du inte 

är ensam. Exempel på utdrag som passar in på detta inkluderar följande: 

 

Jag tror på något vis att det är det som vänskap handlar om i grunden 

– att finnas där för varandra. Att inte lämna någon när det blir jobbigt, 

utan att säga ”jag är din vän och jag finns här för dig”. Vi människor 

har våra ups and downs och det måste få vara okej.  (Julia 3, s. 11) 

 

Poängen är: gör det du njuter av, och skippa stressen. Julpyssla inte 

om du inte vill. Du måste inte trycka i dig sill eller julstäda om det 

inte är något du njuter av. (Julia 4, s. 21) 

 

En stor del av varje krönika, och främst framåt slutet, är dessutom skriven på ett sätt som 

skapar eftertänksamhet hos läsaren. Detta görs bland annat subtilt genom sättet som idén 

byggs upp på, vilket krönikan i Julia 2 illustrerar: 

 

Det var en märklig känsla att kunna andas ut och strunta i att plugga 

en eftermiddag. Jag blev lugn, utvecklade med tiden en studieteknik 

som fungerade för mig och jag slapp stressen. (s. 15) 

 

Eftertänksamheten skapas även genom den mer uppenbara uppmaningen att tänka till, som 

framställs i form av en retorisk fråga eller ett konstaterande riktat mot läsaren: 

 

en sak är säkert [sic!]: oavsett vad du får för betyg är du ändå bäst! 

(Julia 2, s.15) 

 

vad spelar det egentligen för roll? (Julia 1, s. 9) 

 

 

4.2.2.4 Kamratpostens krönikor: innehåll 

Krönikorna i Kamratposten är rätt snarlika ledarna, däremot är de ibland något längre och har 

dessutom ett djupare innehåll än ledarna. Även här hänvisas det till utvalda delar av tidningen, 
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som passar in på krönikans tema. Exempel ser vi i KP1 där krönikan, som handlar om att 

normalisera prat om mens, även tar upp andra frågor om kroppen: 

 

På sidorna 16-17 (vanliga Kropp & Knopp) finns frågor och svar 

om flytningar, kroppsuppfattning och förhuden.  47 år senare är det 

fortfarande KP som ger svaren på frågorna om kroppen. Det tycker 

jag är toppen! (s. 2) 

 

Främst behandlas dock ett specifikt tema, där vissa är mer lättsamma än andra. Exempelvis 

handlar krönikan i KP 2 till stor del om årstider, medan krönikan i KP 4 främst handlar om 

utseendehets. I ett nummer, KP 3, är det inte chefredaktören som skriver krönikan. Istället har 

Amanda Axelsson, en ung tjej som har en egen YouTube-kanal, bjudits in för att skriva. 

Hennes krönika utgår ifrån ämnet ”Du är fantastisk och speciell”, där hon bland annat skriver: 

 

Du har möjligheten att förvandla komplex som förföljer dig till 

något bra. Du är speciell, du kanske har en kroppsdel som 

utmärker sig. Hur fantastiskt är inte det?! Du är inte som alla andra 

– vad skönt! Börja älska dig själv nu på direkten. (KP 3, s. 2) 

 

Denna gästkrönika tycks dock vara ett specialfall, då resterande analyserade krönikor är 

skrivna av chefredaktören.  

 

 

4.2.2.5 Kamratpostens krönikor: tilltal och referensord 

Utgångspunkten i krönikorna är chefredaktörens jag, en referent som träder fram ofta vilket 

ger ett personligt intryck. Denna referent kombineras med min/mitt osv., vilket stärker det 

personliga intrycket. Ibland lämnas däremot jag-perspektivet för att istället bli ett vi-

perspektiv där redaktionen inkluderas. Exempel: 

 

Att vi har mensspecial i det här numret betyder inte att vi hakar på 

trenden lite för sent. Det visar bara att det var ett tag sedan vi tog 

upp ämnet och att det är något som mååånga kåpeare sagt att de vill 

läsa mer om. (KP1, s. 2) 

 

Härifrån blir det naturligt att ta upp de sätt som läsaren refereras till. Benämningen kåpeare, 

som ses i ovanstående exempel, är ett återkommande begrepp i tidningens krönikor. Där 
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refereras läsarna till som en massa, vilket också ses i exemplets de där läsarna inte tilltalas 

personligen utan passivt. Detta tycks dock vara det enda exemplet där detta händer, i övrigt 

tilltalas läsarna direkt genom exempelvis ni/ni kåpeare. Det händer även att chefredaktören 

vänder sig till läsaren som individ: 

 

Har du en lista över något? Skicka in den till Klotter, vettja! 

(KP 2, s. 2) 

 

I gästkrönikan, där YouTubern Amanda Axelsson är skribent, tilltalas läsaren i singular via 

referensorden du och dig. Hennes utgångspunkt är ett jag och mig som främst används 

tillsammans med en ny tjej och hon för att referera till en tidigare upplevelse: 

 

En ny tjej kommer med mina kompisar idag. Hon är fin, jag har 

aldrig sett henne förut. På något sätt verkar hon undvika mig. 

(KP 3, s.2) 

 

Slutligen använder sig även Amanda av allmängiltiga man och alla och tar då ett steg bort 

från sina personliga erfarenheter för att tillämpa ett allmängiltigt perspektiv. 

 

 

4.2.2.6 Kamratpostens krönikor: språkhandlingar och modifieringar 

Uppmuntringar i form av uppmaningar förekommer flera gånger i Kamratpostens krönikor. 

Detta ses exempelvis i krönikan som handlar om utseendehets, ett ämne som det fokuseras på 

djupare senare i numret: 

 

Börja med att läsa artikeln.  Försök sedan att se utseende som bara 

en grej av många – och kanske inte den allra viktigaste. 

(KP 4, s. 2) 

 

Ett annat exempel på hur dessa två språkhandlingar blandas ses i KP 2: 

 

Har du en lista över något? Skicka in den till Klotter, vettja! 

(s. 2) 
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Även i Kamratpostens krönikor verkar målet delvis vara att skapa eftertänksamhet hos 

läsaren. Dels görs det på ett tydligt sätt: 

 

Att utseende skulle spela noll roll, det tycker jag bara är dumt att 

säga. Allt spelar väl roll? (KP 4, s. 2) 

 

Dels skapas eftertänksamheten även på ett mer subtilt sätt: 

 

KP har skrivit om mens i många år. Cirka 47, faktiskt. Vi har skrivit 

att det är helt naturligt och absolut inget att skämmas över! 

(KP 1, s. 2) 

 

Genom båda tillvägagångssätten träder dock värderingar och åsikter fram. I slutänden blir det 

tydligt både att mens inte är någonting skamligt och att det är okej att bry sig om sitt utseende.  

 

 

4.2.3 Allmän översikt: tidningarnas frågespalter 

Någonting som är gemensamt för båda tidningarna är att den vuxne som besvarar frågan 

tydligt låter sin egen röst träda fram när problemen kan ses som allvarliga. Där räcker eller till 

och med fungerar det inte att beskriva företeelsen ur ett allmänt perspektiv, där måste läsarens 

specifika situation fokuseras på. Därför tillämpar den vuxne ett personligt tilltal, ett samtal 

med läsaren, genom att låta sitt jag träda fram. Ur detta mer specifika perspektiv är det också 

lättare att framföra uppmaningar än vad det är ur det allmänna perspektivet med allmänna 

referenter.  

 

4.2.3.1 Kamratpostens frågespalter: innehåll 

Innehållsligt i frågespalten Kropp & Knopp identifierades fem återkommande och 

övergripande teman: bekräfta läsaren, hänvisa till andra vuxna, ”gå till problemets kärna”, 

”du är inte ensam” och ”det här är normalt”.  

Med bekräfta läsaren syftas det till att det problem som frågeställaren skrivit in om oftast 

sammanfattas i början av svaret, antagligen för att för att bekräfta för läsaren att situationen är 

förstådd. Ett exempel på detta kan vi se i KP4: 
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Du känner starkt för denna tjej.  För att något ska hända måste man 

våga ta lite risker även om resultatet kan bli att man känner sig 

avvisad eller bortgjord (s. 16) 

 

Bekräfta läsaren syftar även till att kuratorn på olika sätt lyfter fram att läsaren har gjort rätt i 

att öppna upp om sitt problem. Ett exempel på detta kan vi se i KP2: 

 

Så bra att du skriver hit, och att du litar på din magkänsla som 

säger dig att något är fel (s. 16) 

 

Hänvisa till andra vuxna innebär att kuratorn skriver att frågeställaren borde eller behöver 

vända sig vidare till någon annan, att de råd som ges i svaret inte är tillräckliga. Vuxna som 

hänvisas till är vanligen föräldrar, lärare och skolsköterskor. Ett exempel kan vi se i KP1: 

 

Jag vill tipsa dig om att gå till skolsköterskan och berätta som det 

är. Hen kan hjälpa dig till en läkare. (s. 17) 

 

”Gå till problemets kärna” är ett tema som förekommer när frågeställaren är i någon form av 

konflikt med någon annan. Temat innebär att kuratorn uppmanar frågeställaren att ta tag i 

problemet och att vända sig till personen som det gäller. Exempel ser vi i KP3: 

 

Har du sagt till din mamma hur ledsen du är över att det blir så här? 

Och har du funderat på vad du skulle kunna göra för att få henne att 

ändra uppfattning?  Om du visar att du blir sårad när hon dömer din 

kompis blir det kanske lättare för henne att förstå dig. (s. 17) 

 

”Du är inte ensam” och ”Det här är normalt” är två teman som är väldigt snarlika varandra, 

men där ändå viss skillnad finns. Båda innebär inslag där kuratorn på ett eller annat sätt 

försöker få frågeställaren att känna sig bättre. ”Du är inte ensam” syftar till att få 

frågeställaren att veta att det inte är ovanligt att gå runt med dessa funderingar, samt att det 

finns hjälp att få. Detta ser vi bland annat exempel på i KP2: 

 

Att tycka att man själv duger kan vara supersvårt. (s. 16) 
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”Det här är normalt” syftar till att försäkra läsaren om att det inte är någonting fel på denne, 

ibland handlar det om känslor och andra gånger om någonting mer fysiskt, såsom exempelvis 

kroppsbehåring. Ett exempel på detta tema ser vi i KP3: 

 

Kärlek är en så stark känsla att det ibland kan bli svårt att göra annat.  

 Det är faktiskt okej att det blir så ett tag. (s. 17) 

 

 

4.2.3.2 Kamratpostens frågespalter: tilltal och referensord 

De två kuratorerna i Kamratposten verkar vara noggranna med att inte anta någon information 

som läsaren inte har bidragit med. De skriver exempelvis aldrig ut någons kön om inte 

frågeställaren själv har specificerat detta. I KP1 (s. 17) används alternativet hen istället, och i 

samma svar refereras det även till dina vårdnadshavare snarare än till ”föräldrar”, då det inte 

är självklart att alla barn lever med sina biologiska föräldrar.  

Ett personligt tilltal direkt till läsaren är den allra vanligaste företeelsen bland 

Kamratpostens frågespalter. Det händer att kuratorn, genom referensordet jag vänder sig till 

läsaren genom ord som ditt/du/din/dig vilket signalerar starten på ett personligt samtal med 

läsaren: 

 

Jag förstår att du inte känner dig trygg (KP 2, s. 17) 

 

Genom dessa ordval bekräftas det också att läsaren har blivit hörd och förstådd. Detta 

personliga tilltal används även när det refereras till läsarens specifika situation, då även 

tillsammans med specifika referenter så som dina vårdnadshavare, denna tjejen, skolan.  

 

Det den här tjejen gör är inte okej. Hon har inte rätt att förfölja dig 

på det sätt som du beskriver. (KP 2, s. 17) 

 

Dessa referenter används då tillsammans för att illustrera för läsaren hur denne borde gå till 

väga med sitt problem. 

En annan vanligt förekommande referent är den allmängiltiga refereringen, där det pekas 

till en eller flera personer som får stå för hur någonting ser ut ”i allmänhet”. Exempel 

inkluderar någon, man, andra: 
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Man är absolut inte tvungen att raka snippan.  Många gör det utan 

att egentligen veta varför, de följer bara modet. (KP 4, s. 17) 

 

Dessa ord används för att ta ett steg bort ifrån frågeställarens specifika situation och istället 

tillämpa ett bredare perspektiv. Det är också ett sätt för kuratorn att visa för läsaren att denne 

inte är ensam, att det finns fler i liknande situation. Ofta handlar nämligen inläggen om att 

läsaren är orolig för att någonting inte står rätt till, att denne inte är normal, och då fungerar 

dessa allmängiltiga referenter som ett sätt att försäkra läsaren om att fler upplever liknande 

saker. 

 

4.2.3.3 Kamratpostens frågespalter: språkhandlingar och modifieringar 

Någonting som är vanligt i Kamratpostens frågespalter är garderingar av olika slag. Dessa 

garderingar förekommer i olika former och funktioner, och är med stor sannolikhet till för att 

så många förslag som möjligt ska vara just förslag. I och med att kuratorerna utgår ifrån den 

begränsade information som frågeställaren har bidragit med, då det inte finns möjlighet att 

föra en dialog, så kan heller inte svaret bli definitivt. Exempel på garderingar ser vi i två svar 

ur KP4: 

 

Har du tur utvecklas det till något som du kan hoppas på (s. 16) 

 

Chansen är stor att din rädsla kommer att gå över så småningom. 

(s. 16) 

 

I båda dessa fallen vill kuratorn uppmuntra läsaren och få denne att känna att situationen kan 

bli bättre, samtidigt kan hen inte lova någonting.  

En avsaknad av garderingar, främst genom konstateranden, är också vanligt bland 

Kamratpostens frågespalter. Kontexten som dessa konstateranden förekommer i varierar, men 

en återkommande situation är när frågeställaren oroar sig över någonting som är normalt: 

 

Tids nog kommer du att kunna göra läxorna igen, det lovar jag. 

Kärleken är nämligen något man vänjer sig vid, så att man kan göra 

andra saker samtidigt som man är kär. (KP 3, s. 17) 

 

Avsaknaden av garderingar förekommer också i svar där frågeställaren har tagit upp ett 

allvarligt problem, exempelvis där någon annan beter sig på ett skadligt sätt: 
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Det den här tjejen gör är inte okej. Hon har inte rätt att förfölja dig 

på det sätt som du beskriver. (KP 2, s. 17) 

 

I båda dessa fall, att försäkra frågeställaren om att denne är normal eller att lyfta fram att någon 

gör fel, behöver ett tydligt budskap träda fram. Där finns det inte utrymme för missförstånd. 

Slutligen är det vanligt att uppmaningar beslöjas. Detta genom att de till formen ser ut som 

en annan språkhandling, exempelvis en fråga, men till funktionen är ändå satsen en uppmaning: 

 

Har du sagt till din mamma hur ledsen du är över att det blir så här? (KP 3, s. 17) 

 

Bakom denna fråga går det nämligen att skymta ett förslag, en uppmaning till frågeställaren att 

berätta för mamman om känslorna. 

 

4.2.3.4 Julias frågespalter: innehåll 

De fem teman som hittades i Kamratposten återfinns även i Julia, men på lite olika villkor. I 

den här frågespalten sammanfattas inte frågeställarens problem på samma sätt, men det finns 

samtidigt flera bekräftanden av frågeställaren som dessutom sker tydligt. Dessa bekräftanden 

handlar delvis om läsaren själv, vilket vi ser exempel på i Julia 4:  

 

Jag tycker att du beskriver dina känslor bra (s. 44) 

 

Det förekommer även att skolsköterskan försäkrar läsaren om att hen handlar rätt: 

 

Det är jättebra att du vill ändra på din ovana (Julia 3, s. 44) 

 

Regelbundet återkopplas det alltså till frågeställaren, som uppmuntras och stöttas. 

Temat hänvisa till andra vuxna är tydligt återkommande i Julia, och även här handlar det 

om frågor där den vägledning som skolsköterskan kan bidra med inte är fullt tillräcklig. 

Hennes svar ger hjälp i rätt riktning, men samtidigt behövs vuxna i barnets direkta närhet: 

 

Fungerar inte det så prata med en lärare, och kanske även rektor, så 

får de hjälpa dig att sätta stopp för detta (Julia 2, s. 44) 

 

Att frågeställaren enklast löser sitt problem genom en dialog med personen som är orsaken är 

ett vanligt inslag i Julia, vilket gör att temat ”gå till problemets kärna” passar in även här:  
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Prata med henne om detta!  Säg vad du känner och att hon måste 

vara lite mer försiktig när hon pratar om dig (Julia 1, s. 44) 

 

Precis som i tidningens krönikor så har även frågespalten det genomgående temat ”du är inte 

ensam”. Ofta beskriver frågeställaren en påfrestande situation, och då kan det vara lugnande 

att få höra att det finns fler i samma situation: 

 

Du är i en ålder där det är vanligt med konflikter mellan ungdom 

och vuxen. (Julia 4, s. 44) 

 

Slutligen är det vanligt att frågeställaren uttrycker oro för någonting som hör den kroppsliga 

utvecklingen till, vilket gör att temat ”det här är normalt” förekommer ofta bland svaren. 

Bland dessa svar är sjuksköterskan noggrann med att försäkra frågeställaren om att det inte är 

något fel på denne: 

 

Eftersom du bara är 11 år så kommer dina bröst att hinna växa 

betydligt mer, så oroa dig inte. Du är helt normal. (Julia 3, s. 44) 

 

 

4.2.3.5 Julias frågespalter: tilltal och referensord 

Vanligt i Julia är ett direkt tilltal till frågeställaren, genom referensordet du (samt närliggande 

din/ditt/dig o.s.v.). Detta personliga tilltal kombineras dessutom vanligen med att 

skolsköterskan refererar till sig själv, genom jag/mig/mitt o.s.v. Detta skapar känslan av en 

dialog mellan frågeställaren och skolsköterskan, trots att någon sådan rent praktiskt inte kan 

äga rum. Exempel ser vi i Julia 4: 

 

Du är inte det första barnet som hamnar i en svår situation när 

föräldrar går skilda vägar. Att föräldrar hittar nya partners efter en 

skilsmässa är naturligt men jag förstår att det är jobbigt och svårt för 

dig. (s. 44) 

 

Att hänvisa till läsarens specifika situation, samt referera till personer i dennes närhet, är också 

någonting som förekommer flertalet gånger i Julia: 

 

Det är viktigt att komma ihåg att din mamma pratar om dig eftersom 

att hon är glad och stolt över dig.  (Julia 1, s. 44) 
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Detta sätt att använda specifika referenter blir ett sätt att bekräfta läsaren, genom att det är just 

dennes situation som det fokuseras på. Det händer däremot också att frågor besvaras ur ett mer 

allmänt perspektiv, och då uteslutande för att försäkra frågeställaren om att denne inte är ensam 

i sin situation, vilket vi ser exempel på i Julia 1: 

 

Det är inte farligt att mista blod – man blöder inte så mycket som 

man tror när man har mens. (s. 44) 

 

 

 

4.2.3.6 Julias frågespalter: språkhandlingar och modifieringar 

Konstateranden förekommer oftare än garderingar i Julias frågespalter, vilket passar väl ihop 

med temat ”du är inte ensam” och ”det här är normalt”. Ofta används nämligen dessa 

konstateranden för att försäkra frågeställaren om att denne inte behöver vara orolig: 

 

Vi är alla olika och vissa har små bröst och vissa har stora bröst 

(Julia 2, s. 44) 

 

Konstateranden används även i rakt motsatta situationer, där allt inte riktigt är som det ska 

och där någonting behöver göras åt det. Vanligast är att frågeställaren är i konflikt med någon: 

 

Hon måste vara lojal mot dig och du måste kunna lita på att hon inte 

lämnar ut dig till andra. (Julia 1, s. 44) 

 

Garderingar förekommer dock också flertalet gånger, samt i olika situationer. Förslagsvis kan 

det vara svårt att ge ett direkt svar när det inte går att ställa följdfrågor som besvaras: 

 

Dricker du lika mycket under dagen? Några är naturligt mer törstiga 

under natten än andra men två vattenflaskor låter lite mycket. För 

säkerhets skull tycker jag att du ska prata med dina föräldrar om att 

beställa en läkartid. (Julia 4, s. 44) 
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Dessutom förekommer garderingar när skolsköterskans egen röst träder fram tydligare: 

 

Egentligen skulle jag inte vilja råda dig att i första hand byta skola. 

När det är en annan tjej som orsakar problemen borde det snarare 

vara hon som ska byta skola, eller hur?  Men kanske går detta att 

lösa utan att någon ska behöva byta skola? (Julia 2, s. 44) 

 

Att besvara frågorna blir lite av en balansgång mellan hur mycket som kan sägas säkert och var 

skolsköterskan bör signalera att svaret enbart är ett förslag och ingenting givet. Därmed är det 

också naturligt att konstateranden och garderingar blandas. 

 

 

 

4.3 Sammanfattning: resultat och analys 

Julias ledare är betydligt kortare än Kamratpostens, men i KP 3 gick det inte att identifiera 

någon ledare. Språkbruken i båda tidningarnas inledande texter är snarlika varandra: både 

Julia och Kamratposten håller en välkomnande, medryckande ton och refererar till senare 

inslag i tidningen. En stor skillnad, däremot, är att Julias avsändare alltid är ett vi medan 

Kamratpostens avsändare till stor del är ett jag – dessutom refererar Julia till läsaren i 

singular, medan Kamratposten främst vänder sig till läsarna i plural. Innehållsligt behandlar 

Julias ledare övergripande lättsamt innehåll, i Kamratpostens ledare träder däremot allvaret 

fram ett par gånger. 

Krönikorna i Julia är längre än Kamratpostens, i Julia har dessutom alla krönikor samma 

skribent. I Kamratposten skriver chefredaktören krönikorna, med undantag för KP3 där en 

gästkrönikör skriver. Båda tidningarna utgår ifrån teman när de skriver, de tycks dessutom 

vilja nå en eftertänksamhet hos läsarna. 

Bland frågespalterna, slutligen, finns mycket gemensamt mellan de två tidningarna. I Julia 

besvaras frågorna av en skolsköterska och i Kamratposten besvaras frågorna av två kuratorer, 

men alla tre har gemensamt att de genom sitt yrke antagligen är vana att besvara ungas frågor. 

Här är ett personligt tilltal från skribenten till frågeställaren vanligt. Ofta försäkras det även, 

genom allmän referering, att frågeställaren inte behöver oroa sig. Det förekommer även fall 

där problemet är av mer allvarlig karaktär. I dessa fall hänvisas det alltid vidare till vuxna i 

frågeställarens närhet, som frågeställaren kan be om ytterligare hjälp från. 
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I nedanstående tabell har jag gjort en översiktlig sammanfattning av resultaten från de båda 

analyserna. 

 

Tabell 5: Översiktlig sammanfattning av resultat, kvantitativ och kvalitativ analys 

 Julia Kamratposten 

Kvalitativ analys   

Omtal (avsändaren) 

 

Mestadels enat: vi, redaktionen 

etc. 

Mestadels individuellt: jag, 

mig, min, mitt etc. 

Tilltal (läsaren) 

 

Mestadels individuellt: du, dig, 

din, ditt etc. 

Mestadels enat: ni, kåpeare etc. 

Vanligt förekommande 

referensord 

 

Blandat direkta/indirekta samt 

specifika/allmängiltiga 

Blandat direkta/indirekta samt 

specifika/allmängiltiga 

Vanligt förekommande 

språkhandlingar 

Konstateranden, garderingar, 

uppmaningar 

Konstateranden, garderingar, 

uppmaningar 

Kvantitativ analys   

Vanligaste ämnena 

(antal nedslag) 

Posters, reklam, kändis, 

utseende/stil 

Inskickat, blandad läsning, 

posters, recensioner 

Vanligaste ämnena 

(antal sidor) 

Posters, kändis, utseende/stil, 

reklam 

Posters, inskickat, blandad 

läsning, reportage (barn) 

Produktfokus? 

 

Ja. Ja. 

Kändisfokus? 

 

Ja. Ja. 

Finns utrymme för läsarnas 

egna röster? 

 

Ja. I kategorierna inskickat, 

frågespalt, och reportage (barn) 

 

Ja. I kategorierna inskickat, 

frågespalt, recensioner och 

reportage (barn)  

 

 

  



41 

 

5. Diskussion 

I detta kapitel kommer de viktigaste resultaten från föregående kapitel knytas an till tidigare 

forskning samt till frågeställningarna. Kapitlet kommer att utgå ifrån frågeställningarna. 

 

5.1 Vilka ämneskategorier innehåller Julia respektive Kamratposten? 

Båda tidningarna innehåller inslag med fokus på produkter och konsumtion. Detta till stor del 

genom de recensioner och test av olika varor som återfinns i båda tidningarna. Detta fokus tar 

även plats genom de reklam- och shoppinginslag som enbart finns i Julia. Dessa delar tar dock 

inte upp störst plats i någon av tidningarna, men med utgångspunkt i Lundbys rapport (2008) 

som berör konsumtion som identitetsmarkör så är det ändå av vikt att ha i åtanke hur unga kan 

påverkas av sådana inslag. 

I båda tidningarna, och främst i Julia där fler kändisreportage så väl som tester finns, så ses 

en blandning av två mönster som Hirdman (2001) beskriver i sin avhandling. Där förklarar 

hon hur det i Veckorevyn år 1965 syntes en trend där kända personer stod i centrum och där 

deras liv presenterades på ett sätt som gav läsaren inblick i deras liv. Under år 1995 däremot 

hade framställningen skiftat något: då stod även läsaren i fokus, genom olika tester likt de 

som redan har beskrivits ifrån Julias innehåll. Dessutom var kändisarna nu istället människor 

som läsaren kunde ”bli som” (s. 192–193). Båda tidningarna består till stor del av inslag där 

läsaren står i fokus, genom bland annat ämneskategorierna ”Inskickat” och ”Frågespalt”. 

Även testerna som är ett återkommande inslag i Julia bör lyftas fram här, då de är 

involverande och kräver såväl eftertanke som reflektion, vilket återigen sätter läsaren i 

centrum. 

De kända personerna i Julia och Kamratposten presenteras ibland som personer som 

läsaren kan bli som, genom diverse olika inslag, men dessa inslag varvas även med reportage 

där läsaren får inblick i kändisarnas liv. Den förstnämnda sorten förekommer enbart i Julia, 

medan den sistnämnda sorten förekommer i varje nummer av båda tidningarna. Denna 

skillnad visar på att Julia till större grad innehåller ämneskategorier som uppmuntrar 

förändring. Samtidigt är inte detta någonting som förekommer uteslutande i Julia, som nämnts 

i avsnitt 4.2.3.3 och 4.2.3.6 så använder båda tidningarnas frågespalter sig av uppmaningar att 

läsaren borde ändra sig.  

En nämnvärd skillnad här däremot är att de uppmaningar som används i frågespalterna 

handlar om förändrat beteende, medan uppmuntringarna i vissa kändisinslag snarare handlar 

om förändrad stil. De uppmaningar som frågespalterna innehåller kan därmed ses som mer 



42 

 

konstruktiva och i vissa fall till och med nödvändiga. Förändringarna som rör stil har mer av 

ett underliggande budskap som föreslår att läsarens situation skulle bli bättre av konsumtion. 

De förändringar som tas upp i de båda tidningarnas frågespalter, däremot, handlar istället om 

sådant som är viktigt att göra för att läsaren faktiskt ska må bra. Detta inrymmer då både 

förändringar i relationen med andra – personer som behandlar läsaren illa, bl.a. – och 

förändringar i personens hälsa, exempelvis genom att uppmana till läkarbesök.  

 

5.2 Hur ser tilltalet och bemötandet ut i Julia respektive Kamratposten? 

Båda tidningarna innehåller flera element där läsaren får göra sin röst hörd och bli sedd av 

andra läsare. Det mest uppenbara exemplet är de frågespalter som har fått stor 

uppmärksamhet i den här undersökningen. Där lyser läsarens röst igenom starkt, där hamnar 

dennes problem och funderingar i fokus. Dessutom hamnar frågeställaren i samtal med en 

vuxen, någon som (likt vi såg i avsnitt 4.2.3.1 och 4.2.3.4) i väldigt hög grad bekräftar 

läsarens situation och försöker bidra med en lösning. Där får vi alltså se exempel på 

kommunikation mellan barn/ung och någon av större auktoritet, en vuxen. Med bakgrund i 

socialiseringsprocessen samt hur Schmidt (2013) lyfter fram hur nödvändigt det är för unga 

att bli bekräftade av vuxna så är det också av stor vikt att denna kommunikation ges utrymme 

att äga rum. Det är viktigt att den här typen av forum finns och fortsätter finnas, för alla de 

unga som behöver någonstans att vända sig. 

Den här typen av vägledning, som finns återkommande i de båda tidningarna, kan ses som 

en frizon för de läsare som av olika anledningar inte kan, eller vill, vända sig någon annan 

stans. Ofta tas känsliga frågor upp, vilket kräver stor eftertänksamhet hos de vuxna som 

besvarar frågorna. Det ständigt återkommande bekräftandet i frågespalternas svar, som 

presenterades i resultatdelen, är en nödvändighet för läsarnas skull. Det signalerar ut att det 

finns någon som lyssnar, att någon hör vad det är som de vill säga och tar det på allvar. 

Dessutom är det ett sätt att visa, såväl för frågeställaren som för övriga läsare, att det är okej 

att prata om sådant som tynger en. Att det vid vissa tillfällen, så som det exemplifieras i 

resultatdelen, till och med är helt nödvändigt att man delar med sig av sina upplevelser 

eftersom någonting kan behöva göras.  
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5.3 Metoddiskussion 

Till att börja med är urvalet begränsat, då enbart fyra nummer per tidning valdes ut. Att 

analysera fler nummer hade kunnat ge ett tydligare resultat, särskilt i fråga om tidningarnas 

ledare som är relativt korta. Trots det begränsade urvalet blev materialet i sig ändå stort. 

Urvalsprocessen (se kapitel 3.1.5) valdes för att få en balanserad och rättvis representation 

av båda tidningarna, Kamratposten och Julia. Att få tillgång till materialet blev dock 

problematiskt då alla nummer inte fanns att tillgå, vilket ledde till att jag istället fick använda 

mig av ett annat nummer. Att välja ett annat tillvägagångssätt redan från början hade 

antagligen varit enklare, men nu valde jag att till största möjliga mån stå fast vid min 

ursprungliga plan. 

När det kommer till analysmetoderna så är det nödvändigt att poängtera att hur noggrant 

man än försöker att inte låta attityder påverka ens analys, så är det ändå svårt att helt 

åsidosätta sina egna värderingar och erfarenheter. Jag har, trots det, försökt att vara så 

systematisk som möjligt i mitt analyserande.  

 

6. Avslutning 

Intresset för att genomföra studien hade sin grund i socialiseringsprocessen, där vuxna och 

medier har påverkan på ungas identitetsskapande. En stor del av detta identitetsskapande 

bygger på kommunikation med andra människor, men det blir mer och mer tydligt hur även 

statussymboler och konsumtion har sin inverkan. Tidningarna Kamratposten och Julia 

analyserades då dess målgrupper, unga i åldrarna 8–14 år, är mitt uppe i en tid med olika 

förändringar såväl fysiskt som emotionellt. Därför ansåg jag det intressant att undersöka hur 

tidningarna tilltalar och bemöter sina läsare, samt att analysera vilka olika ämnen som de två 

tidningarna väljer att ta upp. 

Såväl likheter som skillnader mellan de två tidningarna hittades. Båda skriver 

välkomnande och medryckande ledare samt krönikor med innehåll som lockar till 

eftertänksamhet. Läsaren refereras främst i singular i Julia men i plural i Kamratposten, men 

på samma gång finns ändå en personlig ton i de båda tidningarna. Frågespalternas svar följde 

liknande teman i båda tidningarna. Där var huvudfokuset att försäkra läsaren om att denne är 

normal och att andra upplever liknande situationer, samt att uppmana till att vända sig till 

någon till vuxen när mer hjälp behövde fås. 

Ämnesmässigt är posters och kändisar stora inslag i båda tidningarna, men även inslag där 

läsaren involveras förekommer ofta. Läsarens tankar, känslor, funderingar och åsikter får stort 
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utrymme i båda tidningarna, särskilt under ämneskategorierna inskickat och frågespalt. 

Slutligen förekommer produkt- och konsumtionsfokus mer i Julia än i Kamratposten, men 

båda tidningarna har återkommande delar som inrymmer detta. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Till att börja med vore det intressant att genomföra det som inte hanns med i denna studie på 

grund av tidsbristen. Bland annat innefattar detta att använda sig av ett större material, 

exempelvis att använda sig av en hel årgång (12 nummer av Julia respektive 16 nummer av 

Kamratposten) som utgångspunkt för analysen.  

Att fokusera djupare på unga som konsumenter vore även det intressant, särskilt då genom 

att analysera de uppslag i tidningar såsom Julia, där kläder, smink, hårvårdsprodukter o.d. 

presenteras vid sidan av hur mycket de olika varorna kostar. En språklig analys av hur varorna 

framställs vore intressant med utgångspunkt i bl.a. Lundbys (2008) koppling mellan 

konsumtion och identitet. Likaså är ett förslag att, med grund i bl.a. resultaten från Hirdmans  

avhandling (2001) fokusera på de språkliga medel som används i presentationen av kända 

personer i såväl Julia och Kamratposten som i andra tidningar med en åldersmässigt likvärdig 

målgrupp. 

Slutligen har jag insett under arbetets gång att det skulle kunna göras en jämförelse mellan 

tidningar som riktar sig till unga och tidningar som riktar sig till vuxna. Detta för att jämföra 

om och hur tilltal och val av ämneskategorier ändras i och med att målgruppen växer upp och 

blir äldre. Här vore det dessutom av värde att göra jämförelsen inte enbart av de fysiska 

papperstidningarna, utan även av de onlinecommunities som flera tidningar har. Detta i linje 

med hur digitaliseringen av vårt samhälle ökar, vilket gör det minst lika viktigt att undersöka 

det språk som läsaren möter online.  
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Bilaga 1:  Sammanställning av analysfrågorna 

Nedan följer en sammanfattning av de analysfrågor som användes i undersökningen. 

Observera att det finns fler frågor i varje analysmetod, de frågor som presenteras är de som 

var mest relevanta för undersökningen.  

Alla frågor är hämtade från: 

Hellspong, Lennart. 2001. Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Modell för brukstexter – Ideationell struktur (s. 64–66) 

Propositioner 

- Finns viktiga delar som är implicita?  

- Vilka processer är vanliga i texten? 

- Vilka modaliteter har propositionerna?  

Perspektiv 

- Frånvarande/närvarande författare? 

- Finns det läsarperspektiv där ämnet behandlas utifrån läsarens perspektiv? 

 

Modell för brukstexter – Interpersonell struktur (s. 66–67) 

Språkhandlingar 

 

- Allmänna språkhandlingar (påståenden/uppmaningar/utrop/frågor etc.)? 

- Försöker texten övertala läsaren något med hjälp av argument? 

- Märks några sociala strategier (kamratlig: förtroendestrategi etc.)? 

Attityder 

 

- Vilka hållningar finns? Visar de sig direkt, genom värdeord/känslouttryck, eller 

kommer de fram mer indirekt genom bibetydelser/skildringssätt. 

- Finns understrykningar och garderingar och vad säger det i så fall om relationen 

sändare/mottagare? 

Ram 

 

- Vilken social ram iscensätter texten? Hur ser förhållandet mellan textjaget och dess 

textdu fram? 

- Tilltalar texten mottagare eller andra? Omtalar den sändaren eller andra? 
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Modell för brukstextanalys – ideologikritisk analys (s. 131–139) 

Textens bakgrund 

 

- Sändare – person eller institution? Vilken makt har denne? 

- Mottagare – viss social grupp? Tillhör de samma grupp som sändaren? 

 

Ord 

- Hur används pronomen, fyller de en bestämd social funktion? 

 

Påståenden och perspektiv 

- Vilka slags påståenden gör texten?  

- Vilka allmänsanningar bygger texten på? 

- Skildrar texten sociala förlopp? Hur ser den isåfall på deltagarna? 

a) Framställs de som aktiva/passiva? 

b) Hur fördelas ansvar mellan olika deltagare? 

 

Attityder, roller, röster och relationer 

- Vilka värderingar ger texten uttryck för? Vad framställs som positivt/negativt och 

hur? 

- Vilken värdehierarki finns i texten? Vad framstår som viktigt/mindre viktigt? 
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Bilaga 2: Förklaring av tidningen Julias ämneskategorier 

Ledare = den välkomnade text som finns i början av varje nummer. 

 

Krönika = en text som förekommer i varje nummer. Följer ett visst tema och är till för att 

skapa eftertanke. 

 

Kändisar = intervjuer och reportage om olika kändisar. 

 

Listor = topplistor över olika ämnen, författade av redaktionen. 

 

Test = ”1/X/2”-frågor där läsaren väljer det svar som passar in bäst och räknar ihop sitt 

resultat. 

 

Utseende & stil = inslag där utseendet står i fokus. Vanligtvis tips om smink och kläder. Ofta 

finns här bilder på olika varor samt information om hur mycket de kostar.  

 

Pyssel = inslag med tips på saker som läsaren kan testa, mycket DIY.  

 

Mat & hälsa = recept och hälsotips av olika slag. 

 

Frågespalt = frågor som skickats in av läsare och som besvaras av vuxna. 

 

Inskickat = diverse material inskickat av läsare (s.k. ”klotter” – listor, roliga historier, 

tankar…) 

 

Testpanel = test av olika produkter och saker, troligen genomförda av redaktionen. 

 

Novell = noveller skrivna av vuxna.  

 

Serier = tecknade seriestrippar. 

 

Blandad läsning = horoskop, recensioner samt resten av inslagen som inte passar in under 

övriga kategorier.  

 

Posters = planscher på bland annat kändisar, djur, mat och andra intresseområden. 

 

Reklam = externa reklaminslag men även reklam om tidningen i sig. 
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Bilaga 3: Förklaring av tidningen Kamratpostens ämneskategorier 

Ledare = den välkomnande text som finns i varje nummer, med undantag för KP3. 

Krönika = texten som kommer efter ledaren, där ett visst tema följs för att skapa eftertanke. 

Reportage (barn) = reportage som handlar om barn och deras fritidsintressen samt liv. 

Sport = inslag om (vuxna) idrottare och/eller deras sporter. 

Kändisar = intervjuer och reportage om diverse kändisar. 

Pyssel = sidor med diverse olika aktiviteter, ungefär som i en pysselbok. 

Recept = recept av olika slag. 

Frågespalt = frågor som skickats in av läsare och besvarats av vuxna. 

Inskickat = diverse material inskickat av läsare (s.k. ”klotter” – listor, roliga historier, 

tankar…). Även ett uppslag där läsaren kan skicka in sina tankar, ungefär som 

insändarsidan i en dagstidning, och där andra läsare kan ge svar på tal.  

Testpanel = test av olika produkter, genomförda av barn/läsare. 

Noveller = noveller som allra oftast är skrivna av läsare som även presenteras med en 

kortfattad inforuta. 

Serier = tecknade seriestrippar. 

Recensioner = recensioner av böcker, film, spel och musik (genomförda av barn/läsare). 

Blandad läsning = olika inslag som inte passade in under övriga kategorier. Innefattar bland 

annat de återkommande inslagen ”Nyheter” samt ”Vetenskap och fakta” som behandlar olika 

ämnen i varje nummer.  

Posters = planscher på främst idrottare, kändisar, djur, natur och mat.  

 


