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1. Inledning 

En viktig del av folkbibliotekens arbete har traditionellt varit att uppmuntra läsande av 
skönlitteratur och att hjälpa redan övertygade att finna nya läsupplevelser. Trots att 
informationshantering på senare tid, i vissa sammanhang, har väckt allt större intresse 
inom biblioteksvärlden, är läsfrämjande arbete och litteraturförmedling fortfarande cent-
ralt. Några metoder som har använts, och fortfarande används, i arbetet med litteratur-
förmedling är boksamtal, skyltning och författarbesök. Datorernas och Internets närmast 
revolutionerande entré i biblioteksverksamheten har dock inte bara påverkat informa-
tionssökningen, utan också skapat nya möjligheter för arbetet med skönlitteratur. Om 
utgångspunkten i arbetet är att bemöta låntagarna där de är, kanske det till och med är 
nödvändigt för biblioteken att komplettera de personliga kontakterna med att möta 
människor på Internet, nu när allt fler människor ägnar allt mer av sin tid där. 

I samband med formuleringen av mitt forskningsämne gick jag med ovanstående i 
åtanke igenom ett antal folkbiblioteks webbplatser. Det stod snart klart att det vanligaste 
sättet att aktivt förmedla skönlitteratur på var genom ”Boktips.net” – en gemensam 
databas av bokrekommendationer för alla folkbibliotek i Sverige. Den stora genom-
slagskraft som databasen tycks ha fått på området gjorde att jag fann det vara ett intres-
sant studieobjekt. 

Boktips.net slog upp portarna för allmänheten i september 2005, men även innan 
dess använde många bibliotek Internet som medium för att ge tips om böcker i de egna 
samlingarna. Denna tidiga publicering på bibliotekens webbplatser medförde dock vissa 
svårigheter att åstadkomma en regelbunden uppdatering av materialet och den lokala 
prägeln ledde till att omfattningen begränsades. Biblioteken i Lerum och Mölndal bör-
jade därför, var för sig, att planera för nya förbättrade databaslösningar för boktips-
hanteringen. För att undvika dubbelarbete, göra hanteringen mer rationell och förbättra 
funktionaliteten kom man, efter diskussioner bland IT-bibliotekarier inom Västra 
Götaland, överens om att arbeta fram en gemensam lösning i länet. Projektet 
Boktips.net har sedan dess stadigt utvecklats och är nu tillgängligt i hela landet (Bilaga 
1 – slutrapport för projektet 2005). 

Statistik från Statens kulturråd visar att 52 procent av Sveriges befolkning hade läst 
minst en bok för nöjes skull under den senaste veckan och 82 procent hade gjort så 
under det senaste året, samtidigt som andelen icke-bokläsare var 2 procent 
(Kulturbarometern 2002 2003). En jämförelse mellan flera undersökningar från olika 
aktörer antyder att litteraturläsandet har minskat med några procentenheter under en 15-
årsperiod, medan ovan refererade Kulturbarometern tyder på en ökning (Peurell 2004, 
s. 10f). Det är således troligt att det har skett en liten minskning av läsandet i Sverige. 
2006 utgjorde skönlitteratur för vuxna 26 procent och facklitteratur 28 procent av folk-
bibliotekens utlån (Folkbiblioteken 2006 2007). En stor andel av Sveriges befolkning är 
trots allt läsare och det potentiella intresset för boktips är således stort. Som forsknings-
genomgången nedan kommer att visa är det huvudsakliga problemet kanske snarast att 
läsare har svårt att hitta rätt bland alla de böcker som erbjuds. I det ljuset framstår 
Boktips.net som en viktig service till låntagarna. Oavsett om det existerar en kris vad 
gäller läsning av skönlitteratur, vilket ibland debatteras, anser jag att arbetet med skön-
litteratur är en viktig del av biblioteksverksamheten och vill därför lyfta fram en aspekt 
av det för en diskussion som jag hoppas även kan bidra något till en utveckling på om-
rådet. 
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Mitt arbete med uppsatsen har genomgående byggt på ett hermeneutiskt förhåll-
ningssätt (se 4.5 Den hermeneutiska tolkningsrörelsen). Jag ser därför min egen för-
förståelse av ämnet som betydelsefull; ett stort intresse för skönlitteratur vilket genom 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap även har lett till intresse för för-
medlingen av den. Mitt engagemang för skönlitteratur har betytt att jag, förutom att läsa 
litteraturen i sig, även läser en hel del om denna. Det gäller både litteraturkritik i dags-
press och en hel del reflektioner och recensioner som privatpersoner och biblioteks-
personal publicerar på sina bloggar. Dessa läsningar av litteratur och texter om litteratur 
kan influera dels vad jag tar för givet i synen på litteratur och dels vad som kommer att 
framstå som mina jämförelseobjekt och ideal för texter om litteratur. I kvalitativ forsk-
ning är det inte min uppgift att helt förkasta denna förförståelse, men att genomgående 
förhålla mig medvetet till den, vilket också har varit min avsikt i arbetet. 
 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Arbetet med boktips kan ses som en skriftlig form av litteraturförmedling, då föresatsen 
är att förmedla litterära verk till nya läsare. En av utgångspunkterna för min studie är 
hypotesen att bibliotekspersonalens sätt att uttrycka sig, när de rekommenderar skön-
litteratur i boktipsen, påverkar deras framgång när det gäller att intressera användaren 
för den omskrivna boken. För att undersöka hur bibliotekspersonal uttrycker sig har jag 
valt att analysera ett antal av dessa boktips.  

Det övergripande syftet är således att undersöka hur bibliotekspersonal skriver om 
litteratur på Boktips.net som en del av bibliotekens arbete med litteraturförmedling. 
Därigenom avses både en beskrivande och analyserande undersökning, där min avsikt 
också är att göra en värdering då jag ställer texterna i relation till intentionen att inspi-
rera och informera, samt till tidigare forskning om målgruppen för texterna. Genom 
denna studie vill jag skapa en bild av bibliotekspersonalens skriftliga litteraturför-
medling, med en förhoppning att detta även kan leda till tankar om hur förmedlings-
metoden kan utvecklas.  

Jag kommer att arbeta för att nå syftet genom att ställa följande frågor till materia-
let: 

• Vilka retoriska medel använder bibliotekspersonal för att rekommendera böcker 
i databasen? 

• Vilka olika innehållsliga komponenter är boktipsen uppbyggda av? 
• Finns det någon utvecklingspotential för boktipsen igenom retoriken och hur ser 

den i så fall ut? 
 
De två första frågeställningarna ska ses som ett anslag till en rörelse in i materialet, där 
den första berör formen och skulle kunna hänföras till en mer ytnära nivå. Den andra 
frågeställningen tar analysen till ett djupare plan i det att den berör innehållet i texterna. 
Besvarandet av den tredje och sista frågeställningen följer naturligt som en reflektion 
med de föregående som utgångspunkt. 
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1.2 Avgränsningar 
Jag kommer i uppsatsen att koncentrera mig på boktips som behandlar skönlitteratur; ett 
avgörande som bygger på om det aktuella verket har tilldelats SAB-klassificeringen1 H i 
en bibliotekskatalog. För att ta reda på det har jag i första hand använt Stockholms 
stadsbiblioteks katalog, eftersom det är den mest omfattande katalogen. I andra hand, i 
de fall titeln inte återfunnits där, har jag vänt mig till Göteborgs stadsbiblioteks katalog 
och i tredje hand Malmö stadsbiblioteks katalog. Konsekvensen av avgränsningen är att 
såväl romaner som noveller, poesi, dramatik och tecknade serier skulle kunna ingå i 
materialet (Viktorsson 2006, s. 130). Ämnesområden och genrer som förekommer i 
databasen, men som i och med detta väljs bort är biografier, historia och etnologi. 

Undersökningen omfattar enbart de tips om litteratur som anses rikta sig till vuxna 
baserat på den indelning som skribenterna har gjort i databasen. Jag har valt vuxenlitte-
ratur, då jag har funnit att litteraturförmedling till vuxna inte är lika välundersökt, som 
den som vänder sig till barn. Boktipsen till vuxna är också mer direkta i och med att de 
inte kräver någon mellanhand såsom en vuxen kan vara mellan texten och ett barn. 

Jag har slutligen valt att inte att ge mig in i den kvalitetsdebatt som berör skönlitte-
ratur. Fokus i undersökningen ligger på texterna om litteraturen snarare än de skön-
litterära verken i sig. Mitt val att, i kapitel 3. Tidigare forskning och litteratur, lyfta 
fram den läsarorienterade forskningen som bygger på att läsaren och läsarens upplevelse 
sätts i centrum snarare än verken och en eventuell kvalitetsvärdering av dem ligger i 
linje med ovan nämnda fokus. 

 

1.3 Några begrepp och hur de används i uppsatsen 
I uppsatsen använder jag ett antal begrepp som det kan finnas ett behov att förklara och 
i vissa fall definiera, vilket jag kommer att göra här. Ett par termer som har mindre be-
tydelse för uppsatsens resonemang förklaras i stället genom en not. 

Bibliotek: Då jag talar om bibliotek avser jag folkbibliotek. På samma sätt åsyftas 
med bibliotekarier de som arbetar på folkbibliotek. 

Bibliotek 2.0: Det visionära begreppet Bibliotek 2.0 syftar, enligt Michael E. Casey 
och Laura C. Savastinuk i artikeln “Library 2.0” (2006), på ett förändringsarbete 
rörande bibliotekets verksamhet med fokus på låntagarna, både på Internet och i det 
fysiska rummet. Låntagare uppmuntras att kommunicera med biblioteket och delta i 
utvecklingen av dess tjänster. Webb 2.0-tillämpningar som bygger på interaktivitet och 
personlig anpassning av tjänster på Internet kan vara en del av konceptet. (Casey & 
Savastinuk 2006, s. 40f) 

Brukstexter eller bruksprosa: Termen sakprosa har traditionellt stått för en viss 
prosastil, kännetecknad av ett objektivt och sakligt språk. Lennart Hellspong och Per 
Ledin använder i Vägar genom texten (1997) i stället den nära besläktade termen bruks-
prosa som har en lite bredare betydelse och innefattar alla texter som främst används för 
deras praktiska funktioner: informativa, instruktiva eller övertalande. Brukstexternas 
praktiska ändamål leder till den mer sakligt färgade framställningen. En skönlitterär text 
har i första hand den estetiska funktionen att förmedla en upplevelse och även 

                                                
1 SAB är en förkortning för Sveriges Allmänna Biblioteksförening, numera Svensk 
Biblioteksförening. Med SAB-klassificering åsyftas dock gruppering enligt 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 
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framställningen bör bidra till det. Hellspong och Ledin påpekar att funktionerna kan gå 
in i varandra åt båda håll; således kan en informativ text vara skriven med ett estetiskt 
givande språk och en roman ha instruerande inslag (1997, s. 14–18). Jag kommer i 
fortsättningen att följa Hellspong och Ledins exempel och talar om brukstexter vad 
gäller boktipsen. 

Hypertext: Dokument på Internet är ofta skrivna i HTML (HyperText Markup 
Language), vilket innebär att användaren kan förflytta sig mellan och i dokumenten 
genom att klicka på länkar. Detta nätverk av texter, länkar och markörer för län-
karna kallas för hypertext. Till skillnad från ett linjärt skrivet dokument är det där-
igenom möjligt att frångå det vanliga läsflödet. (Hjerppe 2008) 

Litteraturförmedling: Jens Thorhauge skiljer i sin artikel ”Luk op for skønlittera-
turen” (1995) på bibliotekets arbete med att förvalta materialet och att förmedla det. 
Inom den offentliga institutionen bibliotek definierar Thorhauge litteraturförmedling 
som kommunikation angående bibliotekets tillgångar som bygger på kunskap om lån-
tagaren och vederbörandes situation. Litteraturförmedlingen delas upp i indirekta meto-
der som utställningar, uppställning, litteraturlistor och författarporträtt, och direkta som 
personliga samtal med låntagare och arrangemang med muntliga presentationer av för-
fattare eller verk. (Thorhauge 1995, s. 174f, 189f) 

Skribent: Avser här personer som har skrivit eller skriver boktips till skillnad från 
författaren av verket – boken, romanen eller novellen – som jag även i denna uppsats 
benämner författare. Bibliotekspersonal benämner jag den grupp som skriver boktips 
på Boktips.net, trots att även andra yrkesgrupper kan vara skribenter, eftersom kontex-
ten är en biblioteksverksamhet och skribenterna skriver i bibliotekets namn (Boktips.net 
– manual 2007, s. 1). 

Skönlitteratur: Skönlitteratur inbegriper genrer som poesi, dramatik, fiktionsprosa 
och essäistik och kan sägas vara en motsats till facklitteratur (Skönlitteratur 2008). 
Skönlitteratur syftar i den här uppsatsen på de böcker som klassificeras under SAB-
klassen H, vilken närmare har beskrivits under 1.2 Avgränsningar. Om inget annat 
anges av sammanhanget avses skönlitteratur även med kortformen litteratur. 

Strövande: Den engelska termen ”browsing” används ofta även i svenska texter. 
Jag har i stället valt att ta till översättningen ”strövande”, som Anna-Lena Höglund och 
Christer Klingberg gör i Strategisk medieplanering för folkbibliotek (2001, s. 41). 
Sharon L. Baker innefattar, utifrån tidigare forskning i ”Overload, browsers, and selec-
tions” (1986), tre låntagarbeteenden i strövande; att gå till hyllan för att finna de böcker 
de söker snarare än till katalogen eller någon annan lista, att inte leta efter något speci-
ellt dokument och att på grund av det sistnämnda vara öppen för nyheter och inspiration 
från olika håll (s. 315f). 

Begrepp som hör till den retoriska analysen förklarar jag i kapitel 4. Teori och 
metod för att tydliggöra sammanhanget kring dem. I de fall begreppen förekommer tidi-
gare i texten hänvisar jag till detta. 
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1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens disposition bygger på en logisk modell, som på många sätt även påminner 
om en klassisk taldisposition. I och med detta upplägg följer delarna på varandra genom 
de första fem kapitlen och stegras samtidigt mot den avlutande diskussionen och slut-
satserna. 

Det första kapitlet 1. Inledning fungerar därmed som upptakt och tecknar ramarna 
för det problemområde som kommer att avhandlas i uppsatsen. I 2. Bakgrund vidgar jag 
perspektivet historiskt och geografiskt genom att redovisa några olika projekt inom 
skriftlig litteraturförmedling innan jag gör en närmare genomgång av Boktips.net och 
hur databasen används. 

I 3. Tidigare forskning och litteratur försöker jag skapa en bild av den forskning 
och annan litteratur som jag uppfattar vara speciellt relevant för undersökningen. 
Kapitlet behandlar läsning, val av bok samt litteraturförmedling – det sistnämnda med 
speciellt fokus på skyltning och boklistor. Till sist redovisas två retoriska studier av 
litteraturrecensioner.  

Kapitel 4. Teori och metod markerar avstampet för min egen undersökning och 
redogör för den retoriska analysmetodens användningsområde och en analysmodell för 
såväl texternas form som innehåll. Jag fortsätter därefter med att förklara hur jag prak-
tiskt har gått till väga i materialinsamling och analys, samt mina etiska ställningsta-
ganden. I 5. Resultatredovisning och analys presenterar jag därefter min empiri till-
sammans med analys, och i någon mån tolkning av den, eftersom en resultatredovisning 
utan föregående analys svårligen låter sig göras av mitt material. I stället har jag delat 
upp kapitlet efter de två analysmodellerna och i teman inom dem. Slutligen återger jag i 
6. Diskussion och slutsatser en bredare diskussion kring resultatet som jag kopplar till 
tidigare forskning och övrig litteratur. Kapitlet innehåller också de slutsatser som jag 
drar utifrån mina inledande frågeställningar samt reflektioner kring studien i sin helhet. 

Avslutningsvis ger jag i 7. Sammanfattning ett koncentrat av uppsatsens innehåll i 
sin helhet. Sist följer en förteckning över använt källmaterial och litteratur, samt en bi-
laga med en förteckning över de analyserade boktipsen. 
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2. Bakgrund 

Hittills har konturerna för studien i sin helhet dragits upp; i följande kapitel vill jag till 
att börja med vidga perspektivet och visa på det sammanhang som Boktips.net existerar 
i, genom att beskriva några projekt rörande bokrekommendationer förr och nu, i 
Danmark, Storbritannien och Sverige. Därefter tecknar jag en grundläggande bild av 
Boktips.net, förklarar vad projektet står för och hur det används. 
 

2.1 Boktipsskrivande bibliotekarier 
Åse Kristine Tveit beskriver i Innganger (2004), en handbok i litteraturförmedling, det 
främsta syftet med boktips som att göra läsaren uppmärksam på att en bok finns och ge 
en orientering om dess innehåll. Texten är i regel kortare än en recension och ger därför 
litet utrymme för analys, men mer subjektiva åsikter är däremot tillåtna. Ett boktips bör 
enligt Tveit innehålla en intresseväckande inledning och en kort presentation av hand-
ling och tematik samt eventuellt genre. Själva rekommendationen ligger ofta implicit, 
men kan också uttryckas direkt. Därutöver bör mer faktabetonad information finnas 
med – som författarnamn, titel, förlag, utgivningsår, samt gärna något mer om författa-
ren, stämningen, sammanhanget och det som är dagsaktuellt. (Tveit 2004, s. 122f) 

Form och publiceringsmedium har visserligen varierat, men någon form arbete med 
boktips inom biblioteksvärlden har pågått under lång tid. Biblioteksbladet innehöll till 
exempel från starten 1916 till och med 1969 en avdelning med bokrecensioner under 
rubriken ”Litteratur” och senare ”BBL-revy”. Här recenserades verk inom alla biblio-
tekssignum inklusive skönlitteratur, på några rader refererades innehållet i verket och 
kvaliteten kommenterades (Litteratur 1916, s. 41–56; BBL-revy 1969, s. 124–143). 
Bibliotekarier, lärare, assistenter med flera stod bakom recensionerna som i första hand 
vände sig till de egna kollegorna (Innehåll 1936, s. III; 1969 s. VI–VII). 

Bibliotekstjänst (BTJ) är en aktör på dagens biblioteksfält som producerar boktips 
för olika åldrar. De skrivs vanligen av bibliotekarier och pedagoger och publiceras på 
Internet, i bok- och broschyrform och tidigare även på cd-rom. Boktipsen ska ge infor-
mation om bokens innehåll och vad som gör just denna speciellt lämplig att läsa (BTJ – 
Boktips, författarporträtt, genreöversikter 2008). På Internet publiceras tipsen i en data-
bas som kräver ett betalabonnemang för åtkomst. Det kan således förmodas vara genom 
olika institutioner som användare kommer i kontakt med dem. Böckerna är där sökbara 
genom målgruppens ålder och ämnesord (Alex – Boktips 2008). 

Att många enskilda folkbibliotek arbetade med boktips riktade till låntagare även 
innan Boktips.net fanns klargörs av en enkät som SAB:s skönlitterära kommitté genom-
förde 2004 och som besvarades av 140 folkbibliotek. 36 av dessa svarade att de lade ut 
boktips på sina webbplatser, 20 publicerade dem i tidningar och tio tipsade om böcker i 
radiosändningar. (Rabe 2004, s. 11f) 

2.1.1 Litteraturförmedling på Internet i Danmark 
I Danmark har man använt Internet för att förmedla skönlitteratur längre än i Sverige 
vilket också har märkts i utbudet av webbplatser. Ett tidigt danskt bibliotekssystem som 
gav tillgång till kvalitetsbeskrivningar av skönlitteratur var ”Boghuset” vars sökmöjlig-
heter byggde på en genomgående indexering av litteraturen. I samband med databasen 
producerades en webbplats där även recensioner, författarbiografier, debatter och 
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skönlitterära texter gjordes tillgängliga (Albrechtsen 1997, s. 5–14). Webbplatsen 
ForfatterNet Danmark uppstod något senare ur ett samarbete mellan folkbibliotek och 
författare. Den innehöll författarporträtt av samtida danska författare med tillhörande 
bibliografier som länkades till motsvarande poster i bibliotekskatalogerna (Fredborg 
1999). 

ForfatterNet Danmark ingår nu som en del i Litteratursiden.dk som i dag är ett do-
minerande projekt för de danska folkbiblioteken på Internet. Webbplatsen syftar till att 
upplysa om litteratur på ett lättillgängligt och inspirerande sätt och uppstod redan 2000 
när flera bibliotek som hade börjat arbeta med litteraturförmedling på Internet började 
samarbeta för att ytterligare stärka det arbetet. Precis som för Boktips.net kan biblio-
teken bli medlemmar, men betalar en avgift som baseras på ifall biblioteket även delar 
med sig av material till sidorna. I januari 2008 hade föreningen som står bakom webb-
platsen 79 medlemsbibliotek. Arbetet leds av en styrgrupp, en redaktionsgrupp och en 
projektledare/redaktör (Læs om Litteratursiden.dk 2008; Sidens historie 2006). På 
Litteratursiden.dk finns en blogg, artiklar om författare och litteraturanalyser. Webb-
platsen har också en avdelning för bibliotekariers tips om aktuell litteratur under rubri-
ken ”Vi anbefaler”. I samma linje erbjuds boklistor inom olika ämnen och ”Noget der 
ligner” som kopplar samman kända författares verk med andra som liknar dem. Använ-
dare kan vara med i läsecirklar, kommentera blogginlägg och boktips, svara på fråge-
lekar och ställa frågor till de experter inom olika områden som är knutna till projektet 
(Litteratursiden.dk – forside 2008). 

2.1.2 Whichbook.net i Storbritannien 
Rachel Van Riel är en av dem som står bakom det brittiska projektet ”Opening the 
Book” som i sin tur har gett upphov till webbplatsen whichbook.net2. Van Riel är före-
språkare för ”reader development” eller läsarutveckling; en metod som sätter läsaren i 
första rummet igenom allt arbete med skönlitteratur på biblioteket. Whichbook.net ska-
pades 2002, i första hand för att hjälpa strövare att välja bok – en grupp som Van Riel 
menar inte har fått tillräcklig hjälp tidigare, vare sig på de fysiska biblioteken eller på 
deras hemsidor. I och med tekniken på whichbook.net utgår sökningen där från låntaga-
rens önskningar snarare än från titlarna i beståndet. Besökaren på webbplatsen kan in-
ledningsvis välja mellan tolv motsatta kännetecken såsom rolig – sorglig, lättläst – krä-
vande. Variablerna som används berör bokens stämning och stil. Valmöjligheter finns 
dessutom vad gäller bokens huvudkaraktärer, handling och miljö. De olika valen kom-
bineras till en sökning bland titlarna i en databas. Böckerna presenteras med kommenta-
rer från bibliotekspersonal och andra som arbetar med litteratur, och kortare utdrag ur 
dem. En länk leder besökaren vidare till de olika bibliotekens kataloger eller till 
kontaktuppgifter för biblioteket i fråga. (Van Riel 2003, s. 137–142) 

 

2.2 Om Boktips.net 
Jag har visat att enskilda biblioteksinstitutioner har en tradition av att arbeta med bok-
tips och att det finns flera sådana projekt där Internet används i andra länder, men i 
Sverige är det relativt nytt att arbeta nationellt såsom man gör i och med Boktips.net. 
Internet kan förmodas vara en av förutsättningarna för denna samverkan. 

                                                
2 Se http://www.whichbook.net 
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De bibliotek som är intresserade av att delta i samarbetet kring Boktips.net kan göra 
det utan kostnad, men för att räknas som fullvärdiga deltagare krävs att de själva bidrar 
med boktips. Boktipsen läggs till den gemensamma databasen och kan sedan publiceras 
i olika sammanhang, till exempel på den gemensamma webbplatsen, bibliotekens en-
skilda webbplatser och kataloger och via RSS3. (Boktips.net – manual 2007, s. 1)  

Boktips.net drivs sedan starten med finansiering från Statens kulturråd (Bilaga 1 – 
slutrapport för projektet 2005). Centralt sköts databasen av Regionbibliotek Västra 
Götaland i samarbete med Länsbiblioteken i Västernorrland och i Skåne. Dessa ansvarar 
för kontakten med bibliotekens administratörer och sköter uppdateringar av stommen i 
webbplatsen och databasen. På det enskilda biblioteket finns en biblioteksadministratör 
som har hand om och uppdaterar det lokala materialet och hjälper boktipsskribenterna. 
Det är upp till varje bibliotek att avgöra vem som får skriva och skribenterna skriver 
förutom i sitt eget också i bibliotekets namn (Boktips.net – manual 2007, s. 1). 

Örjan Hellström, som ansvarar för Boktips.net på Regionbibliotek Västra Götaland, 
förklarar att det inte finns några riktlinjer för hur boktipsen ska skrivas eller för deras 
längd, varken på webbplatsen eller i bibliotekens interna manualer, men på de skrivar-
kurser som erbjuds har värdet av att skriva personliga recensioner betonats. Systemet 
tillåter fri inmatning av indexeringstermer, men förslag ges utifrån tidigare valda 
nyckelord och skribenterna rekommenderas att följa Svensk Biblioteksförenings Att 
indexera skönlitteratur4 (Hellström. E-brev). Den inledande ambitionen med projektet 
var att föra fram den smala kvalitetslitteraturen, den litteratur som inte annars syns i så 
stor utsträckning och det som är unikt i bibliotekens lokala samlingar (Zorn 2006, s. 13). 
I bibliotekens manual ges rekommendationen att boktipsen används som skyltning av 
titlar, snarare än enbart en sökbar databas, eftersom en sådan presentation bättre tjänar 
som inspiration till låntagarna (Boktips.net – manual 2007, s. 4–6). 

I april 2008 – dryga två år efter starten – hade antalet boktips i databasen hunnit bli 
över 1 660 stycken. Samtidigt deltog över 100 bibliotek i samarbetet, även om alla bib-
liotek inte har kommit igång att skriva än (Nyhetsbrev november 2008 2008; Hellström. 
Samtal). Webbplatsen hade i medeltal drygt 13 000 besök i månaden under 20075 (Stati-
stik för www.boktips.net). 

2.2.1 Skrivarkurser för boktipsskribenter 

De samarbetande parterna har sedan hösten 2006 även genomfört skrivarkurser som har 
syftat till att ge bibliotekspersonal både skrivträning och ökat självförtroende, så att de 
stärks i sin roll som skribenter i det läsfrämjande arbetet. Kurserna har bestått av en stor-
föreläsning med en vetenskapsjournalist på temat "Våga skriva - vårdat, enkelt och be-
gripligt" som 130 personer hade deltagit i fram till september 2007 och två mer djup-
gående seminariedagar med en litteraturvetare som 80 personer hade deltagit i. Skrivar-
dagarna har innehållit såväl föreläsningar som praktiska skrivövningar och mellan träf-
farna har deltagarna arbetat med egna skrivuppgifter och fått kommentarer och råd av 
såväl varandra som kursledaren (Henriksson & Hellström 2007, s. 1–3). Ämnen som har 
                                                
3 En förkortning för Rich Site Summary eller Really Simple Syndication som står för ett format 
för att överföra information på Internet genom prenumeration med hjälp av en RSS-läsare som 
automatiskt läser av och laddar ned nypublicerad data. (RSS 2008) 
4 Se http://www.biblioteksforeningen.org/red_kom/listor.html 
5 Vid sammanräkningen av besöken räknades oktober, november och december bort eftersom 
tekniken under dessa månader gjorde att besöksantal då ökade mer än normalt. Drygt 60 procent 
av samtliga besök varade kortare tid än 30 sekunder – siffran är således inte helt pålitlig. 
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behandlats har varit textens målgrupp, olika sätt att skriva, val av böcker att skriva om, 
hur man avhjälper problem i skrivprocessen och hur man kan använda metaforer och 
humor i texten (Hellström 2007). 

Många bibliotekarier var till en början tveksamma till att sticka ut hakan genom att 
skriva om litteratur för Internet och framhäva sin egen smak i så hög grad, men kurs-
utvärderingarna visar att deltagarna efter avklarad kurs vågade vara mer personliga i sitt 
skrivande och tyckande, förutom att skrivförmågan hade stärkts. När projektet skulle 
redovisas drogs slutsatsen att det finns många duktiga skribenter på biblioteken, men 
deras självförtroende sviktar när det gäller att uttrycka sig om litteratur och de har liten 
vana av att uttrycka sig i skrift. En effekt är att antalet boktips i databasen ökade kraftigt 
efter att man började erbjuda kurserna. (Henriksson & Hellström 2007, s. 1–3) 

2.2.2 Boktips.net på några webbplatser 
Den gemensamma webbplatsen Boktips.net ger visserligen användaren tillgång till 
samtliga boktips, men det är databasen i grunden som mest resurser läggs på (Hellström. 
Samtal). Genom att använda sig av den kan biblioteken själva anpassa hur boktipsen 
presenteras på den egna webbplatsen. De kan till exempel kategorisera titlarna efter 
åldersgrupp, författare eller något ämnesord. Biblioteken kan också programmera egna 
sidor som hämtar tips ur databasen och därmed anpassa dem till webbplatsernas gra-
fiska utformning i övrigt (Boktips.net – manual 2007, s. 4–6). Beroende på vilken väg 
läsaren väljer och på de enskilda bibliotekens val av presentation kan boktipsen således 
introduceras på en rad olika sätt. Dessa skiljer sig åt rent tekniskt, men eftersom det inte 
är något som läsaren nödvändigtvis märker bortser jag från det, och ska här endast redo-
visa några av de synliga skillnaderna. Hur de nedan beskrivna webbplatserna har valts 
ut beskriver jag i 4.6.1 Materialinsamling och urval. 

Redan på den första sidan av webbplatsen Boktips.net introduceras de senast in-
lagda boktipsen uppdelade mellan de två huvudkategorierna ”Vuxna” och ”Barn – 
Tonår”. Då besökaren klickar sig vidare till ett boktips presenteras det genom följande 
fält: titel, författare, utgivningsår, omslagsbild, själva boktipstexten, målgrupp, nyckel-
ord, ISBN-nummer och skribent med bibliotek. Dessutom är det möjligt att söka upp 
boken i de deltagande bibliotekens kataloger och att visa fler boktips av samma skri-
bent. I och med en sökfunktion erbjuds flera olika sökvägar genom ämnesord, ålders-
grupp, författare/illustratör, titel, utgivningsår och bibliotek (Boktips.net 2008). Bok-
tipsen i databasen är även länkade till LibraryThing (2008), ett internationellt webb-
community6 där användaren kan läsa om och diskutera böcker i recensioner och forum. 

Det vanligaste sättet för en användare att komma i kontakt med boktipsen är för-
modligen genom det egna bibliotekets webbplats. Boktips.net framhävs i varierande 
grad på de webbplatser som ingår i mitt material, men presenteras sällan med mer än en 
eller ett par meningar. Till de bibliotek som ger tjänsten lite mer utrymme hör Bibliote-
ken i Härryda kommun (2007) som på sin webbplats har inkluderat den i en sida med 
länkar till ett antal olika webbplatser med boktips och recensioner från tv, radio och 
tidningar. På sidan finns även det senast inlagda boktipset från vardera ”Vuxna” och 
”Barn – Tonår”. På Orust kommunbiblioteks webbplats finns också en sida kallad 
”Boktips” med en länk till webbplatsen Boktips.net. Längre ner visas utvalda tips om 
böcker som finns i beståndet vid Orust kommunbibliotek (2008). 
                                                
6 Sammanslutning på Internet av personer med gemensamma intressen, där flera olika former av 
kommunikation och material som dessa skulle kunna tänkas vara intresserad av har förts 
samman. (Community 2008) 
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Biblioteken i Kungsbacka visar på sin boktipssida, förutom boktipskategorier och 
sökfunktion, en bild av omslaget till Randa Abdel-Fattahs ungdomsroman och följande 
text: ”Ser mitt huvud tjockt ut i den här? har blivit mycket omskriven. I Boktips.net kan 
du läsa vad boken handlar om.” (Biblioteken i Kungsbacka 2008) På Mölndals stads-
biblioteks webbplats introduceras Boktips.net under rubriken ”Vägvisare till skönlitte-
raturen”. Biblioteket har även en informerande sida om projektet, en informationstext 
som också Lerums bibliotek använder (Mölndals stadsbibliotek 2008a; Lerum bibliotek 
2008). Biblioteken i Halmstad (2008) har valt att visa det senast inlagda boktipset på sin 
startsida. Klickar besökaren på det kommer vederbörande till själva boktipstexten och 
får även tillgång till en sökmöjlighet bland övriga boktips. Ett liknande upplägg har 
Linköpings stadsbibliotek (2008). Länken ”Fler boktips” på Biblioteken i Halmstads 
startsida leder dock till en länksida där inte Boktips.net finns med (2008). Norrköpings 
stadsbibliotek (2008) har valt att presentera en ”Månadens bok” som introduceras med 
bild på startsidan och där länkar vidare till boktipssidan. Texten kompletteras med ett 
egenproducerat videoboktips. 

I regel har biblioteken placerat en länk till boktipsen i vänsterspalten på sin webb-
plats eller i katalogen, eventuellt med ett par kategorier efter åldersgrupp och genrer. En 
sökfunktion är ett annat frekvent hjälpmedel för att användaren ska hitta rätt. De övriga 
undersökta webbplatserna visar fram Boktips.net enbart på dessa sätt (Biblioteken i 
Falköping 2008; Biblioteken i Östra Göinge 2008; Vårgårda bibliotek 2008).  

2.2.3 Framtiden för Boktips.net 
Det är högst troligt att den tekniska utvecklingen kommer att leda till att användningen 
av verktyg liknande Boktips.net ökar framöver samtidigt som de förfinas. Vad gäller 
Boktips.net genomförs ett projekt som kallas ”Öppna bibliotek”, för närvarande med 
ledning från Regionbibliotek Stockholm och Stockholms stadsbibliotek. Projektet syftar 
till att utveckla en tjänst för delning av användarnas så kallade mervärden som inklude-
rar betyg, recensioner och etiketter/taggar. Dessa ska sammanföras med biblioteksperso-
nalens material såsom boktips, temasidor och listor. Till att börja med ska boktipsen 
från Boktips.net slås samman med material från Stockholms stadsbiblioteks nya webb-
plats Biblioteket.se7, vilket kommer att ske under våren 2008. I den andra fasen kommer 
även användarnas material att ingå. Genom att göra projektet och materialet nationellt 
vill man undvika dubbelarbete och få en tillräckligt stor volym av information för att 
betygen ska bli rättvisande och fler titlar ska vara recenserade. (Andersson 2008) 

                                                
7 Se http://www.biblioteket.stockholm.se 
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3. Tidigare forskning och litteratur 

Boktips är, som tidigare nämnts, en form av skriftlig litteraturförmedling. Den forskning 
som hittills har bedrivits om sådana arbetsmetoder har främst behandlat boklistor; då jag 
nu kommer att referera litteratur inom relevanta områden har boklistor, tillsammans 
med den besläktade metoden skyltning, därför en viktig plats. Andra områden som tas 
upp är läsning och bokval, som kan belysa boktipsens målgrupp. De olika synsätt på 
litteraturförmedlarrollen som beskrivs, riktar intresset mot skribenterna och ger en bild 
av de roller som de kan inta när de skriver boktips. Genom att referera retoriska studier 
av litteraturrecensioner vill jag peka på ett par jämförelseobjekt för min egen studie. För 
att göra genomgången mer läsvänlig har jag valt att gruppera litteraturen efter ämnes-
område. Det gör att jag redan här kan ställa texterna i relation till varandra, men jag 
kommer också att återkomma till dem i diskussionen där de relateras till mitt eget mate-
rial och analysen av det.  

Sverige är något av ett föregångsland i Norden vad gäller litteratursociologi. När 
det gäller forskning om litteraturförmedling på bibliotek har jag, vid arbetet med littera-
tursökning och inläsning, tyckt mig se att Norge och Danmark ligger i framkant, även 
om hela Norden har bidragit med ett stort antal artiklar internationellt sett. USA och 
Storbritannien har också visat sig ha en livaktig forskning kring dessa ämnen. Inom 
Norden förmodar jag att kulturen och biblioteksverksamheten är relativt likartad, även 
om det finns såväl traditioner som föreskrifter som skiljer sig åt. Den forskning som har 
bedrivits utanför Norden är inte lika självklart applicerbar på de svenska förhållandena, 
men jag vill hävda att de mer generella resonemangen ändå har relevans här om man vid 
läsningen är medveten om validitetsproblematiken. 

Ett antal av de texter som jag använder i uppsatsen daterar sig till 1980-talet. An-
ledningen till det är att jag inte har funnit antalet och omfånget av nyare texter vara till-
räckligt inom området. Jag har dock jämfört resultat från olika studier och av de små 
skillnader som framkommit dragit slutsatsen att de fortfarande har tillräcklig relevans 
för att tas upp här. Speciellt finns det en problematisk knapphändighet vad gäller forsk-
ning om skriftlig litteraturförmedling via nyare medier. Då det gäller de arbetsmetoder 
som i stället berörs – skyltning och boklistor – torde principerna dock vara intressanta 
även i dag.  

Åtskilliga texter som har varit givande i inläsningen för uppsatsarbetet skulle kunna 
komplettera respektive förstärka den bild som de här redovisade texterna ger, men ut-
rymmesskäl har gjort min sovring bland källorna hård. Således ska kapitlet långt ifrån 
ses som någon fullständig forskningsöversikt, men det placerar forskningsfrågan i en 
vidare kontext. De tre forskningsområden som tas upp kan dessutom bidra till förståel-
sen av mina egna resultat. Om inte annat anges kommer de forskare/författare som i det 
följande nämns från det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. 

 

3.1 Forskning om läsning 
Forskningen om läsning, hävdar jag, kan ge en bild av den målgrupp som boktipsen 
vänder sig till – kunskaper som är av vital betydelse för att kunna utforma texten så att 
den når fram och får önskad effekt. Det kommer att göras klart när jag så småningom 
presenterar min teori.  
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Jon Smidt, forskare i läs- och skrivpedagogik, ger i artikeln ”Blir teksten til i le-
singen?” (1995) en översikt över hur synen på text och läsning har förändrats inom 
ämnet litteraturvetenskap. Denna sammanställning refereras här enbart för att ge en 
bakgrund till inriktningen, medan de följande avsnitten presenterar den forskning och 
litteratur som jag kommer att ta fasta på i uppsatsen. Smidt redogör för hur blicken 
inom litteraturteorin har bytt fokus – från den klassiska uppfattningen att det fanns en 
korrekt tolkning av texten som läsaren skulle försöka finna ut, till att under romantiken 
vändas mot författaren med frågan vad vederbörande ursprungligen hade menat med 
texten. Den sistnämnda synen menar Smidt fortfarande lever kvar hos många läsare. I 
motsättning mot detta fokus på författaren satte nykritiken i början av 1900-talet åter-
igen texten och den mening som ryms inom dess ramar i centrum. Olika personer läser 
dock in olika saker i en text, vilket i mitten av 1900-talet väckte intresse även bland 
litteraturforskare och -teoretiker inom vad som kom att kallas ”reader-response 
criticism”. Fram växte en syn på en textens mening som skapas i dialog mellan läsare 
och text, vilket ger lika många versioner av en text som det finns läsare. Företrädare för 
inriktningen räknar dessutom med den sociala kontext vi befinner oss i, som i hög grad 
kommer att påverka vår tolkning. Som exempel på teoretiker och forskare som har haft 
betydelse för rörelsen kan nämnas I. A. Richards, Gunnar Hansson, Wolfgang Iser, 
Louise Rosenblatt, Mikhail Bakhtin och Norman Holland (Smidt 1995, s. 138–145). I 
föreliggande uppsats benämns de näraliggande riktningarna med samlingsnamnet 
”läsarorienterad forskning”. 

För biblioteksverksamheten har synen på läsning som dialog betydelse för vad man 
ser som goda böcker och därmed väljer att köpa in och rekommendera – till exempel 
kan användningen av listor med ”viktiga böcker” ifrågasättas. Fokus bör i stället ligga 
på läsaren och vederbörandes erfarenheter och behov (Ross 2006b, s. 48–53; Smidt 
1995, s. 147). Att moderna teorier kring litteraturförmedling till stor del bygger på den 
här synen på läsning har varit tydligt i min litteraturgenomgång och lyser igenom i de 
texter som refereras nedan. Som speciellt intressant för arbetet med litteraturförmedling, 
och inte minst boktips, framhåller jag forskning om hur läsare väljer bok – för att kunna 
anpassa den information som erbjuds låntagarna. Den önskade läsupplevelsen framstår i 
det följande som det viktigaste kriteriet vid bokvalet. 

3.1.1 Läsning och val av bok  
Reading Matters: What the research reveals about reading, libraries, and community 
(2006) är en omfattande forskningsöversikt över studier inom läsområdet. Kapitlet 
”Adult readers” har sammanställts av Catherine Sheldrick Ross – en av de mest pro-
duktiva och ansedda forskarna inom fältet. Det aktuella avsnittet inkluderar även resul-
tat från den studie som Ross, med hjälp av ett större antal studenter, genomförde genom 
220 intervjuer med erfarna läsare i USA. Denna omfattande intervjuundersökning, vars 
resultat belyser såväl drivkrafter bakom läsning som val av bok, ligger till grund för 
flertalet av Ross övriga texter. Informanterna angav en rad anledningar till att läsa som 
bland annat inkluderade verklighetsflykt, tröst, att lära sig något, personlig utveckling 
och reflektion. Böckerna kunde bidra med såväl insikter om världen utanför som om 
läsarens egen situation (Ross 2006a, s. 147–170). 

Boktipsskrivande bibliotekspersonal kan också betraktas som läsare. Jofrid Karner 
Smidts avhandling Mellom elite og publikum (2002) utgår visserligen från biblioteka-
rier, som enbart utgör en del av skribenterna, men skulle här ändå kunna bidra till att 
belysa den grupp som ligger bakom boktipsen. Studien behandlar läsning och litteratur-
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förmedling och bygger på en större kvantitativ enkätundersökning bland norska folk-
bibliotekarier samt en kvalitativ intervjuundersökning med nio bibliotekarier där fråge-
ställningarna fördjupas. Smidt visar att bibliotekarierna läste mycket jämfört med ett 
genomsnitt av befolkningen. 53 procent svarade att de läste tre till fyra skönlitterära 
vuxenböcker i månaden eller mer, och 94 procent valde ”læse bøker” som ett av de fem 
viktigaste fritidsintressena. De anledningar till att läsa som angavs stämde till stor del 
överens med Ross studie, men inkluderade även mer professionella skäl som yrkesrela-
terad orientering, språkintresse, intresse för litterära trender och för att kunna diskutera 
med kollegor. (Smidt 2002, s. 111–113) 

Av speciellt intresse för arbetet med litteraturförmedling anser jag, som nämnts, 
vara att veta något om hur läsare går till väga för att välja bok. En engelsk studie som 
refereras av Ross visade att en del läsare påstod sig läsa allt, men hade en rad negativa 
kriterier för vad de inte läste så att läsningen till stor del koncentrerades till några få 
genrer eller författare. Vilka de var kunde dock ändras över tid då nya läsupplevelser 
ledde vidare till andra eller då de tidigare uppställda ramarna började upplevas som för 
trånga. (Book Marketing Limited, se Ross 2006a, s. 197f) 

David Spiller skriver i artikeln ”The provision of fiction for public libraries” (1980) 
om en enkätundersökning som han själv varit med om att utföra. Enkäten besvarades av 
500 låntagare vid fyra brittiska bibliotek och dessa respondenters svar på hur de upp-
täckte nya författare påminner, trots att undersökningen är äldre, mycket om Ross studie 
av erfarna läsare (som den beskrivs av Ross och Mary K. Chelton i artikeln ”Reader’s 
advisory” (2001)). Spillers respondenter nämnde som informationskällor vid valet i 
första hand vänner och bekanta, recensioner i olika media samt strövande. I brist på nya 
namn följde de personliga listor med favoritförfattare (Spiller 1980, s. 244–247). Ross 
informanter talade inte om personliga listor, men däremot om filmatiseringar av verk, 
litteraturpriser samt rekommendationer från recensenter och andra författare som trycks 
på omslaget (så kallade blurbs) (Ross & Chelton 2001, s. 53). Även Spillers respon-
denter beaktade dessa ”blurbs”, liksom omslag, förlagets rykte, titel, utdrag ur böckerna, 
bokens skick och textstorleken (1980, s. 248f). Ross informanter tog förutom ovan-
stående även hänsyn till författare och genre. Vad gäller innehållet i boken värderade de 
temat och behandlingen av detta, samt karaktärsbeskrivningen, miljön och slutet. Slut-
ligen uppskattades graden av arbetsinsats för att få tag i boken och ta den till sig (Ross 
& Chelton 2001, s. 53). 

När Ross läsare valde bort en bok kunde det bero på en viss sorts innehåll: för 
mycket sex eller våld, böcker som var deprimerande, som hade otrevliga huvudpersoner 
eller som var skrivna på ett oattraktivt sätt. Värderingen av stilen visade sig vara mycket 
individuell; beroende på om personen i fråga föredrog till exempel ett sparsmakat eller 
mustigt språk. Vissa genrer, som romantik eller skräck, togs också som exempel på så-
dant som en del läsare valde bort direkt. (ibid., s. 53) 

Ross och Chelton finner sammantaget att läsare valde bok utefter den läsupplevelse 
de önskade, såsom trygghet eller något nytt, lätt eller svårt, lugnande eller stimulerande, 
bekräftande eller ifrågasättande av tidigare värderingar (ibid., s. 52). Eftersom upplevel-
sen av boken ofta förändras över tiden tyder det på att vad som är den rätta boken till 
stor del beror på läsarens situation och humör vid det specifika tillfället (Ross 2006a, s. 
165). 

Bibliotekarierna i Smidts enkätundersökning framhålls här visserligen som en spe-
ciell grupp, men liknar i mångt och mycket de läsare som redan har beskrivits. Deras 
svar tyder på att de i första hand ville att romanerna skulle vara tankeväckande och 
känslomässigt gripande, ha ett varierat språk, vara underhållande och överraska. Att 
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romanen skulle vara lättläst ansågs minst viktigt – värdet av underhållning betydde inte 
att läsningen skulle vara helt utan motstånd (Smidt 2002, s. 114f). Upplevelsen var såle-
des i fokus även för bibliotekarierna. Språklig variation framhålls i traditionell litteratur-
kritik som en viktig markör för litteratur av god kvalitet. Det språkliga fick överlag 
ingen framträdande plats i bibliotekariernas svar, men två tredjedelar av dem ansåg ändå 
att det var viktigt eller mycket viktigt och endast en procent att det inte hade någon be-
tydelse alls (Smidt 2002, s. 114f). Sammanfattningsvis menar Smidt att enkätundersök-
ningen tyder på att bibliotekariernas smak ligger i ett mellanskikt mellan den smala eller 
experimentella och den massproducerade litteraturen; mellan elit och allmänhet (ibid., s. 
139). 

Den läsarorienterade forskningen har haft inflytande även över moderna metoder 
för litteraturförmedling, det menar både Ross och J. Smidt. Därmed har den relevans 
även för mig och min studie. Uppmärksamheten på låntagare som läsare kommer till 
viss del att synas när jag nu går in på arbetet med skönlitteratur på biblioteket, men än 
mer tydligt är ett intresse för litteraturförmedlarens roll som läsare.  

 

3.2 Skönlitteratur på biblioteket 
När jag i följande avsnitt behandlar texter om arbetet med litteraturförmedling på biblio-
teket åskådliggörs några infallsvinklar på metoderna skyltning och boklistor, som på 
många sätt påminner om arbetet med boktips. Utöver utvärderingen av dessa metoder 
ställs genom tre teoretikers tankar frågan om vilken roll litteraturförmedlaren – och i 
förlängningen skribenten – har, och bör ha. Ross erfarna läsares synpunkter på bibliote-
kariernas framtoning presenteras också. 

3.2.1 Rollen som litteraturförmedlare 
Liksom litteraturkritiker ägnar sig bibliotekspersonal i sitt dagliga arbete åt att värdera 
litteratur. Åse Kristine Tveit hävdar att kriterierna i många fall är desamma som för kri-
tiker, men att värderingarna mer sällan sätts på pränt. Tveit påpekar vidare att en för-
medlare också är en läsare som förhåller sig till litteraturen på ett individuellt sätt. Att 
vara en god läsare – att läsa mycket, grundligt och brett – är därför en viktig del i att 
vara en god förmedlare. Den skickliga förmedlaren bör även kunna bedöma textens 
komplexitet och läsarens kompetens. Det är en viktig, men svår, uppgift att lägga sig på 
rätt nivå för sin publik vad gäller språk och val av litteratur menar Tveit. (2004, s. 23f, 
27f) 

Jofrid Karner Smidt står förutom tidigare nämnda avhandling också bakom den mer 
resonerande artikeln ”Bibliotekaren som litteraturformidler” om litteraturförmedlarens 
roller. Smidt pekar där på att människors upplevelser står i förhållande till tidigare erfa-
renheter och anser därför att förmedlaren måste ha goda kunskaper om det lokala sam-
hället och vara medveten om att den egna smaken inte är den allenarådande. I hänvis-
ning till socialpedagogen Thomas Ziehe påpekar hon att människor behöver både det 
välkända och det nya för att må bra (se Smidt 1994, s. 8). I linje med detta är det inte 
säkert att förmedlaren enbart bör anpassa sig till låntagarnas önskemål, utan även kunna 
presentera något nytt. Smidt vänder sig därmed mot att den goda bibliotekarien skulle 
behöva vara värdeneutral och anser i stället att respekt för låntagaren kan kombineras 
med värderingar av det man själv läser. Hennes viktigaste poäng är att bibliotekarier i 
litteraturförmedlingen måste synliggöra såväl sig själva som förmedlare, som 
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biblioteket och skönlitteraturen. Smidt beskriver i artikeln fyra uppgifter i litteraturför-
medlingen; att värdera och välja ut litteratur att rekommendera, att förhålla sig öppen 
till allmänheten och känna till de kulturella mönstren i samhället, att motivera och 
utbilda låntagarna, samt att göra bibliotekets tjänster kända. (1994, s. 7–11) 

Bilden av litteraturförmedling som en bro mellan läsare och litteratur, som före-
kommer i en del litteratur, problematiseras även av Tveit då hon anser att en sådan bild 
döljer hur förmedlaren påverkar läsarens upplevelse av skönlitteraturen. I och med det 
skapas heller inte några möjligheter för diskussion kring dessa påverkansfaktorer. Tveit 
menar, liksom Smidt, att litteraturförmedling inte kan vara neutral, men framhåller att 
engagemanget för litteratur kan vara på både gott och ont, då det kan gå över i ett agite-
rande, som riskerar att leda till missbruk av ställningen som förmedlande länk. Trots 
det, anser Tveit, att en god förmedlare bör vara personlig och dela med sig av sig själv. 
(2004, s. 27f, 38f) 

Jens Thorhauge kan bidra med en förklaring till hur idealet ”den neutrala 
bibliotekarien” uppstod i slutet av 1960-talet. Tanken var då att individen själv skulle 
kunna bilda sig en uppfattning om världen och om litteraturen, utan att påverkas av 
biblioteksinstitutionens värderingar (Thorhauge 1995, s. 175f). I dag har denna hållning 
på många områden en relativt stark och oreflekterad position. Respondenterna i Smidts 
enkätundersökning var till exempel, även om de gav uttryck åt en annan smakriktning 
än de uppfattade att låntagarna hade, i regel noggranna med att betona att deras smak 
inte därmed var bättre och måna om att låntagarna inte skulle känna av ett sådant 
förhållningssätt vid kontakten med biblioteket. Några respondenter som hade ett folk-
upplysningsperspektiv på sitt arbete kunde dock uppfatta den egna litteratursmaken som 
en resurs (Smidt 2002, s. 271). Precis som Smidt och Tveit, ifrågasätter Thorhauge en 
neutral hållning till skönlitteratur som, han menar, i sig är värdeladdad. I dagens plura-
listiska samhälle bör litteraturförmedlaren visserligen inte enbart föra fram sin egen 
smak och sina preferenser, men att enbart tillhandahålla skönlitteraturen, anser han, inte 
passar litteraturformen. I stället ska förmedlingen bygga på engagemang som kom-
pletteras med god kunskap om, och respekt för, såväl låntagaren som materialet i 
beståndet (Thorhauge 1995, s. 175f, 188). 

3.2.2 Litteraturförmedling genom låntagarnas ögon 
Låntagare tycks visserligen vilja att bibliotekspersonalen är engagerad, men också att de 
visar försiktighet när de uttrycker sin egen smak. På det pekar svaren från Ross infor-
manter angående deras kontakt med biblioteket. I artikeln ”Readers’ advisory service” 
(1991) skriver hon att läsarna, i flera brittiska och amerikanska undersökningar, i liten 
utsträckning förlitade sig på lästips från bibliotekspersonal. I Ross egen studie visade 
sig läsare speciellt ogilla när bibliotekarier uttryckte misstycke angående deras egna 
läsval och -intressen och att de ibland upplevde litteratursamlingen som oöverblickbar. 
Å andra sidan uppskattade informanterna enskilda bibliotekarier som genom sin läs-
passion hade påverkat dem starkt, att bibliotekslån är gratis och därmed uppmuntrar till 
att ta risker i bokvalet och att det finns så mycket att välja bland. Härur drar Ross slut-
satsen att biblioteket betraktas som en samling som är rik, men svår att välja ur. Den här 
frustrationen när det gäller urvalet föranleder ett behov av litteraturförmedling. (Ross 
1991, s. 506–515)  

De erfarna läsarna i Ross studie uppskattade inte heller när tipsen på böcker i en 
förmedlingssituation byggde på förmedlarens egna favoriter eller listor på ”viktiga 
böcker” utan hänsyn tagen till deras egen smak. Eftersom de hade en tydlig bild av vad 
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de ville läsa ignorerade dessa läsare helt enkelt tips som inte tog deras preferenser i be-
aktande (Ross 2006a, s. 209–214). Ross och Chelton anser i stället att de olika katego-
rier som läsare använder för att välja bok ska uppmärksammas vid litteraturförmed-
lingen; till exempel genom grupperingar för lyckliga slut eller romaner som har vunnit 
priser. Genom att tillhandahålla och själva producera listor som bygger på ovanstående 
kriterier underlättar biblioteket för låntagarna att få tillgång till rätt information om 
böckerna, menar Ross och Chelton (2001, s. 54f). Det leder mig vidare till följande av-
snitt som behandlar just boklistor samt den näraliggande metoden skyltning. 

3.2.3 Skyltning och boklistor 
Att Boktips.net kan ses som en form av skyltning nämner jag redan i 2. Bakgrund. 
Boklistor är en annan metod för litteraturförmedling som påminner mycket om boktips-
databasen. Jag har därför valt att gå lite mer på djupet i studier av dessa två metoder. 

Herbert Goldhor har i flera studier undersökt effekterna av utställningar och 
boklistor och hans resultat refereras ofta i detta sammanhang. Bland dessa ska jag när-
mare ta upp resultaten från en experimentell undersökning på ett jamaicanskt bibliotek, 
som redovisas i ”Experimental effects on the choice of books borrowed by public 
library adult patrons” (Goldhor 1981). I artikeln visar Goldhor att böcker som exponeras 
lånas ut i större utsträckning än annars. De böcker som ingick i undersökningen var 
sådana som tidigare sällan lånades ut. Vid experimenten placerades de antingen på en 
utställningshylla nära lånedisken eller stod kvar i hyllorna, men togs upp i en boklista 
som alla vuxna låntagare fick med sig hem. En tredje grupp böcker lämnades kvar som 
jämförelse. Resultatet blev att de utställda böckerna lånades ut sju gånger mer än tidi-
gare och de som fanns med på boklistorna fyra gånger mer. Goldhor drar därmed slut-
satsen att alla metoder som leder låntagaren till en mindre samling till synes intressanta 
böcker ökar utlåningen av dem. (1981, s. 253–267) 

Sharon L. Baker styrker ovanstående resultat genom att referera flera ytterligare 
studier som stödjer dem. En undersökning utförd av Margaret Thomas Taylor visar 
dock att boklistor som låntagarna var tvungna att själva plocka till sig inte ökade ut-
låningen signifikant (se Baker 1986, s. 325f). Jag har själv inte kunnat ta del av den 
sistnämnda undersökningen och har därför knapphändiga uppgifter om dess genom-
förande. Även om jag inte vill lägga alltför stor vikt vid Taylors resultat, kan de väcka 
tanken att det kan finnas flera faktorer – där tillgänglighet kan vara en – som påverkar 
boklistornas effektivitet. Baker genomförde själv en studie liknande Goldhors, men 
jämförde en utställning på en välbesökt plats i biblioteket med en på en mindre besökt 
plats. Slumpvis utvalda böcker märktes dessutom med ordet ”recommended”. Baker 
fann att utlåningen ökade av de böcker som ställts ut i det välbesökta området, men inte 
av de andra. Hon fann också att utlåningen av de böcker som märkts som rekommende-
rade ökade mest. Det tyder, anser Baker, på att utställningarna bör ha rätt design och 
placering för att öka cirkulationen (1986, s. 315–327). 

I en senare utförd studie i Illinois som redovisas i artikeln ”Displays and displace-
ment of circulation” (1993), utökade Loriene Roy ovanstående undersökningsmodell 
genom att räkna på den totala utlåningen av skönlitteratur. Resultatet visar att uppställ-
ning av böcker i utställningar ökar cirkulationen av de utställda böckerna, men inte ut-
låningen i stort. Hon förmodar därmed att låntagarna lånar ett visst antal böcker per 
gång och att utställningarna visserligen hjälper dem att välja, men inte leder dem att 
låna fler titlar. (Roy 1993, s. 57–77) 
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Spiller skriver i tidigare nämnda artikel, angående bibliotekens boklistor, att en 
majoritet av respondenterna uttryckte en vilja att använda dem om sådana fanns. Vid de 
bibliotek som tillhandahöll boklistor var det dock få låntagare som faktiskt letade upp 
de omnämnda böckerna – inte sällan för att de tidigare hade försökt och inte lyckats 
hitta dem. Det var också många som glömde listorna hemma då de besökte biblioteket. 
Spiller diskuterar även tidigare studier inom området och föreslår att den låga inverkan, 
som han ser att listorna har haft, har att göra med att de inte var professionellt produce-
rade. Som åtgärd föreslår Spiller att listorna ska sättas samman och kommenteras av 
någon som kan ämnet, så att de titlar som ingår står för någon form av goda kvaliteter, 
och att titlarna i dem delas upp efter genre. (1980, s. 257–260) 

Har folkebibliotekets formidling effekt på voksne brukere når det gjelder valg av 
litteratur? (2004) bygger på en användarundersökning vid ett bibliotek i Oslo utförd av 
bibliotekariestudenterna Grethe Helen Sjånes och Ellen Grete Stranger. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av en enkät till 142 vuxna besökare på biblioteket. En stor andel 
av respondenterna svarade att de lade märke till frontexponeringar och utställningar av 
böcker och många av dem lånade dessutom dessa böcker. Ett intressant fynd är att lån-
tagarna fann den mesta informationen om de böcker som de lånade utanför biblioteket; 
framför allt genom vänner och bekanta, men också i recensioner och annonser i tid-
ningar och tidskrifter samt bokhandeln. Av respondenterna var det bara sex procent som 
använde sig av bibliotekets webbplats trots att den innehöll både katalog, poesidatabas 
och boktips. De använde dock andra sidor på Internet för att hitta information om 
böcker. (Sjånes & Stranger 2004) 

Sammanfattningsvis har jag ovan redogjort för ett förhållande till skönlitteratur som 
snarare präglas av medveten subjektivitet än neutralitet. Det framhålls av flera författare 
som en förutsättning för att kunna arbeta med skönlitteratur på ett bra sätt. Vikten av att 
inte heller framhålla sin egen smak i för hög utsträckning utan att lyssna till vad lån-
tagare är intresserade av förordas också. Jag har utifrån några olika studier också redo-
gjort för en diskussion om effekterna av boklistor och skyltning. Dessa effekter tycks 
sammantaget vara en ökning av utlåningen av de exponerade titlarna, som dock är bero-
ende av om utformning och placering är rätt och att boklistor görs kända bland lån-
tagarna. 
 

3.3 Retoriska analyser av litteraturrecensioner 
Eftersom jag inte har funnit några undersökningar av hur bibliotekspersonal skriver om 
litteratur, refereras i dess ställe två studier av litteraturrecensioner. De två studierna har, 
liksom min egen, utförts med hjälp av retorisk analys. Den första analyserar 
Bibliotekstjänsts (BTJ) lektörsomdömen, medan den andra undersöker dagspresskritik i 
Danmark. 

Cecilia Pettersons magisteruppsats BTJ övertygar (2007) avgränsades till omdömen 
av skönlitteratur på svenska för barn upp till 9 år, det vill säga SAB-klassen Hcf. För att 
även belysa hur retoriken eventuellt har förändrat sig över tid gick hon igenom omdö-
men om vardera tio böcker från åren 1976, 1986, 1996 och 2006 (Petterson 2007, s. 2, 
21f). De omdömen som Petterson studerar behandlar således barnlitteratur, men tex-
terna i materialet är författade av vuxna, för vuxna och dessutom i en bibliotekskontext, 
vilket gör undersökningen intressant som jämförelseobjekt för min egen studie. 

BTJ tillhandahåller en tydlig vägledning för hur omdömena bör läggas upp. I 2003 
års upplaga innehåller den riktlinjer som att texterna ska vara ”sakliga och opartiska” 
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och att de inte får innehålla ”överdrivet berömmande eller kritiska värderingar” 
(Petterson 2007, s. 42). I övrigt ges rekommendationer för innehållet, som bör inbegripa 
bland annat: författarinformation, kort referat av handlingen och bokens motiv, 
karaktärisering och bedömning av person-, tids- och miljöskildringar samt språk och 
stil, och slutligen kommentarer kring verkets ideologiska tendenser. Samma vägledning 
begränsar omdömenas längd till 120–150 ord (Lektör, se Petterson 2007, s. 71). 

Petterson finner vid analysen av häftet med lektörsomdömen från 2006 att retoriska 
resurser då användes i högre grad än tidigare, delvis beroende på att textutrymmet hade 
ökat. Troper och ornament användes ofta – inte minst allusioner och interrogatio (se 4.3 
En retorisk analysmodell). Texterna följde i hög grad den disposition som klassisk reto-
rik förordar genom att de inleddes med något intresseväckande, följt av en beskrivning 
av boken som inkluderade lektörens värdering. Förtjänster och brister argumenterades 
därefter och texten avslutades med någon form av sammanfattning eller slutkläm. De 
retoriska medlen användes framför allt då textförfattaren var starkt positiv eller kritisk 
till en bok och var som mest intresserad av att övertyga sin läsare. (Petterson 2007, s. 
41–46) 

Litteraturvetaren John Chr. Jørgensen, som i sin karriär har ägnat stort intresse just 
åt recensionstexter, har för artikeln ”Recensionens retorik” (1996) använt retorisk ana-
lys för att studera några danska litteraturrecensioner under 300 år. Som jag kommer att 
visa nedan medför hans användning av retorikbegreppet en viss förskjutning av resul-
tatet, men då han applicerar det på en textform som påminner om boktipsen anser jag 
ändå artikeln intressant att ta med. J.C. Jørgensen fann i framför allt de tidiga recensio-
nerna tydliga drag av den klassiska disposition som inledningsvis användes för rättstal 
(se 4.3 En retorisk analysmodell). Under 1900-talet blev recensionerna kortare än tidi-
gare och ägnades i lägre grad åt argumentation. Jørgensen fann därmed svårigheter att 
applicera dispositionsprinciperna på recensionen, i stället fokuserar han på ironin och 
metaforen som en grundläggande stilistisk metod som var delvis ny för perioden. Precis 
som det fanns resonerande texter även under 1900-talet förekom dock ironier även i 
1700-talsrecensionerna. Som ett slags genomsnitt av litteraturrecensionen genom histo-
rien såg Jørgensen elementen referat och argumentation angående verkets företräden 
respektive nackdelar, där sammantaget textens bruksfunktion stod i centrum. (Jørgensen 
1996, s. 23–32) 

När det gäller den retoriska analysens applicerbarhet på den litterära recensionen är 
J. C. Jørgensen av åsikten att den är intressant, men inte riktigt räcker till. Retorikern 
Charlotte Jørgensen bemöter dessa slutsatser i den uppföljande artikeln ”Retorikkens 
spændetrøje” (1997), samt bidrar med en del synpunkter på metodiken. C. Jørgensen 
fann visserligen en hel del intressanta slutsatser i ovanstående text, men påpekar att J. C. 
Jørgensen till viss del har misstolkat analysmetoden. Framför allt använder han retorik-
begreppet för snävt hävdar C. Jørgensen och framhåller att ämnet innehåller lika många 
olika skolor som de flesta andra ämnen. Retoriken handlar heller inte enbart om form i 
motsats till innehåll. J. C. Jørgensen lägger därmed för stor vikt vid det klassiska talets 
disposition som inte ska ses som ett allenarådande ideal, utan snarare något som 
används då det fyller en funktion. En text som är övertalande är retorisk, förklarar C. 
Jørgensen slutligen, och en analys är retorisk om den ställer frågor om hur kommunika-
tionen fungerar för syftet (1997, s. 100f). Hennes resonemang kan vara värda att hålla i 
åtanke när vi nu går in på beskrivningen av den valda metoden och hur den används i 
min egen undersökning. 
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4. Teori och metod 

Mitt val av teori och metod bygger på att jag i viss mån ser boktipstexterna som ämnade 
att övertyga en läsare – om värdet i att läsa en viss bok och om att informationen i bok-
tipset är giltig och intressant. I första hand uppfattar jag den övertygande aspekten som 
en ambition att verka inspirerande genom att informera på ett positivt sätt. Därigenom 
lyfter jag också fram den funktionella aspekten av texterna vilket går igen i mina fråge-
ställningar och metodval. 

Mina inledande funderingar angående val av metod berörde, förutom retorisk ana-
lys, även argumentationsanalys och diskursanalys. Argumentationsanalys är en nära-
liggande metod som till en början var en del av retoriken, men i dag snarare hör hemma 
inom logikämnet. Det förklarar Göran Bergström och Kristina Boréus i Textens mening 
och makt (2005). Även inom retorikämnet undersöker man argumentation, men den 
argumenterande verksamheten ses snarare som ett sätt att övertyga på det mest effektiva 
sättet. Därmed sätts den interpersonella aspekten av texterna i centrum, snarare än vär-
deringen av argumentens innehåll (Bergström & Boréus 2005, s. 90).  

Jag hade också kunnat tala om boktipsen i termer av diskurser. Diskurs, som har en 
mängd definitioner, kan förenklat sägas syfta på sociala praktiker – eller handlings-
mönster – som har att göra med språkanvändning i ett visst sammanhang (ibid., s. 17). 
Min studie behandlar dock inte i första hand vilka synsätt som ligger bakom texterna, i 
stället är det möjliga konsekvenser av dessa synsätt för texternas effektivitet som är det 
centrala. Jag har funnit den retoriska analysen vara en metod som möjliggör en precis 
beskrivning av de övertygande medel som skribenterna använder och ser i den retoriska 
analysen fördelen av att inte enbart frammana en statisk bild utan också kunna ställa 
frågor om hur texterna skulle kunna fungera bättre. 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning behövs en ytterligare fördjupning i 
texternas innehållsliga komponenter, vilket jag gör genom att utvidga den retoriska 
analysmodellen. I de följande avsnitten kommer jag att redogöra för mina teoretiska 
utgångspunkter och förklara närmare hur jag har gått tillväga i undersökningen. 

Tidigare har nämnts att jag ser boktipsen som en form av brukstext i och med den 
praktiska funktion som jag hävdar är central. Inom semiotiken benämns alla menings-
bärande teckensystem ”text”, men när vi talar om textanalys avses i allmänhet skriven 
text (Bergström & Boréus 2005, s. 16). Så kommer även jag att göra i fortsättningen. En 
skriven text kännetecknas enligt Hellspong och Ledin av att den är kommunikativ; har 
ett tilltal från en sändare till en mottagare. Båda dessa poler kan inverka på textens kon-
struktion och belysa förståelsen av den. En text är också intentionell och bygger på en 
eller flera avsikter (Hellspong & Ledin 1997, s. 30–32). Två av dem förmodar jag här 
vara att inspirera och informera. Att en text är konventionell betyder att den följer vissa 
normer och regler som styr både produktion och tolkning av texten. Konventionerna 
eller textnormerna är en förutsättning för att mottagaren ska förstå vad skribenten har 
avsett med texten. De kan vara omedvetna eller klart formulerade och skiljer sig åt 
mellan olika textgenrer (Hellspong & Ledin 1997, s. 37). Den ram som utgörs av genren 
boktips ställer således vissa villkor för hur texten tolkas – som att de i det här fallet kan 
förmodas syfta till att inspirera till läsning av en bok. Trots att det finns en ram av nor-
mer är en text kreativ och har ett inslag av skapande som också ger mottagaren av tex-
ten möjlighet att se på texten och dess mening på ett annat sätt än vad som från början 
var tänkt. I vilken grad kreativiteten kan tillåtas få utrymme beror delvis på textens 
genretillhörighet (Hellspong & Ledin 1997, s. 38). Den konstruktivistiska hållning till 
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texter som ovanstående författare för fram är också min egen. När det gäller läsningen 
av den text som uppsatsen utgör vill jag speciellt mana fram en medvetenhet om att jag 
genom att benämna och kategorisera texterna i analysen skapar något nytt som inte till 
alla delar existerade innan jag tecknade ned det. 

4.1 Introduktion till retoriken 
Retoriken fungerar som uppsatsens teoretiska utgångspunkt, men framför allt som en 
praktisk analysmetod. Jag kommer här först att ge en kortfattad introduktion och argu-
mentera för retorikens relevans för studiens problemområde. För den analysmodell som 
presenteras nedan har inspiration främst hämtats från den modell som beskrivs av Maria 
Karlberg och Brigitte Mral i metodboken Heder och påverkan (1998). Modellen kom-
pletteras med begrepp ur Lennart Hellspongs Metoder för brukstextanalys (2001) och 
Konsten att tala (1992). Dessa texter används även i följande introduktion till ämnet. 

Retoriken eller den klassiska talarläran har behållit en viktig plats i samhället sedan 
dess storhetstid i antikens Grekland och det Romerska riket (Hellspong 2001, s. 99). 
Trots förändringar i samhället sedan dess har retoriken behållit sina grunddrag, men 
också utvecklats och anpassats efter nya tiders krav. Då de gamla grekerna såg retoriken 
som konsten att övertyga med hjälp av strategiska val av argument och språklig stil, 
används retorik i modern mening lite vidare för alla de sätt som vi använder för att för-
söka påverka varandra med hjälp av väl valda symboler och ord. Karlberg och Mral 
förklarar att ”Varje text som är tänkt att vara övertygande är ett retoriskt budskap.” 
(1998, s. 10) Den viktigaste frågan att ställa sig i en retorisk analys är därmed: Är texten 
övertygande? Men även om det är retorikens främsta uppgift att bidra till att övertyga, 
kan också andra uppgifter – som att underhålla eller informera – gynnas av retorik 
(Hellspong 1992, s. 31f). Som jag tidigare har varit inne på ser jag det som boktipsens 
syfte att informera om och väcka intresse hos en läsare för att läsa en viss bok. I och 
med ovanstående definition av retorik ser jag att en sådan är en del av boktipstexterna 
och att en analys av de retoriska aspekterna kan beskriva texterna på ett givande sätt. 

Innan jag går in på hur den retoriska analysen kommer att användas vill jag trycka 
speciellt på den funktionella definitionen av retorik, för att därmed leda fokus från före-
ställningar om retoriken som en statisk mall för ”det goda talet”. Läran om retorik kan 
visserligen bidra med en uppsättning sådana knep, men handlar i detta sammanhang 
snarast om att med de för den givna situationen mest lämpade medlen övertyga någon 
annan. De termer som jag kommer att ta upp nedan ska i det ljuset endast ses som be-
nämningar av ett antal funktioner, och inte som lagbundna beståndsdelar.  

Karlberg och Mral menar i linje med ovanstående att retorik för det första är något 
som omger oss hela tiden och som vi som medlemmar i samhället ständigt måste för-
hålla oss till; en kontinuerlig del av vår kommunikation. För det andra är retorik, så som 
vi kanske först tänker oss, en talarkonst som vi kan lära oss att använda och bli bättre 
på. Slutligen är retoriken en vetenskap för förståelse och tolkning av budskapsyttranden. 
Retorikanalys som vetenskap har ett helhetsperspektiv och inbegriper därmed hela 
situationen kring texten; produktionen, innehållet och mottagandet av ett budskap. En 
utgångspunkt är, liksom för konstruktivismen, att de retoriska yttringarna alltid är 
bundna till den situation där de uttalas och tas emot. En del av den retoriska analysen är 
beskrivande, men ännu viktigare är en tolkande och i viss mån en värderande funktion. 
En text bedöms genom den sistnämnda kritiska blicken efter hur väl skribenten lyckas 
förmedla sitt budskap i en viss kontext och för en viss publik (Karlberg & Mral 1998, s. 
10–13). Genom att analysera retoriken i boktipsen vill jag bringa fram en bild av vilka 
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medel som redan används, hur de används, men också hur de skulle kunna användas för 
att bättre lyckas inspirera mottagaren och därmed leva upp till texternas syfte. 

 

4.2 En retorisk analysmodell för formen 
Generellt innehåller följande avsnitt en stor mängd termer som vid en första anblick kan 
verka svåröverskådlig. Begreppen som används är dock ändamålsenliga för att med ord 
kunna beskriva vad och hur skribenterna gör när de skriver boktipsen, jag tror också att 
de kommer att klarna då de sätts i bruk i 5. Resultatredovisning och analys. Modellen 
består av de tre delarna retorisk situation, disposition och stil, varav jag ska inleda med 
den retoriska situationen. 

Den retoriska situationen 
Den retoriska situationen eller kontexten är betydelsefull i sammanhanget och bör enligt 
Karlberg och Mral vara utgångspunkt för analysen (Karlberg och Mral 1998, s. 11–13). 
Den beskrivs därför i uppsatsen i ett inledande avsnitt. Textgenren ger en övergripande 
bild av texten och ställer den i relation till andra texter, medan den retoriska situatio-
nen inbegriper textens samhälleliga sammanhang. Genren och den situation som omger 
texten ställer vanligtvis upp ett antal regler som styr texten; genom utrymme, traditio-
ner, lagar, föreskrifter och så vidare. En beskrivning av målgruppen kan ge en finger-
visning om vilken den förväntade respektive faktiska mottagaren är. När den retoriska 
situationen och den möjliga målgruppen ställs i relation till texten är det möjligt att ut-
läsa hur de har påverkat produktionen och mottagandet av den (ibid., s. 21–26). 
Hellspong menar att det är omöjligt att rikta sig till läsare (eller i hans fall lyssnare) utan 
att avslöja den egna bakomliggande synen på dem. Det framgår bland annat i ordval, på 
vilken nivå fakta presenteras och i hur läsarna direkt tilltalas (1992, s. 107). Det reto-
riska problemet är de hinder och faror som skribenten ser och vill åtgärda genom sin 
framställning. Problemet kan även vara ett tvivel hos läsarna som skribenten vill bemöta 
(Karlberg & Mral 1998, s. 21–26). 

 Jag har redovisat den retoriska situationen kring boktipsen genom att jag i 1. Inled-
ning beskriver läsningen i Sverige i dag, i 2.2 Om Boktips.net redogör för projektet och i 
3. Tidigare forskning och litteratur för fram en del allmänna resonemang om litteratur-
förmedling. I 3.2.1 Läsning och val av bok ger jag dessutom en bild av läsare som 
grupp, och därigenom om boktipsens målgrupp. Jag kan däremot inte, med det material 
som jag har för handen, säga något om enskilda skribenters situation och inte heller 
något om hur texten faktiskt tas emot av en läsare. Vad jag kan uttala mig om är textens 
teoretiska möjligheter att påverka. I 5.1 Den retoriska situationen gör jag en mer de-
taljerad analys av det närmaste sammanhanget kring texten – det vill säga de webb-
platser där texterna presenteras, och knyter samman de tidigare redovisade kontextuella 
aspekterna. 

Disposition 
Dispositionen används inom retoriken inte enbart för att organisera ett material, utan 
också som en metod att genom olika steg leda läsaren mot en viss övertygelse. Upp-
märksamhet på dispositionen av ett material förespråkas och förekommer i många 
sammanhang utan att man uttryckligen hänvisar till retoriken – ett exempel är det upp-
satsskrivande som här föreligger. Jag använder därför min egen uppsats som exempel 
för att tydliggöra uppdelningen i nedanstående beskrivning. 
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De delar som kommer att tas upp i analysen är exordium, narratio, propositio, ar-
gumentatio och conclusio: 

Exordium: Skribenten kan i textens inledning påkalla läsarens uppmärksamhet, 
försöka ge ett bra första intryck och eventuellt förbereda läsarna på vad som ska 
komma. Genom någon fyndig formulering kan skribenten försöka väcka läsarnas ny-
fikenhet (Karlberg & Mral 1998, s. 28f). Min uppsats innehåller en direkt uttalad inled-
ning i avsnittet med samma namn där grunden läggs inför de kommande resonemangen.  

Narratio: I den här delen sätter skribenten in läsaren i ämnet genom en översiktlig 
bakgrund (ibid., s. 29). Genom 2. Bakgrund och 3. Tidigare forskning och litteratur pre-
senterar jag på så sätt mitt ämne och sätter in uppsatsens problem i ett sammanhang. 

Propositio: Textens tes eller huvudtanke presenteras här följt av argumentatio; 
argumentationen för denna tes. Argumentatio kan delas upp i probatio som innebär 
positiva argument för tesen och refutatio som står för försvar mot invändningar mot 
tesen. Argumentationen kan också delas in i kategorier som underbygger en insikt i 
skribentens huvudsakliga avsikter med texten: Ethos handlar om hur skribenten fram-
ställer sin karaktär och trovärdighet. Logos inkluderar upplysande och informerande 
textavsnitt som talar till åhörarens förnuft. Svårighetsgraden kan här vara intressant att 
beakta. Pathos handlar om hur skribenten vill påverka läsarna genom att väcka en viss 
känsla (ibid., s. 29–43). Argumentation förekommer i min uppsats i avsnitten om teori 
och metod, i analys och inte minst i diskussionen, där jag genom mina slutsatser lägger 
fram uppsatsens huvudteser. 

Conclusio: Den sista delen i texten kan bestå av en sammanfattning (recapitulatio) 
och avrundande slutsatser (ibid., s. 29). Lägger skribenten till en slutkläm eller avslu-
tande uppmaning kallas det peroratio (Hellspong 2001, s. 104). Mina slutsatser ingår i 
kapitel 6. Diskussion och slutsatser, där jag också pekar på deras konsekvenser och gör 
några avrundande reflektioner. Uppsatsen innehåller som brukligt är, också en samman-
fattning som ger läsaren möjlighet att repetera det viktigaste av innehållet.  

Stil 
Stilen, som är väsentlig i den klassiska retoriken, består i en relation mellan innehåll, 
form och verkan. För att avgöra på vilken nivå stilen rör sig används kriterier som grad 
av abstraktion, svårighetsgrad och fyllighet i språket. Stilnivån kan därmed delas in i 
högstil, mellanstil och lågstil. När man blandar stilnivåerna kallas det stilbrott; de kan 
bero på att skribenten inte riktigt behärskar stilen, men kan också vara avsiktliga för att 
väcka uppmärksamhet (Karlberg & Mral 1998, s. 45f). Dessa avbrott i textens monotoni 
kan även bidra till att förstärka vissa effekter, såsom tilltal till läsarens högre känslor, 
genom drag av högstil och kraft åt ett uttryck, genom drag av lågstil (Hellspong 1992, s. 
109). 

Stilfigurer är estetiska avvikelser i formuleringarna som kan ge variation, tala till 
läsarnas känslor och användas i förtydligande syfte. De kan delas i två typer; troper och 
ornament (Karlberg & Mral 1998, s. 46). 

Troper: Troper gör det möjligt att säga något mer än vad enbart orden i sig gör. 
Med hjälp av troper kan skribenten tillföra språket helt nya betydelser och uttrycka så-
dant som det annars saknas ord för. Troper kan också hjälpa läsaren att se på en före-
teelse med nya ögon (Hellspong 1992, s. 56, 124). Genom att använda troper kan man 
konkretisera det abstrakta och flyktiga, vilket betyder att de har en praktisk funktion vid 
sidan av de estetiska kvaliteterna. 

Jag kommer att använda mig av följande begrepp för att beskriva troperna i materi-
alet: Allegori – en berättelse som är en bild för något annat än vad som direkt 
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framställs, allusion – anspelning på tidigare litterära verk, händelser eller företeelser, 
besjälning – döda ting ges egenskaper såsom de vore levande, citat – någon annans ytt-
rande återges i den egna texten, exemplum – en person, händelse eller ett föremål an-
vänds för att åskådliggöra ett abstrakt resonemang, interrogatio – retorisk fråga som 
inte kräver något svar, ironi – att säga en sak, men mena en annan, liknelse – att likna 
något vid något annat, metafor – överföring av ett ord till ett annat sammanhang som 
bygger på en likhet, men inte på närhet, metonymi – ”namnbyte” där det finns en nära 
relation mellan begreppen, sentens – en sats som innehåller vad som verkar vara en 
evig eller allmängiltig sanning om världen. (Karlberg & Mral 1998, s. 49f) 

Ornament: Ornament är olika mönster och strukturer som används för att ge texten 
en rytm och variation. Jag använder följande begrepp: Allitteration – bokstavsrim i 
början av ord, anafor – samma ord upprepas i början av två eller flera satser eller me-
ningar, antites – motsatspar, ellips – grammatiskt ofullständiga konstruktioner som 
dock kan förstås av sitt sammanhang, pleonasm – förstärkning av ett uttryck genom att 
en synonym adderas till det. (ibid., s. 50f) 
 

4.3 Analys av innehåll eller topiker i texterna 
Den retoriska analysen belyser texten genom en relativt bestämd struktur av frågor och 
begrepp. Jag vill, genom den analysmodell som jag beskriver i det följande avsnittet, 
vända blicken mot texternas innehåll snarare än form. Retorikens topiklära är en metod 
för att finna material till en text och de så kallade topikerna är platser att söka på för att 
finna detta stoff . Dessa topiker kan delas upp i de allmänna och de särskilda. De all-
männa topikerna är frågor och strategier som kan användas i de flesta texter, till exem-
pel definitioner och jämförelser. Inom en viss verksamhet kan man också ställa mer 
specifika frågor; teman som bör finnas med i en väl utförd avhandling av ett visst ämne 
(Hellspong 1992, s. 75–83). Den uppsättning av ämnen som anses passa genrens reto-
riska syften bildar en tematisk tradition och de särskilda topikerna kan sägas vara en 
mall för det innehållet (Hellspong & Ledin 1997, s. 246). Det vidare ämne som jag 
tänker mig att boktipsen ingår i är litteraturvetenskapen, därmed skulle topiker kunna 
sökas i exempelvis en handbok för litteraturanalys. Några av kategorierna som används 
här nedan kommer från en sådan, medan andra mynnar ur forskning om läsning och val 
av bok. Framför allt emanerar de dock ur mitt material. Den mer noggranna analys av 
innehållet i texterna som jag utför sväller möjligen något utanför retorikanalysen – jag 
har därför valt att redovisa den i ett eget avsnitt med en separat metodredogörelse. 

I analysen av innehållet har jag undersökt i vilken utsträckning texterna upptas av 
följande komponenter: referat, värdering av karaktärs- och miljöskildring, berättande, 
språk och stil, genre och teman, underhållning, insikter och yttre sakförhållanden. Kate-
gorierna mynnar som tidigare nämnts ur en första översiktlig analys av texterna. Preci-
seringen av referat, berättande, språk och stil samt genre och teman är influerad av hur 
termerna används i Epikanalys (1999) av Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson – 
en handbok för analys av berättande skönlitteratur. I en enkel form anser jag att man 
kan säga att skribenterna genomför en epikanalys i sina texter. Jofrid Karner Smidt har 
påverkat kategorierna underhållning och insikter genom sina resonemang kring under-
hållande respektive tankeväckande läsning, i sin tur inspirerade av Mukarovský (2002, 
s. 275–282). 

I ett senare skede av uppsatsarbetet kom Litteraturrecensionens anatomi (1973) av 
Rolf Yrlid i min väg. Den är ett försök att ta fram en modell för att beskriva 
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litteraturrecensioner som sedan testas på recensioner av Pär Lagerqvists verk i 
Stockholmspress. Yrlid delar inför sin analys upp recensionens utseende i stoff och 
form. I stoffet ingår det litterära stoffet med den recenserade texten, andra texter av för-
fattaren och texter av andra författare, samt det icke-litterära, med bland annat material 
om recensenten själv. Formen delar han upp i information, med redogörelser för textens 
utformning, redogörelser för innehåll genom referat eller citat och sakförhållanden, 
samt analys med redogörelser för läsupplevelser, värderingar av texter, generaliserande 
omdömen och värderingar av icke-litterära företeelser (Yrlid 1973, s. 16f). I och med att 
Yrlids text kom in sent i mitt arbete har hans arbete endast kommit att påverka benäm-
ningen av kategorierna referat och yttre sakförhållanden. Modellen är dock intressant 
som jämförelseobjekt och bekräftelse av de kategorier som jag har arbetat fram. Att mitt 
material skiljer sig från Yrlids material kan jag se avspeglas i kategorierna genom att 
fler grupper är möjliga att använda på recensionen som i regel är längre och genom att 
de analyserande dragen är mindre tydliga i boktipsen. 

Hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra i texterna, menar jag, skulle 
kunna bero till en del på hur skribenten ser på litteraturen, men också hur skribenten ser 
på den tänkta läsaren och hur läsaren förmodas se på litteratur. Detta antagande följer på 
den ovan redovisades synen på text och språk. Utan att tillfråga skribenten är det dock 
svårt att avgöra att denna intresseinriktning ligger hos skribenten eller beror på skri-
bentens bild av den tänkta läsarens intressen. Komponenterna kommer dock att ställas i 
relation till läsaren, såsom den beskrivs i refererad forskning, i kapitel 6. Diskussion och 
slutsatser. 

I analysen använder jag de olika komponenterna på följande sätt: 
Referat: Till denna kategori har jag räknat beskrivningar av verkens intrig eller 

händelseförlopp, karaktärer och miljö. De kan sägas höra till verkets ”vad?” (Holmberg 
& Ohlsson 1999, s. 24) 

Värdering av karaktärs- och miljöskildring: Hit har jag fört värderingar av hur 
karaktärer, och den miljö som handlingen utspelas i, beskrivs och hanteras av förfat-
taren. 

Berättande: Inkluderar beskrivning och värdering av hur berättelsen berättas, vem 
som talar i berättelsen (berättaren) och vem som fokaliseras (den vi ”ser” eller upplever 
händelserna genom (ibid., s. 83)), samt hur tiden förflyter i berättelsen.  

Språk och stil: Inbegriper beskrivning och värdering av hur författaren hanterar 
språket i verket. Språk och stil hör tillsammans med berättande till verkets ”hur?” (ibid., 
s. 24) Dessa kategorier har jag, tillsammans med genre och teman, bedömt bygger på 
skribentens analys i högre grad, varför jag har skiljt dem från kategorin referat. 

Genre och teman: Temat kan beskrivas som en texts idé (ibid., s. 30). Genom 
genre och teman slår skribenten fast vad läsaren kan vänta sig av verket genom att till-
dela det en genreklassificering och spalta upp ingående teman och motiv. 

Underhållning: Underhållning inbegriper skribentens mer direkta upplevelser av 
texten såsom spänning, nyfikenhet eller romantiska drömmar. Jag använder begreppet 
för de känslor som har sin största betydelse i stunden.  

Insikter: Till insikter räknar jag textens informativa kvaliteter liksom bidrag till lä-
sarens förståelse för ett fenomen, en miljö eller sig själv. Kännetecknande är en känsla 
eller kunskap som har kvarstående betydelse för läsaren även efter det att läsningen är 
avslutad. Underhållning och insikter hör båda till skribentens upplevelse av läsningen 
och kategorierna glider ibland ihop till viss del. Min kategorisering av dem har dock 
underlättats av de ledtrådar som sammanhanget i texten i övrigt ger. 
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Yttre sakförhållanden: Till yttre sakförhållanden har jag räknat beskrivningar av 
författaren och sammanhang kring verken som till exempel den fysiska bokens form. 
Verken kan även aktualiseras genom att de kopplas till aktuella händelser i omvärlden 
och genom att skribenten redogör för litteraturpriser och filmatiseringar. 
 

4.4 Ett hermeneutiskt förhållningssätt 
Jag har genomgående i synen på mig själv som forskare och i arbetet med tolkning av 
materialet intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt. I korthet står hermeneutik för läran 
om läsning och tolkning av mening (Bergström & Boréus 2005, s. 24). Karlberg och 
Mral finner flera beröringspunkter mellan hermeneutik och retorisk analys eftersom 
båda intresserar sig för hela kommunikationsprocessen, men även för dess delar, och att 
dessa analyser i båda fall samverkar för slutresultatet (1998, s. 12). Den hermeneutiska 
tolkningscirkeln syftar på att forskarens förståelse växer i etapper genom att tankarna 
tillåts röra sig både framåt och bakåt och att vunna insikter används för att såväl tolka 
det nya, som omtolka det gamla. Inom texten tillåts dess delar samspela med varandra 
för att bygga upp helhetens innebörd och tvärtom. Utifrån kan teorier och bakgrunds-
läsning om kontexten föras in i tolkningen för att kasta ljus på texten, men tolkningen 
av texten kan också belysa kontexten. Tolkningen uttryckt som en spiral snarare än en 
cirkel syftar på att vi inte alltid återgår till utgångspunkten genom cirkelrörelsen i och 
med att förståelsen har förändrats under vägen (Hellspong & Ledin 1997, s. 226–229). 

Filosofen Hans-Georg Gadamer har haft stor inverkan på hur vi i dag närmar oss 
hermeneutiken. En av hans teser är att varje läsare har en förförståelse som inverkar på 
tolkningen av en text. Han hävdar att det inte går att frigöra sig från att även forskaren 
är en samhällsvarelse – däremot kan vi vara medvetna om det och så gott det går redo-
göra för den här förförståelsen. (Gadamer, se Bergström & Boréus 2005, s. 24f) 

Hermeneutiken kommer att användas i min egen tolkningsprocess, som förhåll-
ningssätt till materialet. Jag vill också synliggöra att jag som forskare har en förförstå-
else och underliggande föreställningar som kan påverka min tolkning och därmed bidra 
till en genomskinlighet i resultatet. En del av min förförståelse för ämnet har redogjorts 
för i 1. Inledning. Den hermeneutiska spiralrörelsen kommer att användas i redovis-
ningen av analysen på så sätt att jag börjar i en helhet för att sedan fördjupa redo-
visningen i de olika delar som analysen ger upphov till och slutligen i diskussionen 
återgå till en helhet där delarna bidrar till förståelsen av denna. 

 

4.5 Tillämpning av teori och metod 
I det att jag nu har beskrivit mina teoretiska grundvalar och den metod som kommer att 
användas i analysen ska jag i det följande beröra hur jag praktiskt har gått tillväga vid 
insamling, urval och analys och reflektera kring konsekvenserna av mina val. 

4.5.1 Materialinsamling och urval 
Mitt empiriska material består av boktipstexter från databasen Boktips.net. De texter 
som ingår har jag valt utifrån en avgränsning i tid som innebär att de härrör från en 
sammanhållen period fram till 8 februari 2008. Visserligen anges inte det datum då 
texterna lades in i databasen, men det är möjligt att ordna dem kronologiskt. Jag inledde 
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således insamlingen med att ta fram en lista över 100 boktips inlagda under perioden 
fram till nämnda datum och strök sedan de titlar som inte klassificerades som skönlitte-
ratur. Fyra skribenter visade sig tillsammans ha skrivit en stor andel av samtliga texter. 
För att undvika att de skulle inverka oproportionerligt mycket på den sammanlagda 
bilden valde jag att begränsa antalet texter per skribent till fem stycken. De texter som 
jag behöll av dessa skribenter försökte jag sprida ut över tidsperioden genom jämna 
intervall, medan de övriga sovrades bort. Samtidigt som jag strök texter från listan, lade 
jag fler boktips till den för att hålla antalet 100 konstant – på så sätt ökade samtidigt den 
tidsperiod som inkluderades i omfång. 

När jag så hade färdigställt en lista över de boktips som utgör undersökningens 
material tilldelade jag texterna varsitt identifierande nummer som används när jag hän-
visar till dem i uppsatsen. Denna förteckning återfinns i en bilaga. Utifrån den samman-
ställda listan sökte jag slutligen upp boktipsen i databasen och kopierade samtliga texter 
till min egen hårddisk. På så sätt finns materialet kvar oavsett eventuella förändringar i 
databasen. De 100 boktipsen utgör knappt 10 procent av den sammanlagda summan 
1019 boktips för vuxna som den 13 mars 2008 fanns i databasen och inkluderar därmed 
en relativt stor andel av det totala materialet. Texterna är producerade av 52 olika skri-
benter, varav 4 inte är namngivna utan enbart tituleras med bibliotekets namn 
(Boktips.net 2008). 

När jag analyserar boktipsen inkluderar jag även de sidor som visas runt omkring 
boktipsen på webbplatserna eftersom läsaren möter denna helhet i sin kontakt med 
texten. Omgivningen kommer, som jag redan har visat, att skilja sig åt beroende på de 
enskilda bibliotekens utformning av sina webbplatser. För att få med ett antal olika lös-
ningar i analysen har jag valt att undersöka de bibliotek som är presenterade som exem-
pel på olika publiceringsalternativ på Regionbibliotek Västra Götalands webbplats om 
projektet (Hellström 2008). 

Jag har även inhämtat upplysningar från ett par hjälpsamma företrädare för 
Boktips.net. Det har skett vid ett personligt samtal med projektsamordnare Örjan 
Hellström, e-postkommunikation med densamme, samt genom att jag erhållit dokument 
med statistik och redovisning från såväl Hellström som Gunilla Südow, projektsam-
ordnare för skrivarkurserna i Västra Götalands län. 

Några reflektioner 
Den urvalsmetod som jag har använt innebär att samtliga texter är skrivna under en och 
samma tidsperiod. Jag har gjort bedömningen att det inte finns några skäl till att texterna 
skulle förändras över året och att de inte heller torde skilja sig åt nämnvärt över den tid 
som databasen har existerat i och med att den är så pass kort – drygt två år. I efterhand 
kan sägas att ett slumpmässigt urval inom de uppställda avgränsningarna hade kunnat 
ge ett material som i mindre utsträckning var påverkat av trender. Det är inte orimligt att 
tänka sig att enskilda skribenter deltar mer under vissa perioder beroende på intresse 
och arbetssituation eller att skribenterna påverkas av varandra när de skriver. Genom att 
begränsa antalet texter per person har jag försökt motverka en övervikt av några få skri-
benter. I och med att jag låter materialet utgöra hela tio procent av boktipsen strävar jag 
dessutom efter att tillföra analysen en bredd av författare och olika texter. På dessa sätt 
har jag bemödat mig om att ändå ge en intressant bild av hur boktipsen kan utformas. 
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4.5.2 Analys 
De digitala dokumenten innebar att jag kunde göra kodningen vid analysen direkt i da-
torn med hjälp av färgmarkeringar och kommentarer. Jag analyserade materialet i två 
omgångar om 50 boktips vardera där pausen mitt i användes för en första reflektion och 
revidering av metoden. Under hela processen har jag följt den hermeneutiska spiral-
rörelsen och således återgått till de enskilda boktipsen med nya frågor utifrån helhets-
bilden och låtit även de två större analysomgångarna präglas av insprängda uppehåll för 
reflektion. Analysmodellen för innehållet har dessutom arbetats fram och preciserats 
efterhand varför jag har fått återgå och revidera de tidigare analyserna i förhållande till 
de nya kategorier som växte fram. För att ta reda på boktipsens längd använde jag ord-
behandlarens räknefunktion, varefter jag sammanställde siffrorna, summerade dem och 
räknades ut ett medeltal. 

När det gäller studiens giltighet hävdar jag att jag genom att studera hur biblioteks-
personalen skriver i retoriska termer kan få en bild av hur väl texterna fungerar för syf-
tet att inspirera och informera, samt hur de skulle kunna förbättras i det avseendet. Inom 
retoriken antas, som jag tidigare redogjort för, det sätt som texter är formulerade på, 
deras innehåll och hur de presenteras påverka hur de tas emot. I och med att redan for-
muleringen av uppsatsens inledande frågeställningar syftar till en retorisk metod anser 
jag att de väl kan besvaras genom den valda analysmetoden. 

Den intersubjektiva reliabiliteten kompliceras i en kvalitativ undersökning av de 
tolkande moment som ingår. Bergström och Boréus förordar, som en väg förbi det, 
genomskinlighet i redovisningen och en välgrundad argumentation för att läsaren själv 
ska kunna rekonstruera hur forskaren har tänkt utifrån materialet (2005, s. 35f). Jag har 
därför valt att exemplifiera min analys genom att genomgående vara frikostig med citat 
från texterna, samt genom att redovisa en textanalys i sin helhet (se 5.2 Ett exempel på 
analys). Yrlid testade i sin studie den intrasubjektiva reliabiliteten genom att analysera 
fem procent av texterna i materialet två gånger och jämföra resultaten däremellan (1973, 
s. 27f, 96). Jag har på liknande sätt återgått och analyserat fem stycken (fem procent) av 
boktipstexterna; tre ur den första halvan och två ur den andra. Sammanfattningsvis lik-
nade analysresultaten varandra till stor del. Då de skilde sig åt rörde det sig framför allt 
om enskilda bindeord mitt i meningar som fördes till ena eller andra kategorin. Det vi-
sade sig också tydligt att den första analysen var mer genomarbetad i och med att den 
gjordes i flera omgångar och därmed uppdagade fler stilgrepp. I ett par fall var dock 
förhållandet det omvända, vilket tyder på att jag har förbigått ett litet antal stilgrepp i 
analysen. Kategorin berättande visade sig speciellt problematisk att skilja från referat, 
samt språk och stil då den ofta var inbäddad i dessa kategorier. 

Några reflektioner 
En kvalitativ analys ska givetvis utföras med lämplig noggrannhet vilket också har varit 
min avsikt. Jag ser dock inte att den kräver samma precision som en kvantitativ sådan, 
där sambanden redovisas i siffror och där en förekomsts exakta andel är viktig. Efter-
som de kategorier och mönster, som jag kommer att redovisa i kommande kapitel, är 
sådana som jag har sett har varit tydliga vid analysen, påverkas de i mindre utsträckning 
av de eventuella inexaktheter som analyskategorierna kan ge upphov till. Jag strävar, 
genom att redovisa citat och exempel, dessutom efter att ge läsaren möjlighet att själv 
bedöma förfarandet och jämföra eventuella egna slutsatser med mina, och att skapa en 
genomskinlighet i utförande och resultat. 
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4.5.3 Etiska ställningstaganden 
I alla studier som berör människor är de etiska frågor som uppstår brännande. Vid 
forskning på Internet skiljer sig de etiska ställningstagandena en del från de rekommen-
dationer som har ställts upp för övrig forskning. Det förklarar Per-Olof Ågren i artikeln 
”Forskningsetik i cyberrymden” (2000) där han vidare diskuterar vilka konsekvenser de 
lagar och rekommendationer som finns, får för Internetforskningen. I den fysiska värl-
den vägleds forskare av en uppdelning mellan privata och offentliga rum när de ska 
förhålla sig till konfidentialitet och det informerade samtycket. På Internet menar Ågren 
att graden av offentlighet antingen kan baseras på ifall forumet är öppet för alla eller 
inte, eller bygga på samtalsparternas avsikt i det avseendet. I ett offentligt sammanhang 
anses varken informations- eller samtyckeskravet vara nödvändiga. Ytterligare en fråga 
att ställa sig är om inläggen ska tolkas som publicerade texter eller pågående samtal. 
Texter som räknas som publicerade omfattas av upphovsrättslagen; upphovsmannen ska 
därmed anges vid citering och referat, vilket i sin tur strider mot konfidentialitetskravet. 
(Ågren 2000) 

I mitt fall har jag valt att undersöka boktips som har författats av bibliotekspersonal 
i deras yrkesroll. Texterna är avsedda att läggas upp på en offentlig webbplats med åt-
komst av allmänheten som direkt syfte. Min mening är därför att de är att räkna som 
offentligt publicerat material och ska omfattas av upphovsrättslagen snarare än konfi-
dentialitetskravet. Jag ska därmed skriva ut författarens namn i samband med citat, vil-
ket också föreskrivs av det upphovsrättsliga avtal som webbplatsen hänvisar till; en så 
kallad Creative Commons-licens som innebär att boktipsen kan användas fritt i icke-
kommersiella sammanhang så länge upphovsmannen anges och texten inte bearbetas 
(Boktips.net – manual 2007, s. 1). I och med att skribenternas namn anges, men sam-
tycke inte har inhämtats kan användningen av texterna uppfattas som problematisk. 
Skribenterna har dock varit medvetna om att de publiceras i ett offentligt sammanhang 
och min avsikt har, snarare än att peka ut enskilda personer, varit att hitta övergripande 
mönster. Eftersom analys och diskussion delvis är av värderande art ser jag det sist-
nämnda som speciellt viktigt. För att undvika att betona det individuella har jag valt att 
avstå från att uttala mig specifikt om någon individ och att, när de olika texterna om-
talas, enbart hänvisa till deras identifikationsnummer. Namnen på skribenterna redovi-
sas i stället i en bilaga till uppsatsen. 
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5. Resultatredovisning och analys 

Hur framträder då retoriken i boktipsen? Använder skribenterna klassiska retoriska tek-
niker och vilka ämnen tar de upp? I följande kapitel redovisas resultatet och analysen 
tillsammans eftersom det är den sistnämnda som ställer frågorna till materialet och 
avgör vilka delar av dem som är relevanta. Att redovisa hela det empiriska materialet är 
på grund av utrymmesskäl inte möjligt. Texterna listas i en bilaga sist i uppsatsen och 
läsaren kan därmed själv söka upp dem i boktipsdatabasen. 
 

5.1 Den retoriska situationen 
Inledningsvis ska jag beröra det sammanhang kring boktipsen som i den retoriska 
analysmodellen lyfts fram som en viktig del av förståelsen av en text. Något av detta har 
berörts i kapitlen 1. Inledning, 2. Bakgrund och 3. Tidigare forskning och litteratur, där 
jag beskriver kontexten på flera plan. Den inledande statistiken över läsning av skön-
litteratur i Sverige och avsnittet med forskning om läsning ger en lös bild av boktipsens 
målgrupp. Den situation som texterna produceras i är arbetet med skönlitteratur på folk-
bibliotek, medan Boktips.net är det forum där de publiceras och når läsaren. Till en del 
ligger sannolikt en önskan att öka det allmänna intresset för läsning av skönlitteratur 
bakom arbetet med boktips, men i huvudsak förmodar jag att texterna är tänkta att in-
formera om olika titlar som finns i beståndet, vad de handlar om och hur de är skrivna; 
inte minst för att hjälpa läsaren att hitta rätt bok. Informativt fungerar boktipsen också 
mot bibliotekskollegor, som kan använda databasen som hjälp i sitt arbete med de egna 
låntagarna.  Ett syfte med de enskilda texterna är naturligtvis oftast också att inspirera 
läsaren att låna och läsa just den bok som omskrivs. 

Boktipsen kan, som jag har visat, introduceras på en rad olika sätt genom 
Boktips.net och de enskilda bibliotekens webbplatser. Den här näraliggande omgiv-
ningen bidrar till läsarens tolkning av texten, som därmed kommer att skilja sig åt bero-
ende på hur de kommer i kontakt med boktipsen. Hur några av biblioteken har gjort i 
detta avseende har jag redovisat i 2.2.2 Boktips.net på några webbplatser. Nu ska jag 
komplettera den bilden med de mer uttryckliga budskap som boktipsen förenas med.  

På Boktips.net bestäms avsändaren tydligt redan på den första sidan genom rubri-
ken ”Boktips från folkbibliotek”, vilket förutom ”Sök boktips” är den mest framträ-
dande texten. Webbplatsen och databasen presenteras som ett ”samarbete mellan folk-
bibliotek” (Boktips.net 2008). Tjänsten framhävs annars, som jag tidigare nämnt, i vari-
erande grad på de undersökta bibliotekens webbplatser, men sällan genom någon mer 
omfattande presentation. Till de bibliotek som ger den något mer utrymme hör Biblio-
teken i Härryda kommun som på sin webbplats presenterar databasen så här: 
"Boktips.net – Bibliotekarier i hela landet tipsar om läsvärda böcker för alla åldrar” 
(2007). Biblioteken i Kungsbacka framhåller tjänsten som en hjälp till att ”upptäcka nya 
författare och hitta bra böcker” genom ”tips på intressanta böcker” (2008). På Mölndals 
stadsbibliotek introduceras boktipsen med raden: ”Vi tipsar om läsvärda böcker” 
(2008a). I ovanstående citat leds läsaren således redan i förväg in på spåret ”läsvärda” 
respektive ”intressanta” böcker. 

Mölndals stadsbibliotek har även publicerat en informerande sida om Boktips.net 
där de förklarar vad det är och hur projektet startade. Nyckelord är ”samarbete mellan 
folkbibliotek”, ”intressanta böcker” och ”gemensam databas” (Mölndals stadsbibliotek 
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2008b). Även Lerums bibliotek (2008) använder denna informationstext på sin webb-
plats. Att de båda presenterar projektet så här utförligt kan förmodligen härledas till att 
de båda biblioteken var med och initierade projektet. Själva boktipssidan inleds på 
Lerums bibliotek med orden: ”Vill du få tips på något att läsa? Här finns boktips för 
olika åldrar.” (2008) På Orust kommunbiblioteks webbplats används en liknande över-
skrift som inte definierar vad sidorna handlar om, men ändå verkar inbjudande i högre 
grad än endast en rubrik (2008). 

Boktipsen publiceras i första hand i ett bibliotekssammanhang, vilket innebär att lä-
saren kan förmodas ha någon form av intresse för läsning. Introducerande meningar 
som de ovanstående bidrar till att göra läsaren mottaglig för budskapet i boktipset, men 
som jag visade i 2.2.2 Boktips.net på några webbplatser, förekommer inte alltid någon 
sådan vägledning. ”Boktips” torde dock vara en rubrik som skapar liknande förvänt-
ningar hos läsaren, även utan närmare förklaring. 

Vad gäller själva boktipstexterna så varierar deras längd ganska mycket – de texter 
som ingår i materialet innehåller mellan 54 och 367 ord eller i genomsnitt 149. Det kan 
jämföras med BTJ:s lektörsomdömen som begränsas till mellan 120 och 150 ord 
(Petterson 2007, s. 42). Få av de böcker som omtalas har tilldelats någon tydlig genre-
beteckning. Framför allt är det deckare som anges explicit – hela 23 av verken hänförs 
på så sätt till antingen deckare, thriller eller kriminalroman. En titel anges vara skräck, 
en fantasy och två science fiction. Dessa genrer går dock i varandra och används delvis 
för samma verk. En titel benämns ”chick lit” i texten och sex böcker har kärlek i nyckel-
orden. De sistnämnda innehåller dock även andra nyckelord och kan därför antagligen 
inte räknas till genren kärleksromaner. Fyra verk är novellsamlingar och ett är en teck-
nad serie. Några titlar återkommer flera gånger – sammanlagt presenteras därför 94 
titlar i de boktips som ingår i materialet. 

 

5.2 Ett exempel på analys 
Boktipsens kontext är följaktligen arbetet med skönlitteratur på folkbibliotek och de 
webbplatser som texterna publiceras på. Innan jag går in på den huvudsakliga analysen 
av materialet, får analysen av ett boktips i sin helhet illustrera hur jag har gått tillväga 
och ge en bild av de olika funktionerna och aspekterna i ett sammanhang. Härmed efter-
strävas en genomskinlighet i metodiken. Boktipset ifråga behandlar I en klass för sig av 
Curtis Sittenfeld. Siffrorna inom parantes har jag lagt in i citatet, de används för att hän-
visa till avsnitt i texten vid den följande förklaringen. 

 
(1) Lee Fiora har sedan hon var liten drömt om att få gå på en internatskola. (2) Hennes 
familj har det inte så gott ställt men (3) med hjälp av stipendier får hon möjlighet att börja 
på en av de förnämaste internatskolorna i USA. (4) Så, vid 14 års ålder lämnar Lee sin 
familj och flyttar till andra sidan av landet för att börja på den prestigefyllda internatskolan 
Ault. (5) Livet som möter henne där är något helt annat än vad hon är van vid och hon får 
kämpa hårt för att passa in. (6) Hon anstränger sig så mycket att hon nästan tappar bort sig 
själv. (7) Vi får följa Lee fram till hon lämnar skolan fyra år senare. 
 
(8) Boken är väldigt fängslande och mycket underhållande. (9) Den handlar om att växa 
upp, om vänskap och kärlek (10) och är svår att lägga ifrån sig. (11) Styrkan ligger mycket 
i ett bra språk som flyter lätt och historien är skriven på ett mycket ärligt och rättframt sätt. 
(12) Man kan känna igen sig i Lee och hennes tankar och det igenkännandet är något som 
kan kännas både beklämmande och befriande. (13) Man blir både road (14) och oroad. 
(15) Jag vill varmt rekommendera boken som passar både unga och vuxna.  (94) 
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1–7 ingår i den här textens narratio och någon exordium förekommer således inte. I 
denna narratio får läsaren information om vem romanen handlar om och vad som hän-
der henne. 8 kan sägas vara boktipsets propositio – den viktigaste kvaliteten som fram-
hålls i romanen. ”Fängslande” och ”underhållande” är egentligen två egenskaper, men 
de hör nära samman. 9 har drag av narratio, medan 10–13 kan sägas ingå i argumen-
tatio. Boktipset avslutas med en sammanknytande conclusio i 15. I mitten av 11 be-
skrivs språket med hjälp av metaforen ”flyter lätt”. Bilden beskriver hur språket an-
vänds; något som är svårt att göra med ord på ett mer konkret plan. I slutet av 12 ses 
allitteration i kombination med antites i ”beklämmande och befriande”. En antites an-
vänds också i 13–14 ”road och oroad” som rimmar genom samma slutled. Antiteserna 
illustrerar här romanens bredd och komplexitet. Boktipsets stil betraktar jag som 
mellanstil, i och med ett rakt och enkelt språk, som i stort sett är felfritt vad gäller stav-
ning och grammatik. 

För att gå över till innehållet kan vi se att 1–2 inleder med att säga något om huvud-
karaktären Lee Fiora innan huvuddragen i intrigen beskrivs i 3–6. Här är det framför allt 
bakgrunden till hur Lee har hamnat på skolan som återberättas, medan själva handlingen 
avhandlas i två meningar, förmodligen för att inte förstöra läsupplevelsen. 7 går in på 
berättande, då romanens tid bestäms. Argumentationen tar sedan vid där propositio i 8, 
liksom 12 och 13, tar upp läsupplevelsen. Ur 12 och 13 läses att skribenten kan känna 
igen sig i huvudpersonen och förmodar att även andra (”man”) kan göra det. Upplevel-
sen har således mer att göra med insikter och förståelse för jaget än med ren underhåll-
ning, även om det ordet används i texten. 9 räknar upp tre teman som avhandlas i boken 
och har en sammanfattande funktion. I 11 framhålls språket även om det inte görs någon 
beskrivning av det.  
 

5.3 Retorisk analys av formen 
Jag har hittills vänt blicken utanför boktipstexterna och undersökt deras kontext för att 
därefter smalna av synfältet och titta närmare på ett enskilt boktips. Det har nu blivit 
dags att gå in på uppsatsens huvudsakliga frågor, där den första delen behandlar ana-
lysen av boktipsens form med avseende på disposition och stil. Inledningsvis tas dispo-
sitionens olika delar upp – som ordningsprincip och funktioner. 

5.3.1 Disposition 
Dispositionsprincipen i boktipsen betraktar jag genomgående som tematisk och funktio-
nell på så sätt att en uppgift eller aspekt behandlas för sig, för att följas av nästa utan 
inbördes rangordning. Exordium och conclusio avviker delvis från detta genom att en 
mer generell prägel och fungerar sammanfattande för hela texten. 

Exordium 
Exordium förekommer relativt frekvent som inledning av boktipsen. Då texterna i stäl-
let börjar med narratio direkt, är det möjligt att lokalisera exordium utanför texten; på 
webbplatsen, vid sidan av och innan läsaren klickar sig vidare till själva boktipstexten. I 
dessa delar skapas och slås då intresset och sammanhanget fast. Även när exordium 
förkommer i texten kan den omslutande texten ses som en kompletterande del med 
ovanstående funktioner. Innehållet i sammanhanget runt texterna har jag redan beskrivit 
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i 5.1 Den retoriska situationen, men det kan sammanfattas med att de informerar om att 
skribenten ska tipsa om en intressant bok vilket förtydligas mer eller mindre. 

Den exordium som förekommer i boktipstexterna kan innehålla något starkt positivt 
om det omtalade verket som motiverar läsaren att fortsätta genom texten. Så görs i föl-
jande exempel: 
 

Den här boken är en av världslitteraturens moderna klassiker och räknas som ett av de 
främsta afrikanska verken genom tiderna. (8) 

 
Exordium kan också rikta sig till en viss grupp, som här då de som följer en viss tv-serie 
direkt fångas upp i en inledande fråga till läsaren. Övriga läsare får en förklaring till vad 
tv-tittaren redan vet i den efterföljande meningen. 
 

Har du sett TV-serien Dexter? 
Då vet du att huvudpersonen, Dexter Morgan, arbetar för Miami-polisen på dagarna och 
begår bestialiska mord på fritiden. Här är boken som ligger till grund för TV-serien! (5) 

 
En skribent på Trosa bibliotek framhåller i ett exordium att en roman utspelar sig i 
Trosa. Avsändaren till konstaterandet ger då miljön en större vikt än vad som framgår 
för läsare från övriga landet. 

En retorisk fråga (interrogatio), som delvis besvaras av skribenten i den efter-
följande texten är en vanlig inledning – även den med en intresseskapande funktion. 
 

Vad händer egentligen på en liten karg ö på Bohuskusten ett dallrande sommardygn? (4) 
 
Exordium kan också innehålla information om en serie och sätter på så sätt den enskilda 
boken i ett sammanhang innan den avhandlas.  

 
Första delen av fyra om några svenska familjer som emigrerade från Småland till Amerika 
under mitten av 1800 talet. (95) 

 
Ytterligare ett sätt att inleda är någon form av sammandrag av vad som skall komma, 
eventuellt baserat på verkets teman. Det förekommer också att skribenterna här placerar 
ett citat av författaren. De sistnämnda yttringarna har mer av en informerande prägel, 
som visserligen kan skapa intresse, men i första hand lägger en grund för den fortsatta 
framställningen. 

Exordium i boktipsen består således, då den förekommer, av något positivt om ver-
ket, tilltal till en viss målgrupp, interrogatio, information om en serie, sammandrag eller 
citat. Alla dessa varianter har funktionen att skapa intresse och sammanhang för läsaren 
på olika sätt. 

Narratio 
Till narratio har jag räknat beskrivande bakgrunder i texterna som inte har funktion av 
inledning eller sammanfattning. Narratio är den mest framträdande delen i boktipsen – i 
flera fall helt dominerande i texten. Bakgrunden som beskrivs är framför allt bokens 
intrig, karaktärer och miljö. Det förekommer även presentationer av författaren, vilket 
jag räknar hit, liksom aktuella kopplingar till litteraturpriser och samhällsskeenden. 
Informationen som läggs fram är sådan som underlättar för läsaren att ta till sig argu-
mentationen, men har också ett värde i sig då läsaren själv får möjlighet att göra en be-
dömning av om till exempel romanens intrig verkar intressant. Jag kan således se fog 
för att narratio just i boktipsen har fått en så framträdande roll. 

Något exempel på narratio kommer inte att återges här eftersom de är av likartad 
uppbyggnad och relativt långa. Läsaren hänvisas i stället till ovanstående 5.2 Ett 
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exempel på analys. Det exemplifierande boktipset innehåller dock inte någon avslutande 
narratio, varför jag ska ta upp det mer utförligt här. Det är nämligen inte ovanligt att 
narration återkommer i slutet av texten, efter slutklämmen (conclusio); det kan röra sig 
om information om författaren, om vederbörandes övriga verk eller om andra liknande 
titlar. 
 

Hosseini Khaled har även skrivit boken Flyga drake som har blivit succé världen över och 
Tusen strålande solar kommer säkert att hitta vägen till minst lika många läsare. (48) 

 
Ovanstående citat är exempel på sådana avslutande narratio. I regel består den av sido-
information som inte riktigt hör till boktipset eller kommer att påverka dess huvudtanke, 
men som skribenten tror att läsaren ändå kan vara intresserad av. 

Propositio och argumentatio 
En explicit propositio förekommer oftast, men inte alltid, i texterna. Som jag visade i 
avsnittet 5.1 Den retoriska situationen kan en slags propositio framföras uttryckligen i 
den föregående presentationen av boktipsen såsom ”en webbplats där de ger tips på 
intressanta böcker” (Biblioteken i Kungsbacka 2008). Även rubriken ”Boktips” inbe-
griper en underliggande tes som skulle kunna utläsas som: Det här är en intressant bok! 
eller Läs den här boken! En önskan att föra fram det här budskapet skulle kunna sägas 
vara inbyggd i genren. Genom att ge rubriken en funktion som tes kompletteras boktips, 
som i annat fall skulle framstå som ofullständiga med retoriska mått; om vi vill övertyga 
en person om något, bör det någonstans framgå vad det är vi vill. Även när, som i de 
flesta fall, en mer explicit tes uttrycks i texten, finns den underliggande tesen som 
nämnts ovan med i bakgrunden och varieras eller utvecklas i boktipstexten. 

En uttrycklig propositio kan stödjas ytterligare av argumentationen. Jag har i vissa 
fall haft svårt att särskilja argumenten från proposition, men genom att se på hela texten 
har i regel en huvudtes kunnat plockas ut. Vilken som är den viktigaste tesen anser jag 
dock inte har någon central betydelse, eftersom de bakomliggande teserna som anförts 
ovan troligtvis är av större vikt. 

Argumentatio kan vara inbäddad i en beskrivande mening, som nedan, där stäm-
ningen återges med ett metaforrikt språk. Värderingen är inte uttrycklig, men ”hjärte-
värmare” uppfattas förmodligen ändå som en positiv sådan av läsare med liknande för-
förståelse som skribenten. Även ”styrka” har i sammanhanget positiva konnotationer. 
 

Boken är sorglig och melankolisk men också en hjärtevärmare med många watts styrka, 
som de flesta av Tunströms böcker. (10) 

 
Att sammanhang och förförståelse krävs för att utläsa värderingen är något som åter-
kommer i boktipsen. Flera sådana inslag syns i följande citat. Metaforen ”gast-
kramande” är tydligt positiv då den kopplas till genren deckare och likaså är ”överras-
kande vändningar” ett argument för en god roman inom just den här genren. 
 

Det här är en gastkramande deckare, full av överraskande vändningar som det är svårt att 
släppa förrän man läst ut den. (64) 

 
Genom att argumentens vokabulär förstås positivt av en viss grupp med ett visst läs-
intresse riktas texten med ett mått av automatik mot en viss målgrupp. Deckarläsaren 
kan förmodas uppskatta det gastkramande och väljer kanske att följa uppmaningen att 
läsa ovanstående bok, medan någon som inte ser det som positivt förmodligen avstår. 

I nedanstående syns en tydligt uttalad, men i lägre grad definierad propositio i det 
att novellsamlingen sägs vara ”bra”. För det argumenteras att historierna är 



 34 

”välskrivna”. En läsare som letar efter en viss typ av läsning får således söka i narration 
för att få någon ledtråd till valet. 
 

En mycket bra novellsamling med nio olika historier som alla är mycket välskrivna. (31) 
 
Nedan är proposition i stället ”en viktig bok” som stärks av en direkt argumentation 
med hjälp av innehållet i boken. 

 
Samtidigt är det en viktig bok. Här är en kvinna som naket berättar sin historia om att 
leva i ett nedbrytande förhållande där rädsla, skräck och misshandel är vardag. (93) 

 
Refutatio används i följande boktips då romanen jämförs med en roman författad av en 
Nobelprisvinnare. Kanske är det dock inte meningen att det ska uppfattas som så illa att 
inte höra till världens allra bästa, som ju Nobelpristagarna torde vara. Något utanför 
sammanhanget, men ändå av intresse, är att lägga märke till avslutningen som har en 
tydlig årstidsprägel vilken gör att texten kan upplevas som malplacerad resten av året. 
 

Romanen är inget mästerverk i Nobelprisklass, men en utsökt, trevlig och underhållande 
mys-pys bok som lätt kan njutas tillsammans med glögg, lussekatter eller något annat gott. 
(36) 

 
Nedanstående refutatio är något mer negativ, vilket gör att citatet sticker ut som boktips 
sett. Eftersom meningen återfinns i exordium färgar tvehågsenheten hela läsningen av 
boktipset. 
 

Ingen stor litterär upplevelse men boken har ändå ingredienser som gör att den fyller en 
viktig litterär uppgift. (53) 
 

Proposition och argumentationen kan sammanfattningsvis både vara explicit och impli-
cit. De implicita värderingarna kan förmodas ha olika verkan på olika målgrupper, som 
med sina skilda förförståelser uppfattar betydelsen av dem på olika sätt. Det är inte all-
tid så att proposition följs av en tydliggörande argumentation, vilket leder till att läsaren 
får lita på skribentens ord. Företrädesvis används argument som bygger på pathos 
genom att de berör läsupplevelsen, men också sådana som bygger på logos när argu-
menten talar för att läsaren kan lära sig något, eller innehåller försök till en mer saklig 
värdering av verket. Innehållet i argumentatio kommer att tas upp vidare i avsnitt 5.4 
Boktipsens innehåll eller topiker. 

Conclusio 
Conclusio saknas framför allt i de texter som endast innehåller narratio, någon form av 
sammanfattning eller slutkläm är annars vanlig. Conclusio kan ge en konkret samman-
fattning av narratio eller propositio och argumentatio som i följande citat: 

 
Boken är läsvärd och lättläst. (84) 
 
En roman med ett annorlunda underdog perspektiv som ger en tankeställare om vad som 
egentligen är normalt. (74) 

 
I nedanstående exempel har i stället en målande bild plockats upp från romanen, vilket 
förmodligen kan verka inspirerande på läsaren. 
 

Jag följer henne gärna i spåren igen genom nudelkökens matos i skuggiga gränder. (34) 
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Det är också ett väl använt knep att avsluta texten med en knorr eller direkt uppmaning 
till läsning som i peroratio. 
 

Ett läsäventyr genom tid och rum! (11) 
 
I nedanstående innehåller conclusio både propositio och argumentatio. Det förekommer 
tämligen ofta att dessa delar slås ihop till en avslutning efter narratio. Conclusio blir då 
inte någon regelrätt sammanfattning, men fungerar på liknande sätt, eftersom den ändå 
knyter ihop säcken. Den sista satsen i meningen nedan, är dessutom formulerad som en 
uttrycksfull peroratio. 
 

Boken är spännande, ibland lite sorglig och den är definitivt värd att läsa! (98) 
 

Conclusio kan således innehålla en sammanfattning, en inspirerande bild ur romanen, en 
knorr eller uppmaning som i peroratio, eller slås samman med propositio och argumen-
tatio. 

Sammanfattande kommentarer 
Skribenterna följer på det stora hela den klassiska retoriska dispositionen. Som jag har 
visat ovan förekommer det att några element har valts bort, inte minst i de texter som 
enbart består av narratio, men majoriteten innehåller trots allt samtliga eller nästan 
samtliga delar. Enheterna disponeras dessutom i regel i en klassisk ordning. De enskilda 
funktionerna och placeringen av dem tycks ofta användas på ett medvetet sätt för att 
fungera pedagogiskt och inspirerande. Det relativt korta textutrymmet gör att flera delar 
många gånger kombineras ihop i allt-i-ett-meningar, innehållande till exempel beskri-
vande och argumenterande drag eller argumenterande och sammanfattande. 

5.3.2 Stil 
Olika stilgrepp kan användas för att ge läsaren en estetisk upplevelse som motiverar till 
att fortsätta läsa och behålla uppmärksamheten på texten. En andra funktion är att för-
tydliga resonemang genom bilder och exempel. Slutligen kan skribenten genom stilen 
rikta sig till olika grupper av läsare och försöka skapa samhörighet med dem (Karlberg 
& Mral 1998, s. 46). Det sistnämnda kan till exempel ske i valet mellan mellanstil och 
lågstil i boktipsen. Mellanstil är vanligast förekommande i texterna. Till lågstilen räknar 
jag ett antal texter som vid läsningen närmast framstår som fragmentariska; styckeupp-
ställning och resonemang har där en viss talspråklig prägel av tvekanden och resone-
mang som inte fullföljs eller avslutas. Citatet nedan, som får exemplifiera dessa, utgör 
ett boktips i sin helhet: 
 

Detta är en gripande berättelse om en oförsonlig tid, osannolik vänskap och en kärlek större 
än livet själv. 
Det handlar två kvinnor med olika syn på kärlek och familj, dom är bortgifta med samma 
man …Ödet, krig och förlust har fört dem samman. 
Samtidigt som de lär sig hantera våldet omkring dem så kommer de allt närmare varandra 
och detta kommer att så småningom påverka även den kommande generationens liv. (89) 

 
Till saken hör också att en del rena korrekturfel förekommer i texterna, även i sådana 
som i övrigt är skrivna i mellanstil. Det kan tyda på att de har skrivits direkt i stunden 
och utan hjälp av program för stavningskontroll. Stavfel och andra korrekturfel kan ob-
serveras i några av de exemplifierande citaten i denna uppsats. Jag har dock avstått från 
att markera dem speciellt. 
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Jag har inte sett några exempel på högstil, mer än att det vid sidan av den huvud-
sakliga stilen förekommer stilbrott i form av något mer avancerade ordval, som skiljer 
ut sig från den i övrigt mer vardagligt präglade vokabulären. Det förekommer även att 
slanguttryck används i texter som annars är skrivna i mellanstil. Dessa stilbrott kan an-
vändas som spänningsskapare i texterna. Några exempel där ordval bryter av mot den 
övriga texten följer här (kursiverade av mig): 
 

Föräldrarna till dess elever måste tjäna en hel del för att ha råd att låta sina telningar 
studera där. (68) 
 
[…] Augusts och Harriets best of […] (94) 
 
[…] en ny, modern, anonym upplevelsekoncern, typ amazon.com för Norden. (14) 

 
Du som är bibliofil kommer också att få ditt lystmäte, för ett av Edwards intressen, förutom 
bl.a. filosofi och lyrik, är nämligen bibliografi. (45) 

 
De ord som används på det här sättet kan hänföras till ett antal kategorier: gammal-
modiga – både mer högtravande skriftformer och äldre slang, ord på engelska, modern 
slang, specialtermer och ord som tycks hämtade ur romankaraktärernas mun – ”den vite 
mannen” (8). I vissa fall förklaras ord som skribenten inte tror att alla läsare känner till. 
Termerna får därigenom inte den exkluderande verkan som annars riskeras. 
 

USA:s såkallade baksida är ingen vacker syn, vars invånare brukar betecknas som "white 
trash" - det fattiga USA helt enkelt. (62) 

 
Tre punkter i följd (…) verkar i boktipsen användas för att göra läsaren nyfiken på fort-
sättningen, som i nedanstående mening, som avslutar en beskrivning av intrigen. Vad 
som händer vidare i boken måste läsaren ta reda på själv, vilket kan skapa motivation 
till att läsa boken. 
 

Då får Maya rycka in… (73) 
 
De tre punkterna används också i mer talspråkligt präglade texter och tycks då fylla 
funktionen av utfyllnad och tvekande paus; liknande flödet i muntligt tal. I skrift kan 
intrycket snarast bli halvfärdigt – som att ett moment i tankegången har hoppats över. 
Det är dock möjligt att det är ett medvetet grepp av skribenten, som syftar till att bryta 
den striktare skriftliga meningsuppbyggnaden. 

 
Varje vecka så berättar en okänd kvinna om sina vänninors liv i dagens Saudarabien, de är 
sammanlänkade genom sin starka vänskap, trots att de är ganska olika … på skiftande sätt 
drabbas de av det Saudiska samhällets orättvisor…Rajaa är tandläkarestuderande från 
Saudarabien. (81) 

 
En längre uppräkning av ord är ett grepp som ibland tycks användas för att sammanfatta 
romanens olika aspekter på ett par rader. 
 

Här finns allt; det glamorösa livet i den svällande IT- och mediebubblan: fringisarna, 
guldkorten, klockorna, inneställena, partyn, modet och det hetsiga tempot. (14) 
 

Jag har hittills talat om stilen i termer av stilnivå och ordval. Jag har funnit stilen vara 
mellanstil eller lågstil, något som ibland bryts genom ord från en annan stilnivå. Två 
stilistiska knep som jag inte har funnit någon annan hemvist för har också avhandlats. I 
de följande avsnitten, Troper och Ornament, går jag igenom hur några klassiska stil-
grepp används i boktipstexterna. 
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Troper 
Troper ger skribenten möjlighet att utrycka något mer än vad enbart orden i sig förmår. 
Därmed har de en viktig roll i kommunikationen utöver de rent estetiska kvaliteterna. 
(Karlberg & Mral 1998, 46f) 

Citatet nedan innehåller försök till ett allmängiltigt påstående eller sentens om värl-
den. De antyder i det här sammanhanget funderingar som läsningen har gett upphov till 
och ger ledtrådar om vad läsaren kan lära sig av verket. 

 
Trots livets märkliga och ibland hemska tillfälligheter finns det hopp - kanske är det ändå 
så att kärleken är störst av allt? (72) 

 
Interrogatio är ett vanligt sätt att väcka nyfikenhet och sätta igång tankeverksamheten 
hos läsaren. I det nedanstående citatet ges svaret inte i boktipset – läsaren lockas i stället 
att gå till det omtalade verket, för att ta reda på hur det egentligen förhöll sig med ex-
empelvis karaktären Alex. 
 

Hon inser att hon måste börja leta efter sanningen om Alex, vem var han egentligen och 
varför blev han mördad? (67) 

 
Interrogatio kan också vara frågor som läsningen av verket lämnar kvar hos läsaren 
även efter att den har avslutats. De är då i regel mer allmängiltiga frågeställningar om 
samhället och om livet. 
 

Det är svårt att läsa Boven i mitt drama. Man undrar hur kan hon släppa sin barn? Hur kan 
hon låta mannen köra med henne? Varför stannar hon efter en misshandel där hon nästan 
blir dödad? (93) 

 
Eftersom det är texter som omtalas är förekomsten av citat ifrån dessa vanliga i boktips-
texterna. Skribenterna tycks i följande fall ha upplevt att citat, som har sitt upphov i för-
fattaren, säger mer än vad de själva förmår uttrycka om verken. Det första är den del av 
exordium och det följande en del av conclusio. 

 
"Inget är som att känna det levande livets andedräkt". 
Ovan ett citat ur boken som kan överföras till boken som helhet […] (91)  
 
På baksidan beskrev Åsa Nelvin boken som att Det handlar om hur det är när man inte 
längre står ut med att vara den man blev. (9) 

 
Även förekomsten av allusioner kan ha att göra med sammanhanget; då skribenterna 
skriver om litteratur förmodar jag att det faller sig naturligt att hänvisa till andra verk 
inom det litterära fältet. Andra medier och företeelser plockas också upp när det har 
ansetts relevant, inte sällan handlar det då om filmatiseringar av verket. Nedan ses en 
jämförelse med ett annat verk, som, för den läsare som känner till detta, kan bidra med 
ledtrådar till det i boktipset omtalade verket. 

 
En svensk läsare kan inte undvika en jämförelse med Jonas Hassen Khemiris bok Ett öga 
rött. (55) 
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Allusioner till tidigare böcker i en romanserie riktar sig tydligt till dem som har följt och 
läst delar av den sedan tidigare. Det skapar ett mer personligt förhållande mellan skri-
benten och dessa läsare, men riskerar i och med det också att utestänga andra. 
 

Polisstationen i Strömstad är sig inte lik längre! 
De gamla välkända uvarna har gått i pension, men kommissarie Kronborg är nu chef och 
hans sambo Pernilla Bitén basar över styrkorna på fältet. (77) 

 
Metaforer kryddar språket och hjälper skribenten att beskriva sådant som är svårgrip-
bart. Genom att använda ett metaforiskt språk kan något så abstrakt som stämningen 
beskrivas på ett sätt som når läsaren (Hellspong 1997, s. 141). Eftersom stämningen 
talar till känslorna har det en viss betydelse att läsaren erfar samma känsla genom for-
muleringen. Följande citat kan ha den funktionen. 
 

Vanmakten sipprar mellan raderna. (9) 
 
Metaforer förekommer även i andra typer av beskrivningar, såsom i följande citat där 
intrigen tas upp. 
 

[…] hon blir en platt dörrmatta som lyder husses minsta vink. (94) 
 
Även liknelser har funktionen att ge läsaren en bild som kan förklara något abstrakt – 
nedanstående liknelse beskriver stämningen: 
 

[…] i den här berättelsen, som är lika laddad som ett åskväder. (4) 
 
Följande liknelse står för romanens helhet, men får inte någon tydligt markerad för-
klaring i boktipset eftersom inte båten och brädan kopplas samman. I det här fallet leder 
möjligen liknelsen snarare till förvirring än klargörande.  

 
Temat för Torgny Lindgrens senaste roman är som båten som skildras på ett par sidor. Det 
är en roman om avfolkningen, om en bygd av vars befolkning det inte finns mycket mer 
kvar än en murken bräda som vilar mot en starrgrästuva. (96) 

 
En av de mer självständiga liknelserna fungerar som en conclusio i ett boktips. 
 

Den svarta boken är svart som i svart jord, lager på lager av förmultnad och omformad 
materia. (40) 

 
Andra troper som förekommer, men mer sällan, är besjälning, exemplum och meto-
nymi. Jag har ovan visat på några kopplingar ut från texten som citat och allusioner, 
bildliga medel som metaforer och liknelser, samt de reflekterande maneren sentenser 
och interrogatio. De mer undergrävande teknikerna ironi och allegori, för att ta två 
exempel, har jag dock inte sett användas. Risken med de sistnämnda är att den bakom-
liggande innebörden i dem inte når fram till läsaren, speciellt då mottagarna och deras 
förförståelser är anonyma för skribenten. Att avstå från dem kan därför vara ett med-
vetet val för att nå fram till fler läsare. 

Ornament  
Ornament tycks användas i lägre grad än troper. De har mer av en estetisk funktion och 
bidrar i lägre grad till läsarens förståelse. Rytmen kan dock användas för att förstärka 
innehållet i texten – en tillämpning som jag också har sett i boktipsen. De estetiska 
aspekterna har också en funktion i sig, då nöjet i läsningen motiverar läsaren att stanna 
kvar och läsa vidare. 



 39 

Det vanligast förekommande ornamentet är ellipsen. En ellipsartad mening kan som 
här inleda i ett exordium. I det här fallet har den karaktären av en utrymmesbesparande 
sammanfattning eller rubrik. 
 

Spännande science fiction-thriller. (73) 
 
Ellipser används även inne i texten då de många gånger, som här, förstärker intrycket av 
att något plötsligt inträffar i intrigen. 
 

Allting förändrades. (83) 
 
Allitteration används relativt sällan i texterna, men kan ge dem spänning och liv. De 
syns i uttryck som ”utslängda och utblottade” (80), ”kärvt och kärnfullt språk” (4), 
”underbart underfundigt språk” (96) och ”frodig, fräck” (31). Anaforer har liknande 
uppbyggnad och funktion, men används mer sällan: 
 

[…] personer med starka och udda personligheter; personer som helar, personer från förr 
[…] (28) 

 
Mer vanligt förekommande är antiteser som i ”flickornas yttre och inre resa” (71) och 
”Glädje och sorg, lycka och olycka skiftar i de agerandes liv.” (78) Pleonasmer syns i 
uttryck som ”tvång och förtryck” (99) samt i ”rakt och enkelt språk” (71) som varieras 
genom ”klart och enkelt” (16). Pleonasmerna är i regel sådana som är väl inarbetade i 
vårt språkbruk och många gånger kommer närmast automatiskt, men de kan bidra till att 
förstärka vissa uttryck. 

Sammanfattande kommentarer 
Stilen som används i boktipsen är i de flesta fall mellanstil, men ibland även lågstil. 
Skribenterna riktar sig därmed mot en allmänhet som inte nödvändigtvis är akademiskt 
utbildad eller förstår ett avancerat språkbruk med ämnesspecifika termer. Det enklare 
språket betyder dock inte att texten görs torr och tråkig. Det förekommer en hel del 
formuleringar som tyder på en känsla för språk som bland annat visar sig genom använ-
dandet av troper och ornament. I och med att man utnyttjar dessa möjligheter, väcks 
möjligen inspirationen även hos läsaren till att närma sig språket genom att läsa. En del 
språk- och korrekturfel bidrar dock stundtals till ett något slarvigt intryck som skulle 
kunna motverka språkglädjen. 
 

5.4 Boktipsens innehåll eller topiker 
Genom boktipsens form beskrivs hur skribenterna för fram sitt budskap, medan inne-
hållet eller topikerna står för vad som sägs. Jag har vid analysen sett att åtskilliga bok-
tips består till stor del av referat av böckernas handling, och att ett antal innehåller en-
bart det. De övriga kategorier som skribenterna berör, och som jag kommer att ta upp är 
värdering av karaktärs- och miljöskildring, berättande, språk och stil, genre och teman, 
underhållning, insikter, samt yttre sakförhållanden. 

Referat 
Den del av boktipset som består av referat beskriver intrigen, karaktärerna och miljön 
som handlingen är förlagd till. Som tidigare nämnts är det en genomgående tendens, 
som syns i nästan samtliga boktips, att lägga stor vikt vid intrigskildringen i en närmast 
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berättande form. I ett mindre antal av dem har skribenten till och med valt att enbart 
återge intrigen, som i sig får fungera som argument för att läsa boken. 

I viss mån kan värderingar förekomma inbyggda i referaten, men det handlar då om 
allmänna sådana, av karaktärernas handlande snarare än av verket. Det talas exempelvis 
om ”bisarrt sex” (14) och ”ett patetiskt sätt” att leka av sig (39). 

I ett fåtal boktips återges inte intrigen – ett av dem är ett seriealbum där varje berät-
telse i sig är mycket kort. I övriga fall har fokus i stället lagts på miljö- och karaktärs-
skildring eller på de estetiska kvaliteter som framhävs i argumentationen. Ett prov på 
referat återges i 5.2 Ett exempel på analys. 

Värdering av karaktärs- och miljöskildring 
I en mer värderande form än ovan kan en bedömning av karaktärsskildringen ingå i 
argumentationen, såsom i nedanstående citat: 
 

Läsaren lämnas inte med några självklara eller svartvita upplevelser i denna bok. Istället är 
karaktärerna skickligt och respektfullt tecknade. (32) 

 
Miljöskildringen återges ofta med målande beskrivningar som anknyter till det skön-
litterära, och sammanförs nedan med värderingar, som är mer eller mindre implicita. 

 
Det här är en bok som andas hav, tång och västkust när den är som bäst! (77) 
 
[…] den suggestiva miljöbeskrivningen - man kan nästan lukta och smaka Indien […] (71) 

 
Värderingar av miljö- och karaktärsskildring förekommer sammantaget i mindre om-
fattning än ren beskrivning av dem, liksom i övrigt argumentatio är mindre framträ-
dande än narratio. 

Berättande 
För att skribenten ska kunna beskriva och bedöma berättartekniken krävs att veder-
börande tar ett steg tillbaka och ställer någon form av analytiska frågor till verket. I det 
närmast nedanstående fallet beskrivs ett annorlunda grepp där läsaren placeras in i be-
rättelsen. Skribenten förstärker det intrycket genom att rikta sig till ett du. 

 
Redan på första sidan får man som läsare huvudrollen i detta äventyr. Du håller boken i din 
hand och ska läsa den, men ditt exemplar är defekt. (25) 

 
I andra texter kan berättandets tempo tas upp eller vem som berättar i verket och hur. 

 
Och i en inre monolog passerar ett äktenskap revy. (49) 

Språk och stil 
Språket tas ganska sällan upp i texterna, men kan då det görs beskrivas som författarens 
”eleganta slagfärdighet” (30), ”ett avskalat och effektivt språk” (19), ”vackert språk” 
(60) eller mer utförligt: 
 

Språket i boken tycker jag är halva nöjet […] (95) 
 
Bengt Ohlsson har ett underbart språk; lätt, otvunget och väldigt uttrycksfullt. (58) 

 
Genom att adjektiven som används för att beskriva språket skiftar, tillåts ett brett spekt-
rum av språkstilar att framträda. Exemplifieringar och mer ingående analyser är dock 
ovanliga. 
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Genre och teman 
Teman och genre omtalas explicit i flera fall i boktipstexterna, men förekommer framför 
allt i nyckelorden, som består av just viktiga teman och genrebeteckningar. Även om jag 
inte utreder nyckelorden närmare, ska jag säga något kort om de kategorier som jag kan 
utläsa bland dem: litterär genre, land eller tid som handlingen utspelar sig i, teman för 
handlingen av typen ”Familjerelationer” (80), ”Alkoholism” (56) eller ”Hämnd” (45), 
samt kategori av huvudkaraktärer såsom ”Män” (62). När teman tas upp i själva bok-
tipstexten fungerar de ofta sammanfattande för intrigen, vilket framgår ännu mer tydligt 
när de tas upp i conclusio som i det följande citatet.  

 
Tillsammans är man mindre ensam är en skör historia om utsatthet, rädsla och det obändiga 
tvånget och viljan att vara nära andra. (36) 

 
Nedanstående citat finner jag intressant eftersom skribenten så tydligt deklarerar sin 
läsning av verket i den inledande meningen, och för att förhållningssättet är tydligt 
tolkande. Vad som avses med historieskrivning framgår senare i texten och meningen 
upprepas igen mot slutet med en något annorlunda ordföljd.  
 

Jag läser Den svarta boken av Orhan Pamuk som en slags historieskrivning där 
huvudpersonen Galip söker efter sin försvunna fru Ruya. (40) 

Underhållning 
Ett mer personligt tilltal syns här nedan, där skribenten berättar om sin egen läsupple-
velse i jagform. Inledningsvis berörs språket, medan spänningen är belöningen när läsa-
ren tagit sig in i det. Citatet är dessutom ett exempel på refutatio. 
 

I början fick jag vänja mig vid det, inte svårlästa, men ändå något utmanande högtravande 
språket, som används för att skapa största möjliga autenticitet. När det är klart, njuter jag av 
den ständigt stegrande spänningen i handlingen. (45) 

 
Även i nedanstående är uttrycket personligt. I fokus är skribentens upplevelse och de 
starka känslorna läggs fram som positiva argument för den efterföljande rekommenda-
tionen. 
 

Jag både skrattade och grät när jag läste den här och det är verkligen inte ofta jag gör det 
när jag läser böcker. (68) 

 
Såväl i underhållningskomponenten som i de delar som är insiktsbetonande märks just 
en tendens att bli mer subjektiv och ta upp de egna känslorna och erfarenheterna. Dessa 
kategorier handlar ju också om vad som händer hos läsaren under läsningen. Det är 
dock inte alltid så att skribenten knyter an till sig själv – i stället kan vederbörande nöja 
sig med att konstatera att boken exempelvis är ”spännande”. 

Insikter 
Det är ofta inblickar och förståelse som tas upp när skribenten upplever sig ha lärt sig 
något genom läsningen – i flera fall för främmande traditioner och tankar. 

 
Utvandrarna ger en bra inblick i hur det svenska samhället fungerade under mitten av 1800 
talet och hur människor tänkte och resonerade kring världen. (95) 
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Nedan riktar sig skribenten tydligt till en läsare, som tillsammans med skribenten blir ett 
vi, okunnigt om livet – i det här fallet i Västindien. 
 

För oss som inte har detta för ögonen i vardagen är det en fascinerande inblick i en 
trasselhärva vi aldrig sett förut. (37) 

 
Lärdomar och insikter av mer personligt slag tas upp i nedanstående citat.  
 

Romanen Glöd kräver att vi inser något väsentligt om oss själva, om vår fåfänga och 
stolthet, om den lidelse och maktkamp som dömer oss att ge upp de människor som en 
gång verkligen berörde oss på djupet. (52) 

 
Skribenter kan i sammanhanget även beskriva hur de har gripits och berörts av läs-
ningen, och på så sätt fångats av något som stannar kvar i tankarna. 

Yttre sakförhållanden 
I nedanstående citat ges en fullödig beskrivning av författaren och hennes produktion. I 
en jämförelse alluderas till Bukowski och Miller. 
 

Lucía Extebarria har sedan 1997 då Kärlek, nyfikenhet, prozac och tvivel kom ut i Spanien 
etablerat sig som en av landets mest omtalade författare. Endast de två första av hennes 
många romaner finns översatta till svenska. I dessa två framstår hon som en ovanligt 
frispråkig chic lit-författare. Hon har jämförts med författare som Bukowski och Henry 
Miller. Det speciella i sammanhanget är att Lucía Extebarria är kvinna och feminist. (17) 

 
Liknande författarpresentationer förekommer vid fler tillfällen, men är i regel mer kort-
fattade. Ämnen som kan tas upp är tidigare produktion, anseende, litteraturpriser, samt 
författarens personliga förhållanden såsom nationalitet och uppväxtförhållanden. För-
fattarpresentationerna har ett pedagogiskt drag som, även om de kan bidra till bilden av 
verket, tycks syfta i ännu högre grad till att utbilda läsaren. 

Anspelningen på ett verks aktualitet verkar ha funktionen att väcka läsarens intresse 
och motivation till att läsa boken. Den kan påvisas genom att helt enkelt konstatera att 
verket eller ämnet är aktuellt utan närmare förklaring, och det är då upp till läsarens för-
förståelse att koppla handlingen till skeenden i omvärlden. Verket kan också kopplas 
samman med en bestämd händelse som läsaren kan förutsättas känna till. 
 

Det här är en vackert berättad historia som tar upp ett mycket aktuellt och intressant ämne. 
(2) 

 
Det här är en bok som verkligen behövs i USA efter den 11 september. (46) 

 
Skribenterna anknyter också böcker till filmatiseringar, litteraturpriser och andra former 
av uppmärksamhet kring verken. Fler yttre faktorer som tas upp är bokens fysiska stor-
lek och sidantal samt information om eventuell serie som boken ingår i. 

Nedanstående roman handlar om händelser kring skapandet av Bayeuxtapeten. 
Skribenten har valt att underlätta för läsaren genom att förklara vad det är och dessutom 
hänvisa vidare till en annan webbplats där läsaren kan lära sig mer. Därmed utnyttjas 
Internetmediets hypertextualitet på ett mer djupgående sätt än av övriga skribenter som 
enbart skriver ren text. 
 

Det är troligen Europas mest ryktbara textil, enligt Nationalencyklopedin. […] 
En av många webbsidor om Bayeuxtapeten: http://www.bayeuxtapestry.org.uk (88) 
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Sammanfattande kommentarer 
Jämfört med en akademisk epikanalys lyckas boktipsskribenterna, trots utrymmet, få 
med en hel del aspekter av de omtalade verken. Framställningen går dock sällan på dju-
pet, även om det förekommer, och saknar i regel mer analyserande och tolkande drag. 
Referat av intrig, karaktärer och miljö är, i linje med detta, den mest utbredda delen. 
Genom komponenterna underhållning och insikter möjliggörs en mer subjektiv position 
än vad en regelmässig epikanalys tillåter, vilket ger en extra dimension till texterna. 
Alla beskrivna element – referat, värdering av karaktärs- och miljöskildring, berättande, 
språk och stil, genre och teman, underhållning, insikter samt yttre sakförhållanden – 
förekommer i boktipsen, men sällan alla i samma text och i en del texter enbart ett fåtal 
av dem. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I denna uppsatsens sista del kommer jag att föra den huvudsakliga argumentationen, 
utifrån den dra slutsatser och förhoppningsvis knyta samman uppsatsens olika trådar. I 
den hermeneutiska spiralrörelsen sker en återgång till helheten utifrån de delanalyser 
som tidigare har redovisats. Jag har lagt upp kapitlet så att jag först diskuterar nyttan av 
att tillhandahålla boktips utifrån forskning om boklistor och skyltning. Därefter besvaras 
två av uppsatsens grundläggande frågeställningar – den första frågan besvaras i avsnittet 
om den retoriska analysen av formen och den andra genom det efterföljande avsnitt som 
ställer boktipsens innehåll i relation till läsarorienterad forskning om bokval. Jag fram-
håller därpå vikten av att skriva personligt och professionellt för att nå fram till läsaren, 
och besvarar den tredje frågeställningen i huvudsak i det avsnitt, där jag lägger fram 
förslag till rekommendationer för boktipsskrivandet. Avslutningsvis reflekterar jag 
kring studiens utförande och ger ett par förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Boklistor, skyltning, Boktips.net och effekterna av dem 
Boklistor och skyltning har redan tidigare i uppsatsen kopplats samman med boktips-
databasen då likheterna mellan metoderna är många; de är indirekta, presenterar en 
mindre del av beståndet för låntagare och bör baseras på någon form av aktivt urval. I 3. 
Tidigare forskning och litteratur visade jag på ett varierande stöd för boklistors effekti-
vitet som litteraturförmedlande metod. Medan bland annat Herbert Goldhors studie 
pekar på en ökad utlåning av titlar som presenteras på boklistor (1981, s. 15f), tyder 
Margaret Thomas Taylors studie möjligen på att boklistor som låntagarna själva är 
tvungna att plocka till sig – vilket kan motsvara att gå in på en webbplats – inte ökar 
utlåningen (se Baker 1986, s. 325f). 

Boktips på Internet med en liknande funktion som ovanstående boklistor tycks ändå 
ha en plats som en service till låntagarna. David Spiller fann att en majoritet av hans 
respondenter uttryckte en vilja att använda biblioteks boklistor om sådana fanns. Av de 
låntagare som redan hade tillgång till sådana var det dock få som faktiskt letade upp de 
inkluderade böckerna. En orsak var att de glömde listorna hemma när de besökte bibli-
oteket (Spiller 1980, s. 257–259). Boklistor tycks således vara något som önskades av 
låntagare, men som kräver någon form av uppmuntran för att de verkligen ska använda 
dem. Låntagarna behöver förmodligen göras medvetna om att listorna eller tipsen finns 
och därefter påminnas om det i samband med lånetillfället. Min genomgång av några 
biblioteks webbplatser tyder emellertid på att Boktips.net sällan har någon framträdande 
plats där. I framtiden är det troligt att boktipsen i högre grad kommer att anslutas till 
katalogposterna (Andersson 2008), vilket ger låntagarna ytterligare en väg att nå dem 
på. Det förutsätter dock att användaren redan har hittat till titeln, vilket gör att syftet att 
tipsa om böcker inte uppfylls. Framför allt anser jag att boktipsen skulle kunna ges en 
mer framträdande plats på webbplatserna, och dessutom informeras om i andra sam-
manhang – vid arrangemang och i bibliotekslokalen. Genom att påvisa att de finns vid 
en rad olika tillfällen, förmodar jag att såväl information om att tjänsten finns, som upp-
repade påminnelser, skulle slå igenom tydligare. 

Bland låntagarna på Grünerløkka bibliotek var det dessutom endast sex procent 
som över huvud taget besökte bibliotekets webbplats, trots att flera använde andra sidor 
på Internet för att hitta information om böcker. Varför de valde bort bibliotekets 
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webbplats och vilka de besökte i stället framgick inte av svaren i undersökningen 
(Sjånes & Stranger 2004). Att undersöka det närmare menar jag därför skulle kunna 
vara till hjälp, för att anpassa listor och webbplatser efter vad som faktiskt önskas och i 
andra sammanhang används av låntagarna. 

I och med att de presenterar en mer hanterlig mängd böcker för läsaren, kan boktip-
sen alltså spela en viktig roll, men de erfarna läsarna i Catherine Sheldrick Ross studie 
uppskattade inte när sådana tips enbart byggde på förmedlarens egna favoriter eller på 
vad om anses som ”bra böcker” (2006a, s. 209–214). Ross och Mary K. Chelton föreslår 
i stället att biblioteken ska underlätta för låntagarna genom att låta boklistor direkt 
bygga på de kategorier som läsare använder för att välja bok (2001, s. 54f). Vad forsk-
ningen säger om läsares önskemål har jag tagit upp i 3.2.1 Läsning och val av bok. Jag 
kommer att fördjupa det ytterligare lite senare i diskussionen, efter följande behandling 
av den retoriska formen. 

 

6.2 Den retoriska analysen av formen  
Boktipsen har i sin framställning drag av berättande, beskrivning och argumentation. 
Det innebär att deras funktion är komplex; att kraven på dem blir fler, men också att de 
fungerar i fler sammanhang. Som deras funktion och förmodligen syfte ser jag i huvud-
sak att informera om att en bok finns, berätta vad den handlar om och försöka inspirera 
läsaren till att läsa den. 

Inledningsvis i uppsatsen pekar jag på att läsningen visserligen tycks minska i 
Sverige, men att det trots allt sker i liten grad. En stor del av befolkningen är ändå lä-
sare; 82 procent hade läst minst en bok för nöjes skull under det senaste året 
(Kulturbarometern 2002 2003). Boktipsens läsare är i realiteten inte kända vare sig för 
uppsatsförfattaren eller för skribenterna. Skribenterna kan dock förmodas arbeta utifrån 
en bild av olika målgrupper, baserad på de låntagare som de möter på biblioteken. Skill-
naden mot Boktips.net är att det där i dag saknas dialog och återkoppling. Åse Kristine 
Tveit trycker på att en god förmedlare bör kunna bedöma textens komplexitet i förhål-
lande till läsarens kompetens för att kunna lägga sig på rätt nivå för sin publik (2004, s. 
23f). När publiken är anonym, som på Boktips.net, blir givetvis denna anpassning svå-
rare. Den mellanstil som används i boktipsen pekar på att skribenterna riktar sig mot en 
allmänhet, som inte nödvändigtvis är akademiskt utbildad och förstår ett avancerat 
språkbruk med ämnesspecifika termer. Stilnivån kan även ha att göra med skribenternas 
kunskaper, då det inte heller förutsätts att de är utbildade litteraturvetare. Skribenterna 
vänder sig förmodligen också både till läsare och till icke-läsare – grupper som skiljer 
sig åt en hel del. Den förstnämnda gruppen torde dock höra till de huvudsakliga adres-
saterna, eftersom det krävs en aktiv handling för att söka upp och läsa boktipsen, vilket 
förutsätter ett visst intresse. Därmed håller jag även för sannolikt att den redovisade 
forskningen om läsare är applicerbar på målgruppen. 

De lektörsomdömen som Cecilia Petterson har studerat behandlar, som tidigare 
nämnts, barnlitteratur, men är författade av och riktar sig till vuxna. BTJ-häftet som 
innehåller lektörsomdömena används inte sällan i bibliotekariernas urvalsarbete 
(Petterson 2007, s. 7f) och eftersom bibliotekspersonalen ofta läser dem är det tänkbart 
att dessa texter i någon mån har påverkat hur de själva skriver. Utrymmet för lektörs-
omdömena var 2006 120–150 ord (Petterson 2007, s. 42), medan boktipsen kan vara 
betydligt längre, även om medeltalet ligger inom det intervall som lektörsomdömena rör 
sig i. I och med att boktipsen inte har någon längdbegränsning finns i dem större 
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utrymme för den personliga kreativiteten, men en stor del av det utrymmet utnyttjas i 
stället för ett längre narratio med referat av verkets innehåll. Några skribenter använder 
dock platsen för att göra beskrivningarna mer målande eller för att ta in mer information 
om yttre sakförhållanden. Jag vill inte heller förringa referaten då de innebär en form av 
konsumentupplysning som förmodligen har större betydelse för låntagaren som läsare, 
än för de bibliotekarier som läser lektörsomdömena. De sistnämnda torde vara mer in-
tresserade av kvalitetsbedömningen, eftersom de inte behöver bli personligt intresserade 
av verken. 

Troper och ornament används i både boktipsen och lektörsomdömena, liksom en 
klassisk taldisposition. De citat som presenteras i Pettersons undersökning kan, precis 
som i denna uppsats, förmodas höra till de mer utmärkande i materialet och ger för-
modligen en mer intressant bild av texterna än en läsning av hela materialet skulle ge. 
Eftersom jag har haft tillgång till ett större material vad gäller boktipsen riskeras därför 
en viss skevhet i den föreliggande jämförelsen. 

Jag har tidigare visat på en del språkliga skavanker i boktipstexterna såsom stavfel 
och brister i meningsuppbyggnaden. Några missar här och där betraktar jag som natur-
liga inslag i texter – inte minst då skribenterna inte förutsätts ha någon större tidigare 
vana av att skriva, men om felen blir alltför frekventa riskerar de att störa läsningen och 
därmed kommunikationen mellan skribent och läsare. Det slarv som indikeras kan även 
ge ett intryck av ointresse och brist på engagemang för såväl boktipsskrivandet, som 
läsaren och det omskrivna verket. I liten omfattning kan språkliga fel ses som en detalj-
fråga, men då de bildar ett mönster finner jag dem värda att beakta. I de fall som me-
ningsbyggnaden och framläggandet av resonemangen dessutom leder till att det uppstår 
svårigheter att förstå vad skribenten menar, uppfattar jag problemet som större. 

I flera litteraturrecensioner från 1900-talets dagspress finner John Chr. Jørgensen 
att en viktig princip är överdriften och ironin, liksom beskrivningar av verk genom 
övergripande metaforer (1996, s. 26–30). De här undergrävande principerna saknades 
nästan helt i de undersökta boktipsen, som vanligtvis är mer rakt på sak. De liknar då i 
högre grad den genomsnittliga litteraturrecension vars huvuddelar var referat och argu-
mentation om verkets företräden och nackdelar, och vilkens bruksfunktion stod i cent-
rum (ibid., s. 31f). Det kan tänkas att skribenterna aktivt har undvikit de undergrävande 
stildragen till förmån för tydlighet för en större del av befolkningen. 

Jørgensen ser att recensenter med lägre ethos har större behov av förnuftsargument 
(1996, s. 31f), men det tycks inte gå igen i boktipsen där pathosargumenten dominerar. 
Kanske ska man se det som att skribenterna har högt anseende på litteraturområdet, men 
jag betraktar det som troligare att det pekar på en retorisk brist. Övervikten av narratio 
på bekostnad av den egna argumentationen, som syns i boktipsen, är speciellt intressant 
då jag menar att den kan bero på rädsla för att uttrycka en åsikt och bli personlig. En 
sådan möjlighet stärks av de tankar som framfördes av bibliotekspersonal i utvärde-
ringen efter skrivarkurserna (Henriksson & Hellström 2007). Jag kommer att åter-
komma till det personliga i skrivandet lite längre fram. 

När det gäller boktips på Internet är behovet större att fatta sig kort; för att hålla 
kvar läsarens uppmärksamhet ända till slutet av texten i stället för att söka sig vidare 
(Tveit 2004, s. 125f). Internetmediet innebär dock inte bara begränsningar, utan också 
unika möjligheter i skrivandet. På Litteratursiden.dk utnyttjas mediets hypertextuella 
potentialer i nyhetsnotiserna genom att de länkar vidare till artiklar om ämnet hos andra 
producenter. Boktipsskribenterna visade sig dock utnyttja hypertextualiteten i mycket 
liten grad. Genom att länka till andra webbplatser menar jag att man i högre grad skulle 
utnyttja den enorma mängd information om litteratur som redan finns på Internet. De 
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framtida ambitionerna för Boktips.net, genom projektet ”Öppna bibliotek” som syftar 
till ökat nationellt samarbete kring publikation av material angående böckerna 
(Andersson 2008), skulle kunna vara ett led i en utveckling av medieutnyttjandet. Till 
Internets möjligheter hör också de förutsättningar för olika former av kommunikation 
och användarinteraktion som bland annat ligger inom Bibliotek 2.0-konceptet. I och 
med ”Öppna bibliotek” kommer sådana funktioner att byggas in i systemet (ibid.), vil-
ket också skulle kunna bidra till att öka användarnas intresse för webbplatserna. Den 
respons från låntagarna som kan bli ett resultat, anser jag, även skulle kunna utnyttjas av 
bibliotekspersonalen för att öka kunskaperna om målgruppen och om hur boktipsen tas 
emot. Genom att erbjuda någon form av kommentarsfunktion, ges också tillfälle att be-
möta boktipsens innehåll för läsare som inte håller med om skribentens slutsatser eller 
tycker att något fattas. 

Den första av uppsatsens två inledande frågeställningar löd: Vilka retoriska medel 
använder bibliotekspersonal för att rekommendera böcker i databasen? Som jag här har 
visat använder sig skribenterna generellt av en genomtänkt disposition som byggs upp 
tematiskt och funktionellt, och vanligen har en klassisk ordningsföljd genom delarna 
exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio. Narratio visade sig domi-
nera i hög grad, framför allt på bekostnad av argumentatio. Stilen är i allmänhet en 
mellanstil som i vissa fall övergår i lågstil när slarvfel blir frekventa eller då text och 
resonemang inte riktigt hänger samman för att de saknar vissa mellanled. Flera skri-
benter använder stilgrepp, som troper och ornament, som gör resonemangen tydligare 
och mer begripliga och ger dem en estetisk kvalitet som kan locka till fortsatt läsning. 
Det menar jag sammantaget tyder på ett kreativt förhållande till skrivandet. 
 

6.3 Vad den läsarorienterade forskningen kan bidra med 
I 3. Tidigare forskning och litteratur tecknas en stark trend att se på litteratur genom 
läsarens upplevelser. Studier av litteraturförmedling pekar på att den här trenden har 
kommit att påverka även det området. Sammantaget påvisar resultaten från de läsar-
orienterade studierna ett antal kriterier som läsare anser vara betydelsefulla vid valet av 
bok. 

Ross och Chelton visar att läsare väljer bok, i första hand efter de läsupplevelser de 
önskar nå, och därför vill ha information om inneboende värderingar i texten, svårig-
hetsgrad och typ av språk. Bedömningen av det sistnämnda visade sig vara individuell 
(Ross & Chelton 2001, s. 52–54), vilket jag menar tyder på att läsaren behöver en be-
skrivning av språket, och inte enbart en bedömning, för att avgöra om språkbehand-
lingen stämmer överens med den egna smaken. Ämne, handling, huvudkaraktärer och 
miljö, som läsare också tog med i bedömningen, kan vara en del av referatet (ibid., s. 
52–54), men en enkel beskrivning av dem säger inte nödvändigtvis något om upplevel-
sen. Jag hävdar att skribenterna skulle vinna på att ha de här behoven i åtanke, för att 
fokusera på det som eventuella läsare faktiskt är intresserade av att veta, såsom man till 
exempel har gjort i arbetet med whichbook.net (Van Riel 2003, s. 138–142). 

I boktipsen kunde jag se att flera av de kriterier som läsare använder i bokvalet be-
rörs. Referat av intrig, karaktärer och miljö är dock den vanligast förekommande delen. 
Genom komponenterna underhållning och insikter ger skribenten en bild av sin egen 
upplevelse av texten. Läsupplevelsen är till stor del individuell, men i skribentens egen 
upplevelse ser jag en möjlighet att ge läsaren en ledtråd, om den framställs som just 
skribentens personliga upplevelse av läsningen. Svårighetsgraden och textens inbyggda 
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värderingar berörs sällan, och språk och stil i liten utsträckning. De forskningsrön som 
betonar läsarens upplevelse stödjer boktipsskribenterna i att de sällan skriver i termer av 
kvalitet, men den relativa avsaknaden av argument för den underliggande värdering av 
verken, som ändå förekommer, står delvis i motsättning till detta synsätt. Om låntagarna 
själva hade möjlighet att bedöma argumenten utifrån sina egna preferenser, förmodar 
jag att boktipsens nytta skulle bli större för läsare inom fler smakriktningar. Att många 
skribenter berör sin läsupplevelse skulle kunna bero på influenser från den läsaroriente-
rade forskningen, men att mönstret ändå inte har fått något alltigenom tydligt genomslag 
kan ha att göra med att den ännu inte är tillräckligt känd. Det förslag som jag sedermera 
kommer att lägga fram skulle kunna vara en väg att åtgärda det. 

Den andra av de frågor som jag ställde inledningsvis i uppsatsen var: Vilka olika 
innehållsliga komponenter är boktipsen uppbyggda av? Jag har utifrån texterna, med 
hjälp av några tidigare studier och teorier, funnit att boktipsen innehåller delarna referat, 
värdering av karaktärs- och miljöskildring, berättande, språk och stil, genre och teman, 
underhållning, insikter samt yttre sakförhållanden. Därmed täcks en bredd av aspekter 
av verkens innehåll och form, men samtliga komponenter används inte i varje enskild 
text och referatet har många gånger en tydlig dominans. Analyserande och tolkande 
drag kring aspekterna är sällsynta och fokus ligger i stället på enklare beskrivning och 
bedömning. 

 

6.4 Att skriva personligt och professionellt 
Jag har tidigare visat att en del slarv- och korrekturfel stundtals bidrar till ett lite vårds-
löst intryck i en del boktips. Skribenterna visade sig dessutom i relativt liten utsträck-
ning använda analys, tolkning och argumentation i texterna. Spiller föreslår att den låga 
inverkan som boklistor har haft i flera studier, kunde ha att göra med att de inte var pro-
fessionellt producerade och menar att de skulle få bättre effekt om de i högre grad 
präglades av kvalitet (1980, s. 259f). Bibliotekarier, som förmodligen är den huvudsak-
liga delen av skribenterna, strävar som yrkeskår efter att uppfattas som just professio-
nell. En aspekt av professionaliteten kan vara att uttrycka sig om litteratur och våga stå 
för sina åsikter på det området. I boktipsen ser jag en fantastisk möjlighet att visa upp 
yrkesgruppens kunskaper och brinnande intresse för litteratur för allmänheten, förstärkt 
av den unika kännedom om den läsande publiken som bibliotekarier kan förmodas ha. 
En annan aspekt av professionaliteten är att dessutom uttrycka sig genomtänkt och väl 
såsom jag har diskuterat i samband med den retoriska analysen av stilen. 

Tveit påpekar att det i ett boktips finns mindre utrymme för analys än i en recen-
sion, men desto större möjlighet till att uttrycka mer subjektiva synpunkter (2004, s. 
122f). Däri finns en chans att uppmuntra till läsglädje. Läsarna i Ross studie uttryckte 
också speciellt att de uppskattade de enskilda bibliotekarier som genom sin passion för 
läsning hade påverkat dem starkt i deras liv (1991, s. 513). På de skrivarkurser som 
bibliotekspersonalen erbjöds visade sig många deltagare till en början tveksamma till att 
framhålla sin egen smak i boktipsen. Kurserna fokuserade därför i stor utsträckning på 
att våga uttrycka sig och vara personlig, vilket tycktes ge resultat då utvärderingen efter 
kurserna visade att såväl skrivförmågan som självkänslan hos deltagarna hade ökat, vad 
gäller att använda sitt personliga språk och uttrycka sig själv och sina åsikter om littera-
tur (Henriksson & Hellström 2007). 

Förmodligen är det till viss del en tidsfaktor som spelar in när tankar och argument 
inte utvecklas fullt ut, vilket jag inte har möjlighet att avgöra utan att känna till något 



 49 

om skribenternas arbetssituation. I litteraturgenomgången visade jag på bilden av ”den 
neutrala bibliotekarien” som har några decennier på nacken (Thorhauge 1995, s. 175f). 
Jag hävdar att avsaknaden av värderingar i boktipsen också kan tyda på att det här ide-
alet fortfarande lever kvar. Jofrid Karner Smidt fann så också att bibliotekarierna som 
hon intervjuade visserligen uttalade en annan smakriktning än de uppfattade att lån-
tagarna hade, men var noggranna med att betona att deras smak inte därmed var bättre 
(2002, s. 271). Smidt, såväl som Tveit och Jens Thorhauge, håller visserligen med om 
att en litteraturförmedlare i detta moderna pluralistiska samhälle inte enbart ska föra 
fram sina egna preferenser, men ifrågasätter en fullständigt neutral hållning till skön-
litteraturen som de anser är värdeladdad i sig. De menar att förmedlingen bör bygga på 
både engagemang, med egna värderingar av det man själv läser, och god kunskap om, 
och respekt för, låntagarna och det egna beståndet (Thorhauge 1995, s. 175f, 188; Smidt 
1994, s. 7–9; Tveit 2004, s. 27f, 38f). Jag instämmer i dessa författares syn på skönlitte-
raturen och är övertygad om att ett personligt och engagerat förhållningssätt till den 
även gynnar låntagarna. 

På samma sätt som bibliotekspersonal kan förmodas läsa BTJ:s lektörsomdömen är 
det är möjligt att det PM, som innehåller riktlinjer för lektörerna (Lektörs-PM 2007), 
läses av och påverkar bibliotekspersonalen till att inta en mer objektiv hållning till litte-
raturen. Mot det talar dock att riktlinjerna inte följs i övrigt – till exempel då, som jag 
anfört ovan, inte språk, underliggande värderingar och svårighetsgrad berörs i boktipsen 
trots att dessa delar förordas av anvisningarna. BTJ:s riktlinjer uppmuntrar också till en 
tydlig kvalitetsbedömning som sällan uttrycks i boktipsen. Instruktionerna, som förordar 
saklighet och avråder från överdrivet beröm eller kritik (ibid.), är dock en del av den 
diskurs om litteratur som existerar inom bibliotekariekåren. Inom områdena inköp, 
indexering och klassificering, liksom i arbetet med facklitteratur, är den saklighet som 
gränsar till neutralitet, en viktig del även i dag. Eftersom till exempel lektörsomdömena 
faktiskt behöver vara opartiska på ett helt annat sätt än boktipsen, menar jag att det, 
snarare än en förändring av strävandet efter neutralitet i dessa sammanhang, krävs en 
ifrågasättande motpol. En sådan hoppas jag att nedanstående tips och rekommenda-
tioner för skribenterna skulle kunna bli. 

Boktips som bygger på ett subjektivt val, snarare än vad som hyllas i media eller 
litteraturkanon, är i sig själva personliga. Genom att låta det personliga val som står 
bakom lysa igenom i högre grad i texterna, menar jag att skribenterna skulle kunna syn-
liggöra dessa bakomliggande tankar. Som läsande personer har bibliotekspersonalen 
stora möjligheterna att uttrycka engagemang och passion för litteratur, vilket jag tror i 
sig kan ha en inspirerande verkan. Det förekommer en hel del meningsformuleringar i 
boktipsen som tyder på kreativitet och språkkänsla och som bland annat visar sig genom 
användandet av troper och ornament. I och med utnyttjandet av språkets potentialer, ser 
jag ytterligare en möjlighet att väcka inspiration hos läsare till att läsa andra texter, för-
utom att de kan användas för att göra en del svårgripbara ämnen mer förståeliga. Bok-
tipsen hör trots allt till de mest personliga delarna av de undersökta bibliotekens webb-
platser, som ett av få forum utanför biblioteket där bibliotekspersonalen kan göra mer 
än att informera. På så sätt anser jag att boktipsen kan komma att fungera som persona-
lens och bibliotekets ansikte utåt.  
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6.5 Förslag till rekommendationer för boktips 
I dagsläget finns det inga riktlinjer för hur boktipsen ska se ut, varken på webbplatsen 
eller i de interna manualerna. Den tredje och sista av de frågeställningar som jag inledde 
min undersökning med var: Finns det någon utvecklingspotential för boktipsen igenom 
retoriken och hur ser den i så fall ut? Att det finns en sådan möjlighet till förbättringar 
av boktipsen har varit ett genomgående tema i diskussionskapitlet. De förslag till re-
kommendationer, som jag i det följande ska lägga fram, är ett försök att beskriva hur 
man skulle kunna gå till väga. 

På skrivarkurserna för boktipsskribenter har man i undervisningen framhållit värdet 
av att våga vara subjektiv, till skillnad från mer neutrala annotationer (Hellström. E-
brev). För BTJ:s lektörer finns, som tidigare nämnts, tydliga anvisningar som bestäm-
mer vilka ämnen som bör ingå i omdömena (Lektörs-PM 2007). Litteratursiden.dk har 
en lösare redaktionell linje för bibliotekariernas boktips som bland annat anger att man 
avser att recensera nyutgiven litteratur. En personlig vinkel förordas, men skribenterna 
får själva välja nivå och språklig stil (Redaktionel linie – vi anbefaler 2007). Ovanstå-
ende visar på några olika förhållningssätt till rekommendationer och riktlinjer för texter 
om litteratur. 

Bland boktipsen finns texter som inbegriper flertalet retoriska funktioner och topi-
ker, men alla gör det inte. Även om man från projektsamordningens sida inte vill gå in 
och styra för mycket, på ett sätt som en regelrätt mall kanske skulle göra, hävdar jag att 
enkla rekommendationer och förslag skulle kunna leda till att boktipstexterna görs mer 
kompletta och därmed hamnar på jämförbar nivå. Jag föreslår därför att projektgruppen 
bakom Boktips.net tar fram och publicerar dels enklare tips i direkt samband med skri-
benternas publiceringsverktyg till inspiration för desamma, dels en utförligare bakgrund 
till dessa råd som mer intresserade skribenter kan ta del av. I bakgrunden kan tidigare 
forskning kring läsning och litteraturförmedling tas upp för att skapa förståelse för inne-
hållet i rekommendationerna. 

De direkta rekommendationerna för boktipsen skulle kunna peka på följande för-
slag till innehåll: stämning, bedömning och beskrivning av språk, eventuella inneboende 
värderingar i verken och svårighetsgrad, förutom referat samt bedömning av ämne, 
handling och karaktärs- och miljöskildring. Vad gäller formen menar jag att uppmunt-
ran av det subjektiva och personliga i språkanvändning, återberättande av skribentens 
upplevelse och i värdeomdöme bidrar till att texterna utstrålar en läsglädje som skulle 
kunna smitta av sig på låntagarna. Samtidigt bör skribenterna givetvis uppmanas att visa 
respekt för låntagarnas smak och ställa ambitionen att hjälpa dem i deras val i centrum. 
Genom att peka på vikten av att korrekturläsa och vara tydlig i sina resonemang och 
argument uppmuntras ett professionellt förhållningssätt till skrivandet, som såväl skulle 
kunna påverka trovärdigheten som möjligheterna att nå fram till läsaren och göra sig 
förstådd. De retoriska medel som jag ser skulle kunna framhållas är vikten av argumen-
tation för textens tes och uppmuntran till kreativitet i användning av språk och stilistiska 
uttryck. Speciellt metaforer, liknelser och exempel har en viktig funktion i och med att 
de kan användas för att beskriva språk och stämning, som i annat fall lätt blir abstrakta. 

De rekommendationer som jag här föreslår är inte tänkta som regler eller fasta 
ramar på samma sätt som för lektörsomdömena, utan som just tips och inspiration. En 
mer övergripande redaktion är en annan väg att inverka på kvaliteten, men det kräver 
dels mer resurser, och kan dels upplevas som ett hinder i bibliotekens självständiga roll 
gentemot projektet. I stället ser jag att rekommendationerna skulle kunna verka åt det 
håll man vill sträva genom uppmuntran. I och med dem kan de idéer som framhålls på 
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skrivarkurserna spridas till fler utan någon större kostnad. Jag anser inte att skrivar-
kurserna därmed spelar ut sin roll, utan att de fortsatt skulle kunna innebära tillfälle för 
ytterligare övning och fördjupning. En enklare form av moderering kan uppnås genom 
att de enskilda biblioteken uppmuntras att – om tid och möjlighet finns – internt arbeta 
med kvaliteten i skrivandet. 

Till sist föreslår jag någon typ av forum eller annan diskussionsmöjlighet, där skri-
benterna kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter och därmed utvecklas tillsammans. 
Till inspiration för skribenternas interna webb vill jag peka på den operatörswebb som 
redan finns för referenstjänsten ”Fråga biblioteket” som samlar kompetensutvecklande 
material för dess medarbetare (Fråga biblioteket – Operatörswebb 2008). 

 

6.6 Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
Den retoriska analysmodell som jag har använt i uppsatsen har sammantaget fungerat 
väl för att uppfylla studiens syfte; att undersöka hur bibliotekspersonal skriver om litte-
ratur på Boktips.net som en del av bibliotekets arbete med litteraturförmedling. Teorier 
om retorik framhåller att det sätt som texter är formulerade på, deras innehåll och hur de 
presenteras, även kommer att påverka hur de tas emot. Som varande en brukstext har 
boktipsen i första hand ett praktiskt syfte, vilket skulle kunna utläsas som att hjälpa lä-
sare att hitta rätt bok. Genom att studera hur bibliotekspersonalen skriver i retoriska 
termer har jag haft möjlighet att få en bild av hur väl texterna fungerar för sitt syfte, 
liksom av hur de skulle kunna förbättras. Därigenom uppfylls också min värderande 
intention. Det är tänkbart att mediet Internet och forumet Boktips.net i någon mån har 
påverkat skribenterna i deras skrivande. Med det i åtanke menar jag ändå att studiens 
resultat skulle kunna belysa även andra sammanhang där bibliotekspersonal uttrycker 
sig i skrift i arbetet med litteraturförmedling, och att de rekommendationer som jag ger 
kan vara av nytta också där. 

Den skriftliga litteraturförmedlingen är ett område som i relativt liten utsträckning 
har varit föremål för forskning (med undantag av boklistor). Det finns anledning att 
förmoda att metoden i och med Internets utbredning kommer att få allt större betydelse i 
det skönlitterära arbetet. Fler studier som fungerar såväl beskrivande som värderande 
kan därför vara av intresse för fältet. I föreliggande uppsats har själva boktipstexterna 
varit fokus. J. C. Jørgensen framhåller att eftersom recensioner platsar i en metagenre, 
som alltid finns i förhållande till en annan genre, måste en fullständig analys även in-
kludera det verk som recenseras. Till exempel framhåller han att stilen i recensionen 
kan påverkas av det omtalade verket (Jørgensen 1996, s. 25). En fråga för fortsatt forsk-
ning är således hur förhållandet ser ut mellan boktips och originaltext. För att kunna 
göra så torde dock materialet behöva begränsas betydligt i omfattning. Som en ännu 
mer betydelsefull del av helheten ser jag de människor som producerar och läser boktip-
sen. Genom att utföra intervjuer med boktipsskribenter skulle en bild kunna ges av hur 
de tänker när de skriver och varifrån de får sin inspiration. Detsamma skulle kunna 
göras med mottagarna av budskapet – låntagarna – för att svara på frågor som: Hur upp-
fattas boktipstexterna? och Vad vill låntagarna få ut av dem? Genom ett experimentellt 
upplägg skulle det även vara möjligt att studera boktipsens effekt på utlåningen av de 
omskrivna titlarna, såsom man tidigare har gjort vad gäller boklistor. 

Sammantaget för studien vill jag peka på att många skribenter visade sig vara goda 
sådana, som använder åtskilliga redskap för att nå fram till läsaren och täcker in en stor 
del av verkens särdrag, även om somliga formuleringar kan vara svåra att förstå och 
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några texter ger ett lite slarvigt intryck. Det välformulerade överväger trots allt och jag 
ser det som mycket positivt att bibliotekspersonalen vill och vågar uttrycka sig om litte-
ratur. För ett forum som har nationell spridning och därmed en potentiellt mycket stor 
genomslagskraft, anser jag, att kvaliteten är av extra stor vikt. För att jämna ut och höja 
kvaliteten bland boktipsen har jag därför förordat att skribenterna ges tillgång till väg-
ledande rekommendationer och möjlighet att diskutera sinsemellan. När användarrecen-
sioner inom kort kommer att blandas med bibliotekspersonalens boktips kommer kvan-
titeten sannolikt att öka betydligt. Min förhoppning är då att just bibliotekspersonalens 
tips genomgående kommer att kännetecknas av hög kvalitet och bakomliggande efter-
tanke, parad med respekt för låntagarna. Därmed skulle de också kunna fungera som 
förebild för användarnas egna boktips och -recensioner. 
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7. Sammanfattning 

I föreliggande uppsats studerar jag boktips om skönlitteratur i databasen Boktips.net, 
med hjälp av en retorisk analys. Det övergripande syftet är således att undersöka hur 
bibliotekspersonal skriver om litteratur på Boktips.net som en del av bibliotekens arbete 
med litteraturförmedling. Därigenom avses både en beskrivande och analyserande un-
dersökning, där min avsikt också är att göra en värdering då jag ställer texterna i rela-
tion till intentionen att inspirera och informera, samt till tidigare forskning om målgrup-
pen för texterna. Genom denna studie vill jag skapa en bild av bibliotekspersonalens 
skriftliga litteraturförmedling, med en förhoppning att detta även kan leda till tankar om 
hur förmedlingsmetoden kan utvecklas. Syftet preciseras genom följande frågeställ-
ningar: 
 

• Vilka retoriska medel använder bibliotekspersonal för att rekommendera böcker 
i databasen? 

• Vilka olika innehållsliga komponenter är boktipsen uppbyggda av? 
• Finns det någon utvecklingspotential för boktipsen igenom retoriken och hur ser 

den i så fall ut? 
 
En del av bakgrunden till studien är Internets allt större betydelse för såväl låntagare 
som bibliotek, och den möjlighet som därmed öppnar sig att använda nätet i arbetet med 
förmedling av skönlitteratur. Boktips.net är en databas som är tillgänglig för alla folk-
bibliotek i Sverige som önskar delta och som samlar boktips från dessa bibliotek. Bok-
tips är, i sin tur, en skriftlig uttrycksform med syfte att inspirera mottagaren till att läsa 
ett skönlitterärt verk. Bibliotek har även tidigare producerat boktips, men genom 
Internet kan det här arbetet utvecklas och tipsen kan spridas till fler. 

Även om boktipsskrivande och litteraturförmedling på Internet inte är helt nya fe-
nomen, är forskningen om dessa metoder sparsam. Min genomgång av tidigare forsk-
ning och litteratur koncentreras i stället på läsarorienterad forskning, framför allt om hur 
läsare väljer bok, och litteraturförmedling med speciellt fokus på förmedlarens roll, 
skyltning och boklistor. 

Det material som är föremål för analysen består av 100 boktipstexter ur 
Boktips.net, som avgränsats till dem som behandlar skönlitteratur riktad till vuxna. Mitt 
val av teori och metod bygger på antagandet att boktipstexterna syftar till att informera 
om och skapa intresse hos en läsare för att läsa en viss bok. Genom att de i någon mån 
är ämnade att övertyga kan de också ses som retoriska, men även de informerande 
aspekterna vinner på en retorik. Därutöver använder jag genomgående ett hermeneutiskt 
förhållningssätt i mitt tolkningsarbete. I resultatredovisning och analys fokuserar jag på 
retorisk situation, disposition och stil, samt en utvidgad kategorisering av boktipsens 
innehåll – eller topiker – som jag fann bestod av referat, värdering av karaktärs- och 
miljöskildring, berättande, språk och stil, genre och teman, underhållning, insikter samt 
yttre sakförhållanden. 

Boktipsskribenterna visade sig generellt använda en genomtänkt disposition med en 
tematisk och funktionell uppbyggnad. Den följer i stor utsträckning en klassisk ordning 
av de, inom retoriken, omtalade dispositionselementen: exordium, narratio, propositio, 
argumentatio och conclusio. Stilen är generellt en mellanstil, men går i vissa fall över i 
lågstil, vilket kännetecknas av att stycken och resonemang inte fullföljs eller rent språk-
liga fel. Flera skribenter använder stilgrepp, såsom troper och ornament, som bidrar till 
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att göra texterna mer begripliga och som understödjer deras estetiska kvaliteter. Genom 
de ovan beskrivna komponenterna eller topikerna, täcker skribenterna in en spännvidd 
av aspekter av de omskrivna verkens innehåll och form. Alla dessa element används 
dock inte alltid och referatet har många gånger en tydlig dominans i texterna. Analys 
och tolkning av verken förekommer endast sparsamt. 

I den avslutande diskussionen kopplar jag samman analysresultaten med tidigare 
forskning. Jag visar att boktips, med hänsyftning till forskning, kan anses var till hjälp 
för låntagare om de är professionellt utförda och görs kända för dem. Jag finner att flera 
skribenter är kompetenta som sådana, och att de använder ett antal tekniker för att nå 
fram och täcker in en stor del av verkens huvuddrag. En del texter innehåller dock reto-
riska problem genom att få aspekter av verken täcks in, att argumentation för rekom-
mendationen saknas och att tankegångarna är svåra att följa genom att de inte fullbor-
das. Till följd av det försöker jag, med hjälp av forskning om hur läsare väljer litteratur 
och retoriska tekniker, ge en bild av vad boktipsen skulle kunna behandla och hur de 
skulle kunna utformas. Jag framhåller också vikten av att vara personlig i framställ-
ningen och ha ett professionellt förhållningssätt till den. Slutligen argumenterar jag för 
att skribenterna ges tillgång till vägledande rekommendationer utifrån läsarorienterad 
forskning, en förklarande sammanfattning av relevanta studier, samt möjlighet till dis-
kussion sinsemellan; detta för att understödja bibliotekspersonalens utveckling och 
jämna ut kvaliteten bland boktipsen. I samband med det ger jag också förslag till hur 
dessa rekommendationer skulle kunna formuleras. 
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Följande förteckning är ordnad i kronologisk ordning efter de datum boktipsen lades in i 
databasen med de nyaste först. Texterna återfinns i sin helhet på Boktips.net 
http://www.boktips.net [2008-04-18]. 
 
1. Maria Hassel från Gislaveds bibliotek. Den ovillige fundamentalisten av Mohsin 

Hamid. Utgivningsår: 2007. 
2. Jan Gustafson från Nacka bibliotek. Samuil Braschinskys försvunna vrede av 

Peeter Puide. Utgivningsår: 1997.  
3. Birgitta Svensson från Eslövs bibliotek. Andras plåga av Val McDermid. 

Utgivningsår: 2006.  
4. Majlis Håård från Uddevalla stadsbibliotek. Mannen på Trinisla av Jerker 

Virdborg. Utgivningsår: 2007.  
5. Tina Ottosson från Örnsköldsviks bibliotek. Dexters dunkla drömmar av Jeff 

Lindsay. Utgivningsår: 2005.  
6. Åsa Wallström från Botkyrka bibliotek. Pingvin försvunnen av Andrej Kurkov. 

Utgivningsår: 1967.  
7. Veronica Wilsson från Katrineholms bibliotek. Vredens druvor av John 

Steinbeck. Utgivningsår: 1940.  
8. Åsa Wallström från Botkyrka bibliotek. Allt går sönder av Chinua Achebe. 

Utgivningsår: 1967.  
9. Lina Ahlgren från Folkbiblioteken i Lund. Tillflyktens hus eller En f.d. 

inneboendes erinran av Åsa Nelvin. Utgivningsår: 1975.  
10. Martin Lövstrand från Malmö stadsbibliotek. Berömda män som varit i Sunne av 

Göran Tunström. Utgivningsår: 1998  
11. Martin Lövstrand från Malmö stadsbibliotek. Kärleken till stenar av Tobias Hill. 

Utgivningsår: 2006.  
12. Carina Fredriksson från Karlskronas bibliotek. Om skönhet av Zadie Smith. 

Utgivningsår: 2006.  
13. Måns Söderberg från Hörby bibliotek. Svärmen av Frank Schätzing. Utgivningsår: 

2007.  
14. Carina Fredriksson från Karlskronas bibliotek. Wonderboy av Henrik Langeland. 

Utgivningsår: 2005.  
15. Katarina Bäckman från Stenungsunds bibliotek. En halv gul sol av Chimamanda 

Ngozi Adichie. Utgivningsår: 2008.  
16. Airi Palm från Härnösands bibliotek. Den andra himlen av Oline Stig. 

Utgivningsår: 2007.  
17. Elin Sander från Folkbiblioteken i Lund. Kärlek, nyfikenhet, prozac och tvivel av 

Lucía Etxebarria. Utgivningsår: 2003.  
18. Anette Nilsson från Folkbiblioteken i Lund. Värmebölja av Viveka Lärn. 

Utgivningsår: 2007.  
19. Lina Ahlgren från Folkbiblioteken i Lund. Blanko av Peter Terrin. Utgivningsår: 

2006.  
20. Lina Ahlgren från Folkbiblioteken i Lund. Grannar av Thomas Berger. 

Utgivningsår: 1981.  
21. Birgitta Svensson från Eslövs bibliotek. Jag dog i Barcelona av Claes Grill. 

Utgivningsår: 2007.  
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22. Jan Gustafson från Nacka bibliotek. Äppelblom och ruiner av Marianne Ahrne. 
Utgivningsår: 1980.  

23. Maria Hassel från Gislaveds bibliotek. Stundande natten av Carl-Henning 
Wijkmark. Utgivningsår: 2007.  

24. Maria Hassel från Gislaveds bibliotek. Saknad av Karin Alvtegen. Utgivningsår: 
2000.  

25. Lejla Vrazalica från Eskilstuna bibliotek. Om en vinternatt en resande av Italo 
Calvino. Utgivningsår: 1983.  

26. Lejla Vrazalica från Eskilstuna bibliotek. Kvinnan som klädde sig naken för sin 
älskade av Jan Wiese. Utgivningsår: 1994.  

27. Lejla Vrazalica från Eskilstuna bibliotek. Akacian viskar av Zvonimir Popovic. 
Utgivningsår: 2001.  

28. Lejla Vrazalica från Eskilstuna bibliotek. Fågeln som vrider upp världen av 
Haruki Murakami. Utgivningsår: 2007.  

29. Åsa Fransson från Karlskronas bibliotek. Skrivet i eld av Simon Beckett. 
Utgivningsår: 2007.  

30. Katarina Bäckman från Stenungsunds bibliotek. Dalziels död av Reginald Hill. 
Utgivningsår: 2007.  

31. Katarina Halling från Göteborgs stadsbibliotek. Den andra himlen av Oline Stig. 
Utgivningsår: 2007.  

32. Lina Ydrefelt från Bromölla bibliotek. När man skjuter arbetare av Kerstin 
Thorvall. Utgivningsår: 1994.  

33. Annika Simms från Västerås stadsbibliotek. Ofeliaetyderna av Rose Lagercrantz. 
Utgivningsår: 2007.  

34. Annika Simms från Västerås stadsbibliotek. Jadeögat av Diane Wei Liang. 
Utgivningsår: 2007.  

35. Karin Wendel från Bromölla bibliotek. Vinterfiske av Richard Ford. Utgivningsår: 
1989.  

36. Vi som är personal från Bromölla bibliotek. Tillsammans är man mindre ensam 
av Anna Gavalda. Utgivningsår: 2005.  

37. Karin Wendel från Bromölla bibliotek. Färden genom mangroven av Maryse 
Condé. Utgivningsår: 2007.  

38. Jan Gustafson från Nacka bibliotek. Den motvilliga resenären av Jenny Diski. 
Utgivningsår: 2007.  

39. Jan Gustafson från Nacka bibliotek. Hjärnmänniskan av Gabriella Håkansson. 
Utgivningsår: 2007.  

40. Robert Ulvede från Nacka bibliotek. Den svarta boken av Orhan Pamuk. 
Utgivningsår: 1995.  

41. Lisbeth Höög från Trosa bibliotek. Tusen strålande solar av Khaled Hosseini. 
Utgivningsår: 2007.  

42. Vi som är personal från Bromölla bibliotek. Häxan från Portobello av Paulo 
Coelho. Utgivningsår: 2007.  

43. Vi som är personal från Bromölla bibliotek. En munter begravning av Ljudmila 
Ulitskaja. Utgivningsår: 2007.  

44. Katarina Bäckman från Stenungsunds bibliotek. Skrivet i eld av Simon Becket. 
Utgivningsår: 2007.  

45. Jennie Olofsson från Sundsvalls stadsbibliotek. Mörkrets väg av Michael Cox. 
Utgivningsår: 2007.  
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46. Annika Simms från Västerås stadsbibliotek. Och var hör du hemma? av Anne 
Tyler. Utgivningsår: 2007.  

47. Vi som är personal från Bromölla bibliotek. Skugga av Karin Alvtegen. 
Utgivningsår: 2007.  

48. Vi som är personal från Bromölla bibliotek. Tusen strålande solar av Khaled 
Hosseini. Utgivningsår: 2007.  

49. Kjell Arwe Rydén från Nacka bibliotek. Taklagsöl av August Strindberg. 
Utgivningsår: 1984.  

50. Birgitta Svensson från Eslövs bibliotek. Stundande natten av Carl-Henning 
Wijkmark. Utgivningsår: 2007.  

51. Eva Abrahamsson från Skellefteå bibliotek. Bröderna Benzinis spektakulära 
cirkusshow av Sara Gruen. Utgivningsår: 2007.  

52. Erika Svärd från Salems bibliotek. Glöd av Sándor Márai. Utgivningsår: 2000.  
53. Eivor Björklund från Nyköpings bibliotek. Expedition Shangra Khola av Annika 

Björndotter. Utgivningsår: 2006.  
54. Annica Pihl från Nyköpings bibliotek. Miraklet i Sant Anna av James McBride. 

Utgivningsår: 2003.  
55. Eivor Björklund från Nyköpings bibliotek. Kiffe kiffe imorgon av Faïza Guène. 

Utgivningsår: 2006.  
56. Bibliotekarier från Norrköpings stadsbibliotek. Kärleksbarnet av Hillevi Wahl. 

Utgivningsår: 2006.  
57. Annica Pihl från Nyköpings bibliotek. Allt för min syster av Jodi Picoult. 

Utgivningsår: 2005.  
58. Jonas Larsson från Trosa bibliotek. Hennes mjukaste röst av Bengt Ohlsson. 

Utgivningsår: 2007.  
59. Kate Leander från Nyköpings bibliotek. Modellen av Lars Saabye Christensen. 

Utgivningsår: 2006.  
60. Jessica Lindström från Nyköpings bibliotek. Grå själar av Philippe Claudel. 

Utgivningsår: 2006.  
61. Kate Leander från Nyköpings bibliotek. En flicka som kallas Alice av Kristin 

Hannah. Utgivningsår: 2007.  
62. Eva Rydén från Nyköpings bibliotek. Ivans återkomst av Tawni O’Dell. 

Utgivningsår: 2005.  
63. Jessica Lindström från Nyköpings bibliotek. Bryta om av Åsa Anderberg Strollo. 

Utgivningsår: 2007.  
64. Eva Abrahamsson från Skellefteå bibliotek. Jag dödar av Giorgio Faletti. 

Utgivningsår: 2007.  
65. Lisa Elmers från Karlskronas bibliotek. Amberville av Tim Davys. Utgivningsår: 

2007.  
66. Jennie Olofsson från Sundsvalls stadsbibliotek. Svart flicka, vit flicka av Joyce 

Carol Oates. Utgivningsår: 2007.  
67. Karin Ljusterdal från Västerås stadsbibliotek. Gränslandet av Tomas Kanger. 

Utgivningsår: 2007.  
68. Karin Ljusterdal från Västerås stadsbibliotek. Marley och jag av John Grogan. 

Utgivningsår: 2007.  
69. Anne Meer från Folkbiblioteken i Lund. A cappella av Michel Faber. 

Utgivningsår: 2006.  
70. Katarina Bäckman från Stenungsunds bibliotek. Utsåld av Sara Paretsky. 

Utgivningsår: 2007.  
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71. Suzanne Ahrling från Malmö stadsbibliotek. Att förlora Gemma av Katy Gardner. 
Utgivningsår: 2002.  

72. Suzanne Ahrling från Malmö stadsbibliotek. Hej Nostradamus! av Douglas 
Coupland. Utgivningsår: 2004.  

73. Annika Ferm från Skövde stadsbibliotek. Vandraren av John Twelve Hawks. 
Utgivningsår: 2006.  

74. Ida Andersson från Gislaveds bibliotek. Nattvakt av Kit Whitfeld. Utgivningsår: 
2007.  

75. Emma Lindgren från Göteborgs stadsbibliotek. Heart-shaped box av Joe Hill. 
Utgivningsår: 2007.  

76. Anne Meer från Folkbiblioteken i Lund. Fanjunkaren i snön av Mario Rigoni 
Stern. Utgivningsår: 2002.  

77. Katarina Bäckman från Stenungsunds bibliotek. Högt spel av Gösta Unefäldt. 
Utgivningsår: 2007.  

78. Jan Gustafson från Nacka bibliotek. Brokeback mountain av Annie Proulx. 
Utgivningsår: 2006.  

79. Annika Simms från Västerås stadsbibliotek. Den tionde kretsen av Jodi Picoult. 
Utgivningsår: 2007.  

80. Annika Simms från Västerås stadsbibliotek. Inga fler lögner av Maria Joan 
Hyland. Utgivningsår: 2007.  

81. Birgitta Svensson från Eslövs bibliotek. Flickorna från Riyadh av Rajaa Alsanea. 
Utgivningsår: 2007.  

82. Eva Abrahamsson från Skellefteå bibliotek. Monkeewrenchmorden av P J Tracy. 
Utgivningsår: 2005.  

83. Brita Lodén från Linköpings stadsbibliotek. Sommarbarn av Katerina Janouch. 
Utgivningsår: 2007.  

84. Eva Englund från Trosa bibliotek. Dödlig export av Stig Ekström. Utgivningsår: 
2007.  

85. Personal från Folkbiblioteken i Lund. Levande begravd av Peter James. 
Utgivningsår: 2007.  

86. Katarina Hallengren från Kristianstads stadsbibliotek. I djävulens sällskap av 
Peter Robinson. Utgivningsår: 2007.  

87. Lisa Elmers från Karlskronas bibliotek. Jag är din flickvän nu av Nina 
Hemmingsson. Utgivningsår: 2006.  

88. Karin Wendel från Bromölla bibliotek. Gobelängen av Kylie Fitzpatrick. 
Utgivningsår: 2004.  

89. Birgitta Svensson från Eslövs bibliotek. Tusen strålande solar av Hosseini 
Khaled. Utgivningsår: 2007.  

90. Carola Eriksson från Trosa bibliotek. Den inre kretsen av Mari Jungstedt. 
Utgivningsår: 2005.  

91. Kjell Arwe Rydén från Nacka bibliotek. På igenvuxna stigar av Knut Hamsun. 
Utgivningsår: 1996.  

92. Anette Nilsson från Folkbiblioteken i Lund. Förföljd av Catharina Ingelman-
Sundberg. Utgivningsår: 2007.  

93. Carina Fredriksson från Karlskronas bibliotek. Boven i mitt drama kallas kärlek 
av Unni Drougge. Utgivningsår: 2007.  

94. Personal från Folkbiblioteken i Lund. I en klass för sig av Curtis Sittenfeld. 
Utgivningsår: 2006.  
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95. Charlotta Falk från Västerås stadsbibliotek. Utvandrarna av Vilhelm Moberg. 
Utgivningsår: 1949.  

96. Emma Lindgren från Göteborgs stadsbibliotek. Norrlands akvavit av Torgny 
Lindgren. Utgivningsår: 2007.  

97. Karin Bagger från Höganäs bibliotek. Tvillingsystrarna av Tessa de Loo. 
Utgivningsår: 2007.  

98. Praktikant från Eslövs bibliotek. Drakväktare av Anders Roman. Utgivningsår: 
1998.  

99. Maria Sandelin från Malmö stadsbibliotek. I skuggan av ett brott av Helena 
Henschen. Utgivningsår: 2004.  

100. Katarina Hallengren från Kristianstads stadsbibliotek. Jadeögat av Diane Wei 
Liang. Utgivningsår: 2007.  

 
 
 


