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Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to examine reviews 

written by users in library online catalogs, online bookstores 
and on the web community LibraryThing, in order to 
determine whether there are any differences in the way users 
review books, and whether these differences might explain 
why libraries experience difficulties in getting their users to 
review books. At the core of web 2.0 and library 2.0 
concepts lies the thought of user participation, and larger 
libraries have sought to implement systems for reviewing 
and tagging items in the catalog in ways similar to online 
bookstores and other websites.  
By analyzing the contents of user reviews, however, this 
thesis shows that users express themselves differently 
depending on what kinds of literature they review, and in 
what context. Most notably, user reviews of ‘the Classics’ or 
canonized literature recognizes the high status of such 
literature, while users reviewing popular fiction express 
themselves in a way that admits that the reviewed titles are 
considered less valuable. There are also signs that books 
reviewed at online bookstores are seen as products or 
merchandise, while the reviews at the library to a greater 
degree treat the books as works of literature. 
The conclusion reached in this thesis suggests that there may 
be a relation between the image of the library as a defender 
of high culture and the perceived status of literary works, 
causing users to become hesitant to review books, feeling 
that they do not have the knowledge to describe or review 
them ‘correctly’. 
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1. Inledning 
 
Utvecklingen inom den digitala världen har under det senaste decenniet i många 
avseenden gått från en övervägande enkelriktad kommunikation med tydliga avsändare 
och mottagare till att fungera som ett mer socialt medium, där alla användare i lika hög 
grad agerar som både producenter och konsumenter i vad som ofta refereras till som 
Web 2.0 eller the read-write web. Ett tydligt exempel på detta finns inom e-handeln där 
möjligheter nu finns att lämna betyg och skriftliga omdömen om både varor och 
tjänster. Ett möjligt syfte med sådana funktioner kan vara tjäna som ett komplement till 
mer traditionella muntliga kontakter kunder emellan då man samtalat om både varor och 
försäljare. Behovet av sådana alternativ blir tydligt inom e-handeln, där kunderna ofta 
kan befinna sig på vitt skilda geografiska platser och som regel inte har de kontakter 
eller relationer med andra kunder som hade varit möjliga om affärsverksamheten varit 
förlagd till en given geografisk ort.  
 
När man som ett led i bibliotek 2.0-arbetet implementerar liknande funktioner för 
användardeltagande i bibliotekens onlinekataloger förefaller man ofta ta bokhandlarnas 
webbsidor och –tjänster som en förebild. De webb 2.0-funktioner som kommit att 
utnyttjas på biblioteken påminner i många fall om de som sedan tidigare funnits hos 
bokhandlar online, inklusive möjligheter som att skriva recensioner och ge omdömen. 
Det gemensamma mål som kan sägas finnas hos både biblioteket och bokhandeln, att 
förse en användare eller kund med ett efterfrågat dokument som i de flesta fall är en 
bok, kan naturligtvis gälla som förklaring för dessa likheter. 
 
Medan sådant användardeltagande som regel fungerar väl på bokhandlarnas hemsidor, 
liksom i andra sammanhang på webben, så tycks det finnas svårigheter att få dessa 
funktioner att nå framgång i bibliotekssammanhang. Redan vid en snabb titt in på en 
större nätbokhandel eller ett större bibliotek blir skillnaderna i antal 
användarrecensioner relativt tydliga. Medan ett bibliotek knappast kan förvänta sig 
deltagande i nivå med Amazon, där en internationellt populär titel kan få hundratals 
recensioner, verkar det ändå finnas tydliga skillnader i hur framgångsrika bibliotek och 
bokhandlar varit i att ta tillvara användarnas åsikter.  
 
2. Problem, Syfte och Frågeställningar 

 
I praktiken är den nya typen av deltagarkultur fortfarande i sin linda. Biblioteken tar 
visserligen bruk av Webben 2.0:s verktyg som gör den nya kulturen synlig, men 
den största delen av dem fungerar ännu inte som ett fält för aktiv verksamhet. 
Användarnas innehållsproduktion och övriga verksamhet återfinns snarare i forum, 
i bloggarnas kommentarsfält och i snabbmeddelandediskussioner1 

 
Detta citat, hämtat ur Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring sammanfattar väl det 
som nämnts i inledningen och som blir det centrala problemet för denna uppsats. Inom 
ramen för de projekt och idéer som brukar samlas under benämningen Bibliotek 2.0 
siktar man på att involvera användaren mer i biblioteksverksamheten. Särskilt i 
anslutning till utvecklingen inom webb 2.0 syns ofta ett tydligt intresse från 
biblioteksverksamhetens sida att öppna upp bibliotekens onlinekataloger och ge 

                                                 
1 Holmberg, Kim et al. 2009. Bibliotek 2.0: deltagandekultur i förändring, s. 126 
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användarna möjligheter att delta genom att recensera, betygsätta och ange ämnesord till 
katalogens poster. Dessa funktioner skapar förhoppningar om mer användarvänliga 
system, där betyg och recensioner kan fungera som ett nytt forum för samtalet om 
böcker låntagare emellan. Ämnesorden i sin tur bidrar till kunskapsorganisationen på ett 
mer praktiskt plan, med möjligheten att ordna information på ett sätt som ligger närmare 
användarnas eget vardagsspråk. Som Holmbergs et al. citat ovan pekar på har man dock 
ännu inte rönt någon större framgång i detta avseende, och användarnas aktivitet syns i 
högre grad på andra platser. Frågan är dock om detta, som citatet antyder beror på att 
tekniken ”är i sin linda” och ännu inte hunnit nå sin fulla potential eller om det ligger 
andra orsaker bakom. 

 
Fokus för denna uppsats ligger på användarnas recensioner eftersom denna form av 
användardeltagande blivit framträdande både i biblioteket och i andra verksamheter som 
behandlar liknande material såsom nätbokhandeln, där den fått stor betydelse. I och med 
det intresse som finns för att implementera funktioner för användardeltagande i 
bibliotekskataloger och att man på biblioteken inte sällan upplever att dessa funktioner 
inte utnyttjas i den utsträckning man förväntat sig, förefaller detta vara ett intressant 
område att studera.  
 
Syftet blir härmed att jämföra skillnader och likheter i användardeltagandet mellan 
bibliotekens onlinekataloger och andra liknande fora på webben där användarna ges 
möjlighet att recensera lästa böcker, och resonera över orsakerna till eventuella 
skillnader. 
 
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats blir således om användarnas sätt 
att skriva recensioner på biblioteket eller andra webbplatser kan förklara de observerade 
skillnaderna i hur väl sådana funktioner utnyttjas på biblioteket, främst jämfört med 
nätbokhandeln. Det blir därmed också intressant att studera vad det är användarna 
skriver om i sina recensioner och hur de formulerar sig i olika sammanhang eller 
verksamheter beroende på litteraturens status eller ’kvalitet’.  
Forskningsfrågorna att undersöka blir således: 
 

• Vilka skillnader framträder mellan recensionerna på olika webbplatser eller 
verksamheter, och mellan olika former eller genrer av litteratur? 
 

• Kan recensionerna eller skillnaderna dem emellan användas för att förklara 
skillnader i användardeltagandet mellan bibliotek och andra verksamheter, i 
fråga om antal recensioner, antal ord eller recensionernas innehåll? 

 
2.1 Begreppsanvändning 

 
Ett centralt begrepp i denna uppsats blir av förklarliga orsaker Recension. Medan 
Forsers definitioner av begreppet som presenterats i teoriavsnittet nedan kommer att 
hållas i åtanke och diskuteras i analysavsnittet, används ordet recension i själva 
undersökningen med den innebörd det ges på de undersökta webbplatserna. Följaktligen 
används termen recension, om inte annat framgår, i bemärkelsen användarnas omdömen 
eller kommentarer om en titel i bibliotekskatalogen, nätbokhandeln eller LibraryThing. 
 



3 
 

I och med de olika verksamheter vars webbsidor ingår i undersökningen, uppstår också 
en viss osäkerhet huruvida man bör tala om användare, kunder eller medlemmar. För att 
undvika förvirring i detta avseende kommer jag att använda mig av termen användare 
för att benämna de individer som använder sig av webbsidorna och lämnar recensioner, 
oavsett vilken relation de har till den bakomliggande verksamheten. 
 
3. Tidigare forskning 

 
Som forskningsområde förefaller frågan om användardeltagande i bibliotekskataloger 
på webben vara till viss del välutforskad, medan andra delar av området tycks i det 
närmaste outforskat. Det finns exempelvis en hel del skrivet om sådana aspekter som 
för- och nackdelar med så kallade folksonomier i relation till traditionella kontrollerade 
vokabulärer, både på webben i stort och i bibliotekssammanhang. Det finns också en del 
litteratur som talar för att system baserade på användardeltagande blir enklare och mer 
användarvänliga än traditionella bibliotekssystem, och det framträder en viss önskan att 
dra nytta av de tillvägagångssätt som visat sig framgångsrika i olika sammanhang på 
webben. Dock kan det förmodligen diskuteras huruvida förhållanden på bibliotek och i 
onlinekataloger är jämförbara med de på webben i stort. 
 
3.1 Bibliotek 2.0 och bibliotekskataloger 
 
Holmberg et al. behandlar och diskuterar i Bibliotek 2.0: deltagandekultur i förändring2 
på ett jämförelsevis övergripande plan begreppet bibliotek 2.0 och vad det innebär för 
bibliotekens verksamhet. I detta kommer de också in på användardeltagande och 
interaktivitet via webben och pekar bland annat på likheten mellan nätbokhandel och 
bibliotek i avseendet att den bibliografiska informationen får en central roll i deras 
respektive webbtjänster. De poängterar här också att ”[i]nformationen som 
nätbokhandlarna erbjuder kompletteras emellertid av information producerad av 
användarna, såsom bokrecensioner och kommentarer […].”3 De menar att liknande 
innehållsproduktion från användarnas sida borde vara meningsfull och genomförbar 
även inom biblioteksverksamheten, exempelvis ”[g]enom att öppna onlinekatalogen och 
de verk som den innehåller, så att användarna kan recensera, kommentera och tagga 
[…].”4 Längre fram i samma kapitel poängterar de dock att denna sorts utveckling, 
särskilt inom biblioteken, i många avseenden fortfarande är i sin linda. De påpekar att 
inte alla biblioteksanvändare känner till eller ser sig som kapabla att utnyttja dessa 
virtuella tjänster, samt att liknande system ofta kräver ett större antal användare än 
enskilda bibliotek som regel har.5 Till detta kommer också att det stora flertalet av 
användarna på webben inte deltar i att producera konkret material, och att högst 10 % av 
användarna är att betrakta som aktiva deltagare.6 De påpekar dock att detta inte innebär 
att de övriga inte interagerar över webben, men de gör det på ett sätt som inte genererar 
konkret material. 
 

                                                 
2 Holmberg et al. 2009 
3 Ibid., s. 124 
4 Ibid., s. 125 
5 Ibid., s. 127 
6 Ibid., s. 134, citerat ur J. Nielsen 2006. 
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I relation till detta framstår en undersökning av Tam, Cox och Bussey med titeln 
Student user preferences for features of next generation OPACs7 som intressant. 
Författarna har genom intervjuer med en grupp studenter vid University of Sheffield 
undersökt vilka webb 2.0-funktioner som betraktas som användbara i ’nästa 
generationens’ onlinekataloger och vilka som ter sig mindre intressanta. Av deras 
resultat framgår att funktioner som förenklar informationssökningen såsom facetterade 
sökgränssnitt, taggmoln samt relevansranking och förslag på liknande titlar, som 
värdefulla. Däremot står exempelvis användarkommentarer och –betyg eller 
information som ”andra som lånade denna titel lånade också…” inte särskilt högt i 
kurs.8 De tidigare undersökningar de refererar till visar också på likartade resultat.9 
Dessa undersökningar utgår dock från forskningsbibliotek och studenters 
biblioteksanvändning vilket sannolikt kan skilja sig ganska markant från exempelvis 
folkbibliotekens verksamhet, både i termer av användargrupper och i bibliotekets 
primära bestånd. I och med undersökningens förhållandevis begränsade omfång och den 
begränsade tidigare forskningen kan det också diskuteras om det går att dra några mer 
allmängiltiga slutsatser utifrån resultaten. Författarna noterar också att de punkter där 
deras undersökning skiljer sig från de tidigare kan bero på skilda användargrupper och 
skilda behov, samt att det finns ett stort behov av vidare forskning.10 
 
3.2 Webb 2.0 och användardeltagande  
 
Forskningen kring användardeltagande, såsom taggning, folksonomier och customer 
reviews behandlar och grundas i hög grad på större internettjänster, och resurser såsom 
flickr, del.icio.us och liknande har varit populära studieobjekt. Jennifer Trant går 
igenom den existerande forskningen i en översikt från 2009, där hon identifierar tre 
huvudområden: folksonomin och taggar i sig som verktyg för informationsåterfinning, 
användarnas beteende, samt de sociala system och kontexter inom vilka taggandet 
försiggår.11 Det framgår även att merparten av forskningen som gjorts tenderar att falla 
inom det första området.  
 
Det finns viss forskning om vad som motiverar användare att lämna recensioner av 
olika slag på webben, grundad i äldre forskning om hur kännedom och åsikter om varor 
och verksamheter sprids ryktesvägen. Chrysanthos Dellarocas och Ritu Narayan 
presenterar under titeln What motivates consumers to review a product online? A study 
of the product-specific antecedents of online movie reviews resultaten av en sådan 
studie, där de genom en kvantitativ undersökning analyserat både användares och 
professionella kritikers recensioner på Yahoo! Movies av filmer visade 2002.12 Deras 
resultat visar att användare är mer benägna att uttala sig om filmer som hade 
marknadsförts i hög grad, som redan hade fått ett stort antal recensioner på samma 
forum, där det fanns en oenighet inom den professionella kritikerkåren eller där filmen 

                                                 
7 Tam, Winnie, Cox, Andrew M. och Bussey, Andy 2009. “Student user preferences for features of next 
generation OPACs – A case study of University of Sheffield international students” i Program: electronic 
library and information systems, Vol. 43 Nr. 4, s. 349-374. 
8 Ibid., s. 367. Se fig. 15 
9 Ibid., s. 354ff 
10 Ibid., s. 372.  
11 Trant, Jennifer 2009. “Studying Social Tagging and Folksonomy: A Review and Framework” i Journal 
of Digital Information, vol. 10, no. 1  
12 Dellarocas, Chrysantos och Narayan, Ritu 2006. What motivates consumers to review a product online? 
A study of the product-specific antecedents of online movie reviews. 
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sågs som antigen mycket bra eller mycket dålig.13 Intressant nog syntes även en tendens 
att gärna recensera smalare film som visades på få ställen, vilket författarna tolkade som 
en vilja från kundens sida att visa upp sin egen sofistikerade smak.14 Det är inte helt 
osannolikt att motsvarande tendenser kan observeras inom bokmarknaden, särskilt inom 
nätbokhandeln, men det kan då finnas anledning att beakta hur man tänker på och 
uttalar sig om litteraturvärlden i jämförelse med filmvärlden.  
 
3.3 Användardeltagande i bibliotekskataloger i relation till webben 
 
Mängden forskning om hur recensionsfunktioner fungerar i OPAC-system och 
bibliotekssammanhang är dock fortfarande begränsad. Louise Spiteri diskuterade i en 
artikel från 2006 de potentiella möjligheterna med användardeltagande i 
bibliotekskataloger, i kontrast till den traditionella katalogens i stort enkelriktade 
kommunikation från system till användare.15 Forskningen i stort fokuserar som sagt på 
större sammanhang på webben, med resultat som därmed inte nödvändigtvis är direkt 
överförbara på det förhållandevis begränsade omfång som en enskild bibliotekskatalog 
har. Sådana studier som den Spiteri presenterar kan också i sin vilja att förnya 
bibliotekskatalogen komma att bli något okritiska i frågan om huruvida förhållanden 
och funktioner inom ett område är överförbara och möjliga att implementera i ett annat.  
 
Det finns utöver detta en del forskning som gör jämförelser mellan OPAC-system och 
nätbokhandlar, och analyserar likheter och skillnader dessa emellan. Maja Žumer 
diskuterar OPAC-system i relation till Amazon.com och konstaterar att dagens 
biblioteksanvändare ofta är vana internetanvändare. Därmed menar hon att 
bibliotekskatalogen mycket väl skulle kunna dra nytta av de funktioner som erbjuds i 
andra sammanhang på internet, exempelvis bokhandeln.16 Šauperl och Saye gör en 
liknande jämförelse mellan fyra OPACs, en nätbokhandel och två söktjänster. De 
jämför dessa med resultaten från en äldre studie de publicerat år 2000, för att bedöma 
bibliotekskatalogernas utveckling i relation till övriga informationssöktjänster.17 
Ytterligare en undersökning inom samma område har gjorts i en magisteruppsats vid 
Borås Högskola där Mirja Berggren undersöker hur OPAC-system tillvaratagit de 
möjligheter som används för sökning och återfinning av skönlitteratur inom 
nätbokhandeln, däribland möjligheter för användare att lämna recensioner och betyg.18 
Intressant är att forskningen så långt ofta förefaller betrakta nätbokhandeln som ett ideal 
i termer av 2.0-funktioner, emot vilket bibliotekskatalogen bör sträva. 
 
Det verkar dock i stort saknas forskning som undersöker hur väl dessa former av 
användardeltagande fungerar i bibliotekssammanhang och i vilken utsträckning de 
används eller utgör en användbar tjänst för användarna. Detta kan ha sina förklaringar i 

                                                 
13 Dellarocas & Narayan 2006, s. 5 
14 Ibid., s. 5 
15 Spiteri, Louise F. 2006. “The Use of Folksonomies in Public Library Catalogues” i The Serials 
Librarian, vol. 51, no. 2, s. 75 - 89 
16 Žumer, Maja 2007. “Amazon : competition or complement to OPACs” i BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 19. http://www.ub.edu/bid/19zumer2.htm [2011-05-22] 
17 Šauperl, Alenka & Saye, Jerry D 2009. ”Have we made any progress? Catalogues of the future 
revisited” i Journal of Documentation, vol. 65, no. 3, s. 500-514 
18 Berggren, Mirja 2002. OPAC på Internet: möjligheter för sökning på skönlitteratur: En jämförelse 
mellan en bokhandel på Internet och fem OPACs. Magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2002:62 
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att det är fråga om ett förhållandevis nytt område, där varken det praktiska användandet 
eller forskningen kommit särskilt långt. Det är också möjligt att området inte är helt lätt 
att studera, och det kan vara svårt att få fram tydliga data eller slutsatser. 
 
3.4 Bilden av bibliotekarien 
 
I relation till frågan om hur olika webbplatser och verksamheter påverkar 
användardeltagande och huruvida uppfattningen av biblioteket som institution kan 
påverka användarnas benägenhet att skriva recensioner, blir det relevant att ta upp 
någon undersökning om hur bibliotek och bibliotekarier uppfattas av allmänheten. 
Louise Lindgren och Therese Nilsson presenterar i Bibliotekarierna och bilderna av 
dem – en jämförande studie resultaten av en intervjustudie där de jämför intervjuade 
bibliotekariers bild av sitt yrke med tidigare forskning om hur bibliotekarien framställs i 
olika media samt i allmänhetens uppfattning.19 Deras resultat visar på att den bild av 
bibliotekarien som uppträder i litteratur och media såsom film och dagspress i hög grad 
stämmer överens med en äldre stereotyp om bibliotekarien som stillsam, tystlåten och 
inåtvänd med stora intressen för ’fin’ litteratur och kultur och ofta mycket beläst och 
bildad, ibland på gränsen till övermänskligt kunnig.20 Det framkommer också att dessa 
stereotyper ofta används i exempelvis film för att de är omedelbart igenkännbara som 
bibliotekarier.21 Allmänhetens uppfattning och bibliotekariernas egen syn visade dock 
på en mer modern uppfattning där den sociala kontakten blev av större betydelse, där 
bibliotekarien framstod som utåtriktad och engagerad och där information och 
informationskompetens blev mer centralt än böcker.22 
 
Lindgrens och Nilssons undersökning fokuserar till viss del på dagspressens bild och 
allmänhetens uppfattning om bibliotekarier, och kan därmed fungera som komplement 
till Radford och Radfords teori som presenteras i kapitel 4 nedan. I kombination med 
Radford och Radford, som främst utgår från bilden av bibliotekarien i populärmedia, 
kan detta ge en mer heltäckande presentation av hur bibliotekarier över lag uppfattas. 
 
4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Som teoretisk grund för den analys och diskussion jag kommer att föra i denna uppsats 
använder jag mig främst av Radford och Radfords teori om förekomsten av en 
’skräckens diskurs’ i bibliotekssammanhang. Denna teori ges också visst stöd från 
Bourdieus teorier om kulturellt kapital samt Lindgren och Nilssons undersökning om 
bilden av bibliotekarier. Dessa teorier kommer att användas som grund för att diskutera 
huruvida synen på biblioteket och dess representanter kan vara en möjlig orsak till 
bristande användardeltagande. 
 
Vidare kommer jag också utgå från Tomas Forsers definitioner av vad en recension är 
för att kort diskutera huruvida detta är det mest lämpade begreppet för vad användarna 
skriver på webbsidorna och om denna benämning kan påverka deras benägenhet att 

                                                 
19 Lindgren, Louise och Nilsson, Therese 2005. Bibliotekarierna och bilderna av dem – en jämförande 
studie Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2005:85 
20 Lindgren och Nilsson, s. 10-22 
21 Se Lindgren och Nilsson, s. 19 
22 Lindgren och Nilsson, s. 56-67 
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bidra. Denna definition påverkar dock inte vad som betraktas som ’recensioner’ i 
undersökningen där begreppet används såsom angett i avsnittet om begreppsanvändning 
ovan, som övergripande term för användarnas kommentarer om böcker. 
 
4.1 Bilden av bibliotekarien och bibliotekets auktoritet 

 
I en artikel i The Library Quarterly titulerad ”Libraries, Librarians and the Discourse of 
Fear”23 lägger Gary Radford och Marie Radford fram en tes om en ”skräckens diskurs” 
som framträder bland annat i bibliotekssammanhang. Med utgångspunkt i Foucault 
undersöker de representationer i populärmedia där bibliotek och bibliotekarier framstår 
som auktoritära och skrämmande med argumentationen att dessa skildringar utgår från 
och förstås inom en existerande diskurs, men framställs på ett mer entydigt och 
utpräglat sätt i dessa media än i verkligheten. Därmed menar de att ”[p]opular culture 
representations provide a window on more fundamental practices that shape everyday 
perception and practice within the library setting.”24 De poängterar också att detta inte 
på något sätt skall förstås som att individuella bibliotekarier eller bibliotek skulle vara 
osympatiska eller skrämmande, utan snarare som en underförstådd diskurs gentemot 
vilken biblioteket som institution och individers agerande som bibliotekarier eller 
användare kan förstås. Författarna pekar på hur biblioteket utövar kontroll över 
diskurser, både explicit genom organiserandet av kunskap och information i begripliga 
kategorier, och implicit som ”a visible monument to this discursive order and control. 
The library symbolizes the boundary between the rational and the chaotic.”25 
 
Inom en sådan diskurs blir bibliotekarien följaktligen att betrakta som en väktare av 
denna gräns, med rollen att bevara bibliotekets ordning och avgöra hur dess resurser 
görs tillgängliga för andra. Bibliotekarien blir följaktligen den som inom diskursen har 
rätt att bestämma och hantera bibliotekets ordning medan användaren förväntas 
respektera denna ordning, vara tyst och inte störa. Holmberg et al. som omnämnts i den 
tidigare forskningen ovan lyfter fram en liknande problematik och pekar på att 
människor i mycket antar samma roller ”i nätvärden som i den fysiska världen.”26 Då 
människor förväntas agera enligt givna mönster i båda dessa ’världar’ kan användarna 
”mycket riktigt vara blyga för de synliga ’aktivitetsspåren’ de efterlämnar i bibliotekets 
gemenskap[…]. Det är inte lätt att göra sig av med användarens traditionellt passiva 
roll.”27 De noterar också möjligheten att det användargenererade materialet går emot 
bibliotekets officiella ståndpunkter och hur exempelvis krav på att systemets användare 
på något sätt registrerar sig används för att motverka detta men samtidigt också kan 
skapa hinder för mer legitimt deltagande.28 Här framträder följaktligen bibliotekets roll 
som institution och med den bibliotekariens auktoritet som i viss mån av nöden, men 
också som ett potentiellt hinder.  
 
I detta sammanhang kan det vara värt att återknyta till Lindgren och Nilssons 
magisteruppsats, där det framkommer att media representerar bibliotekarier på ett mer 
stereotypt sätt än vad folk i allmänhet och bibliotekarierna själva skulle göra. Det är inte 
                                                 
23 Radford, Gary P. och Radford, Marie L. 2001. ”Libraries, Librarians and the Discourse of Fear” i The 
Library Quarterly, vol. 71, no. 3, s. 299-329 
24 Ibid., s. 325 
25 Ibid., s. 305 
26 Holmberg et al. 2009, s. 126 
27 Ibid., s. 126 
28 Ibid., s. 127f 



8 
 

otänkbart att mediernas representation därmed hänger samman med den diskurs som 
Radford och Radford pekar på, medan allmänhetens tankar när de tillfrågas i högre grad 
går till individuella bibliotek eller bibliotekarier som utan tvivel är mer sympatiska. Det 
blir dock inte osannolikt att den äldre stereotypen ligger nära till hands då man tänker på 
bibliotekarier och bibliotek över lag. En sådan uppfattning kan därmed undermedvetet 
påverka upplevelsen av och beteendet i bibliotekssammanhang. 
 
I relation till detta kan det vara värt att lyfta fram Bourdieus teorier om kulturellt 
kapital29 och vem som har tillåtelse att uttala sig inom en given diskurs. Bibliotekarier 
kan i Bourdieus termer sannolikt sägas besitta, eller åtminstone av andra upplevas som 
besittande ett relativt stort kulturellt kapital.30 Särskilt inom bibliotekets väggar kommer 
bibliotekarien inte sällan att betraktas som något av en auktoritet, både i termer av ren 
informationshantering och i fråga om mer estetiska smakfrågor. Det är inte helt ovanligt 
att bibliotekarier uppfattas som litterärt bildade och tillskrivs en finlitterär smak, särskilt 
i sin yrkesroll. Särskilt i kombination med bibliotekets bildande tradition där man 
tidigare förhöll sig reserverad till populärlitteratur och –kultur tillskrivs bibliotekarien 
inte sällan en tydlig uppfattning om vad som är ’god’ litteratur. Om bibliotekarien 
således betraktas som besittandes högt kulturellt kapital och auktoritet inom biblioteket 
samtidigt som de tillskrivs en tydlig åsikt i fråga om litteratur och litterär kvalitet, kan 
detta också tänkas utgöra ett hinder för användaren att uttala sig i samma ärenden.  
 
4.2 Om recensioner 

 
Vad är en recension? Med tanke på studieobjektet för föreliggande undersökning torde 
det vara meningsfullt att lägga fram en mer exakt definition av begreppet som kan tjäna 
som grund för analys och diskussion längre fram. 
 
Tomas Forser definierar recension som ”[e]n text om en annan text, för så vitt vi 
begränsar oss till litteraturkritikens fält. Men en annan text om en text om vi granskar 
en recension från 1910-talet istället för 1990-talet [förf. kurs].”31 Forsers texter 
behandlar strikt talat den professionella litteraturkritiken sådan som den framträder i 
dagspressen och i facktidskrifter, men definitionen ”en text om en annan text” skulle 
också kunna gälla för alla sammanhang där det förekommer någon form av 
kommunikation om en given text. Det finns förmodligen anledning att diskutera 
huruvida exempelvis ett SMS för att rekommendera en bok för en bekant kan definieras 
som en ’recension’ men begreppet kan utan tvivel appliceras på de recensioner som 
skrivits av allmänheten på bibliotekens och bokhandlarnas hemsidor. Forser belyser 
redan i citatet ovan också kontextens betydelse för vilken form och funktion en 
recension antar och pekar särskilt på hur den rådande estetiska synen förändrats över 
tid.32 Vidare tar han upp det värderande elementet som han menar ingår i varje 
recension och i snart sagt varje läsande av och samtal om ett litterärt verk: ”Varje 
tillägnelse av ett diktverk har ett värderande inslag, oftast som en omedveten kalkyl om 
att läsningen är mödan lönt. Den typen av värdering pågår oreflekterat som ett slags 

                                                 
29 Bourdieu, Pierre 1993. Kultursociologiska texter, s. 276ff 
30 Se Jochumsen, Alf Henrik och Rasmussen, Casper Hvenegaard 2001. Gør biblioteket en forskel? S. 57. 
Bibliotekarierna kan förmodligen också som regel sägas ha ganska lågt ekonomiskt kapital 
31 Forser, Tomas 2002. Kritik av kritiken : 1900-talets svenska litteraturkritik, s. 17. 
32 Ibid., s. 17-21 
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smakreaktioner och igenkännande.”33 Som motpol till detta lyfter han sedan fram det 
mer kritiskt granskande läsandet och refererar till Gadamer när han säger att: 
 

[S]å snart vi gör oss estetiskt medvetna skapar vi ett avstånd till verket, 
”främmandegör” det i förhållande till vår första spontana, intima läsupplevelse.  
Det estetiska omdömet är uttryck för en sådan distansering och litteraturkritiken  
har som sin förutsättning att omedelbar tillägnelse växlas över i diskursivt  
hanterbar reflektion.34 

 
Här framträder följaktligen en mer komplicerad definition än den tidigare. ”[T]ext om 
en annan text” kan här delas upp i dels rena smakreaktioner där läsaren ’oreflekterat’ 
ger uttryck för sin uppskattning eller ogillande och dels mer distanserade reflektioner 
som med citatet ovan kan benämnas kritik. Huruvida denna senare del är förbehållen 
yrkesverksamma litteraturkritiker eller också framträder i allmänhetens litterära samtal 
är förmodligen öppet för diskussion. 
 
Dessa teorier, i kombination med delar av den tidigare forskningen, kommer att 
användas som utgångspunkt för att undersöka och analysera de recensioner som utgör 
forskningsmaterialet. Forsers definition kommer att användas som grund för att 
diskutera huruvida ’recensioner’ verkligen är den mest lämpade termen för vad 
användarna skriver på webbsidorna, medan jag kommer att utgå från Radford och 
Radford samt Bourdieu, i kombination med Lindgren och Nilssons resultat för att 
analysera användarnas uppfattning av och relation till, sådan som de framkommer av 
recensionerna, genrer och verksamheter av olika kulturell och intellektuell status. 
 
5. Metod och Materialgenomgång 
 
Metoden för denna uppsats blir en form av dokumentanalys där användarnas 
recensioner på de olika webbplatserna utgör materialet för undersökningen. Jag tar 
därför min utgångspunkt i Repstads beskrivning av dokumentanalys i Närhet och 
distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap35 där metoden presenteras som analys 
av innehållet i existerande dokument, utan någon tydlig definition av vad som utgör ett 
’dokument’. Analysmetoden i en dokumentstudie liknar, enligt Repstad, den som 
används i intervjuer eller observationer.36 Vad som är intressant är följaktligen den 
information som kan hämtas ur materialet och vad det säger om människors aktiviteter, 
åsikter eller synsätt. Forskaren utgår oftast från redan existerande dokument men kan 
också ”ta initiativ till skapandet av nya skriftliga källor som är specifika för 
undersökningen.”37 Användandet av redan existerande dokument minimerar forskarens 
påverkan på materialet, men man behöver istället ta i beaktande dokumentens 
pålitlighet, vilka syften de skrevs för, samt den ursprunglige skribentens avsikt.38  
 
’Dokumenten’ i det här fallet utgörs av användarnas recensioner på de olika webbsidor 
som ingår i undersökningen. Dessa webbsidor, liksom grunderna för urval av titlar och 

                                                 
33 Forser, Tomas 2002, s. 116 
34 Ibid., s. 116 
35 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 115-125 
36 Ibid., s. 117 
37 Ibid., s. 116 
38 Ibid., s. 117ff 
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recensioner presenteras i materialavsnittet nedan. Fokus för en dokumentanalys ligger, 
som Repstad beskriver, på dokumenten och främst på deras innehåll, vilket i det här 
fallet blir vad som sägs i recensionerna. Repstad tar vidare upp vissa svårigheter som 
kan uppkomma i dokumentanalysen, vilka kan vara av intresse för denna undersökning. 
Han konstaterar inledningsvis att ”[d]et är många steg och många filter från det att en 
händelse äger rum till den tidpunkt då forskaren sitter med en skriftlig dokumentation 
av det skedda framför sig.”39 Om den skriftliga dokumentationen som bildar materialet i 
det här fallet utgörs av användarrecensioner, får händelsen i fråga sägas vara själva 
läsakten samt upplevelsen av texten. De filter som ligger mellan själva läsupplevelsen 
och skrivandet av en recension kan då vara egna reflektioner, andras recensioner eller 
samtal med bekanta, som ’justerar’ den omedelbara upplevelsen. Till detta kommer 
också uppfattningar om vad som förväntas av en läsning eller en recension i olika 
sammanhang, som kan leda en användare att justera sina uttalanden. Detta senare blir 
särskilt intressant här, då en stor del av frågan har att göra med vad som kan tänkas 
påverka den slutgiltiga recensionen. 
 
Denna undersökning kommer följaktligen att studera användarnas recensioner, grundat i 
de urval som presenteras nedan och med avseende på hur de uttalar sig om olika titlar 
och i olika sammanhang. Det jag främst kommer att söka efter i recensionerna är sådana 
formuleringar eller uttalanden som belyser hur skribenten ser på en viss titel, och sådana 
som visar på hur titeln eller platsen där man skriver recensionen kan påverka vad som 
skrivs. Tydligast torde detta bli i sådana fall där skribenten uttryckligen beskriver en 
text som en ’klassiker’, som ’finlitteratur’ eller kvalitetslitteratur, alternativt konstaterar 
det motsatta och erkänner en titels låga status. I dessa fall torde det också bli tydligt 
huruvida man behandlar dessa skilda titlar på skilda sätt, och huruvida titlar omtalas 
olika beroende på de kontexter som bibliotek eller bokhandel utgör. Detta lägger 
naturligtvis en tydlig fokus på mer djupgående recensioner, och medan ett stort antal 
recensioner av typen ”Bra bok” sannolikt också är talande, ger de inte särskilt mycket 
till den kvalitativa delen av denna undersökning. 
 
Jag kommer även göra en viss kvantitativ undersökning av materialet, där jag räknar 
antalet recensioner och medelantalet ord per recension för varje titel, för att försöka 
bedöma om det framkommer några tydliga mönster på detta plan. Av uppenbara orsaker 
är det omöjligt att i denna undersökning studera hela materialet, och medelvärdet är 
därmed beräknat på de senaste 35 recensionerna i de fall när det totala antalet överstiger 
detta. I och med denna begränsning får de kvantitativa resultat som presenteras därmed 
betraktas som pekande på möjliga samband snarare än klara bevis.  
 
I analysdelen kommer de sammanhang som framträtt i undersökningen att 
sammanställas och relateras till de teorier som presenterats i teoriavsnittet ovan. Utifrån 
teorier och material kommer det sedan att föras ett resonemang kring de sammanhang, 
skillnader och likheter som observerats, och vilka de tänkbara orsakerna till dessa kan 
vara. 
 
5.1 Material 
 
För den här uppsatsen kommer jag att hämta mitt material från sådana webbtjänster där 
användare har möjlighet att lämna recensioner eller kommentarer om tillgängliga titlar. 
                                                 
39 Repstad 2007, s. 117 
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Dessa funktioner finns som bekant sedan jämförelsevis lång tid tillbaka tillgängliga på 
nätbokhandlarnas sidor, och har också kommit att bli en inte helt ovanlig del av de 
större bibliotekens onlinekataloger. Utöver dessa båda verksamheter har det också 
uppkommit ett flertal webbcommunities kring samtalet om böcker och läsning, som i 
flera hänseenden kan betraktas som ett mellanläge mellan bibliotekets offentliga och 
bokhandelns kommersiella motpoler.  
 
Materialet för denna undersökning kommer således att hämtas från fem olika webbsidor 
av olika karaktär: två bibliotekskataloger, två nätbokhandlar och en community, 
LibraryThing.com. För att i någon mån kunna undersöka och diskutera språkets 
betydelse kommer jag att för bibliotekskatalogerna utgå från dels Stockholms 
stadsbiblioteks katalog, tillgänglig via biblioteket.se och dels katalogen tillhörande Ann 
Arbor District Library, tillgänglig via aadl.org. För nätbokhandlarna kommer jag på 
motsvarande sätt att utgå från dels den svenska sidan Adlibris och dels den välkända 
amerikanska Amazon Books. Den minst sagt markanta storleksmässiga skillnaden 
mellan Amazon och Adlibris får naturligtvis tas i beaktande här. Skillnaderna i skala 
kan dock samtidigt tänkas ge värdefull information som exempelvis vilken inverkan 
verksamhetens och användarkretsens storlek har på antalet recensioner. Den femte sidan 
i undersökningen blir som nämnt ovan communityn LibraryThing.com, som i det här 
sammanhanget kan betraktas som ett slags tredje part. I egenskap av social 
webbcommunity gemensamt uppbyggd av användarna framstår denna sida som 
jämförelsevis åtskild både från bibliotekens historia som auktoritär smakdomare och 
från bokhandelns primärt kommersiella intressen.  
 
Det som kommer att undersökas är följaktligen de recensioner som återfinns på dessa 
olika webbsidor. Urvalet av recensionerna blir något problematiskt då skillnaderna dels 
mellan de olika webbsidorna, dels de högst skiftande antalen recensioner och 
svårigheter att bedöma skiftningar i antal recensioner över tid i det närmaste omöjliggör 
ett representativt urval. Till detta kommer att de recenserade titlarna för jämförelsens 
skull bör vara tillgängliga på de flesta av de webbplatser som ingår i undersökningen, 
även om de inte har recenserats på alla. Urvalet av titlar och recensioner blir således i 
mycket en fråga om praktisk genomförbarhet, vilket också kan påverka resultatens 
eventuella allmängiltighet.  
 
Jag gör dock en ansats att dela upp de utvalda titlarna, och följaktligen recensionerna, i 
olika kategorier. Indelningen görs utifrån huruvida litteraturen kan betraktas som ’fin’-, 
populär- eller barn/ungdomslitteratur. Den sista kategorin är förhållandevis tydlig, då 
den uttryckligen är avsedd för vissa åldersgrupper vilket också skapar vissa 
förutsättningar. Åtskillnaden mellan de andra två är mer svårdefinierad, och jag är väl 
medveten om den problematik som uppstår när man försöker dra en linje mellan 
kanoniserad finlitteratur kontra populärlitteratur. I denna undersökning är det dock 
främst den allmänna uppfattningen om en titel som är av intresse: om ett verk uppfattas 
som en ’klassiker’ kommer det sannolikt att väcka andra associationer och annan 
förförståelse än en populärlitterär titel, vilket också torde påverka hur användare talar 
om dem.  
 
Med grund i detta har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt begränsa urvalet av 
titlar och författarskap till förhållandevis välkända sådana, dels för att kunna få ett 
tillräckligt antal recensioner från så många webbsidor som möjligt, och dels för att det 
ofta finns en viss konsensus huruvida dessa titlar betraktas som ’finlitteratur’ eller 



12 
 

populärlitteratur. De titlar som klassas som ’finlitteratur’ eller ’klassiker’ är följaktligen 
sådana som har fått en allmänt erkänd status som kanoniserad litteratur. Barn- och 
ungdomslitteratur är sådan som uttryckligen riktar sig eller marknadsförs till dessa 
åldersgrupper, medan övriga titlar kommer att benämnas som populärlitteratur. 
Inledningen blir således följande: 
 
’Finlitteratur’ 

• Camus, Albert, Pesten / The Plague 
• Lagerlöf, Selma, Gösta Berlings saga / Gosta Berling’s Saga 
• Remarque, Erich Maria, På västfronten intet nytt / All Quiet on the Western 

Front 
• Salinger, J. D., Räddaren i nöden / The Catcher In the Rye 
• Steinbeck, John, Möss och Människor / Of Mice and Men 
• Strindberg, August, Hemsöborna / The People of Hemso 
• Tolstoj, Lev, Krig och fred / War and Peace 
• Zola, Émile, Thérèse Raquin 

 
Populärlitteratur 

• Auel, Jean M., De målade grottornas land / The Land of Painted Caves 
• Brown, Dan, Den Förlorade Symbolen / The Lost Symbol 
• Brown, Dan, Da Vinci-koden / The Da Vinci Code 
• Gruen, Sara, Bröderna Benzinis spektakulära cirkusshow / Water for Elephants 
• Jonasson, Jonas, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
• Larsson, Stieg, Män som hatar kvinnor / The Girl With the Dragon Tattoo 
• Sjöwall, Maj & Wahlöö, Mannen på balkongen / The Man on the Balcony 

 
Barn- och ungdomslitteratur 

• Carle, Eric, Den mycket hungriga larven / The Very Hungry Caterpillar 
• Funke, Cornelia, Bläckhjärta / Inkheart 
• Meyer, Stephenie, Om jag kunde drömma : en omöjlig kärlekshistoria / Twilight 
• Rowling, Joanne K., Harry Potter och Dödsrelikerna / Harry Potter and the 

Deathly Hallows 
• Zusak, Marcus, Boktjuven / The Book Thief 
• Wirsén, Stina, Vem är arg?40 

 
Denna indelning leder sannolikt till att definitionen av ’populärlitteratur’ blir ganska 
bred, och gränsdragningen kan sannolikt diskuteras. Det kan föras långdragna 
diskussioner rörande vad som skiljer ’finlitteratur’ från populärlitteratur, och vad som 
utmärker texter i de båda kategorierna, men detta är en alltför omfattande diskussion för 
att tas upp här. Relevant för denna undersökning är också främst vilket värde en titel 
anses ha, snarare än de kvaliteter eller det värde de faktiskt har, om någon sådan 
åtskillnad kan göras. Jag menar därför att denna indelning är adekvat för denna 
undersökning. Fördelningen mellan kategorierna är inte heller helt jämn, men då 
svårigheten att få fram ett representativt urval redan kommenterats menar jag att detta 
inte innebär något vidare problem för denna primärt kvalitativa undersökning. 

                                                 
40 Den svenska titeln har för tydlighets skull placerats först oavsett vilket titelns originalspråk är. De titlar 
där en engelsk titel saknas är titlarna antigen identiska, eller så är titeln i fråga inte tillgänglig i 
översättning. 
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Urvalet av recensioner är som nämnt ovan begränsat till de 35 senaste recensionerna, i 
de fall där antalet överstiger detta. Inom ramen för denna undersökning är det av 
uppenbara orsaker omöjligt att undersöka hela materialet, kvantitativt eller kvalitativt, 
och avgränsningen till de 35 senaste är därmed avsedd att undvika alltför stora 
skevheter i materialet. Flera av de undersökta webbsidorna presenterar som standard 
recensioner ordnat efter betygsgrad eller relevansbedömning, där ett urval hade riskerat 
att bli mycket skevt. De citat som presenteras i undersökningen hämtas från dessa 35, 
men är främst tagna från sådana recensioner vars innehåll är av intresse för 
frågeställningarna. I den kvalitativa studien görs heller ingen ansats att ge en 
övergripande beskrivning av recensionerna. Medan en mer omfattande studie skulle 
vara intressant är det inte genomförbart inom ramarna för denna undersökning. 
 
5.2 Metodens begränsningar 
 
Som nämnts tidigare i detta kapitel finns vissa begränsningar i undersökningens metod. 
I och med materialets beskaffenhet och webbsidornas olika sätt att ordna recensionerna 
blir det svårt att få ut ett representativt urval recensioner. Urvalet av de 35 senaste 
recensionerna undviker problemet att få enbart positiva recensioner eller enbart sådana 
som bedömts ’användbara’ av andra användare, men då antalet recensioner kan tänkas 
skifta med en titels popularitet över tid är det svårt att bedöma om dessa recensioner är 
representativa. Tillkomsten av nya recensioner innebär också att en senare undersökning 
får ett annat urval, och medan jag tror att resultaten i stort skulle te sig likartade, kan 
skillnader uppstå på grund av denna förändring. Det är vidare också tänkbart att vissa 
recensioner kan ha avlägsnats av de olika webbsidornas redaktörer om de upplevdes 
som stötande eller på annat sätt opassande. Om sådana recensioner hade varit relevanta 
för undersökningen kan dock också bli diskutabelt. Det begränsade antalet recensioner 
på vissa av webbsidorna och kring vissa titlar gör det också svårt att få fram säkra 
resultat då enstaka användare eller recensioner kan påverka materialet i överdrivet hög 
grad, särskilt i fråga om undersökningens kvantitativa data. 
 
Följaktligen bör undersökningens resultat inte betraktas som slutgiltiga eller som klara 
bevis, utan hellre som en ansats att belysa ett observerat problem och diskutera möjliga 
orsaker till detta. Framtida forskning eller biblioteksfältets utveckling kan komma att 
styrka eller motbevisa de resultat som denna undersökning visar. 
 
6. Resultatredovisning 
 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra dels för de webbplatser från vilka recensionerna 
som ingår i undersökningen hämtas, dels för materialets kvantitativa sida i 
recensionernas antal och längd, och slutligen den kvalitativa undersökningen där 
recensionernas innehåll behandlas. Fokus ligger på den kvalitativa undersökningen, som 
delas in efter huruvida titlarna kan betraktas som ’finlitteratur’, populärlitteratur eller 
barn- och ungdomslitteratur. Denna indelning syftar till att tydliggöra skillnader dels 
mellan olika former av litteratur, men också hur dessa omtalas på olika webbsidor och 
därmed i olika sammanhang.  
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6.1 Genomgång av webbplatser 
 
De fem webbsidor som jag som nämnt i metodkapitlet ovan hämtar mitt material ifrån 
uppvisar i flera avseenden stora likheter med varandra Detta har sannolikt att göra med 
deras i grunden gemensamma syfte: att ordna en samling böcker på ett sådant sätt att en 
kund eller användare kan finna det man söker. Det finns dock vissa skillnader att notera, 
och jag anser det meningsfullt att belysa dessa likheter och skillnader, både för att 
kunna ta i beaktande de eventuella svårigheter som uppkommer i jämförelsen, och för 
att kunna bedöma huruvida webbsidornas utformning kan ha någon inverkan på hur 
användare ger recensioner.  
 
Stockholms stadsbibliotek, i egenskap av ett av Sveriges största enskilda folkbibliotek 
lämpar det sig följaktligen väl för denna undersökning. Som Holmberg et al. påpekar 
krävs det ett visst minimiantal användare för att exempelvis ett wikisystem ska fungera 
väl, och följaktligen borde användardeltagande ha större potential att fungera på ett stort 
bibliotek än på ett mindre. Biblioteket erbjuder sedan 2008 sina användare möjligheten 
att ge recensioner, betygsätta och ange ämnesord eller ”etiketter” till poster i 
bibliotekets onlinekatalog på biblioteket.se.41 Betygsättandet kräver inte heller att ett 
skriftligt omdöme ges, vilket ofta innebär att ’recensioner’ enbart består av ett numerärt 
betyg. Ann Arbor District Library,42 Minnesota ger på liknande sätt sina användare 
möjligheter att bidra till onlinekatalogen på aadl.org genom att skriva recensioner, 
betygsätta och tilldela ämnesord till katalogposter. Dessa är därefter också synliga på 
det egna användarkontot, där det också finns möjlighet att ordna titlar i personliga listor 
utöver mer välbekanta funktioner såsom att se sina tidigare och innevarande lån eller 
eventuella böter. För att ge recensioner, betyg och ämnesord krävs i båda fallen att 
användaren loggar in på ett användarkonto. Biblioteket.se kräver att användaren har ett 
lånekort för att komma åt dessa funktioner, medan Ann Arbor bara efterfrågar lånekort 
om man vill kunna reservera eller låna böcker. För att kunna recensera eller betygssätta 
titlar krävs enbart ett login med e-mailadress och lösenord.  
 
Bokhandelsavdelningen av Amazon.com, Amazon books, använder ett flertal metoder 
för att ge sina användare rekommendationer baserat på andra användares inköp och 
uttryckta åsikter. Förutom det system som rekommenderar titlar utifrån vad andra 
användare sökt efter,43 ges användarna möjligheter att recensera och betygsätta titlar, 
samt att tilldela ämnesord och föreslå andra titlar som kan likna den eftersökta titeln 
eller tilltala samma kundkrets. För att kunna skriva en recension krävs att användaren 
har ett konto på Amazon där man har köpt och fått levererad minst en produkt, som 
dock inte behöver vara den recenserade.44 
Användarna ombeds även att lägga en röst om huruvida redan givna recensioner var 
hjälpsamma eller inte, där de mest hjälpsamma recensionerna flyttas högre upp i listan, 
en funktion som blir värdefull när populära titlar på Amazon kan ansamla hundratals 
recensioner. Det bör också nämnas att Amazon samlar alla recensioner rörande en titel 
på samma ställe, vilket innebär att exempelvis en recension en förkortad eller på annat 
                                                 
41 Biblioteket.se – Låna, läs och tyck till på Stockholms stadsbibliotek. Tillgänglig via www.biblioteket.se  
42 Ann Arbor District Library. Tillgänglig via www.aadl.org 
43”Customers Who Bought This Item Also Bought…” 
44 Se Amazon.com Help: Customer Reviews, tillgänglig via 
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=16465311 samt 
Amazon.com: Customer Review Submission Guidelines, tillgänglig via 
http://www.amazon.com/gp/community-help/customer-reviews-guidelines  
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sätt omarbetad version presenteras på samma ställe som recensioner av en textkritisk 
dito. De topplistor som presenteras på första sidan för avdelningen ”Books” på 
Amazon.com45 baseras på försäljning, aktualitet eller på redaktörsval, ”editors picks”, 
men det finns inget som presenterar användarnas bedömning av titlar på denna 
förstasida. På de individuella titlarnas poster, i kombination med recensionerna, finns 
dock sammanställningar av ”most recent reviews” samt statistiska sammanställningar av 
tilldelade betyg som dels visar antalet betyg från en till fem stjärnor presenterat som ett 
diagram, och dels ett medelbetyg.  
 
Adlibris.se ger på motsvarande sätt möjligheter att recensera och betygsätta titlar, samt 
att man också har länkar för att ”tipsa en kompis” via e-mail, lägga till titeln i en 
önskelista på sig kundprofil samt att ”dela” titeln via facebook eller twitter.46 Värt att 
notera är också att Adlibris som standard enbart visar de senaste fem recensionerna, och 
om det finns fler framgår detta av en angivelse för hur många recensioner medelbetyget 
baseras på och användaren ges möjligheten att klicka på en länk för att ”visa alla”.47 I 
kombination med recensionerna presenteras även en lista med blogginlägg som länkar 
till titlar på Adlibris, genererad via Twingly bloggsök,48 vilket således kopplar 
bokhandeln till överflödet av litterärt inriktade bloggar på webben. Liksom på Amazon 
krävs att användaren har ett konto där man loggar in med användarnamn och lösenord. 
Inte heller Adlibris verkar ha någon sammanställning av recenserade titlar, utan 
topplistor baseras som hos Amazon främst på försäljningssiffror,49 samt att man 
presenterar nya utgivningar och sådant som presenteras som aktuellt i media.50  
 
Innehållet på LibraryThing.com är i hög grad beroende av det material som 
communityns användare bidrar med. Vissa grundläggande metadata rörande de 
katalogiserade titlarna hämtas från större onlinekataloger tillhörande exempelvis Library 
of Congress eller från resurser som Amazon.com. Från Amazon hämtas även 
produktbeskrivningar, som fungerar mer som en praktisk beskrivning av verket i fråga 
än de mer åsiktsbetonade användarrecensionerna.51 Mycket av det mervärde som sidan 
erbjuder utöver dessa traditionella metadata är sådant som communityns medlemmar 
bidrar med. Utöver de användarrecensioner som är av intresse för denna undersökning 
ges medlemmarna också möjlighet att ange taggar och rekommendera andra titlar i linje 
med ”om du gillade denna tror jag också att du kommer att uppskatta denna”. Under 
rubriken ”Common knowledge” ges vidare möjligheter att tillföra ytterligare metadata 
utöver den som vanligtvis förekommer i exempelvis bibliotekskataloger, såsom 
betydande platser, karaktärer och personer i texten, första och sista ord eller stycken, 
relaterade filmer och eventuella tilldelade priser. Mycket av denna information blir 
också sökbar inom LibraryThing. För de titlar där det är tillämpligt finns också en 
rubrik ”Conversations” som ger en lista på samtliga diskussioner i LibraryThings forum 

                                                 
45 Amazon.com: Books, tillgänglig via www.amazon.com/books-used-books-
textbooks/b/ref=sa_menu_bo8?ie=UTF8&node=283155  
46 Adlibris Bokhandel, www.adlibris.com/se 
47 Ibid. 
48 Twingly Channels www.twingly.se 
49 Topplistor – Adlibris bokhandel. www.adlibris.com/se/charts.aspx  
50 Aktuellt i media: böckerna alla pratar om! www.adlibris.com/se/promotion2.aspx?page=justnu 
51 LibraryThing: Catalog your books online. www.librarything.com. Värt att notera är att dessa 
beskrivningar och recensionerna hålls åtskilda under olika rubriker, ”Descriptions” och ”Reviews”, 
respektive. 
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där sagda titel förekommer, och ger således en direkt koppling till mer pågående 
diskussioner än vad recensionerna ger.52 
 
I egenskap av social community kräver LibraryThing att användarna skapar ett konto 
med ett användarnamn och lösenord för att kunna bidra med någon form av 
användarskapat material eller delta i forumdiskussioner. All information, både vilka 
titlar som katalogiserats och vad som sägs om dem i recensioner, metadata eller 
forumdiskussioner, är dock synlig och sökbar även för icke-medlemmar. På 
LibraryThings startsida ges en lista på de tio böcker som senast recenserades, 
betygsattes eller lades till i en användares bibliotek, en lista som av naturliga skäl skiftar 
ganska snabbt.53 Vidare ges under rubriken ”Zeitgeist” ett antal topplistor som bland 
annat listar ”25 most reviewed books”, ”50 top-rated authors” och ”top 75 tags”54 i 
kombination med listor med något mer ovanliga rankningskriterier, som ”50 lowest-
rated authors” eller ”top 50 long tags” som listar ämnesord med mer än tjugo 
bokstäver.55 
 
Som framkommer är de olika sidornas funktioner i grunden ganska lika i hur 
användardeltagandet fungerar: man kräver någon form av registrering varpå användaren 
kan delta med större eller mindre mängd material, från enbart betyg på exempelvis 
Biblioteket.se till omfattande metadata på LibraryThing.com. Detta material presenteras 
sedan på något sätt för övriga användare, på mer eller mindre framträdande platser på 
webbsidan. De tydligaste skillnaderna ligger sannolikt i hur mycket man kräver för att 
ge användaren tillträde, från enbart en fungerande email-adress till att hämta ut ett 
lånekort på något av Stockholms bibliotek eller göra en beställning hos Amazon.com. 
En annan märkbar skillnad ligger i hur det användargenererade materialet utnyttjas. 
Biblioteken och Adlibris gör inte mycket mer än att presentera recensioner tillsammans 
med respektive titlar, medan Amazon låter användare ranka recensioner efter 
användbarhet och presenterar material som kan vara av intresse baserat på vad andra 
användare sökt efter. LibraryThing, slutligen, bygger i stort sett helt på 
användargenererat material, som då följaktligen får en framträdande position på sidan. 
 
6.2 Recensionernas antal och längd 
 
De skillnader som framträder tydligast mellan recensioner av olika titlar och på olika 
webbplatser är rent kvantitativa sådana, bestående av längden på recensioner och antalet 
recensioner per titel. Här presenteras därför först en uppställning av dessa rent 
kvantitativa resultat, för att sedan längre fram i detta kapitel behandla de mer kvalitativa 
aspekterna av materialet. 
 
Av de värden som anges i tabellen anger det första antalet ord per recension i medeltal, 
medan det andra, åtskilt av snedstreck, anger det totala antalet recensioner för titeln i 
fråga på varje webbsida. Medelvärdet är beräknat på de senaste 35 recensionerna när det 
totala antalet överstiger detta. Markeringen ”--” anger att det saknas recensioner för den 
givna titeln på webbsidan, men att titeln i sig är tillgänglig. Markeringen ”X” anger att 

                                                 
52 Rubriker av detta slag visas enbart i systemet när det finns ett behov för dem, det vill säga när titeln 
omnämns i minst en diskussion på forumen. 
53 LibraryThing: Catalog your books online 
54 Zeitgeist: LibraryThing. www.librarything.com/zeitgeist 
55 Ibid. 
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titeln över huvud taget inte är tillgänglig, vilket som syns främst är fallet för svenska 
titlar på det amerikanska biblioteket. Dessa titlar tas också främst med i undersökningen 
för att se om skillnaderna kvarstår när det inte gäller internationellt välkända titlar.  
 
Det bör noteras att den skiftande tillgången på recensioner, särskilt i bibliotekens fall, 
kan ge en bristande grund för beräknandet av recensionernas längd. Individuella 
recensenter kan här ge tvivelaktiga värden, och jämförelsen här bör därför snarast ses 
som en antydning på vissa sammanhang, och inte som klara bevis. En fullständig 
kvantitativ studie skulle sannolikt kunna vara av intresse, men är knappast genomförbar 
inom ramen för denna uppsats. 
 
 
titel AADL.org Biblioteket.se Adlibris.se Amazon.com LibraryThing.com 
’Finlitteratur’ 
Pesten 
 -- 228 / 1 -- 243 / 163 254 / 67 
Gösta Berlings 
saga 
 X 11 / 1 109 / 1 190 / 6 77 / 9 
På västfronten 
intet nytt  
 33 / 1 17 / 1 -- 215 / 501 189 / 144 
Räddaren i 
nöden 
 -- 5 / 3 -- 206 / 3082 113 / 514 
Möss och 
människor 
 -- 9 / 1 -- 280 / 1198 106 / 255 
Hemsöborna 
 -- 5 / 1 -- 314 / 2 31 / 2 
Krig och Fred 
 46 / 1 22 / 2 -- 200 / 544 146 / 163 
Thérèse Raquin 
 -- 31 / 2 -- 257 / 38 112 / 27 
Populärlitteratur 
De målade 
grottornas land 
 20 / 1 -- 102 / 3 144 / 705 242 / 34 
Den förlorade 
symbolen 
 90 / 1 46 / 6 105 / 15 142 / 2760 94 / 411 
Da Vinci-koden 
 271 / 1 13 / 4 52 / 58 235 / 4020 83 / 862 
Bröderna 
Benzinis 
spektakulära 
cirkusshow 
 117 / 3 -- 62 / 2 65 / 2990 140 / 720 
Hundraåringen 
som klev ut 
genom fönstret 
och försvann 
 X 12 / 6 70 / 96 146 / 2 103 / 12 
Män som hatar 
kvinnor 
 130 / 3 28 / 3 43 / 41 141 / 2701 52 / 1009 
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Mannen på 
balkongen -- 2 / 1 -- 219 / 14 155 / 19 
Barn- och ungdomslitteratur 
Bläckhjärta 
 -- 16 / 4 28 / 1 144 / 561 156 / 302 
Den mycket 
hungriga larven 
 -- -- -- 84 / 459 70 / 230 
Om jag kunde 
drömma 
 89 / 9 34 / 33 56 / 67 250 / 5012 113 / 1644 
Harry Potter och 
dödsrelikerna 
 56 / 7 16 / 20 45 / 18 183 / 3629 99 / 1022 
Boktjuven 
 30 / 3 41 / 7 31 / 21 181 / 1135 84 / 920 
Vem är arg? X 4 / 1 45 / 2 X -- 
Tabell 1: Recensioners antal och längd. 
 
Den mest slående skillnaden, som också framträder tydligt av tabell 1 ligger i det antal 
recensioner som skrivits i anslutning till en given titel. Medan antalet varierar från fall 
till fall på grund av de individuella titlarnas popularitet och tillgänglighet syns också 
markanta skillnader mellan de olika verksamheterna. Recensionerna i en biblioteks-
OPAC kan i de flesta av de presenterade fallen räknas på ena handens fingrar56 medan 
bästsäljande titlar på internationella nätbokhandlar som Amazon.com kan nå hundratals 
eller till och med tusentals recensioner.57 
 
Sådana skillnader har naturligtvis sina uppenbara orsaker i storleken på användar- eller 
kundkretsen: inte ens det största bibliotekssystem kan sannolikt förvänta sig 
användardeltagande på den nivå som Amazons internationella kundkrets möjliggör. 
Värt att notera är att också Adlibris skiljer sig från Amazon i att antalet recensioner ofta 
ligger närmare bibliotekens nivåer. Då Adlibris.se presenteras på svenska, med 
motsvarande sidor för de övriga skandinaviska länderna, blir användarkretsen begränsad 
till användare som behärskar något av dessa språk. Det blir därmed sannolikt att antalet 
möjliga användare blir mindre när språklig eller geografisk begränsning spelar in medan 
det blir tydligt en bokhandel inte nödvändigtvis får många recensioner just i egenskap 
av bokhandel. I flera fall har Adlibris också färre recensioner än Stockholms 
stadsbibliotek, särskilt när det är fråga om kanoniserade litterära verk, vilket kan tänkas 
bero på att dessa ges en mindre framträdande roll eller marknadsförs i lägre grad på 
bokhandeln. De låga siffrorna i dessa fall gör det dock svårt att uttala sig med säkerhet. 
 
Det syns också att titlar som inte nått internationell popularitet men som är vällästa i 
Sverige, såsom Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann,58 förståeligt 
nog får fler recensioner på Adlibris än på Amazon och LibraryThing. Här framträder 
dock återigen att bokhandeln får fler recensioner inom biblioteket, när faktorer som 
språk och geografiskt skiftande popularitet inte längre påverkar. 

                                                 
56 Se exempelvis Betyg och recensioner: Biblioteket.se, tillgänglig via 
http://biblioteket.se/default.asp?id=6515&refid=3547 [11-05-03] 
57 Se exempelvis Dan Brown’s The Lost Symbol på Amazon.com, tillgänglig via 
http://www.amazon.com/Lost-Symbol-Dan-Brown/dp/1400079144/ref=cm_cr_pr_product_top [11-05-
03] 
58 Biblioteket.se, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
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Som resultaten visar så får också populära titlar och så kallade bästsäljare i de flesta fall 
fler recensioner än de äldre, ofta kanoniserade titlar som betraktas som ’klassiker’, 
något som framträder om man jämför exempelvis den internationellt populära Män som 
hatar kvinnor med exempelvis Tolstoys Krig och fred. 59 Undantaget Adlibris som 
saknar recensioner av Krig och fred, syns en konsekvent tendens att Män som hatar 
kvinnor får ett högre antal recensioner. Hos Amazon och LibraryThing får Tolstoys 
roman dock längre recensioner, medan biblioteken visar på den motsatta tendensen. 
Återigen innebär dock det begränsade antalet recensioner hos biblioteken att det blir 
svårt att göra en säker bedömning.  
 
Förhållandet hos nätbokhandeln kan sannolikt förklaras ganska enkelt: en modern 
bestseller får sannolikt mer publicitet, fler läsare och följaktligen fler recensenter än en 
’finlitterär’ titel. ’Finlitteraturen’ i sin tur betraktas kanske som svårare att läsa, ses inte 
sällan som mindre spännande och kan därmed också tendera att ha en mindre läsarkrets 
vid en given tidpunkt. Den litteratur som betraktas som värd att tas upp i kanon och 
sälla sig till ’klassikernas’ skara kan dock få en längre livstid, och kan således ansamla 
fler läsare över tid. Detta förhållande förefaller vara giltigt både i fråga om 
internationellt kända författarskap och om sådana som främst är välkända inom Sverige. 
Sådana storheter inom den kanoniserade svenska litteraturen som Strindberg60 och 
Lagerlöf61 får som syns i tabell 1 inte mer än ett fåtal recensioner vardera, oavsett 
webbsida.  
 
Vad som vidare blir intressant är längden i antal ord på de individuella recensioner som 
finns att läsa på de olika sidorna. Det är inte helt osannolikt att längden på dessa 
recensioner i viss mån står i relation till deras innehåll: en längre recension har av 
uppenbara skäl mer utrymme att behandla eller diskutera en titel än en kortare, och 
omvänt kan ett inlägg där skribenten enbart uttrycker sitt gillande eller ogillande 
knappast komma att bli särskilt mångordigt. Uttalanden som ”Skit bra! (sic!)”62 eller 
”Lite småkul…”63 blir av en märkbart annan karaktär än recensioner som ägnar 200 ord 
åt att, om än fortfarande kortfattat, diskutera en romans synsätt och författarens avsikt, 
som i den enda recensionen av Camus Pesten på Biblioteket.se.64 
   
Längden på recensionerna i antalet ord förefaller dock variera mellan olika titlar, även 
inom samma webbsida. Som syns i tabell 1 får de ’finlitterära’ titlarna hos bokhandeln 
något längre recensioner än populära titlar, med undantag för sådana omtalade och 
omdiskuterade bästsäljare som exempelvis Da Vinci-koden och Twilight. På biblioteken 
framträder dock det motsatta, där de populära titlarna får längre recensioner medan 
’finlitteraturen’ får kortare dito. Undantaget här är den redan nämnda recensionen av 
Camus. De få recensioner som i regel ges i bibliotekens onlinekataloger gör det dock 
svårt att uttala sig med säkerhet, då de skillnader som syns kan bero på individuella 
låntagares preferenser och förmåga att uttrycka sig i skrift, och det blir till exempel svårt 
att nå giltiga medeltal med endast en eller ett par inlägg.65 Det kan dock vara värt att 

                                                 
59 Biblioteket.se, Thérèse Raquin 
60 Se t.ex. Biblioteket.se, Hemsöborna 
61Se t.ex. Biblioteket.se, Gösta Berlings saga 
62 Biblioteket.se, Mannen på balkongen  
63 Biblioteket.se Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
64 Se Biblioteket.se Pesten 
65 Se t.ex. Ann Arbor District Library 
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fråga varför biblioteken skiljer sig från bokhandlarna i att populärlitterära titlar får 
längre recensioner? 
 
6.3 Recensionernas form och innehåll 
 
Denna del av resultatredovisningen delas in efter huruvida de undersökta titlarna kan 
betraktas som ’finlitteratur’, populärlitteratur eller barn- och ungdomslitteratur. Gränsen 
mellan ’fin’- och populärlitteratur blir av naturliga orsaker ganska vag, och det finns en 
betydande gråzon mellan de båda. Det blir därmed svårt att hålla de olika indelningarna 
helt åtskilda, varpå populärlitterära titlar omnämns bland annat som jämförelse under 
rubriken ’Finlitteratur’, och omvänt.  
 
6.3.1 ’Finlitteratur’ 
 
På sådana platser där antalet recensioner gör det möjligt att beräkna acceptabla 
medelvärden som exempelvis på Amazon.com eller LibraryThing, framträder vissa 
förhållanden som kan vara värda att ta i beaktande. Som visats i undersökningen av 
recensionernas längd ovan verkar recensionerna av populärlitterära titlar på de 
bibliotekswebbplatser som undersökts tendera att bli längre än mer ’finlitterära’ dito. 
Samtidigt framträder det motsatta förhållandet på Amazon.com och LibraryThing, där 
medeltalet i antal ord blir högre för ’klassiker’ än för populärlitteraturen, även om 
populära bästsäljare som regel får avgjort många fler inlägg.66 Samtidigt förefaller också 
variationerna i fråga om recensionernas längd vara större hos de texter som betraktas 
som ’klassiker’ eller som ’finlitteratur’, och kan sträcka sig från korta, subjektiva 
uttalanden som ”Tolstoy is a great writer. If awards were given out for really long books 
this one would do well. But if you are enjoying a good book, you appreciate it being 
long!”67 upp till kortare essäer om titeln i fråga. I flera fall där användare skriver 
recensioner av kanoniserad ’finlitteratur’ eller sådana verk som uppfattas som 
’klassiker’ förefaller de längre recensionerna i övervägande grad vara positiva, som 
exempelvis när alla tre recensioner av räddaren i nöden på biblioteket.se beskriver 
boken med ordet ”fantastisk” utan att ge någon vidare motivering till omdömet.68  
 
Negativa omdömen, i den utsträckning de ges om ’finlitteraturen’ är inte sällan är av det 
mer fåordiga slaget och förekommer i högre grad på nätbokhandlarna. Slående ofta rör 
de också sådana saker som dåliga översättningar eller upplagor som man upplever som 
misslyckade, anmärkningar om leverans, tryck och utförande eller, i de fall där det 
handlar om e-böcker, format. Ett exempel på detta blir en recension av All quiet on the 
western front (paperback) på Amazon.com, där recensenten framhåller att ”[t]his is a 
horribly printed book. The actual story is good but this particular printing is horrible 
[…]”69 Det blir därmed tydligt att det låga betyg som ges har mer att göra med boken 
som produkt än det litterära verket. I ett par ytterligare fall används ’recensionen’ 
istället för att förklara de omständigheter som gör det omöjligt för skribenten att ge en 
recension. Exempelvis finns en recension som lyder ”I so very much would love to 
review this Kindle book...but seems if you are Canadian as I am... we are not allowed to 
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buy this one or even get it for free… Thanks”,70 där föremålet för kommentaren istället 
blir begränsningarna i distributionen av e-böcker. Dessa kortare, negativa kommentarer 
behandlar följaktligen sällan texten i sig, och det kan därmed diskuteras huruvida de 
egentligen kan benämnas ’recensioner’ i en litteraturkritisk mening. Som sagt förefaller 
dessa också uppträda i högre grad på Amazon än i de övriga webbplatserna vilket 
sannolikt kan tänkas bero på hur böckerna där också betraktas som varor på en 
marknad, i högre grad än i bibliotekskatalogerna och på LibraryThing. 
 
 Detta slags kommentarer verkar inte heller framträda i tillnärmelsevis lika hög 
utsträckning när det är fråga om mer populärlitterära texter, utan i dessa fall berör även 
de negativa åsikterna främst texten som sådan, och behandlar dess för- och nackdelar. 
Detta blir tydligt när en recensent beskriver en titel med ”I don't want to write too much 
about the plot here but I'll say this much: give it about 150 pages. The first hundred 
pages are a little slow and it's hard to see how it all comes together […]”71 och därmed 
konstaterar att textens långsammare första del vägs upp av de senare delarna. 
Bedömningen grundas därmed helt på textens egenskaper. 
 
Om man därtill ser till de betygsgrader som finns till exempel på Amazon förefaller 
betygens femgradiga skala ofta beskriva en tydlig kurva, oavsett titel, där det finns ett 
avgjort högre antal goda omdömen med betygen fyra och fem medan de lägre betygen 
ett till tre som regel blir märkbart färre, ibland nära nog marginella. Detta ser ut att gälla 
både för sådana klassiker som Of Mice and Men72och aktuella, populära titlar som 
Water for Elephants,73 och leder till frågan om det finns en skev tendens att det främst 
är de positiva läsupplevelserna som presenteras. Undantag finns naturligtvis: The Land 
of Painted Caves uppvisar en nära nog omvänd kurva med högt antal låga och mycket 
få höga omdömen,74 vilket kan tänkas bero på en sedan tidigare existerande läsarkrets 
från författarskapets tidigare produktion som nu känner sig svikna.  En sådan 
uppfattning syns också i recensioner av titeln som ”[…] this book is the antithesis of all 
wonderful, engaging, deep, entertaining, innovative, and surprising aspects of the first 3 
books.”75  
 
I de olika recensionerna är det också möjligt att hitta formuleringar som pekar mot vissa 
återkommande synsätt eller uppfattningar, särskilt i fråga om recensionerna rörande 
’klassiker’.  Om man exempelvis ser på de recensioner som givits för Lev Tolstojs Krig 
och fred så framträder ett antal formuleringar som kan sägas peka mot de uppfattningar 
som i allmänhet finns rörande klassiska, kanoniserade verk. En recension på 
Biblioteket.se beskriver den bland annat som ”[i]ntressant och engagerande och inte alls 
så tung som jag trodde den skulle vara”.76 En recension på Amazon rörande samma verk 
säger om boken att ”[…] the hard work you'll pay to get into the book will be 
handsomely rewarded”.77 Båda dessa recensioner pekar mot en uppfattning om den 
klassiska litteraturen som svårtillgänglig, där skribenten på det svenska biblioteket 
uttrycker en upplevelse att läsningen inte motsvarande denna förförståelse om den svåra 
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litteraturen. Kunden vid den amerikanska nätbokhandeln menar på motsvarande sätt att 
belöningen som man som läsare får ut av denna tyngre och mer arbetsamma läsning är 
värd besväret.  
Till detta kan också läggas ett antal formuleringar som direkt knyter an till romanens 
status som kanoniserat litterärt verk. Där framträder positiva utlåtanden som ”classics 
are classics for a reason!”78 och ”[a] powerful, enjoyable read. Almost compulsive. Also 
dull and pedantic. Like ‘Moby Dick,’ deservedly a classic and a piece of opinionated 
trash simultaneously.”79 Den senare av dessa kan också sägas antyda den komplexitet 
som brukar anges som en av kvalitetslitteraturens egenskaper.  
 
Sådan klassikerstatus kan också ges en negativ innebörd: ”Please, skip this one if you 
have a choice. Let the professors rave on and find yourself something good to read”.80 
Den kan också poängteras på ett nästan ursäktande sätt, antigen för texten: ”Oh well, its 
(sic!) a classic. It does give you a picture of life in Russia, at least as Tolstoy thought it 
must have been”81 eller för läsaren: “Okay, I know it's heresy [min kursivering], but 
would this book have been hurt by some serious editing?”82 Ytterligare en recensent 
säger om samma titel “Sorry, but too long. […] I never became enthralled. I'm citing 
reader-error as the cause, but I had to be honest about even a literary icon such as 
this.”83 Dessa senare formuleringar ger ett intryck av att den litterära texten på något sätt 
skulle vara oantastlig. Detta blir särskilt tydligt när den sistnämnda recensenten antyder 
att upplevelsen av denna ”litterära ikon” som för lång och för svårtillgänglig betyder att 
han/hon måste ha läst den ’på fel sätt’. 
 
Liknande tendenser går att utläsa ur recensionerna för På västfronten intet nytt av Erich 
Maria Remarque. Här framträder både formuleringar som ”The literature speaks for 
itself; the text is classic […]”84 samt ett exempel där recensenten börjar sitt inlägg med 
”[t]his is a Classic Novel I know, but I just couldn't finish it”85 och fortsätter med att 
förklara att han/hon fann det alldeles för lätt att lägga ifrån sig romanen. Här finns 
återigen formuleringar som antyder ett ursäktande för att man inte helt lyckas uppskatta 
vad som betraktas som en litterär klassiker. De inledande versalerna på orden ”Classic 
Novel” skulle också kunna tolkas som ett tecken på respekt, som om det fanns något 
sakralt över benämningen. 
 
Här syns dock, både i de enstaka recensioner som finns på Biblioteket.se och 
AADL.org, en tydligare koppling till romantextens ämne och faktiska innehåll och 
läsarnas upplevelse av detta än i recensionerna av Krig och Fred som i högre grad 
framstår som erkännanden och bekräftanden av romanens litterära värde. Medan båda är 
att betrakta som klassiker är det inte helt osannolikt att På västfronten intet nytt framstår 
som mer relevant för en nutida läsare, varpå det finns utrymme att tala om den på ett 
mer ingående sätt. Detta framträder tydligt i recensionerna där kopplingar görs både till 
läsares egna erfarenheter av krigssituationer och vidare krigshistoriska sammanhang. En 
recensent säger i relation till sin egen tjänstgöring i Vietnam att ” I wish I had read it 
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before I crashed after I came to grips with how the war had effected (sic!) me-and still 
does to this day.[…] The author puts into words what PTSD [Post-Traumatic Stress 
Disorder, min anm.] is all about”.86 En annan kommenterar på liknande sätt att 
“[h]aving been in the military, this book brings back the bad memories […]”87  
Övriga recensioner grundar sig också i hög grad på romanens ämne och innehåll. Även 
de högst kortfattade kommentarer som getts i katalogerna på Biblioteket.se och 
AADL.org poängterar att texten ”får en verkligen att fundera över livet”88 eller 
”illustrates that war is not the glorious parade we think it to be.”89 Vidare pekar 
recensionerna också ofta på romanens förmåga att levandegöra den situation som 
skildras liksom krigssituationer i stort: ”This novel flawlessly captures the confusion, 
bitterness, futility, and hopeless loss of human life on the battlefield. At the same time 
Remarque eliminates the false perception that war is glorious and honorable.”90 Dessa 
recensioner nämner samtidigt upplevelsen av den fiktiva berättelsen som högst 
realistisk: 
 

The story is gritty, dirty and depressing. It probably isn't exactly explaining what 
life was like for the German soldiers during WWI, but my guess is that it comes 
extremely close. […] There really isn't much of a plot, which would certainly 
seem to be in keeping with the way an average solider would view the war.91 

 
Bedömningen eller erkännandet av romanens kvalitet grundas här också ofta på dessa 
egenskaper hos texten, och recensenterna hänvisar till dessa egenskaper när de bekräftar 
romanens klassikerstatus. Recensenter beskriver den med orden ”[i]n this rightly called 
classic anti-war novel, E.M. Remarque depicts forcefully the brutal awakening of a 
group of young soldiers in World War I“92 och benämner den som ”[a] powerful novel, 
deserving of all its status.”93  
 
Här framträder följaktligen formuleringar där man bekräftar den status På västfronten 
intet nytt har fått som kvalitetslitteratur, men man beskriver också de egenskaper hos 
texten som man menar berättigar denna kvalitetsbedömning. Värderingen ges därmed 
en praktisk grund, till skillnad från exempelvis Krig och Fred, vilken recensionerna i 
flera fall snarare förefaller se som ”[…] one of those ’beyond praise’ books.”94 

 
6.3.2 Populärlitteratur 
 
Om man istället väljer att studera de recensioner som hänger samman med sådana verk 
som betraktas som ’populärlitteratur’ framträder vissa skillnader i jämförelse med de 
kanoniserade klassiker som behandlats ovan. Som påpekats i början av detta kapitel 
syns ofta tydligt att populärlitterära titlar har ett högre antal recensioner än de som 
betraktas som finlitteratur. Denna trend uppträder främst i bokhandelssammanhang, 
men syns även på biblioteken. Vad som dock framstår som intressant i undersökningen 
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av dessa recensioner är längden i antal ord, i medelvärde. På webbsidorna för Amazon 
och LibraryThing blir recensionerna som tidigare visat något kortare för populärlitterära 
titlar som exempelvis Dan Browns Den förlorade symbolen än för mer ’finlitterära’ 
titlar. Det är möjligt att detta kan bero på titlarna i sig, att det per definition finns mer 
utrymme för diskussion kring ’finlitteraturen’ och att recensenterna där kan vara mer 
benägna att vilja förklara sina ställningstaganden och åsikter om en titels kvalitet. Vad 
som däremot blir intressant är att förhållandet i bibliotekskatalogerna, både vid 
Biblioteket.se och vid AADL.org tycks vara det motsatta: recensionerna av 
populärlitterära titlar är som framgår överlag något längre. Att de recenseras fler gånger 
kan utan tvivel förklaras med att aktuella bästsäljare kan antas ha högre 
utlåningsstatistik, men det förklarar inte varför de ges längre recensioner.  
 
Som framkommit i föregående avsnitt tenderar recensionerna av de mer ’finlitterära’ 
verken ofta att anknyta till titlarnas status som klassiker och därigenom till en 
uppfattning om en ganska traditionell hierarki av högre och lägre litteratur.   
Recensionerna av populärlitterära titlar däremot anknyter istället till genretillhörighet 
eller ett författarskaps tidigare produktion, och jämför den aktuella titeln med dessa. 
Exempelvis inleder en skribent sin recension av den engelska översättningen av Män 
som hatar kvinnor med förklaringen att hon ” Wasn't sure I would be into this book 
before I read it - I don't typically read mystery-like stories - but it became such a 
worldwide phenomenon that I decided to give it a chance.”95 Här syns en implicit 
anknytning till en given sorts romaner när recensenten menar att hon som regel inte 
läser ”mystery-like stories”, men att det faktum att romanen blivit mycket omtalad fick 
henne att ändå läsa den.  
 
Jämförelser med tidigare produktion framträder tydligt i exempelvis recensioner av 
sådana författare som Dan Brown där exempelvis recensioner av Den förlorade 
symbolen gör jämförelser av typen ”[h]elt klart inte på samma nivå som DaVinci-koden 
och Änglar och Demoner, som onekligen är hans två bästa verk, men ändå fullt 
läsvärd.”96 En annan recension anknyter på liknande sätt till tidigare titlar:  
 

Having gone through some initial growing pains with Deception Point and Digital 
Fortess, Dan Brown really hit his stride with the superb Angels and Demons. 
Since then, it has been straight downhill. The Da Vinci code was a 
disappointment, not awful but ultimately boring. Now comes The Lost Symbol, 
which is somehow boring AND irritating.97 
 

De båda recensenterna kommer här till skilda slutsatser om den aktuella titeln och 
placerar författarskapets höjdpunkt på något skilda punkter, men i båda fallen kan 
jämförelsen beskrivas som en kurva med en höjdpunkt och därefter ett avtagande. 
Bedömningen av titelns kvalitet görs följaktligen här subjektivt i relation till författarens 
tidigare produktion utan att egentligen anknyta till några större litterära sammanhang 
eller till förekomsten av någon kanon eller hierarki. 
 
Med det sagt så framträder på sina ställen också kommentarer där recensenten håller 
med om att titeln i fråga kanske inte är att betrakta som kvalitetslitteratur, men att man 
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heller inte läser den med annan avsikt än lätt underhållning: ”I am no book expert and 
easily entertained. I don't read books like this to be educated or enlightened. […]”.98 På 
liknande sätt ges en negativ bedömning med kommentaren ”Now don't get me wrong, I 
like a good, escapist and even formulaic book just as much as the next guy. But this 
book was the limit!”99 Här lyfter recensionerna följaktligen fram en mer subjektiv 
uppfattning om vad som är ’bra’ litteratur. En populärlitterär roman kan i denna mening 
utan tvivel läsas för nöjes skull även om den inte erbjuder samma djup som man tänker 
sig att ’finlitteraturen’ har. Detta kan anknytas till en av de recensioner av Krig och fred 
som nämndes ovan, där skribenten ger rådet att ”[l]et the professors rave on and find 
yourself something good to read”, där ”something good” blir tydligt åtskilt från den 
kanoniserade litteraturen. I det här fallet är det Krig och fred som placeras i 
professorernas akademiska sfär, sannolikt till skillnad från populärlitteraturens mer 
nöjesbetonade omgivningar. 
 
Intressant nog verkar dessa medgivande formuleringar av typen ”jag vet att detta inte 
direkt är kvalitetslitteratur, men jag läser den ändå, för nöjes skull” uppträda främst på 
bokhandlarnas hemsidor och på LibraryThing, men tycks lysa med sin frånvaro i de 
båda biblioteken. Det är dock inte helt osannolikt att det på biblioteket jämförelsevis 
låga antalet recensioner, som bland andra Holmberg et. al pekar på, kan gälla som 
förklaring för detta. 

 
6.3.3 Barn- och Ungdomslitteratur 
 
Barn- och ungdomslitteraturen kan i det här fallet sägas skilja sig från den övriga 
litteraturen på flera punkter. Indelningen här grundar sig på ett åldersintervall snarare än 
’fin-’ och populärlitteraturens åtskillnad och det kan förmodligen diskuteras huruvida 
barn- och ungdomslitteraturen också bedöms och värderas enligt andra kriterier än 
litteraturen i övrigt. Det är inte heller helt klart vilka som väljer och bedömer litteraturen 
i dessa fall: medan äldre ungdomar sannolikt själva bestämmer vad de läser så får yngre 
barn som regel tillgång till litteraturen genom föräldrar eller andra vuxna i omgivningen 
som därmed gör ett urval i förväg. En viss del av denna litteratur kan också med 
behållning läsas även av vuxna. 
 
Detta torde också påverka användardeltagandet i både bibliotek och bokhandlar. Det 
kan ofta bli svårt att entydigt avgöra huruvida ett barn100 eller en vuxen har skrivit en 
recension om det inte uttryckligen framgår av texten. På biblioteken finns sällan hinder 
för yngre användare att lämna recensioner, förutsatt att de har ett lånekort. 
Nätbokhandelns användare utgörs dock på ett annat sätt främst av vuxna och det är 
följaktligen också sannolikt att det är de som lämnar recensioner på bokhandeln. 
LibraryThing.com har en undre gräns vid 13 år för medlemmar, av orsaken att The 
Children's Online Privacy Protection Act begränsar hur information kan samlas in från 
barn yngre än 13. Följaktligen omöjliggör denna lagstiftning när det gäller yngre barn 
mycket av den informationshantering om medlemmarnas läs- och litteraturvanor som 
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LibraryThing utnyttjar.101 Det blir därmed snarare fråga om ’ungdomar’ än ’barn’ som 
kan sägas bidra till materialet på LibraryThing. 
 
På biblioteken tycks det inte framträda någon anmärkningsvärd skillnad i antalet 
recensioner mellan barn- och ungdomslitteraturen i relation till annan litteratur. 
Skillnaderna de olika titlarna emellan motsvarar i hög grad det som noterats ovan: 
populära titlar och bästsäljare får fler recensioner än andra, just eftersom de också får en 
större läsarkrets. Intressant att notera är dock att de titlar som verkligen blir populära 
också får ett antal recensioner som kan överstiga även de bästsäljare som uppkommer i 
populärlitteraturen. Exempelvis sådana titlar som Harry Potter102 och Twilight-serien103 
kan uppvisa högre antal recensioner än exempelvis sådana bästsäljare som Da vinci-
koden på samma webbplats.104 Dessa ’recensioner’ antar dock oftare formen av högst 
subjektiva glada tillrop, utan särskilt mycket förklaring av vad i läsningen som 
uppskattades. Till saken hör också att de nämnda ungdomstitlarna i det här fallet har 
kommit att nå en närmast allomfattande läsarkrets inom målgruppens åldersspann, 
medan det är tänkbart att titlar riktade till vuxna har svårare att få ett sådant komplett 
genomslag. Det är också möjligt att diskutera om yngre åldersgrupper är mer bekanta 
med tekniken än äldre generationer, och därmed mer benägna att använda dess 
funktioner. 
 
I recensionerna av barn- och ungdomslitteraturen framträder ett flertal olika uttalanden 
som pekar på hur läsare kan tänkas uppfatta denna litteratur. I vissa avseenden påminner 
det som sägs om barn- och ungdomslitteraturen om recensionerna av 
populärlitteraturen: fokus ligger i högre grad på handling och innehåll snarare än form 
och även på huruvida läsaren ges möjlighet att relatera till berättelsens karaktärer. Här 
framträder dock också en tydlig fokus på hur väl man anser att titeln passar den avsedda 
målgruppen, eller vilka man annars anser att den kan vara lämpad för. Om Cornelia 
Funkes Bläckhjärta sägs bland annat att ”I began this book expecting a children's 
book...well, it is a great book for older kids and teens, but anyone who loves books will 
adore Inkheart and it’s (Sic!) sequels.”105 Recensenterna säger också att “[…] It is a 
childrens book, likely to be for early teens, but is still an enjoyable read for anyone“106 
och “I'm a 63 year old kid and I love Cornelia's stories.”107 Här syns därmed 
uppfattningar om barn- och ungdomslitteraturen som särskilt anpassad för vissa 
åldersgrupper, men inte sällan också läsvärd för andra än den egentliga målgruppen. 
Som syns i formuleringar som ”still an enjoyable read [min kurs]” finns dock en 
uppfattning att dessa titlar kan tilltala äldre läsare ’trots’ sina egenskaper som barn- och 
ungdomslitteratur. Även den positivt betonade recensionen från ”a 63 year old kid” 
implicerar ett behov att förklara varför en vuxen människa läser litteratur avsedd för 
barn. Det framkommer också en uppfattning att barn- och ungdomslitteraturen är av ett 
enklare slag än den kvalificerade vuxenlitteraturen. De recenserade titlarna kan både 
anses bekräfta detta: ”The negative reviews of this book amaze me. Its (Sic!) a childs 
book that is why the story is simplistic. […] Just don't expect a complex plot because its 
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a childrens book”108 eller då läsarens förförståelse blir (positivt) motbevisad: “Inte alls 
förutsägbar som barn/ungdomsböcker ofta är. Mycket spännande.”109   
 
I anknytning till detta kommer också kommentarer om vad som inom barn- och 
ungdomslitteraturen betraktas som lämplig läsning för den avsedda målgruppen. En 
recension där skribenten menar att ”[the] level of violence in the book is not appropriate 
to the age level stated (9-12) […]”110 pekar på att värdet hos en titel i hög grad också 
beror på hur passande innehållet anses för den åldersgrupp titeln är avsedd för.  
 
Det syns också uppfattningar liknande de som framkommit i stycke 6.2 ovan, där barn- 
och ungdomslitteraturen kommer att ansluta sig till populärlitteraturen som motpol till 
den svårare ’finlitteraturen’ som ur ett ungdomsperspektiv också ofta kan komma att 
betraktas som tråkig. Åsikter om att bra ’litteratur’ i det här fallet inte nödvändigtvis är 
detsamma som bra ’böcker’ framkommer tydligt bland recensionerna. Detta syns i 
formuleringar som “I can't say it is because it is a great piece of literature, or if you 
should take my word for it when I say it is one of the best books in the world”111 eller 
där den recenserade romanen beskrivs som ”a comfortable read for when War and 
Peace just doesn't appeal.”112 I båda dessa fall antyder skribenterna att både den 
kanoniserade ’finlitteraturen’ representerad i det senare citatet av just Krig och Fred, 
och ungdomslitteratur som Bläckhjärta har ett givet värde men inte nödvändigtvis i 
samma sammanhang. Det finns också recensioner som skärper denna åtskillnad. En av 
dem ger rådet att ”[…] don't bother listening to critics who compare this to some 300 
year old book probably written by some dude in a cave. This is real reading for modern 
people with a taste for good literature.”113 Denna kommentar kan sägas koppla samman 
litteraturkritiken med ’finlitteraturen’, varpå formuleringen ”some 300 year old book 
[…] by some dude in a cave” avfärdar de båda som föråldrade i kontrast till den 
recenserade titeln som följaktligen ses som ”real reading for modern people[…]”. Här 
syns följaktligen en kanske något överdriven uppfattning om en skillnad mellan en äldre 
’finlitteratur’ som värderas högt av kritikerkåren och liknande litterära institutioner i 
kontrast till en modern litteratur med ett verkligt värde för samtida läsare.  
 
Barn- och ungdomslitteraturen vänder sig som tidigare konstaterat till en ganska 
specifik målgrupp. Trots detta kan det bli svårt att avgöra vem det egentligen är som 
skriver recensioner av dessa titlar. Detta kan också ha sin grund i litteraturen i sig då det 
dels finns titlar som lämpar sig lika väl för vuxna som för ungdomar och dels titlar där 
målgruppen är så pass unga att de inte kan förväntas kommentera läsningen i någon 
högre grad. Som ett exempel på det förstnämna kan nämnas Markus Zusaks Boktjuven, 
där det förefaller vara öppet för diskussion om den är att betrakta som ungdomsroman 
eller inte. Som framgår av katalogen på biblioteket.se klassas den enligt SAB som 
Hcee.01, ”Engelskspråkiga romaner och noveller översatta till svenska”.114 På de olika 
biblioteken återfinns boken dock omväxlande på ungdoms- och vuxenavdelningarna, 
och i somliga fall på båda. Dessa variationer kan till viss del tänkas bero på SAB-
systemets indelningar. Litteratur för yngre barn (0-9 år) och barn i mellanåldern (10-12 

                                                 
108 Amazon.com, Inkheart 
109 Adlibris.se, Bläckhjärta 
110 Amazon.com, Inkheart 
111 LibraryThing.com, Inkheart 
112 Ibid. 
113 Amazon.com, , Inkheart 
114 Biblioteket.se, Boktjuven.  
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år) ges egna kategorier, men utöver tilläggsbeteckningen ,u för barn- och 
ungdomslitteratur saknas en klar åtskillnad mellan ’ungdomslitteratur’ för åldern 13-18 
och den övriga skönlitteraturen. därmed kan placeringen ibland komma att te sig något 
godtycklig.115 Ann Arbor följer motsvarande trend, där pappersutgåvan ordnas under 
’fiction’ medan utgåvan som CD-bok står under ”Teen BOCD fiction”116 På Adlibris 
och Amazon har den i båda fallen klassats som barn- och ungdomslitteratur117 och teen 
fiction118 respektive. 
 
Recensionerna av Boktjuven pekar i viss mån också på detta. Uppfattningen framträder 
att en kategorisering som ungdomslitteratur kan avskräcka potentiella äldre läsare, som 
också hade kunnat ha behållning av boken. Recensenter konstaterar att det är ”[s]ynd att 
svenska bibliotek och boklådor anser att det är en ungdomsbok. Alla har glädje av den 
här boken.”119 De tycks ibland också opponera sig mot en sådan kategorisering och 
menar att ”It is interesting to see that it appears to be targeted to young adult readers - 
please don't be put off by this - it is very much an adult story about children who are 
doing their best to live a normal life in times of unspeakable horror.”120 Det finns 
följaktligen vissa problem med att definiera en målgrupp i dessa gränsfall. 
 
Till detta kommer också litteratur riktad till mycket unga barn, där vuxna får sägas spela 
en stor roll i både tillgängliggörandet och tillägnandet av litteraturen och följaktligen är 
de som främst är i kontakt med förmedlare som bokhandel och bibliotek. Ett exempel på 
detta blir Vem är arg121 i kategorin småbarnsbilderböcker, där det uttryckligen framgår 
av recensionerna att föräldrarna talar i barnens ställe med inlägg som ” Min dotters 
absoluta favorit.”122 Motsvarande syns också i formuleringarna på exempelvis Amazon, 
där också andra aspekter framträder. I recensionerna av The Very Hungry Caterpillar 
exempelvis, sägs bland annat att ” I remember reading this book as a kid, so it was the 
first book I ever bought for my kid.”123 Äldre titlar kan därmed värderas positivt 
eftersom de uppskattats av flera generationer, och ”[w]e love this story, but this board 
book is very awkward. It is extremely hard for little hands to hold and turn the 
pages.”124 Skribenten betonar här det fysiska objektets lämplighet för målgruppen, en 
aspekt som främst blir relevant i fråga om småbarnsböcker. Här framträder således 
frågan om lämplighet igen, men här handlar det i mindre grad om textens innehåll. 
 
6.3.4 Sammanställning 
 
I användarnas recensioner på de olika webbsidorna framträder således ett antal 
skillnader i hur man talar om litteratur av olika slag, hur de relateras till 
litteratursamhället i stort och hur man värderar titlar med avseende på både form och 
innehåll.  
 

                                                 
115 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 17 (tilläggsbeteckningar) och  s. 76 (skönlitteratur) 
116 AADL.org, The Book Thief  
117 Adlibris.se, The Book Thief 
118 Amazon.com, The Book Thief 
119 Biblioteket.se, Boktjuven 
120 Amazon.com, The Book Thief 
121 Biblioteket.se, Vem är arg? 
122 Ibid. 
123 Amazon.com, The Very Hungry Caterpillar 
124 Ibid. 
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Som kunde förväntas uppvisar de båda sidor som kan förväntas ha en internationell 
brukarkrets, Amazon och LibraryThing, ett högre antal recensioner än bibliotekssidorna. 
Biblioteken kan sannolikt också bli mer begränsade i sin nära anknytning till den 
fysiska och geografiskt begränsade institutionen. Värt att notera blir då att 
nätbokhandeln Adlibris inte tycks uppvisa något särdeles högre antal recensioner än 
biblioteken, vilket också kan ha att göra med geografiska eller språkliga begränsningar. 
Det syns också vissa tecken på att recensioner där man talar om titlar som upplevs som 
’klassiker’ eller som ’finlitteratur’ över lag blir något längre på bokhandlarnas sidor än 
mer populärlitterära titlar, medan det motsatta oftare förefaller gälla på biblioteken.  
 
I fråga om hur brukarna uttrycker sig i sina recensioner syns en ganska tydlig respekt 
för en traditionell litterär hierarki. Den kanoniserade litteraturen värderas högt som 
’klassiker’ och populärlitteraturen betraktas som mindre värdefull. Detta framträder 
tydligast när recensenterna uttrycker sig ursäktande när de bedömer ’finlitteratur’ 
negativt eller populärlitteraturen positivt, där formuleringarna också ofta ger intrycket 
av att man gillar eller ogillar litteraturen trots dess status som hög eller låg. Till detta 
kommer också vissa fall där man betraktar populärlitteraturen som mer relevant och 
aktuell för en modern läsare medan ’finlitteraturen’ ses som föråldrad och tråkig, ett 
område enbart för akademikers inbördes beundran. 
 
De sätt på vilka recensenterna formulerar sina utlåtanden förefaller också i hög grad 
vara kopplat till typen av text, dess genretillhörighet och uppfattningar om dess litterära 
kvalitet. De ’finlitterära’ texterna beskrivs gärna med jämförelsevis abstrakta ordval 
som ”intressant”, ”engagerande”, ”powerful”, ”compulsive” och det konstateras att 
”The literature speaks for itself”. Textens förmåga att säga något betydande om 
verkligheten och att levandegöra erfarenheter värderas också högt. I den utsträckning 
man jämför titlar med varandra är det i hög grad med enstaka liknande verk, ofta 
klassiker, eller med andra titlar som behandlar samma ämnen. 
 
Populärlitteraturen, och i viss mån barn- och ungdomslitteraturen bedöms i högre grad 
utifrån textens handling. Man talar mer om karaktärer och händelser och huruvida 
handlingen till exempel är spännande eller lätt att leva sig in i, med tanken att man ofta 
vill kunna ’förlora’ sig i läsningen. Jämförelser här görs gärna i relation till skönlitterära 
genrer eller författares tidigare produktion. En titels genretillhörighet ger här en 
förförståelse och en bedömningsgrund för textens kvalitet. Det syns också tydligt att 
jämförelser med tidigare titlar av en och samma författare i hög grad påverkar hur en 
text uppfattas. 
 
På liknande sätt bedöms barn- och ungdomslitteraturen i viss mån utifrån den 
åldersgrupp den säger sig vara riktad mot. Inkluderandet av element som inte ses som 
lämpliga för åldersgruppen i fråga tas upp som ett problem, medan upplevelsen att en 
barn- eller ungdomsbok kan läsas med behållning även av vuxna ses som ett positivt 
drag. I recensionerna av populär- och barnlitteraturen syns också ofta 
rekommendationer till vissa tänkta grupper, vissa ålderskategorier eller människor med 
givna läsvanor eller intressen. I barn- och ungdomslitteraturen uppkommer också 
situationen att den primära läsarkretsen sannolikt inte alltid är de som uttalar sig på 
bokhandlarnas och bibliotekens fora. Istället är det möjligt att föräldrar eller andra 
vuxna uttalar sig i deras ställe. 
 



30 
 

7. Analys och diskussion 
 

How does one review a classic? I have always had major issues with doing that. I do 
enjoy reading classic literature, probably more than any other genre, but when it 
comes to actually reviewing it, I get anxious. Classic literature is, after all, art. And I 
do not consider myself an art connoisseur or an art critic in any way.125 

 
Detta citat, hämtat från recensionerna av Camus Pesten på Librarything.com, menar jag 
visar på en inställning liknande den som framkommit i undersökningen. Användare 
tycks vara osäkra på om de har tillräckliga kunskaper för att bedöma, analysera eller 
kritisera vissa former av litteratur. De undersökta recensionerna erkänner ofta den 
rådande uppfattningen om en litterär titel, oavsett vad skribenterna själva tyckte. Är det 
tänkbart att användaren i exempelvis bibliotekens sammanhang då hellre undviker att 
uttala sig om en titel när de upplever sig sakna tillräcklig kunskap? 
 
Denna uppsats arbetar kring tre frågeställningar: Hur skriver användare recensioner i 
biblioteks onlinekataloger och på nätbokhandlar, vilka skillnader framträder mellan 
recensionerna i olika verksamheter och olika former av litteratur och kan dessa 
skillnader fungera som förklaring till varför detta slags användardeltagande tycks 
fungera sämre i bibliotekssammanhang än i exempelvis nätbokhandeln?  
 
Som framkommit av undersökningen och sammanställningen i avsnitt 6.4 framträder ett 
antal mer eller mindre tydliga skillnader mellan recensioner på de olika beskrivna 
webbplatserna. Det syns också att recensionerna skiftar beroende på vilka slags litteratur 
som recenseras. Detta innefattar både vad som kan sägas utifrån antalet recensioner av 
en titel och deras längd, och mer kvalitativt vad brukarna säger om olika titlar och hur 
de uttrycker sig. Avsikten med denna analys blir följaktligen att försöka utröna och 
diskutera huruvida det som framkommit i undersökningen kan förklara det mindre 
aktiva användardeltagandet i bibliotekskatalogerna i relation till de andra undersökta 
webbplatserna. 
 
Somliga av de skillnader som framkommit i undersökningen förefaller som ganska 
tydliga och förhållandevis lättförklarade. Den mest uppenbara skillnaden mellan 
bibliotekens system och sådana webbplatser som Amazon eller LibraryThing blir som 
visat i undersökningen naturligtvis antalet recensioner. Biblioteken har som visat i de 
flesta fall inte mer än ett fåtal, medan exempelvis Amazon kan komma upp i hundratals 
och ibland tusentals inlägg. Den mest uppenbara förklaringen till denna skillnad blir 
naturligtvis att Amazon.com, i egenskap av engelskspråkig webbsida, har en potentiell 
brukarkrets bestående av i princip alla som kan språket och har tillgång till en 
internetuppkopplad dator. Medan detta knappast innefattar världens hela befolkning, så 
gäller det åtminstone en ganska betydande andel och utan tvivel en övervägande del av 
västvärldens befolkning. Bibliotek och då särskilt folkbibliotek presenterar som regel 
webbsidor på folkspråket och när detta inte utgörs av ett världsspråk begränsar detta av 
uppenbara skäl användarkretsen. Ett större hinder här blir sannolikt bibliotekens 
geografiska begränsning, och det inte helt ovanliga kravet på lånekort för att kunna 
logga in och ta del av en bibliotekswebbsidas användarfunktioner. Som framgick av 
Holmberg et al. i avsnittet för tidigare forskning är det som regel också en mycket 
begränsad del av den samlade brukargruppen som bidrar med material i webb 2.0-
                                                 
125 Från recension av Camus, Albert, The Plague, på LibraryThing  
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system. Följaktligen krävs ett ganska stort antal användare för att tillräckligt många 
skall bidra aktivt för att bygga upp ett användbart användarskapat material. 
 
I folkbibliotekens fall utgörs den primära användargruppen som regel av ortens 
lokalbefolkning. Det är sannolikt de som har störst nytta och intresse av biblioteket och 
bibliotekskatalogens funktioner och det är främst dem bibliotekets verksamhet riktas 
mot. Detta förstärks inte minst när möjligheten för användardeltagande kräver lånekort, 
som oftast behöver skaffas på plats på biblioteket.126 Som presenterats i avsnitt 5.1 
försöker Ann Arbor District Library i viss mån undvika detta problem genom att tillåta 
användare att skapa ett konto på webbsidan utan att ha ett lånekort medan lånekortet 
endast krävs för att kunna reservera eller låna material. Detta innebär att man potentiellt 
kan nå en mycket stor användarkrets, men samtidigt uppstår frågan om det är särskilt 
intressant att kunna recensera eller kommentera böcker på ett bibliotek som man inte 
har direkt kontakt med eller kan låna ifrån. Det faktum att Ann Arbors katalog inte 
uppvisar högre antal recensioner än Stockholms dito antyder att användardeltagandet 
inte blir större och sannolikt är det fortfarande främst de som har möjlighet använda det 
fysiska biblioteket som också utnyttjar funktionerna för användardeltagande. Detta 
pekar också på att det inte primärt är språkområdets storlek som bestämmer en 
verksamhets potentiella brukarkrets, utan snarare antalet människor som har nytta av 
den erbjudna tjänsten. 
 
Om bibliotekens svårigheter att få till stånd ett aktivt användardeltagande beror på ett 
alltför litet antal användare skulle detta kanske kunna åtgärdas genom gemensamma 
system som gäller över flera bibliotek och följaktligen skapar en större brukarkrets, 
såsom i viss mån har gjorts vid Umeåregionens bibliotek.127 Dock förefaller 
nätbokhandeln Adlibris.se som trots sitt större antal möjliga användare inte uppvisar 
nämnvärt fler recensioner än biblioteken motsäga denna tes. Det kan i så fall finnas 
anledning att diskutera huruvida ens en gemensam nationell bibliotekskatalog skulle få 
några större mängder recensioner.  
 
Vad som kan vara av större betydelse är då användarnas relation till de olika webbsidor 
och verksamheter som behandlats i undersökningsdelen. Dessa kan delas upp i 
Bibliotek, (nät)bokhandlar och webbcommunityn LibraryThing och det är sannolikt att 
brukarnas syn på och relation till de olika verksamheter som webbsidorna representerar 
påverkar hur de bidrar till och interagerar med materialet där. Som har visats i 
teoriavsnittet ovan framstår biblioteket fortfarande i viss utsträckning som en auktoritet, 
som utövar en grad av kontroll över bibliotekets resurser och bestämmer vilket material 
som skall göras tillgängligt. I folkbibliotekens fall har detta ofta har handlat om en 
kvalitetsbedömning av litteratur för att i anknytning till folkbildningstanken förse 
allmänheten med god kvalitetslitteratur. Bibliotekarierna har därmed varit de som 
avgjorde vilken litteratur som bedömdes vara av tillräckligt hög ’kvalitet’ för att finnas 
på biblioteket. Även om folkbiblioteken i hög grad har arbetat för att lägga denna 
historia av auktoritet bakom sig är det, som delvis framkommer av Radford och Radford 
samt Lindgren och Nilsson inte osannolikt att denna tradition fortfarande sätter sina spår 
i användarnas sätt att se på biblioteket som institution. Om man ser till Bourdieus teorier 
kan biblioteket därmed sägas tillhöra de auktoriteter på det litterära fältet som dikterar 
och reproducerar den rådande litterära smaken och dess indelningar i högt och lågt. I 

                                                 
126 Se t.ex. Stockholms stadsbibliotek. 
127 Se Mina bibliotek: Biblioteken. http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=1776&ptid=0 
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detta avseende kan de då sägas verka tillsammans med kritikerkåren, den akademiska 
världen och utbildningsväsendets olika nivåer.  
 
Nätbokhandeln och bokhandeln i stort tillhör inte på samma sätt denna folkbildande 
tradition. I egenskap av vinstdrivande affärsverksamhet följer man i högre grad tillgång 
och efterfrågan utan att som verksamhet lägga några värderingar i det material man 
tillhandahåller. Den relation mellan försäljare och kund som råder i detta sammanhang 
ger naturligtvis upphov till en annan uppsättning förväntningar än vad som gäller 
mellan låntagare och bibliotek. Detta syns i recensionerna från Amazon.com, där 
bedömningarna ibland behandlar sådana saker som korrektheten hos nätbokhandelns 
varubeskrivningar, effektivitet vid leverans och varans skick snarare än det litterära 
verket i fråga. Bokhandeln förväntas således effektivt leverera vad som efterfrågas av 
kunden och upplevs sannolikt inte som en ’smakdomare’ på samma sätt som biblioteket 
ibland kan göra. 
 
LibraryThing är som beskrivits i undersökningen en webbcommunity där den 
övervägande största delen av materialet är användarskapat och där den bakomliggande 
organisationen i minimal utsträckning ger uttryck för någon åsikt. Följaktligen saknar 
man i stort sett sådana representanter för en auktoritet inom fältet som exempelvis 
biblioteket och bibliotekarier kan sägas stå för, men man har inte heller bokhandelns 
uttryckliga vinstintressen. Det finns utan tvivel ett stort antal bibliotekarier inom 
communityn men deras uttalanden och bedömningar där görs inte i egenskap av sin 
profession, som de gör på biblioteket. På LibraryThing blir de istället en användare 
bland många. I och med avsaknaden av tydliga auktoriteter framträder normen här som 
summan av användarnas samlade utlåtanden snarare än genom vissa individer med hög 
status och auktoritet. Det finns möjligheter för bibliotek att lägga upp sin katalog som 
ett särskilt konto på LibraryThing, och därmed använda detta konto som bibliotekets 
OPAC. Detta ger biblioteket tillgång till de övriga resurser och funktioner som 
LibraryThing erbjuder medan det enskilda bibliotekets auktoritet knappast kan förväntas 
ha någon inverkan på webbplatsen i stort, då det bara uppträder som ytterligare en 
användare. 
 
Här kan det vara värt att diskutera det faktum att webbsidorna konsekvent använder sig 
av ordet recension eller i de engelskspråkiga fallen review,128 vilket också kan tänkas ha 
en inverkan i sammanhanget. Som presenteras i avsnitt 4.1, så definierar Tomas Forser 
inledningsvis ’recension’ som ”en text om en annan text”.129 Detta stämmer utan tvivel 
mycket väl in på de användarskapade texter som syns på de olika hemsidorna som ingår 
i undersökningen. När han dock senare gör en åtskillnad mellan omedelbara och i stort 
sett oreflekterade smakreaktioner å ena sidan och mer analyserande bedömningar där 
recensenten medvetet distanserar sig från texten å den andra, framträder omedelbart 
utrymme för diskussion. Många av de ’recensioner’ som förekommer både på 
bibliotekens och på nätbokhandlarnas hemsidor är av en kortfattad, högst subjektiv 
karaktär. Som sådana är de snarare att betrakta som exempel på det Forser benämner 
som ”smakreaktioner och igenkännande” än den reflekterande genomgång som skulle 
definiera en recension. De längre inlägg som i viss mån analyserar och diskuterar 
titlarna de recenserar och därmed kan kallas recensioner i Forsers mening verkar också 
vara vanligare på nätbokhandlarnas sidor och på LibraryThing, medan bibliotekens 

                                                 
128 Review: Recension, anmälan av bok m.m. enl. Nordstedts ord, www.ord.se 
129 Forser 2002, s. 17 
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recensioner oftare är av den kortare sortens förklaringar av gillande eller ogillande. 
Medan benämningarna ’recension’ och ’review’ utan tvivel passar in väl när det handlar 
om att tala om litterära texter finns det dock anledning att diskutera om det egentligen är 
’recensioner’ i strikt mening man är ute efter. Det kan också diskuteras om den 
anspråksfulla ton som ordet kan tänkas bära med sig kan ha en avskräckande effekt om 
det man snarare vill göra är lämna ett ’omdöme’ eller en ’kommentar’. 
 
Om man med Bourdieus termer betraktar biblioteket som besittande ett förhållandevis 
högt kulturellt kapital och av tradition betraktad som en av auktoriteterna på det litterära 
fältet, kan detta ge en tänkbar förklaring till varför brukarna kan tveka att ge recensioner 
i bibliotekskatalogen. Inom ett fält, som Bourdieu framhåller, agerar individen för att 
tillskansa sig status genom socialt eller kulturellt kapital. Individen kan öka sitt kapital 
genom att erkänna och instämma i de normer som redan råder inom fältet, och omvänt 
krävs det ett redan stort kapital för att med giltighet kunna motsäga eller kritisera dessa 
normer. Inom det litterära fältet skulle detta innebära att exempelvis erkänna 
’klassikers’ status som värdefull litteratur.  
 
Utifrån det som framkommit av de undersökta recensionerna i kapitel 6 ovan förefaller 
detta vara fallet för användarrecensioner sådana som de förekommer på 
bibliotekswebbplatser och nätbokhandlar. Som har visats framträder en tydlig tendens 
att vilja instämma i den rådande uppfattningen om en titels status. Man erkänner 
kanoniserade verks status som klassiker även om man själv inte uppskattar dem i 
särskilt hög grad. På samma sätt påpekar man också att man läser populärlitteratur 
främst för nöjes skull utan att tillskriva texten något större litterärt värde. Dellarocas och 
Narayan visar på liknande företeelser i filmrecensioner på webben när de tolkar en 
tendens att i hög grad recensera smal film som en önskan från recensentens sida att 
förevisa sin sofistikerade smak. I detta erkänner recensenterna den välbekanta synen på 
konstnärlig kvalitet och kommersiell framgång som diametralt åtskilda, och ansluter sig 
därmed till den rådande normen inom det konstnärliga fältet. 
 
En användare som recenserar en titel kan följaktligen uttala sig med avsikt att öka eller 
åtminstone bevara sitt kapital och erkänner därmed ’finlitteraturens’ värde medan man 
tonar ned populärlitteraturen. Samtidigt får det kulturella kapitalet också sägas vara 
relativt till den omgivning eller de sammanhang man befinner sig i. En individ som 
befinner sig i ett sammanhang präglat av högt kulturellt eller socialt kapital kan då 
undvika att uttala sig om det egna kapitalet inte upplevs som tillräckligt stort i 
sammanhanget. Det är följaktligen tänkbart att om en användare är osäker på sin 
förmåga att uttala sig ’rätt’ om en ’finlitterär’ text i den miljö som biblioteket utgör, så 
undviker man hellre att säga någonting. 
 
Populärlitteraturen beskrivs som visats i högre grad utifrån handling och karaktärer 
snarare än förekomsten av ett djupare budskap. Man talar också gärna om vilka andra 
läsare som skulle kunna tänkas uppskatta verket i fråga i kommentarer av typen ”om du 
gillar A, är intresserad av B, eller har läst tidigare böcker av C, kommer du också att 
gilla denna.” Detta syns också i barn- och ungdomslitteraturen där man också i hög grad 
tar upp vilka åldersgrupper en titel kan tänkas passa eller inte passa för, eller vilka andra 
läsare som skulle kunna tänkas uppskatta den. Särskilt denna typ av recensioner där 
skribenten också ger en fingervisning vilka andra läsare som kan tänkas uppskatta den 
recenserade titeln torde utan tvivel vara av stor nytta i biblioteket, då de ger användare 
ytterligare möjligheter att bedöma om en titel man är intresserad av är värd besväret. 
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Här kan dock synen på biblioteket som ’smakdomare’ eller ’auktoritet’, i kombination 
med populärlitteraturens lägre status återigen innebära ett problem. Som syns i de 
undersökta recensionerna och som nämnts ovan i detta avsnitt finns en viss tendens 
bland recensenterna att ’ursäkta’ populärlitterärt läsande då man är medveten om att det 
betraktas som mindre värdefullt. Om man därtill upplever bibliotekets auktoritet som 
negativt inställd till populärlitteraturen kan det tänkas att man helt undviker att tala om 
sådana titlar av oro att biblioteket och bibliotekarien skulle ’se ned’ på denna läsning. 
 
Recensionerna på biblioteken verkar dock i viss utsträckning motsäga en sådan tes. De 
recensioner på biblioteket som behandlar populärlitterära titlar har som visat både något 
fler och något längre recensioner än de ’finlitterära’. Det större antalet kan återigen 
förklaras med en större läsarskara, men det högre ordantalet står i kontrast till 
bokhandeln och LibraryThing, där det motsatta gäller i de flesta fall. Man kan tänka sig  
att de ’finlitterära’ texterna som regel ses som mer komplexa och torde ge grund för mer 
diskussion, varpå en sådan trend tycks mer förståelig. Det är dock möjligt att 
bibliotekens tidigare tradition att över huvud taget inte beblanda sig med 
populärlitteraturen i kombination med dess lägre litterära status gör det enklare att uttala 
sig om denna, positivt eller negativt, än att försöka sig på att säga något meningsfullt 
om ’finlitteraturen’. Det kan också spekuleras om dessa faktorer kan vara hindret för 
alla de recensioner som inte skrivs i bibliotekskatalogerna, men en sådan tes förblir 
spekulation och blir självfallet svår att bevisa. 
  
Kan det vara tänkbart att det är svårt att uttala sig om böcker på biblioteket? Om 
användaren känner sig alltför osäker på sina litterära kunskaper för att uttala sig om 
’finlitteraturen’ och samtidigt tvekar att visa upp sin populärlitterära läsning i 
bibliotekssammanhang, kan detta tyckas bli den logiska slutsatsen.  
Det blir dock i längden svårt att hävda att det krävs något större kulturellt kapital, någon 
större kunskap eller att det skulle vara särskilt svårt att tala om litteratur i biblioteket. 
Konversationer biblioteksbesökare emellan, att samtala med eller rådfråga 
bibliotekarien, eller sådana aktiviteter som bokcirklar hör knappast till ovanligheterna. 
Dock, att tala igenom biblioteket, som exempelvis att lägga in en recension i 
bibliotekskatalogen, kan sannolikt vara knutet till en viss status eller till ett visst 
kulturellt kapital. Sådana uttalanden har länge varit förbehållna bibliotekarien eller de 
som bibliotekarien sanktionerade att på sådana sätt tala till allmänheten genom 
bibliotekets resurser. Att på detta sätt uttrycka sin smak och sina åsikter genom ett av 
biblioteksverksamhetens primära redskap kan därmed sannolikt kunna upplevas som 
mer krävande, och kanske till och med som ett intrång på bibliotekariens område. 
 
8. Slutsats 
 
Vilka är då de tänkbara orsakerna till det låga användardeltagandet på biblioteken? 
Holmberg et al. antyder att användardeltagande såsom recensioner och liknande, 
eftersom det är en förhållandevis ny företeelse inom biblioteksverksamheten ännu inte 
har kommit att utnyttjas till sin fulla potential. I linje med detta framträder ett antal 
praktiska orsaker som kan förklara skillnaderna. Det syns exempelvis tydligt att 
bokhandlar såsom Amazon och webbcommunitys som LibraryThing har ett markant 
högre antal recensioner än bibliotekens webbplatser. I viss mån kan detta sannolikt 
förklaras med storleken på användarkretsen där biblioteken oftast begränsas på ett 
fysiskt och geografiskt plan. Dels är de främst av intresse för människor bosatta i 
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närområdet, men också då man inte sällan kräver ett lånekort för att få tillgång till 
recensionsfunktioner och liknande, lånekort som måste hämtas ut på plats. 
Nätbokhandlarna kan på ett annat sätt tjäna en världsvid kundkrets, förutsatt att dessa är 
villiga att betala för transporter och liknande. Communities som LibraryThing som helt 
verkar i den digitala världen blir i princip ohämmat av medlemmarnas geografiska ort. 
Även dessa kräver ofta någon form av registrering, men är inte på samma sätt bundna 
till fysiska platser. 
 
Vidare framträder också vissa sammanhang mellan vad recensenter skriver om, var de 
skriver någonstans och hur de väljer att uttrycka sig. Det mest uppenbara tecknet på 
detta blir naturligtvis när man i nätbokhandelns recensioner talar om boken som produkt 
eller marknadsvara istället för som litterärt verk, något som av uppenbara orsaker inte 
återfinns på bibliotekssammanhang. Mycket av den tidigare forskningen, såsom Spiteris 
undersökning och en del av den forskning Jennifer Trant sammanställt ser stora fördelar 
med att implementera användardeltagande i bibliotekens OPACs liknande de som 
används på andra platser på webben. Med reservation för skillnader mellan olika 
sammanhang, äger detta sannolikt fortfarande sin riktighet. Exempelvis sådana 
recensioner som framkommer i undersökningen rörande populär- eller barn- och 
ungdomslitteraturen där man i hög grad talar om vilka andra läsare som skulle uppskatta 
en titel eller vilka en bok är lämpad för, skulle förmodligen kunna ge värdefullt stöd i 
jakten efter en ’bra bok’.  
 
Det bristande användardeltagandet på bibliotekens sida utgör dock ett problem i detta 
avseende. Slutsatsen här är att det sannolikt kan ha att göra med synen på olika sorters 
litteratur och hur man förväntas tala om denna, särskilt i samband med synen på 
biblioteket. Av recensionerna framkommer som sagt att användarna i hög grad talar om 
’finlitteraturen’ med formuleringar som visar på en viss respekt för det som uppfattas 
som litterär kvalitet och erkänner värdet av ’klassiker’. Populärlitteraturen beskrivs i 
mer pragmatiska ordalag, men även här visar man en medvetenhet om texternas och 
författarskapens normgivna status. Dessa erkännanden av normen kan påverka hur man 
uttalar sig om olika titlar i olika sammanhang, och det är inte otänkbart att 
uppfattningen av biblioteket som institution leder till att användarna känner ett större 
tryck på recensionernas värde. Det blir därmed tänkbart att man hellre uttalar sig kort 
eller inte säger någonting alls. Som framkommer av Radford och Radford är det 
sannolikt inte så att biblioteksanvändarna drar sig för att tala med bibliotekarien eller 
enskilt med andra användare om sina läsupplevelser, särskilt om de känner sig 
hemmastadda på biblioteket. Att dock skriva ner recensioner i bibliotekskatalogen blir 
en permanent yttring av ett helt annat slag. Det är inte heller otänkbart att 
katalogsystemet i högre grad upplevs som en del av institutionen som det krävs en viss 
auktoritet för att kunna tala igenom. Om biblioteket och bibliotekarien ses som 
auktoriteter på ett litterärt fält, så är det inte osannolikt att användare upplever 
handlingen att skriva en recension där som annorlunda än vad de skulle gjort på 
exempelvis bokhandeln. Närvaron av någon man upplever kan komma att värdera och 
bedöma ens uttalanden kan också tänkas hindra användaren från att lämna ett så 
permanent uttalande som en skriven recension. 
 
Det kan också diskuteras huruvida recensioner och liknande funktioner är av intresse 
inom biblioteket. Tam, Cox och Busseys resultat visar i viss mån på det motsatta men 
begränsningarna i deras undersökning ger knappast anledning att avskriva sådana 
funktioner helt. Dock skulle det sannolikt vara intressant att studera huruvida man 
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upplever ett större intresse att uttala sig i exempelvis recensioner när man har investerat 
något, som pengar vid nätbokhandeln eller tid och ansträngning som när man beskriver 
den egna boksamlingen på LibraryThing, än på biblioteket som man upplever som 
gratis och alltid tillgängligt. 
 
Slutsatsen torde således bli att det finns ett antal skilda aspekter som sannolikt kan vara 
orsak till bibliotekens låga antal recensioner och begränsade användardeltagande, både 
praktiska och psykologiska. Det är också högst sannolikt att flera av dessa orsaker är av 
betydelse, snarare än att en enda faktor ligger bakom de problem som observerats. Att 
utröna de fullständiga orsakerna skulle av naturliga orsaker kräva en långt mer 
omfattande undersökning än vad som är genomförbart i denna studie, och skulle 
sannolikt behöva innefatta en bredare dokumentanalys, förutom intervjuer med både 
bibliotekarier och användare av både biblioteket och andra verksamheter. Vidare 
forskning är därmed nödvändig och skulle kunna sprida ytterligare ljus över problemet. 

 
9. Sammanfattning 
 
I och med arbetet kring bibliotek 2.0-relaterade projekt och webb 2.0 har större 
bibliotek inte sällan kommit att försöka öppna upp sina webbkataloger eller OPACs 
med avsikten att låta användarna själva recensera, betygsätta och tilldela ämnesord till 
titlar i katalogposterna. Dock ser man inte sällan att användandet av dessa funktioner är 
lågt, och sällan ens i närheten av de nätbokhandlar eller andra webbsidor man hämtat 
inspiration från. Jag ser det som en värdefull fråga att diskutera varför. 
 
Syftet med denna uppsats är således att, med förförståelsen att användardeltagande i 
bibliotekens webb 2.0-OPACs inte fungerar lika väl som motsvarande funktioner på 
andra platser på webben, undersöka om det finns något i hur användarna utnyttjar dessa 
funktioner som kan förklara de observerade skillnaderna. Fokus ligger här främst på 
användarnas recensioner på olika webbsidor. Frågeställningarna fokuserar på hur 
användare formulerar sig i sina recensioner på dessa olika webbsidor och 
bibliotekskataloger, med avsikten att undersöka om det finns några skillnader eller 
likheter. De båda forskningsfrågor som undersöks är: 
 

• Vilka skillnader framträder mellan recensionerna på olika webbplatser eller 
verksamheter, och mellan olika former eller genrer av litteratur? 
 

• Kan recensionerna eller skillnaderna dem emellan användas för att förklara 
skillnader i användardeltagandet mellan bibliotek och andra verksamheter, i 
fråga om antal recensioner, antal ord eller recensionernas innehåll? 

 
Den tidigare forskningen på detta område har varit förhållandevis begränsad. Mycket av 
det som finns skrivet behandlar också sociala webbsidor eller användardeltagande på 
webben i stort snarare än inom bibliotekets speciella miljö. Äldre forskning, såsom den 
Louise Spiteri utfört, ser stora fördelar med att implementera användardeltagande i 
bibliotekets system. Nyare forskning såsom Alenka Šauperl och Jerry D Saye diskuterar 
istället huruvida biblioteken lyckats åstadkomma de resultat Spiteri m.fl. hoppades på. 
Kim Holmberg et. al. för en diskussion både om de praktiska fördelarna och om 
problemen med användardeltagandet såsom det ser ut idag. Somligt av forskningen 
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utanför biblioteksvetenskapen kan också belysa problemet, såsom Dellarocas och 
Narayans undersökning kring användarrecensioner av filmer på webben.  
 
Som teoretiska utgångspunkter används dels Radford och Radfords ”Libraries, 
Librarians and the Discourse of Fear”, i kombination med Bourdieus teorier och den i 
den tidigare forskningen nämnda magisteruppsatsen Bibliotekarierna och bilderna av 
dem – en jämförande studie en grund för att diskutera hur bilden av biblioteket och 
bibliotekariens kulturella status påverkar användarnas benägenhet att skriva recensioner. 
Vidare ger Thomas Forsers Kritik av kritiken en definition av begreppet ’recension’ och 
därmed kunna bedöma om det användarna skriver om böcker på de olika webbsidorna 
strikt talat kan definieras som recensioner.  
 
Materialet utgörs av recensioner hämtade från två OPACs med 2.0-funktioner, 
Stockholms stadsbiblioteks Biblioteket.se och Ann Arbor District Librarys AADL.org. 
Därtill kommer två nätbokhandlar, Adlibris.se och Amazon Books, samt 
webbcommunityn LibraryThing. Dessa har undersökts genom en dokumentanalys, 
sådan som Repstad definierar metoden, för att avgöra hur användarna i sina recensioner 
talar om olika sorters böcker i olika sammanhang. Fokus ligger på ’finlitteratur’ kontra 
populärlitteratur och bibliotek kontra bokhandel. Recensionerna har för att förtydliga 
detta i undersökningen delats in i ’finlitteratur’, populärlitteratur samt barn- och 
ungdomslitteratur, den sista främst för att undersöka om det finns en märkbar 
generationsklyfta i användandet. Till detta kommer också en kvantitativ genomgång av 
recensionernas antal och längd, för att försöka bedöma skillnader i detta avseende. 
 
Av materialredovisningen framkommer tecken på att användarna för det första skriver 
recensioner i varierande grad beroende på vilket forum de befinner sig på. 
Nätbokhandlarna, liksom LibraryThing, får fler recensioner, där recensionerna av 
’finlitterära’ titlar eller klassiker blir längre än de om populärlitteratur. På biblioteken 
får man färre recensioner, och de populärlitterära titlarna recenseras i något längre 
texter. På bokhandeln framkommer också en tendens att tala om böcker som produkter 
eller varor istället för litterära verk, något som inte syns på biblioteken. 
Det framkommer också tydliga tecken på att man uttalar sig annorlunda beroende på 
vilken litteratur man talar om. ’Finlitteraturen’ eller det som i regel benämns som 
klassiker omtalas med en respekt för dess värde, och man behandlar i högre grad 
litteraturens djupare budskap än att detaljgranska handlingen. Recensionerna av 
populärlitteraturen samt barn- och ungdomslitteraturen beskriver i högre grad innehållet 
och handlingen i termer av karaktärer och händelser och i barnlitteraturen framkommer 
också bedömningar om huruvida de passar för givna åldersgrupper. I dessa fall syns 
också ett visst behov av att försvara sig eller förklara varför man läser ’enklare’ 
populärlitteratur eller som vuxen läser litteratur avsedd för barn. 
 
I analysen diskuteras sambandet mellan förekomsten av en erkänd litterär hierarki där 
man erkänner både det höga värdet hos ’klassiker’ och det lägre värdet hos 
populärlitteraturen, med upplevelsen av biblioteket som en auktoritär smakdomare. 
Detta kan leda till tolkningen att användarna skulle vara mindre benägna av att tala om 
litteratur i bibliotekets system där man befinner sig i ett erkänt kulturellt betonat 
sammanhang, än de är i bokhandeln där det enbart blir fråga om utbyte av varor eller på 
LibraryThing där användarnas gemensamma uppfattningar blir rådande. Det diskuteras 
dock också huruvida bibliotekens historia som förespråkare för kvalitetslitteratur gör det 
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enklare att tala om populärlitteraturen istället, då biblioteket snarast ignorerat eller 
förnekat denna. 
Slutsatsen blir följaktligen att det kan finnas ett samband mellan vad recensenten skriver 
om, var han skriver och hur han uttrycker sig, något som i viss mån kan tänkas förklara 
bibliotekens lägre användardeltagande. Samtidigt syns rent praktiska orsaker, som antal 
potentiella användare och bibliotekens geografiska begränsning, som sannolikt kan 
tänkas spela in. Den önskan att implementera användardeltagande från webben i 
bibliotekssammanhang framstår som problematisk i relation till dessa olika aspekter, 
och det är inte helt osannolikt att skillnaden i hur användaren ser på biblioteket och hur 
man ser på andra verksamheter eller sammanhang har en stor inverkan. Det är slutligen 
också sannolikt att problematiken beror på ett antal av de nämnda orsakerna. Därmed 
krävs vidare forskning, helst mer omfattande sådan som kan visa fler sidor av 
problemet. Sådan vidare forskning kan också förhoppningsvis visa på en lösning. 
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