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Abstract: The aim of this master thesis is to examine readers’ advice in 

weblogs - frequently modified web pages with a series of 

archived entries. We have chosen to study a specific kind of 

entry that contains information about a book of fiction- not 

for children and young adults - and the bloggers’ comments 

regarding that same book. The entries are published in ten 

weblogs that all deal with literature and reading. Five of 

these are maintained by one or more individuals, and the 

other five are maintained by employees at six libraries. 
  

The research questions focus on the similarities and 

differences between the entries containing readers’ advice 

published in the individual and the library weblogs. To be 

able to answer our questions we have conducted 

observations of the chosen weblogs, studied the published 

entries by applying a number of set criteria, and made 

asynchronous e-mail interviews. Theoretical frames and 

concepts are derived from research fields of literature, 

literary sociology and library and information science.  

  

The love of reading is the main reason for the selection of 

books being written about in the individual weblogs. The 

opportunities to market and highlight the library, the library 

stocks and the librarian’s knowledge of literature are also 

important to the staffs who work with the library weblogs. 
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1. Inledning  
 

För läsare finns idag ett näst intill ogripbart utbud av böcker. År 2009 var 

bokutgivningen i Sverige 4307 titlar (nya titlar och nya upplagor), av dessa titlar såldes 

det totalt 20,2 miljoner volymer (den totala försäljningen låg på ca 38,5 miljoner 

volymer år 2009).
1
 Vi tar del av recensioner i traditionella media och i bokhandeln och 

får tips via exponering på olika sätt på bibliotek, såsom skyltningar och boklistor. Som 

flitiga läsare och användare av bibliotek har vi strövat runt i bibliotek och genom lästips 

i utställningar och skyltningar hittat intressanta böcker att läsa. Valen av lästips har 

gjorts av professionella såsom litteraturkritiker och bibliotekarier. Men lika viktiga för 

vårt läsande har tips genom mun-till-mun metoden, lästips via arbetskamrater, släkt och 

vänner varit för våra val av litteratur. 

 

För biblioteken är uppgiften att se till att rätt bok möter rätt läsare primär. Genom den 

tekniska utvecklingen öppnas möjligheterna för både professionella och privata 

boktipsare att nå ut med lästips, samt även för oss läsare att ta del och inspireras av dem. 

Bibliotek erbjuder lästips på sina hemsidor och i lästipsbloggar ges möjligheten för 

bloggarna att inbjuda till diskussioner om lästipsen. År 2009 använde var fjärde svensk 

sig av sociala medier
2
 varje dag och 12 % av användarna har skrivit eller skriver en 

blogg
3
. Biblioteket utvecklar nya bibliotekstjänster med egna bloggar, bibliotekarier 

bloggar på sin fritid och privata bloggare tar möjligheten att blogga om böcker, läsning 

och att ge lästips till sina läsare.  

 

Före valet av vårt uppsatsämne hade vi liten erfarenhet av bloggar och av att läsa 

bloggar. Intresset för bloggar som undersökningsområde väcktes av att det skrivits om 

flera litteraturbloggar, bland annat genom att stipendier delats ut av t ex Bibliotekstjänst 

(2008) till ungdomsbloggen Bokfreak och av Statens Kulturråd (2008) till Bokhora för 

läsfrämjande insatser. Vi blev intresserade av att undersöka lästips på bloggar, hur 

bloggarna väljer ut böcker till sin blogg och vad som ligger bakom urvalet av böcker till 

dessa. Att skriva lästipsblogg tror vi kan ge möjlighet att berätta om litteratur för andra 

på ett mer personligt sätt, både i lockande och avskräckande syfte.  

 

Bibliotekens lästipsbloggar kan vara ytterligare en kanal för biblioteken att arbeta 

lässtimulerande vilket gör dem intressanta att studera. På samma sätt som vi som 

biblioteksbesökare kan påverkas av exponering av litteratur kan även läsare av 

bloggarna påverkas och vi undrar vilka böcker biblioteken väljer att exponera genom 

bloggen och varför de väljer dessa? Vi tror även att privata litteraturbloggar är en allt 

viktigare faktor för påverkan av läsares val av litteratur, inte minst genom den 

uppmärksamhet bloggen Bokhora fått i media, vilket gör dem relevanta för vår studie. 

Vilka likheter och olikheter finns mellan privata lästipsbloggarna och 

biblioteksbloggarna? Är deras olikheter betydande eller är likheterna dem emellan mer 

framträdande? Kommer läsare av biblioteksbloggarna erbjudas lästips som liknar de 

privata bloggarnas eller skiljer de sig åt? Går det att urskilja olika strategier hos 

bloggarna gällande val av litteratur och deras motiv till att blogga?  

 
                                                 
1 Förläggarföreningens Branschstatistik 2009, s. 14 
2
  Nordicoms definition av sociala medier är socialt nätverk/community/diskussionsforum/chatgrupp 

eller blogg . (Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet.) 
3
  Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009, s. 4 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi avser att undersöka tio lästipsbloggar och deras urval av böcker. Syftet är att 

åstadkomma en kartläggning över vilka böcker som väljs ut, att undersöka vad som 

ligger bakom valen av böckerna samt varför de skriver lästips. Vi ämnar svara på de 

uppställda frågeställningarna genom att under en period om två månader studera 

lästipsen på tio bloggar som har litteratur som huvudområde, fem biblioteksbloggar och 

fem privata bloggar, samt utifrån de svar vi får på e-postintervjuerna med bloggarna. 

Den första frågeställningen är vår övergripande fråga, i de tre följande 

frågeställningarna fördjupas vår studie av lästipsens böcker där vi analyserar urval och 

motiv presenterade av bloggarna och genom vår studie av lästipsen.  

  

För att uppnå vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar som ligger till grund 

för vår undersökning: 

 

 Vilka är likheterna och olikheter mellan privata bloggar och biblioteksbloggar?  

 

 Vad kännetecknar de lästips bloggarna publicerar? 

 

 Hur kan motiven bakom valet av litteratur beskrivas? Hur beskriver 

bloggarna själva motiven bakom valet av litteratur?  

 

 Varför skriver de valda bloggarna lästips? Hur beskriver bloggarna själva 

motiven? 

 

 

1.2 Avgränsningar  
 

Vi avser att genom våra avgränsningar få ett så jämförbart och hanterbart material att 

studera som möjligt. Bloggarna lägger ut andra inlägg än lästips men vi har valt att inte 

studera andra inlägg än lästipsen. Avgränsningen gällande vilka böcker som kan räknas 

som skönlitteratur kommer att göras genom att utgå från SAB-klassificeringen H, vilket 

innebär att de valda lästips kan komma att omfatta såväl romaner, noveller, poesi som 

tecknade serier. Bloggarna märker sina lästips med en eller flera kategoriseringar där 

flertalet inte utgår från SAB-klassificeringen. Det gäller inte bara de privata bloggarna 

utan även biblioteksbloggarna. Vi kommer gå igenom alla bloggposter inom den valda 

perioden för att få fram alla lästips i kategorin skönlitteratur för vuxna.  

 

Ytterligare avgränsning är att vi valt att endast undersöka lästips om skönlitteratur för 

vuxna och inte ta med lästips riktade till barn/ungdomar. De utvalda bloggarna har alla 

lästips om skönlitteratur för vuxna men inte lästips riktade till barn/ungdomar varför vi 

valt att inte ta med de senare. Hos de flesta bloggarna är majoriteten av lästipsen riktade 

till vuxna, en av biblioteksbloggarna visade sig under den studerade perioden ha färre 

lästips riktad till vuxna än till barn/ungdomar. Vi valde att trots det ha med bloggens 

lästips.  

 

Vi avser att ta med lästips som presenteras i andra format än textformat såsom inspelade 

lästips. I vår uppsats kommer vi att använda begreppet lästips vilket även innefattar 

ljudböcker. I vårt material finns enstaka lästips för ljudböcker. I de fall titlar presenteras 

i förbigående som exempelvis vid intervjuer eller i listform kommer vi inte ta upp dessa 
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i vår studie. Enligt vår användning av begreppet innefattar lästips en beskrivning av 

innehållet i boken och/eller ett omdöme om boken, vilket innebär att listor (uppradning 

av titlar) som publiceras på bloggen inte kommer att tas med. Ordet tips är i sig positivt 

laddat, men innefattar här även de blogginlägg som innehåller negativa omdömen av 

böcker och där bloggarna därmed inte rekommenderar boken som tas upp i lästipset.  

 

I de utvalda bloggarna studeras enbart information kopplat till lästipsen. Vi kommer 

heller inte undersöka de kommentarer som ligger länkade till lästipsen utan enbart 

notera antalet för att dokumentera aktiviteten på bloggen.  

 

Vår undersökning kommer innebära en kartläggning av lästipsen med betoning på vilka 

böcker som tas upp i lästipsen, inte textkritisk analys av hur lästipsen skrivs.  Detta har 

gjorts tidigare t.ex. i magisteruppsatsen skriven av Sara Britta Jadelius
4
. 

 

 

1.3 Disposition  
 

Uppsatsen består av sju kapitel. Det första kapitlet innehåller inledning, syfte och 

frågeställningar och ett avgränsningsavsnitt i vilket vi beskriver gjorda begränsningar i 

vår undersökning. Kapitel två ger en bakgrund för att öka förförståelsen och förklara 

begrepp. Avsnittet omfattar bloggar, läsning, lästips och indirekt förmedling av lästips.  

 

Kapitel tre tar upp tidigare forskning och litteratur som vi anser är relevanta för vår 

studie. Litteraturen omfattar Internet som redskap, sociala medier, indirekt förmedling, 

studien av webbringen Bokringen, kategorisering av skönlitteratur och värdering av 

litteratur. Kapitlet behandlar också vårt teoretiska ramverk i form av teorier och 

modeller från forskningsfält som litteratursociologi, motivationsteori och 

biblioteksvetenskap. De första modellerna och teorierna behandlar litteratur, läsning och 

intrinsical och extrinsical motivation. Den fjärde modellen är Douglas Rabers tre 

ideologiska strategier. 

 

I kapitel fyra redogör vi för hur vi gått tillväga i vår undersökning, de metoder och val 

vi gjort, etiska ställningstaganden och våra resonemang runt dessa. I kapitel fem 

presenteras först våra tio bloggar och därefter redovisas våra resultat av empirin. I 

kapitel sex sker en genomgång av analyser och slutsatser utifrån våra teoretiska 

perspektiv och våra frågeställningar, kopplat till tidigare forskning och övrig litteratur. 

Avsnittet börjar med en analys utifrån Douglas Rabers teori och sist i kapitlet finns 

reflektioner över studien i sin helhet. I kapitel sju sammanfattas studien. Sist i uppsatsen 

finns källförteckning och bilaga. 

 

                                                 
4
 Jadelius, Sara Britta 2008. Boktips från biblioteket. En kvalitativ textanalys utifrån Boktips.net.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att definiera vad en blogg är och beskriva dess uppkomst, de 

funktioner som är vanligen förekommande och olika typer av bloggar. Därefter sker en 

kort beskrivning av hur läsningen utvecklats och slutligen vill vi visa på det 

sammanhang bloggares lästips existerar i, med en beskrivning av lästips och exempel på 

indirekt förmedling på bibliotek och i bokhandel.  

 
2.1 Bloggar 
 
2.1.1 Vad är en blogg? 
 

Termen blogg, som kommer från det engelska begreppet weblog, har funnits sedan 

slutet av 1990-talet. Antalet bloggar ökade lavinartat sedan publiceringsverktyg skapats 

som innebar att kunskaper i webbdesign inte längre behövdes för att göra en blogg. När 

bloggportaler, en webbkatalog över bloggar som indelad efter ämnen och ibland även 

språk och länder, utvecklades kunde bloggar registreras och lättare hittas.
5
 År 2000 

förenklade permalänken, en länk som innehåller en webbadress som inte kan förändras 

d.v.s. är permanent, bloggvärlden då den kunde kopplas direkt till ett visst textavsnitt 

och därmed ge bloggposten en unik webbadress. Permalänken gjorde det enklare för 

användaren att navigera sig mellan olika poster i bloggen och att förflytta sig mellan 

webbsidor och bloggar.
6
  

 

 

2.1.2 Bloggens beståndsdelar 
 

Bloggars utseende kan skilja sig åt beroende på vilket publiceringsverktyg som 

används, men några generella likheter finns. En blogg består av daterade inlägg som 

ligger i omvänd kronologisk ordning, d.v.s. den senaste bloggposten ligger överst. 

Dessutom har varje bloggpost en permalänk kopplad till inlägget, vilket gör den lätt att 

hitta och att hänvisa till. Oftast består bloggen av två eller tre kolumner med en 

arkiveringsfunktion som sparar äldre inlägg där även indelningar i kategorier av de äldre 

inläggen kan finnas. Interaktiviteten i bloggarna sker genom kommentatorfunktionen 

som ligger direkt under bloggposten och där läsaren kan kommentera och delta i en 

diskussion runt ämnet i bloggposten.  Kommentarerna följer sedan med den individuella 

bloggposten.
7
  

 

Många bloggar har även en bloggroll, en länklista med bloggar som bloggaren själv 

följer och rekommenderar. På så sätt kan läsare hitta vidare till fler bloggar och ett 

nätverk kan bildas med bloggare som rekommenderar varandra.
8
  

 

Allt eftersom bloggen utvecklats har möjlighet att koppla ihop olika medier ökat. Flera 

bloggar innehåller podcast, eller poddsändning, som är en sändning av radio, TV eller 

                                                 
5 

Våge, Lars 2005. Bloggvärlden från början. I Lars Våge, Erik Sattin & Gunna Nygren (red). Bloggtider, s. 
13 
6
 Farkas, Meredith G 2007.  Social software in libraries. Building collaboration, communication and 

community online, s. 14f 
7 

Farkas 2007, s.11ff 
8
 Våge 2005, s. 28 
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annan information över nätet för nedladdning på mediespelare såsom dator och 

mobiltelefon.
9
 

Likaså kan bloggar länkas ihop med andra sociala medier såsom Facebook, som är en 

webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande. Facebook är uppbyggd av 

användares profiler som knyts samman till olika nätverk där interaktionen sker. Twitter 

har funnits sedan år 2006 och är en mikroblogg där textmeddelandet, som kallas tweets 

och består av högst 140 tecken. Twitters popularitet förklaras av den snabba 

nyhetsförmedling som formatet erbjuder.
10

  

För dem som läser många bloggar är verktyget RSS, Rich Site Summary eller Really 

Simple Syndication, tidssparande och effektivt. RSS-läsare aktiveras när bloggaren 

lägger in ett nytt inlägg. De som lagt in en prenumeration till sin e-postadress får det 

nya blogginlägget skickat dit automatiskt. Det innebär att användaren inte behöver gå in 

på varje blogg för att uppdatera sig på nya inlägg utan att dessa kommer automatiskt till 

den egna datorn.
11

 

 

 

2.1.3 Olika typer av bloggar 
 
Bloggarna är organiserade med olika öppenhetsnivåer. Det finns privata bloggar som är 

lösenordsskyddade och som enbart är tillgängliga för de inbjudna, mellanläget är 

bloggar som är öppna men inte är registrerade på någon bloggportal och därmed blir 

svårare att hitta. Sedan finns de bloggar som söker nå ut till så många läsare som möjligt 

genom att registrera sig på bloggportaler.
12

 

 

Det kan vara svårt att kategorisera bloggar utifrån innehållet men ett sätt är att dela upp 

dem i tre kategorier; filterbloggar som levererar urval av ämnesspecifika blogginlägg 

inom ett visst område och för ämnet intressanta länkar, kunskapsbloggar där sakkunniga 

och professionella samlar och delar sina kunskaper, samt de personliga bloggarna som i 

dagboksliknande form delar med sig av sitt liv och sina reflektioner.
13

 Enligt World 

Internet Instituts undersökning från år 2009 hade 64 % av bloggarna ett 

dagboksliknande innehåll som handlar om skribentens vardagsliv, 26 % hade ett 

speciellt sakinnehåll som en hobby eller specialintresse, som exempelvis litteratur eller 

musik, och 10 % handlade om arbetet eller var politiska bloggar.
14

  

 

Det går även att kategorisera bloggar utifrån vem som skriver dem, kollaborativa 

bloggar innebär oftast bloggar med flera skribenter.
15

 De bloggar vi valt är både 

kollaborativa och bloggar med enbart en bloggare. Vi skiljer även mellan privata 

bloggar, som drivs av privatpersoner och biblioteksbloggar där biblioteket ansvarar för 

innehållet på bloggen och har personal som publicerar bloggposter. 

 

                                                 
9
 Blogg 2011, Nationalencyclopedin 

10
 Twitter 2011, Nationalencyclopedin  

11
 RSS 2011, Nationalencyclopedin  

12
 Nardi, Bonnie A. m.fl. 2004,  I’m blogging this, s. 4 

13
 Farkas 2007, s. 16 

14
 Findahl, Olle 2009. Svenskarna och Internet 2009, s. 31ff 

15
 Våge 2005, s. 33 
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2.2 Läsning  

Både hur man att läser och hur böcker exponeras har förändrats beroende på faktorer 

såsom tillgång till böcker, teknisk utveckling och synen på läsning. Catherine Sheldrick 

Ross, en av de mest aktiva forskarna inom området i USA, ger en sammanställning i det 

inledande kapitlet av ”Reading Matters: What the research reveals about reading, 

libraries and community” (2006) som är en forskningsöversikt över studier inom 

området läsning. Perioden fram till 1750 hade de flesta läsarna tillgång till ett mindre 

antal böcker som lästes om och om igen. Ofta var dessa böcker av religiös karaktär där 

det fanns en tydlig, och korrekt, tolkning av innehållet. Under 1800-talet gör den 

teknologiska utvecklingen av tryckning och distribution av böcker att läsningen 

förändras. Under perioden fick allt fler människor möjlighet att läsa böcker genom att 

bibliotek växte upp och det blev allt billigare att köpa böcker.
16

  

Årtiondena före år 1900 ökade tillgängligheten genom att föregångaren till dagens 

pocketbok började säljas. Det var häften, flera för en roman, som snabbt blev populära 

vilket ledde till att fler förläggare började ge ut häften. Romanen spreds snabbt eftersom 

priset blev överkomligt för fler personer. Ett steg för en ökad spridning i Sverige var en-

kronas-böcker som kom i början av 1900-talet. Kostnaden var mindre än hälften mot 

vad en bok normalt kostade. De är mer jämförbara med vår moderna pocketbok, då de 

hade ett jämförbart pris, och utgavs under en seriebeteckning och i stora upplagor. 

Upplagestorleken möjliggjorde att kostnaden kunde pressas och på 1910-talet kom 25-

öresboken. Alltfler fick råd att köpa och därmed läsa både underhållning och 

kvalitetslitteratur.
17

 Förlaget Penguin började utgivningen av den moderna pocketboken 

för både skön- och facklitteratur på sent 1930-tal. Flera förlag intresserade sig på 1960-

talet för pocketboksutgivning och försäljningen tog fart.
18

 

 

 

2.3 Indirekt förmedling av litteratur 

2.3.1 Att skriva lästips 
 
Åse Kristine Tveit (2004), högskolelektor vid Högskolan i Oslo, menar att ett lästips 

oavsett om det handlar om tryckta lästips eller lästips publicerade på nätet bör innehålla 

fyra element; en intresseväckande inledning, en kort beskrivning av huvudpersoner, 

handling/teman och ev. genre samt bokfakta d v s författare, titel, förlag, utgivningsår 

mm. Att boken rekommenderas tycker hon ligger explicit i ordet ”lästips”. Trots att 

Tveit menar att även om det i ordet lästips finns en positiv tolkning, anser hon att vore 

bra om det finns ett omdöme i lästipset.
19

 Det finns med webbaserade lästips mindre 

utrymme för djupare analyser men ger skribenten möjlighet att genom personligt 

skrivna lästips uppmuntra till läsglädje. När lästips ska skrivas för nätet anser hon att 

skribenten bör tänka på lästipsen ska vara kortare än i pappersformat, då läsning vid 

skärm tar ca 25 % längre tid.
20

 Utvecklingen inom området går fortlöpande framåt, 

                                                 
16

 Ross, Catherine Sheldrick m.fl. 2006. Reading matters: what the research reveals about reading, 
libraries and community, s. 30f 
17

 Sjögren, Jonas 2006. Pocketböcker: Historia-nutid-framtid. s. 6 och 8; Svedjedal, Johan 2004. 
Pocketboken i var mans och kvinnas hand  
18

 ibid 
19

 Tveit, Åse Kristine 2004. Innganger. Om lesing og litteraturformidling, s. 122ff 
20

 Tveit 2004, s.122ff 
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lässkärmar förbättras ständigt och läsplattor har utvecklats för att underlätta läsning av 

digitala böcker och digital text.  

Enligt Tveit ska lästipsen vara överskådliga och lätta att översiktsläsa. Gemensamt för 

lästips på nätet eller i pappersform är att språket ska hålla en balans mellan att vara 

enkelt, utan komplicerade ord som gör att läsare hakar upp sig och tappar intresse, men 

för den skull inte bli banalt samt kunna ge läsaren en omedelbar förståelse för vad 

skribenten menar. Tveit menar att det är väsentligt att anpassa språket till den målgrupp 

som läser texten.
21

 

 
 

2.3.2 Att förmedla genom lästips 
 

Genom val av lästips, oavsett om det sker genom fysisk skyltning eller bloggar, sker en 

litteraturförmedling. Åse Tveit skiljer mellan den direkta förmedlingen som sker i det 

personliga mötet och det indirekta som t ex lästips på en blogg är. 

Litteraturförmedlingen, menar hon, har haft en negativ klang då det förknippats med att 

en förmedlare i maktposition förmedlar litteratur till en passiv mottagare.  Tveit menar 

istället att begreppet förmedling i litteratursammanhang är ett positivt begrepp som 

handlar om att informera om litteratur, synliggöra, skapa läslust och vägleda läsaren i 

val av litteratur. Som förmedlare anser hon att det är viktigt att själv läsa mycket, 

grundligt och brett och att kunna tolka böckernas yttre signaler såsom omslag. 

Förmedlarrollen förutsätter kunskaper om litteratur, likaså intresse för litteratur och 

läsare.
22

 

 

 

2.3.3 Indirekt förmedling via topplistor 
 
Det förekommer att bibliotek använder sig av topplistor som ett sätt att visualisera 

böcker, ännu vanligare är det hos bokhandeln. Metoden att använda sig av topplistor 

sträcker sig tillbaks till mitten av 1800-talet. Försäljningstopplistor är ett sätt att 

analysera konsumenternas beteende men kan även användas för att skapa ett beteende. 

Topplistor används för att fokusera köparens intresse på ett överskådligt antal sålda 

böcker, försäljningstopplistor. Topplistorna blir för köparen en inköpsvägledning där 

den som väljer boken litar på att tidigare köpare valt boken med tanken att det var ett 

bra val. Dessutom kan incitamentet att köpa boken vara att vilja följa med i 

populärkulturen för att kunna diskutera boken med andra. Undersökningar visar att 

topplistorna ökade försäljningen av de valda böckerna på topplistan men även 

försäljningen av böcker av samma genrer och liknande innehåll.
23

 Catherine Sheldrick 

Ross rekommenderar folkbiblioteken att följa bokhandlarnas exempel och skapa listor 

med populära titlar och lästips med titlar för fortsatt läsning men även att skapa olika 

typer av listor över klassiker eller facklitteratur. Genom boklistorna kan biblioteken ge 

service till låntagarna och presentera en mer överskådlig bild av böcker inom ett visst 

tema.
24 

 

                                                 
21

 Tveit 2004, s. 124ff 
22

 Tveit 2004, s. 17ff 
23

 Ross 2006, s. 190ff 
24

 Ross 2006, s. 195ff 
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2.3.4 Indirekt förmedling via Amazon och LibraryThing 

Den indirekta förmedlingen kan ske på olika sätt, vilket här exemplifieras av projektet 

nätbokhandeln Amazon och LibraryThing. Den som beställer böcker – eller andra varor 

– från Amazon kommer att få e-post från Amazon med förslag på andra böcker, köptips 

blir här detsamma som lästips.
25

 Det kommer två olika varianter av förslag där den 

enklaste har en rubrik som syftar på en kategori av böcker som köpts vid tidigare 

tillfälle. Texten i meddelandet till mottagaren är kort: As you've shown an interest in 

similar titles, we thought you'd like to know about the books below.
26

 Under 

meddelandet finns bilder på de föreslagna böckerna och möjlighet ges att genom ett 

klick hamna på Amazons hemsida för att titta närmare på dessa böcker. Amazon skickar 

även e-post som är mer omfattande med en text överst där den sista delen är klickbar för 

att komma till Amazon Hello Agneta Holmgren. we have recommendations for you.
27

 I 

meddelandet står As you've recently expressed an interest in similar books, you might 

like to know about the savings on the following craft books from… Genom att klicka på 

länken så öppnas en sida med förslag utifrån vad andra, som köpt samma böcker, har 

köpt. En kunds personliga historik består inte endast av inköp utan även vad kunden 

sökt efter, tittat närmare på och vad som finns i den personliga önskelistan. Amazons 

kunder kan på sina egna sidor anmäla om man inte vill att historik, för det man sökt 

efter eller tittat på, används av Amazon för personliga inköpsförslag. När en av 

Amazons kunder går in på Amazons hemsida från en dator de brukar använda så 

kommer genast en personlig förstasida med rekommendationer men med möjlighet att 

klicka för att få en opersonlig.
28

 Det går att komma till den egna sidan men för att ta del 

av eller lägga in uppgifter så måste inloggning göras. Det är möjligt att ha en egen 

önskelista och den som vill göra ändringar på den egna önskelistan måste logga in. 

Ingen inloggning behövs för att bara titta på den egna eller någon annans önskelista. 

Den som vill ge bort en bok till någon som handlar på Amazon, som använder 

önskelistan kan titta på personens önskelista. 

LibraryThing
29

 började utifrån en mans önskan att katalogisera sin boksamlig och blev 

snabbt ett populärt socialt nätverk på Internet efter lanseringen år 2005. Den används av 

miljoner för att från olika kataloger skapa personliga kataloger som kan delas med andra 

medlemmar. En utveckling som möjliggör att de med samma intresse kan bilda sociala 

nätverk inom LibraryThing. Nätverket utvecklade en möjlighet att bjuda in personer att 

bli ”vän” och ge honom/henne olika nivåer av tillgång till den egna samlingen.
30

 

LibraryThing är inte det enda sociala nätverk som länkar samman de som är 

intresserade av böcker men fördelen med LibraryThing är att det förutom tillgången till 

Amazons databaser även har tillgång till kataloger som är bredare och inte bara omfattar 

böcker i tryck.
31

 Medlemskap är fritt, upp till 200 böcker, men vill medlemmarna ha 

flera så måste de betala och det gör att LibraryThing har råd att ha anställda.
32

 

Skillnaden är att Amazons tips endast grundas på vad en person köpt eller sökt på 

Amazon, utan att särskilja inköp som inte gjorts till den egna samlingen. LibraryThing 

däremot utgår från en persons egen boksamling och kan ge mer personliga tips. Redan 

                                                 
25

 E-post från Amazon.co.uk till Agneta Holmgren 2010-11-16 och 2011-02-16 
26

 E-post från Amazon.co.uk till Agneta Holmgren 2011-02-16 
27

 E-post från Amazon.co.uk till Agneta Holmgren 2010-11-16 
28 Amazon (2011) 
29

 LibraryThing.se (2011) 
30

 O’Neill, Jill 2007. LibraryThing: Cataloging for the (Social) Masses, s. 23 
31

 Schubert, Siri 2007. Building a Better Bookclub, s. B5-B6 
32

 O'Neill 2007, s. 23 och Schubert 2007, s. B5-B6 
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år 2006 köpte Abebooks 40 % av LibraryThing.
33

 Amazon köpte år 2008 Abebooks och 

blev därmed delägare i LibraryThing.
34

  Inte bara privatpersoner använder LibraryThing 

det har även lanserats en version för bibliotek.
35

 LibraryThing for Libraries ger ökade 

möjligheter för bibliotek att introducera mer användarvänliga och interaktiva funktioner 

för sina besökare genom att länka ihop funktionen med bibliotekets OPAC.
36

  

 

 

 

                                                 
33

 Schubert 2007, s. B5-B6 
34

 Arrington, Michael 2008. Amazon To Acquire Abebooks, And With It A Stake In LibraryThing 
35

 LibraryThing for Libraries (2011) 
36

 Hadro, Josh 2009. LibraryThing and Bowker Paired, s.18f 
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3. Tidigare forskning och teori 

Detta kapitel är uppdelat i två delar – tidigare forskning och teori. Den första delen 

refererar tidigare forskning vilket innefattar forskningsresultat, litteratur och studier 

gjorda inom områden relevanta för vår studie. Den andra delen av kapitlet tar upp 

teorier och modeller. Vi började vår sökning med att leta efter litteratur skrivna om 

närliggande ämnen med sökning på begrepp som skyltning, exponering lästips, 

förmedling, blogg, sociala medier, Library 2.0, bibliotek 2.0 och webb 2.0. Vår 

informationssökning skedde med både engelska och svenska söktermer.  Vi har 

återkommande under uppsatsarbetet sökt information inom ämnet i databaser 

tillgängliga genom Högskolan i Borås bibliotek.  

 

 

3.1 Forskning och litteratur 

Tidigare forskning och litteratur härstammar från forskningsfälten litteraturvetenskap, 

litteratursociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Det första avsnittet 

refererar till studier rörande Library 2.0 / Bibliotek 2.0 och digitalisering av lästips. 

Forskning om litteraturförmedling och läsning har vi funnit dels hos våra nordiska 

grannländer som exempelvis norska Åse Tveits bok Om lesing og litterturformidling 

och norska Jofrid Karner Smidts avhandling om bibliotekariers litteratursmak i Mellom 

elite og publiku. Litteraer smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 

folkbibliotek och dels hos Catherine Sheldrick Ross (USA) forskningsöversikt om 

läsning, bibliotek och samhälle. Forskning gjord utanför Sverige är inte självklart 

applicerbar på svenska förhållanden men vi anser att de generella resonemangen har 

relevans för vår undersökning. Svenskt forskningsperspektiv står bl.a. Johan Svedjedal 

och Sten Furhammar för. När det gäller undersökningar om bloggar och lästips står 

Petra Söderlunds studie närmast våra egna frågeställningar vilket gör att vi presenterar 

undersökningen trots att texten utkom år 2004 då sociala medier var i början av sin 

utveckling. Studien kan idag verka daterad men erbjuder intressanta slutsatser vilket är 

förklaringen till varför vi medtar den.  

 

 

3.1.1 Internet som redskap – Library 2.0 och Bibliotek 2.0 
 

Michael E. Casey och Laura C. Savastinuk är bibliotekarier på folkbiblioteket Gwinnett 

county i Georgia, USA. Casey och Savastinuk var de första som använde begreppet 

Library 2.0 -Bibliotek 2.0. De menar att det är en modell för hur bibliotek kan hänga 

med i utveckling, att nå ut till nya användare och kunna utvärdera, uppdatera och göra 

biblioteksanvändarna delaktiga i bibliotekets verksamhet, både det fysiska och dess 

webb. De menar att biblioteken behöver bygga ny service för att möta användarna och 

förändringar i deras behov.
37

 De skriver även att det under en period kommer finnas en 

förändringsprocess som kommer att leda fram till en balans mellan den s.k. traditionella 

biblioteksservicen och de nya metoderna, och att det inte handlar om att ignorera det 

positiva arbete som gjorts tidigare utan istället också aktivt arbeta för att omfamna ny 

teknik och nya behov och önskemål hos användarna och icke-användarna.
38

 

                                                 
37

 Casey, Michael E. & Savastinuk, Laura C. 2007. Library 2.0. A guide to participatory library service,  s. 5f 
och 37 
38

 Casey & Savastinuk 2007, s. 8 
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De nya arbetssätt som Library 2.0 kom att innebära gav idéer och möjligheter att arbeta 

på nya sätt med gamla uppgifter. Ett vanligt problem för biblioteken är att det i 

samlingarna finns böcker som bara lånas någon enstaka gång, sällan eller inte alls under 

flera år. Genom att använda ny teknik så kan bibliotekarien ge lästips även när låntagare 

inte besöker biblioteket. Genom olika åtgärder för lästips som recensioner, läslistor och 

diskussionsforum på sina hemsidor når de ut till allt fler. Projektet ”Looking for a Good 

Book” på Williamsburg Regional Library har tagit ett steg längre genom att den som 

vill få personliga lästips kan få det genom att svara på ett antal frågor – de flesta svarar 

via bibliotekets hemsida – varefter bibliotekets personal sammanställer en lista med 

författare och böcker. På detta sätt får de som önskar tips som motsvarar deras intressen 

samtidigt som bibliotekarien har möjlighet att tipsa om böcker som är stående på 

hyllorna och på så sätt har de ökat utlåningen av just dessa böcker. Fler nämnda 

exempel är t.ex. fasta listor med lästips över böcker som blivit filmade eller att mejla ut 

lästips i form av nyinskaffade böcker till den som så önskar och lämnat uppgift om vad 

de önskar läsa.
39

  
 

En blogg kan användas till att bygga upp en mer personlig kontakt från 

bibliotekspersonalen mot allmänheten. Det ger Jessica Zellers exempel på från 

Williamsburg Reginal Library där personalen år 2007 började lägga ut en recension per 

dag mestadels för en bok med en länk till bibliotekets katalog. På så sätt har biblioteket i 

sitt arbete kommit i samklang med Library 2.0. Zellers tycker att det verkar som 

bloggen ger mer kontakt med allmänheten då de verkar mer intresserade av att läsa och 

skriva inlägg på bloggen än att göra det i direkta bokdiskussioner på biblioteket. 

Biblioteket har sett att det som recenserats vanligen har lånats ut i samband med 

publiceringen på bloggen även om det är svårt att mäta att det beror på bloggen. Den 

största fördelen anser artikelförfattaren är att biblioteket når ut i en mycket högre grad 

till allmänheten vilket har märkts av kommentarer både på bloggen och på plats i 

biblioteket. Personalen får kommentarer på de utlagda recensionerna och bloggens 

besökare skapar genom sina inlägg diskussioner om böcker vilket uppmuntrar 

bibliotekspersonalen i arbetet med bloggen.
40

  

 

Även svenska bibliotek har haft många diskussioner om vad Bibliotek 2.0 kan innebära 

för bibliotekspersonalen arbetssätt och vad den nya tekniken möjliggör. Det är en 

grundläggande förändring då det inte längre är kommunikation från biblioteket till dess 

användare utan att det nu öppnas upp för delaktighet med kommunikation även åt andra 

hållet och mellan bibliotekets användare.
41

 Ett bibliotek som planerar att utveckla sitt 

arbetssätt i enlighet med Bibliotek 2.0 är Umeå Stadsbibliotek som startat ett projekt för 

att inte bara möta de som kommer till biblioteket utan att även bli en virtuell mötesplats. 

Bibliotekschefen Inger Edebro Sikström anser att biblioteken måste bli mer aktiva på 

webben för det är där som användarna finns. Vill biblioteken fånga den yngre 

målgruppen så måste de vara där användarna är och skapa möjligheter att använda 

biblioteket på ett sätt som inte skiljer sig från andra aktiviteter som målgruppen deltar i. 

Hon anser att det är viktigt att bibliotekarierna bidrar med sin yrkeskompetens och på så 

sätt har de ett ansvar för den virtuella mötesplatsens innehåll. Stockholms stadsbibliotek 

började sitt förändringsarbete tidigt genom intresset för de nya möjligheter som kom 

                                                 
39

 Kuzyk , Raya 2006. A Reader At Every Shelf  
40

 Zellers , Jessica 2007. In Blog Heaven: A Painless New Approach to Readers’ Advisory. s. 23f 
41

 Harnesk , Jakob 2006. Bibliotek 2.0: Innehåll och gemenskap på webben - ett nytt sätt att möta 
låntagare, s.14   
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med Webb 2.0 vilket innebar att stadsbibliotek ville förändra hemsidan. Den nya 

hemsidan ska ge möjlighet till att skapa temasidor och möjlighet för besökarna att göra 

inlägg och diskutera vilket är helt i linje med den delaktighet och 

tvåvägskommunikation som Bibliotek 2.0 står för.
42

 

 

Åke Nygren menar att Bibliotek 2.0 innebär att bibliotekariens arbetsroll förändras då 

de nya webbtjänsterna möjliggjort ett utbyte, inte bara en förmedling från 

bibliotekarien. Bibliotekariens roll är inte längre självklar som kunskapsförmedlare då 

de sociala nätverken gör att bibliotekens användare får en aktiv roll och inte bara som 

passiva mottagare. Det har blivit en förskjutning mot kommunikation där delaktighet 

och utbyte mellan alla i olika sociala nätverk innebär att användarna blir 

medproducenter. Den tekniska utvecklingen innebär att mer och mer kan hämtas 

elektroniskt utan att användarna behöver besöka biblioteket. Bibliotekets olika 

aktiviteter kan i mindre eller högre grad flyttas över till Internet. Nygren exemplifierar 

med hur en traditionell studiecirkel flyttat över till Internet så att det inte längre finns en 

geografisk begränsning och ändå finns en bibliotekarie som i bidrar med sin 

yrkeskompetens.
43

 

 
Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2009, utgiven av nätverket World 

Internet Project som undersöker Internetanvändandet i 30 länder runt om i världen, är 

det fortfarande många svenskar som inte använder sig av Internet (ca 1,7 miljoner), och 

då heller inte kan läsa bloggar.
44

 Alla i Sverige kan inte använda Internet och ta del av 

digital information vilket har skapat en klyfta i tillgången till information. För att öka 

användningen så startades ett nationellt samverkansprojekt, Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT-lyftet) med målet att starta en nationell kampanj.
45

 I 

januari 2011 påbörjades den nationella kampanjen Digidel som arbetar för en ökad 

digital delaktighet i Sverige. Målet är att nå ut till och öka Internetanvändare i Sverige 

med 500 000 personer under kampanjperioden 2011-2013. Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur har skapat kampanjens hemsida där information om kampanjen 

finns samlad och möjlighet att ansluta till kampanjen.
46

 Twitter ligger högt upp på 

hemsidan så att flera inlägg kan läsas och det finns möjlighet att ”dela” informationen 

vidare genom att klicka på upplagda ikoner t.ex. Facebook och Twitter. Artiklar på 

hemsidan kan mejlas genom flera olika mejlsystem samt att de kan skickas till e-

postadress som tips genom plattformen +addtoany. Biblioteksföreningen är en av de 

föreningar som undertecknade uppropet och generalsekreterare Niclas Lindberg anser 

att det är bibliotekens uppdrag att öka allmänhetens användande av Internet på samma 

sätt som man har ett uppdrag att främja läsandet.
47

 Regionbibliotekarie Christer 

Bergqvist ser Digidelkampanjen som ett samhällsuppdrag som är till fördel både för den 

enskilde och för biblioteken. En ökad kunskap skapar en ökad användning av digitala 

tjänster och det i sin tur kommer att öka användandet av biblioteken i regionen.
48

 De 

funktionshindrade som har störst problem är enligt Funka.nu
49

 dövblinda personer och 
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 Harnesk 2006, s. 14-15 
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 Findahl 2009. s. 55ff 
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personer som använder sig av tangentbordsbaserade lösningar med t.ex. röststyrning. De 

är helt utestängda från viktiga delar i de flesta sociala medier. Vanliga 

tillgänglighetsproblem är verifieringen där användaren ombeds att läsa en förvrängd text 

och skriva orden, tangentbordsnavigering, formulärs och tabellers uppbyggnad, tekniska 

brister i t.ex. htmlkoden, språket samt pedagogisk tillgänglighet då medierna är 

uppbyggda på så olika sätt.
50

  

 

3.1.2 Sociala medier – möjlighet och utmaning 

Enligt World Internet Projects undersökning ökar användandet av Internet och 

användarna är mer aktiva än tidigare. Genomslaget av sociala nätverk som t.ex. 

Facebook har fyrdubblats sedan 2005 och idag är vart fjärde Internetanvändare medlem 

i ett nätverk.  Användandet av sociala medier har ökat kraftigt de senaste åren men år 

2009 hade enbart 12 % av Internetanvändarna en egen blogg. De yngre användarna, 

mellan 16-25 år och 26-35 år, är mer aktiva bloggare och bland dem är det kvinnorna 

som dominerar. Däremot har bloggarna större betydelse om de ses ur ett läsarperspektiv 

eftersom det är betydligt fler som läser bloggar, 37 % av Internetanvändarna, och 

därmed även har möjlighet att vara delaktiga i diskussioner på bloggarna.
51

  

 

Bloggar räknas idag som en integrerad del av så kallade sociala medier, medier vars 

teknik möjliggör kommunikation, samarbete och nätverksbyggande. Meredith G. 

Farkas, bibliotekarie vid Norwich Universitet, och författare till Social Software in 

Libraries utvecklar i sin bok från 2007 tanken med Bibliotek 2.0 och menar att 

biblioteken ska använda de verktyg som låntagarna använder och på så sätt 

kommunicera, skapa delaktighet, utbilda och marknadsföra biblioteket. Farkas menar att 

biblioteken ska lära känna målgruppen och anpassa sin verksamhet därefter.
52

 De 

sociala medierna ger också biblioteken möjlighet att visa låntagarna en mer personlig 

sida och därmed bättre kunna nå fram till dem.
53

 Både Joakim Hansson och Lauren A. 

Clyde pekar på de utmaningar de nya medierna kan innebära. Ändrade vanor och ny 

teknik ställer krav på biblioteket och på bibliotekarien men biblioteks- och 

informationsvetaren Joakim Hansson betonar att fackkunskap behövs och att 

biblioteken inte blint ska följa alla trender utan hålla på sin roll som den kunnige 

förmedlaren. Det är fackkunskapen som är bibliotekens styrka och att bara öppna upp 

för kommunikation kan göra att bibliotekarien försvinner bland de andra deltagarna.
54

 

Laurel A. Clyde (2004), professor i Social Science, varnar för att biblioteksbloggar inte 

alltid utvecklas till det förväntade resultatet. Resurser i form av tid, kunnande, pengar 

och lämplig mjukvara är nödvändiga för ett lyckat resultat. Dessutom behövs kunskaper 

om den potentiella läsaren och deras behov, vilket kan fås genom att undersöka 

fokusgrupper eller involvera potentiella läsare i utvecklingen av bloggen. Resultatet av 

dessa kunskaper påverkar sedan innehåll och presentationen i bloggen. När bloggen är 

igång är det viktigt att den uppdateras ofta, att respons från läsarna beaktas och ständig 

utvärdering och utveckling sker av bloggen.
55
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Gunilla Fors, bibliotekarie och bloggskribent i Biblioteksbloggen skriver i sin artikel 

Webblogar – något för folkbibliotek? från 2005 att bloggar kan vara ett forum där 

bibliotekarien kan skriva mindre pretentiöst, mer personligt och kanske t o m lite 

provocerande vilket hon menar, med rätt upplägg och tilltal, skulle hitta aktiva läsare. 

Förmedlingen av litteraturtips utvecklas på så sätt till en aktiv diskussion.
56

 

 

3.1.3 Påverkan genom indirekt förmedling av litteratur 

För biblioteket är skyltningen i lokalen en viktig kanal för lästips och exponering av 

böcker. Maria Andersson och Anna Rindälv har i sin magisteruppsats från år 2005 En 

snäll tantroman gör ingen skada – en kritisk studie om skyltning och makt undersökt 

vilka förhållningssätt som ligger bakom val av böcker till skyltning på ett antal 

folkbibliotek. I sin uppsats presenterar Andersson och Rindälv studier av bl.a. Herbert 

Goldhor och Deborah Goodall, som under 1970-tal och 1980-tal undersökte resultaten 

av skyltningar av böcker på bibliotek, som visar att skyltning av böcker ökar utlåningen 

av dessa böcker markant. Exponeringen har effekt och därför har valet av böcker stor 

betydelse, enligt författarna.
57

 Sara Britta Jadelius tar i sin magisteruppsats från 2008 

upp Sharon Bakers studie där Baker gjorde en liknande jämförelse som Goldhors. 

Hennes slutsats är att effekten på utlåningen är beroende av var i biblioteket 

exponeringen/utställningen sker. Utställningar i välbesökta delar av biblioteket gav 

liknande resultat som Goldhor men böcker från utställningar i mindre besökta delar av 

biblioteket inte utlånades i högre grad.
58

 Andersson och Rindälvs intervjuer med tio 

bibliotekarier och biblioteksassistenter visar att de flesta respondenternas skyltningar 

berodde på snabba val och att de inte hade en genomtänkt medveten strategi trots att de 

säger sig vara medvetna om skyltningens påverkan. Likaså menade respondenterna att 

de inte ville ”fostra” biblioteksbesökarna, men väljer ändå bort de senaste och 

populäraste titlarna med motiveringen att dessa ändå hittas av lånarna.
59

 

 

Andersson och Rindälv framhäver i sin diskussion att skyltningen har en viktig funktion 

men att denna skiljer sig beroende på huruvida det är låntagare, biblioteket eller 

bibliotekarierna som åsyftas. För låntagarna blir skyltningen en funktion för att lättare 

hitta i bokdjungeln medan för biblioteket som institution blir skyltningen en kanal att 

dels uppfylla sina biblioteksmål men även att öka utlåningsfrekvensen vilket kan ligga 

som budgetunderlag. För bibliotekarierna blir skyltningen en möjlighet att framhäva sin 

egen smak eller den litteratur de tycker att bibliotek bör framhäva.
60

 

 

Sara Britta Jadelius har undersökt boktips på Boktips.net
61

 ur ett textanalytiskt 

perspektiv. I sin diskussion anser hon att webbaserade boktips kan jämföras med 

indirekta litteraturförmedlingar såsom skyltning och boklistor. Låntagarna behöver 

göras medvetna om såväl fysiska boktips och boklistor som boktips på webben genom 
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att påminna om det på olika ställen i biblioteket men också framhäva boktipsen genom 

bibliotekens webbplatser.
62

 

 

Sara Britta Jadelius menar i sin magisteruppsats att en beskrivning av språket är lika 

viktigt som övrig information i lästipset då det bidrar till upplevelsen av läsningen och 

kan påverka den som väljer litteratur. Ett läsarorienterat förhållningssätt kan innebära att 

den som skriver lästips undviker att skriva värderande. Det tycker Jadelius innebär ett 

problem då det ändå sker en värdering som baseras på tämligen lösa kriterier. Trots de 

brister som finns i lästipsen är dessa en ypperlig möjlighet för bibliotekarier att visa sina 

kunskaper och sitt brinnande intresse för litteraturen. I sina rekommendationer för 

lästips är uppmuntran av användandet av personliga och subjektiva preferenser viktiga 

verktyg att använda när lästipsen skrivs men det är även viktigt att respektera läsarnas 

smak. Ambitionen hos den som skriver lästips måste vara att hjälpa andra att hitta en 

bok som tilltalar dem.
63

  

 

I Jo Karner Smidts avhandling (2001) där Smidt undersöker norska bibliotekariers 

litterära smak framkommer det att de intervjuade bibliotekarierna uppfattar sig själva 

som värdeneutrala i sitt förmedlingsarbete. Respondenterna i Smidts undersökning visar 

att bibliotekarierna skattar sin litterära smak som mer avancerad än låntagarna och de 

försökte att inte verka negativt värderande mot låntagarens smak i 

litteraturförmedlingen. Smidt menar att risken inte är att bibliotekarien förmedlar för 

litterärt svåra böcker utan istället för lätta.
64

 Tveit menar att förmedlaren inte kan vara 

neutral, utan har i sin position makt att påverka vilket de måste vara medveten om.
65

 

Jens Thorhauge (1989), direktör för Biblioteksstyrelsen i Danmark, anser att rädslan att 

pådyvla låntagaren någon synpunkt på litteraturen har gjort att de istället undviker 

värdering av litteraturen. Det handlar inte om att framföra sina egna preferenser utan 

istället ska förmedlingen vara uppbyggd av engagemang och allsidiga kunskaper om 

litteratur och bibliotekets bestånd. Thorhauge menar att förmedlaren inte ska undvika 

populärlitteratur, eller välja mellan elit eller massan, utan med hjälp av litteratur 

låntagare känner till öppna ögonen på låntagarna för något nytt.
66

 Att synliggöra 

litteraturen är en nyckelfras som återkommer hos Tveit, Smidt och Thorhauge. 

 

3.1.4 Bokringens bokval  

Petra Söderlund, docent i litteraturvetenskap, har studerat hur informationstekniken 

möjligtgjort för läsare att komma i kontakt med varandra i ett utbyte av åsikter om 

böcker. Undersökningen är från år 2004. Hon undersökte konsumentsajten Cint som ger 

köpråd, Bokringen som är en samling webbplatser (62 privata webbplatser) med lästips 

och läspreferenserna hos ett sextiotal läsare. För vår undersökning är delen om 

Bokringen, som är en webbring där olika webbplatser länkas samman, mest intressant. 

Bokringen skapades av en Susanne Andersson år 1997. Majoriteten av webbplatserna i 

Bokringen ägdes vid undersökningsperioden av kvinnor.
67
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I Bokringens forum skrevs det om många olika titlar, av totalt 2 585 titlar nämndes. En 

förklaring till mångfalden i läsvalet kan vara att skribenternas bredd var stor men också 

att de läste böckerna på olika sätt. Vissa verk sträcklästes, masskonsumerades, medan 

andra lästes om flera gånger som terapeutisk läsning. Lästipsen behandlade allt från 

lättlästa kärleksromaner och deckare till äldre klassiker. Däremot var det enbart 171 

titlar som behandlades av fler än tre skribenter. Söderlund valde att studera de 171 

titlarna på Bokringen.  Originalspråket i de 171 titlarna var till 50 % engelska, 41 % var 

svenska, 6 % var norska och 3 % övriga språk. Resultatet överensstämde med en 

läsarenkät Statens Kulturråd gjorde 1994/1995. Undersökningen visade att nya böcker 

var mest populära i inläggen på Bokringen.
68

  

 

Inläggen som skribenterna gör delas av Söderlund in i passiva omnämnanden som 

saknar värderingar och kan ses som enkla läsarrekommendationer, och aktiva som har 

betyg och värdeomdömen och som kan räknas som en form av litteraturkritik. Huruvida 

böckernas som skribenterna tar upp skulle kunna räknas som kvalitetslitteratur är enligt 

Söderlund svårt att uttala sig om då hon menar att begreppet är svåridentifierbart. Rent 

kvantifierbart fick ca 10 % av de omnämnda verken litteraturstöd av Statens Kulturråd 

mellan åren 1997-2000. Av de 103 verken som omnämns i Dagens Nyheters kritikers 

söndagslista under åren 1997-2000 omnämndes 18 verk i Bokringen, vilket är ca 10 % 

av undersökningsmaterialet. Betydligt fler titlar fanns i bästsäljarkategorierna, och 

speciellt i bästsäljare i pocketformat. Söderlund menar att skribenternas urval liknar 

undersökning från Kulturbarometern i detalj 1997 som visar att läsare vid frågan om 

favoritförfattare ofta väljer någon från litterär kanon medan läsarundersökningen visar 

att titlarna inte finns med i samma utsträckning.  Sammanfattningsvis kan sägas att 

urvalet varken kommer från litterär kanon (Doktor Glas och Jane Eyre var undantagen), 

statligt stödd kvalitetslitteratur, kritikerfavoriter eller äldre bästsäljare.
69

 

 

 

3.1.5 Kategorisering av skönlitteratur  
 
När det gäller ämnesordsindexeringen

70
 är skillnaden mellan facklitteratur och 

skönlitteratur stor. Till skillnad från facklitteraturen så upplevs skönlitteraturen 

subjektiv och mångtydig vilket skapar problem vid återsökningen i bibliotekssystemen. 

Där biblioteken, vid facklitteratur, använder sig av klassifikationskoder och 

innehållförteckningar för att beskriva innehållet så är det inte möjligt vid skönlitteratur. 

De skönlitterära titlarna är heller inte en direkt beskrivning av innehållet utan handlar 

om att väcka läsares intresse. Utan ämnesord blir det svårt att söka efter innehåll i 

romaner och annan skönlitteratur i bibliotekskataloger. Lösningen har istället blivit 

ämnesordindexering.
71

   

 

Ämnesordindexeringens syfte är att beskriva bokens innehåll och att göra verket 

identifierbart. Genom att en ämnesordlista skapas, med instruktioner om hur dessa ska 

användas, ska indexeringen bli lika för alla bibliotekssamlingar, dessutom kan 
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ämnesordslistan vara ett hjälpmedel för bibliotekarier att hitta böcker med ett visst 

innehåll. År 2004 utarbetades en ämnesordslista av en specialgrupp för indexering av 

skönlitteratur inom Svensk Biblioteksförening, i samarbete med BIBSAM, Statens 

Kulturråd och Svensk biblioteksförening, som hjälp till biblioteken vid indexering av 

skönlitteratur för vuxna och barn/unga. Ämnesordslistorna uppdateras sedan dess 

kontinuerligt genom att ämnesord föreslås till Svensk Biblioteksförening som sedan tar 

ställning till dessa.
72

 Ämnesorden för vuxna är uppdelad i sex facetter;  

 

Genre 
73

 beskriver vilken eller vilka genrer som verket tillhör  

Tid tiden då verket utspelar sig t.ex. tidsperioder eller epoker 

Plats den plats eller miljö där handlingen utspelar sig t.ex. typ av samhälle,  

 social omgivning.  

Ämne verkets centrala ämnen eller motiv 

Person namn på personer, verkliga eller fiktiva 

Form  beskriver vilket form verket har t.ex. lyrik eller essäer 

 

vilka i sin tur är uppdelade i 22 grupper.
74

 Ämnesordsindexeringen bygger på förståelse 

hur systemet är uppbyggt och för vanliga biblioteksanvändare kan återfinningen av 

verket trots det vara problematiskt.  

 

En annan infallsvinkel har projektet Whichbook.net som kommer från Storbritannien 

och är en del av en läsarcentrerad läsrörelse som kallas Opening the book (den norska 

motsvarigheten heter Önskebok.no). I Whichbook.net markerar användaren i sökmotorn 

olika kategorier som bygger på känslor (funny – serious, happy – sad m.m.), innehåll, 

svårighetsgrad och så vidare och därefter kommer olika titelförslag med länkar vidare 

till en karta där användaren kan navigera sig fram till sitt bibliotek för lån av boken. 

Syftet med denna typ av sökfunktion är att den utgår ifrån läsarens önskemål och enligt 

skaparna av projektet gör sökningen lustfylld. Databasen innehåller ännu enbart 

översatta böcker från 1995 och framåt.
75

 

 

 

3.1.6 Värdering av litteratur 

Stanley Aronowitz, professor i Sociology och Urban Education, menar att uppdelningen 

i ”hög” och ”låg” kultur kan spåras tillbaks till senmedeltiden då aristokratin och kyrkan 

stod för beskrivningen av god kultur. Under 1800-talet när allt fler hade möjlighet att 

läsa och köpa böcker, och den kulturella eliten oroade sig över att populärkulturen 

skulle tränga ut den goda litteraturen blev uppdelningen ett verktyg för eliten att 

profilera sin kultur som bättre.
76

 

Litteratursociologin menar att litteraturen skrivs av samhällsvarelser med målet att 

påverka och nå ut. Skönlitteraturen lever i det dynamiska samspelet mellan samhället 
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och litteratur.
77

 Kultursociologen Pierre Bourdieu indelar i sin modell av bokvärlden allt 

mänskligt liv i olika fält. Fälten uppkommer när människor samlas runt ett gemensamt 

intresse, något de är villiga att strida för. I det ”litterära” fältet pågår en kamp om hur 

god smak ser ut, vad som ska vara normbildande. Inom det ”litterära” fältet är viktigt att 

ha ett bildningskapital, ett kulturellt kapital, ju mer läsaren har av detta desto mer 

självsäkert kan man röra sig inom fältet.
78

 På 1950-talet presenterade Robert Escarpit en 

modell där bokvärlden delades upp i två kretslopp, ett ”populärt” och ett ”bildat”. 

Kretsloppen var enligt Escarpit skilda från varandra i sitt val av författare, förlag och 

läsare. Det ”populära” kretsloppet vände sig mot massan och populärlitteraturen medan 

det ignorerades av bibliotek och litteraturkritikerna. Det ”bildade” kretsloppen innehåll 

kvalitetsförfattarna och kulturbilagevärlden. Johan Svedjedal, litteratursociolog, menar 

att uppdelning inte är aktuell idag då de flesta läsare köper och läser böcker ur båda 

kretsloppen och bokhandlare och bokklubbar erbjuder detsamma.
79

  

 

3.2 Teorier 

Vi vill utifrån ett teoretiskt perspektiv undersöka bloggarnas urval och val av litteratur 

till lästipsen och motiv till varför de skriver lästips på bloggar och därmed söka svar på 

våra frågeställningar. De valda modellerna och teorierna vi kommer använda belyser 

våra frågeställningar ur olika perspektiv. Vår första frågeställning är övergripande och 

undersöker likheter och olikheter mellan biblioteksbloggarna och de privata bloggarna. 

Hans Hertels kretsloppsmodell kommer att analyseras inom den andra frågeställningen. 

Sten Furhammars modell om läsning tillämpas inom den tredje frågeställningen. Teorin 

om intrinsical och extrinsical motivation används inom den fjärde och sista 

frågeställningen.  Den fjärde modellen, Douglas Rabers tre strategier, tillämpas på 

samtliga frågeställningar och kommer därför analyseras separat i kapitel 6.  Modellen 

skrevs före de sociala nätverkens utveckling men kan genom sina strategier ge verktyg 

att analysera våra resultat. Kopplingen till biblioteksbloggar är tydlig då Douglas Raber 

skriver utifrån ett biblioteksperspektiv men vi vill också pröva hur modellen kan 

tillämpas på de privata bloggarnas lästips utifrån deras val och motiv. 

 

3.2.1 Hertels kretsloppsmodell och Furhammars modell 

Hans Hertel, professor i nordisk litteratur vid Köpenhamns universitet, presenterar i sin 

kretsloppsmodell hur litteraturen placeras i olika kretsar utifrån deras karaktäristik och 

hur böcker rör sig mellan. Det första är det speciallitterära kretsloppet där de ”smala” 

böckerna ingår, nyskapande skönlitteratur och nytänkande facklitteratur. Det andra 

kretsloppet är det populärlitterära kretsloppet som innefattar normal-, pocket- och 

bokklubbsutgåvor, men också kvalitetslitteratur. Det tredje kretsloppet innehåller det 

masslitterära kretsloppet med bestsellers med stora upplagor och även triviallitteratur. 

Det fjärde kretsloppet är det intermediala där böcker som blivit populära genom 

filmatiseringar, radio m.m. ingår. Det femte innefattar det orala kretsloppet med den 

                                                 
77

Svedjedal, Johan 1998. Litteratursociologi. I Bergsten, Staffan (red.). Litteraturvetenskap – en 
inledning, s. 77 
78

 Svedjedal 1998, s. 83 
79

 Svedjedal 1998, s.82 



23 

 

muntliga traditionen av berättande. Genom alla fem kretslopp går en ”mediehiss” som 

kan föra böcker mellan de olika kretsloppen.
80

  

Både Svedjedal och Ross tar upp hur läsaren får en allt mer aktiv roll i nyare 

litteraturforskning och läsarorienterad forskning. Ross menar att det pågår en 

brottningsmatch mellan vilket som är viktigast, textens betydelse eller den aktive 

läsarens tolkning.
81

 Forskningsteorin reader-response critisism utgår från verkliga 

läsares reaktioner och reflektioner vid sin läsning. Svedjedal menar tvärtemot Ross att 

det ena inte utesluter det andra utan att den egentliga djupanalysen uppkommer först när 

både textanalys och läsarundersökning sker och jämförelser dem emellan kan dras.
82

 

Sten Furhammar undersöker personers uppfattning om sitt eget utbyte av läsning. Hans 

modell delar upp läsarutbytet i fyra kategorier; personlig upplevelseläsning, opersonlig 

upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumentell läsning. 

Kategorierna visar på likheter och olikheter i de individuella läsupplevelserna.
83

  

Den opersonliga upplevelseläsningen innefattar läsning där läsaren har distans till 

lässtoffet och inte dras in i handlingen. Läsaren kan uppleva boken som spännande men 

menar att läsningen är som ett tidsfördriv, underhållning eller förströelse. Ett 

kännetecken är att läsaren läser för att få veta slutet och ibland även hoppar över sidor 

för att fortare komma fram till slutet. Den personliga upplevelseläsningen innebär att 

läsaren reflekterar över texten och känner sig berikad av den. Det sker ett samspel 

mellan text och läsare med en aktiv bearbetning av texten. Många gånger är inte slutet 

det viktiga utan vad som händer under vägen. Läsaren känner sig fått erfarenheter av 

boken. Opersonlig instrumentell läsning innefattar läsning med nyttoperspektiv men 

som inte berör läsaren personligt. Utbytet blir istället kunskap eller insikter om något. 

Personlig instrumentell läsning innebär läsning där kunskapen eller insikten från denna 

kan överföras på ett personligt plan. Furhammar kallar det för terapeutisk effekt där 

läsningen leder fram till att läsaren får tröst, bearbetar ett problem eller gör en reflektion 

över sig själv.
84

 

 

3.2.2 Förmedlarnas motivation 

Att arbeta på bibliotek innebär att förmedling av böcker ingår i arbetsuppgifterna, en del 

av professionen. För privata litteraturbloggar kan anledningen vara annorlunda. Teorin 

om intrinsical och extrinsical motivation visar på olika utgångspunkter inför lösandet av 

en uppgift. Teorin härstammar från 1960-talet och förekommer bl.a. inom 

forskningsområden som behandlar motivationen vid inlärning eller på arbetsplatser. 

Den intrinsicala motivationen utgår från att personen får en personlig tillfredsställelse 

av att göra uppgiften, t.ex. att han/hon har roligt, uppgiften känns intressant eller 

han/hon klarar en uppställd utmaning. Motivationen kommer inifrån och belöningen är 

uppgiften i sig. Extrinsical motivation har drivkrafter utanför individen likaså 

                                                 
80

 Hertel, Hans 1997. Boken i mediesymbiosens tid. I Furuland, Lars och Svedjedal, Johan (red.). 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. s. 202 ff 
81

 Ross 2006, s. 51 
82

 Svedjedal, Johan 1997. Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden. I Furuland, Lars och Svedjedal, Johan (red.). Litteratursociologi. Texter om litteratur 
och samhälle.  s.92 
83

 Furhammar, Sten (1996). Varför läser du? s. 133f 
84

 Furhammar 1996, s. 137ff  



24 

 

belöningarna. Mer nyanserat kan den extrinsicala motivationen innebära att uppgifter 

görs för att gagna studier eller professionen men även för att det ingår i 

arbetsuppgifterna, förväntas göras eller där negativa konsekvenser uppkommer då 

uppgiften inte utförs.
85

  

 

 

3.2.3 Douglas Rabers modell  
 
American Library Association (ALA) sammanställde år 1995 en målsättning, en 

femårsplan, vars syfte var att arbeta för folkbibliotekens ställning i ett framväxande 

informationssamhälle. Douglas Rabers, professor i Information Science vid Universitet i 

Tennessee USA, modell härstammar från artikeln ALA Goal 2000 and Public Libraries. 

Ambiguities and Possibilities.
86

 Rabers artikel diskuterar otydligheter och möjligheter i 

de målsättningar som lagts fram och pekar på spänningsförhållanden som uttrycks i 

ALA Goal 2000. I artikeln presenterar han tre ideologiska strategier som ligger bakom 

folkbibliotekens målsättning. De tre strategierna - den sociala aktivismen (the social 

activism), den konservativa responsen (the conservative response) och det populistiska 

initiativet (the populist initiative) - visar olika synsätt på vad bibliotekens roll är och 

vilka förhållningssätt som kan påverka bibliotekariernas arbete och den verksamhet som 

erbjuds allmänheten. Douglas Raber anser att bibliotek i praktiken använder alla de tre 

strategierna mer eller mindre i olika sammanhang, men att teorin ger en möjlighet att 

analysera bibliotekens målsättning. Nedan följer en genomgång av de tre delarna i 

modellen och i kapitel sex kommer vi göra en tolkning av modellen och en analys av 

studiens resultat. 

 

Den sociala aktivismen 

Rabers utgångspunkt för den sociala aktivismen är att folkbiblioteken inte kan vara 

politiskt neutrala och att det påverkar vilka målsättningar och uppgifter biblioteken 

prioriterar. Han menar att det är viktigt att vara medveten om detta och hur det kan 

påverka bibliotekariernas förhållningssätt. Enligt Raber är en av fördelarna med den 

sociala aktivismen att den inlemmar alla i folkbibliotekets verksamhet och han menar att 

folkbiblioteken bör engagera sig i sociala orättvisor. Dock kan det vara en orealistisk 

uppgift att begära av folkbiblioteken att de ska kunna minska sociala orättvisor, då 

dessa ofta beror på faktorer som folkbiblioteken inte kan påverka. Strategin poängterar 

behovet att nå ut till marginaliserade grupper och icke-användare så att alla medborgare 

har tillgång till information, målet är att alla samhällsmedborgare på lika villkor ska 

kunna delta i samhället och demokratin.
87

  

 

Det är centralt att använda sig av uppsökande verksamhet för att nå dem som inte själva 

kommer till folkbiblioteken och att satsa resurser på att täcka mångfalden hos 

användarna. Biblioteksverksamheten ska vara till för folket och vara gratis. Raber anser 

att nackdelen med att fokusera på de marginaliserade grupperna kan vara att biblioteken 

behöver dra ner på verksamheten för de större användargrupperna för att kunna använda 

resurserna på de utsatta grupperna. Litteraturen som köps in ska visa på mångfalden, 

dvs. både finkulturell litteratur, lättlästa böcker, och de specifika behov som finns hos 
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de marginaliserade grupperna. Om inte folkbiblioteken väljer att fokusera på detta 

kommer den dominerande kulturen att genomdrivas på de marginaliserade gruppernas 

bekostnad. Det kan dock vara svårt för biblioteken att avgöra vad som är viktig litteratur 

och information för de marginaliserade grupperna. Bibliotekens uppgift blir att samla 

olika typer av böcker och informationsmaterial men framförallt att tillgängliggöra dem 

för alla. Betoningen ligger på förmedling av information och böcker.
88

  

 

Den konservativa responsen 

Enligt den konservativa responsen är folkbiblioteken framförallt till för dem som kan 

och vill ta del av bibliotekens verksamhet. Den uppsökande verksamheten prioriteras 

inte, och inte heller sociala aktiviteter. Biblioteken ska inte instruera och involvera sig 

utan istället tillgängliggöra material med högt kulturellt värde som kan erbjudas till 

besökare oavsett bakgrund. Verksamheten riktas inte till massan utan istället till den 

enskildes personliga utveckling. Enligt Raber är tanken att folkbibliotekens verksamhet 

ska vara utbildande och bidra till att bibliotekets besökare utvecklas och på så sätt bidra 

positivt till det omgivande samhället.
89

  

 

Problemet med strategin kan vara att verksamheten inte riktas, till och heller inte når, 

allmänheten. Intresset att studera och lära sig om användargrupper är också litet. Detta 

kan bidra till en kulturell elitism och Raber ställer frågan om förvaltandet av böcker blir 

viktigare än läsaren i denna strategi. Enligt den konservativa responsen ska bibliotekens 

knappa resurser användas till att köpa in litteratur av kvalité och vara en motvikt mot 

ytlighet och kommersialism. Den konservativa responsen betonar ett kvalitativt utbud 

som är välbalanserat och har en tyngdpunkt på vad som anses som ”god litteratur”. 

Uppgiften blir att styra läsare så att de väljer böcker som leder till kunskap och bildning, 

inte tillfredsställa massans önskemål. Frågan Raber ställer är vem som ska bestämma 

vad som är god litteratur.
90

 

 

Det populistiska initiativet 

Det populistiska initiativet poängterar nyttoaspekten. Folkbiblioteken ska vara en 

kostnadseffektiv verksamhet där det önskade ska tillgängliggöras för största antal 

användare. Bibliotekarierna ska inte förmedla subjektiva värden genom att tala om vilka 

böcker som är bra utan istället vara en informationscentral för användarna. De ska serva 

samhället, inte förändra det. Verksamhetens syfte är hur biblioteket används, inte 

beståndet i sig. Folkbiblioteken ska rättfärdiga de skattemedel de får, vilket kan göras 

genom besöksantal och utlåningsstatistik. Strategin är kopplat till användarnas 

önskemål och möjlighet att påverka det bestånd biblioteket tillhandahåller. Därmed 

poängteras även användarnas aktiva roll, att de visar på efterfrågan som kommer att 

styra urvalet.
91

  

 

Enligt Raber kan nackdelen med strategin vara att den kan ignorerar minoritetens behov 

och de grupper som inte aktivt framför sina önskemål. Biblioteken kan inte, och bör 

inte, avgöra vad som är god litteratur, utan istället tillhandahålla god service och det 

som användarna önskar. Det måste inte innebära att beståndet enbart skulle bestå av 
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bästsäljare, utan även skulle kunna resultera i ett välbalanserat bestånd. Det finns dock 

en risk att beståndet blir populärt men inte till nytta för alla.
92

 

                                                 
92

 Raber 1996, s.227-229 
 



27 

 

4. Metod  

I detta kapitel beskriver vi våra metoder och val, de resonemang vi fört runt dessa samt 

olika för- och nackdelar och etiska överväganden.  

 

 

4.1 Val av metod  
 

Vi har i vår studie valt att beskriva vilka böcker bloggarna tar upp i sina lästips och 

undersöka vilka motiv som ligger bakom valet av böcker. Vår studies mål är att 

beskriva och jämföra urval och motiv. Vi har valt att använda oss av både kvantitativ 

och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden används för de valda lästipsen där 

generella beskrivningar av resultatet kan ges och den kvalitativa metoden tillämpas 

genom e-postintervjuer för att få förståelse för vad som ligger bakom valet av böcker på 

lästipsbloggarna. Vi kommer även att observera bloggarna för vår egen förförståelse och 

för att få bakgrund till vår studie. 

 

 

4.1.1 Val av bloggar 
 
Det är många bloggar som har inlägg om läsande och böcker men det finns även 

bloggar som just har det som huvudämne. Vi har valt ut tio bloggar som har litteratur 

som huvudämne, vilket innebär att bloggar som kombinerar litteratur med andra 

ämnesområden inte tas med i studien, t ex undantas bloggar där lästipsen är underställda 

övriga ämnen. För att få ett hanterbart material att arbeta med så bestämde vi oss för att 

endast studera inlägg som rör lästips på skönlitteratur för vuxna. Det betyder att de 

bloggar som har många besökare och huvudämnet är litteratur, men som endast har 

lästips för barn och ungdomar togs bort från listan över tänkbara bloggar för vår 

uppsats. Vi är medvetna om att gränssättningen ibland kan vara luddig och vid diffusa 

fall följer vi den bedömning bloggen själva gjort. 

 

Vi har valt att undersöka de bloggar med högst antal besökare, då det är en god 

förutsättning för att de når ut till ett större antal läsare. Inte bara aktiva läsare är en 

förutsättning, utan lika viktigt är att bloggarna är aktiva under den period som vi gör 

observationer och skickar intervjufrågor på e-post. Efter att ha fått fram ett antal bloggar 

med många besökare kom vår lista snart att minska eftersom många bloggar inte var 

aktiva eller hade få inlägg under de senaste månaderna eller så var en stor del av 

inläggen inte lästips. I de fall vi inte har hittat för oss lämpliga bloggar, har vi sökt 

vidare genom att titta på de rekommenderade bloggarna hos de bloggar vi redan valt ut. 

Bloggarna har blogrollar, lista på bloggar, som de vill rekommendera till sina läsare.   

 

Vid e-post-intervjuerna kontaktade vi tio bloggar genom att skicka en förfrågan som 

även innehöll vår e-postintervju. I ett par fall, gällande biblioteksbloggarna fick vi leta 

oss fram till respektive ansvarig för bloggen genom att ringa och prata med biblioteken. 

Vi läste i metodboken Att fånga nätet
93

, att svarsfrekvensen ökar om man bifogar e-

postintervjun i e-postmeddelandet till respondenterna vilket vi valde att göra. Bortfallet 

på vår förfrågan var 10 %. En av de privata bloggarna svarade inte på e-postkontakten 
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och vi valde att istället skicka en förfrågan till ytterligare en privat blogg. Anledningen 

var att vi ville ha ett jämt antal privata respektive biblioteksbloggar för att få en mer 

rättvisande jämförelse. 
 

 

 

4.1.2 E-postintervjuer 
 
För att få svar på vår fråga om motiven bakom boktipsen har vi valt att använda oss av 

e-postintervjuer.  Sveningsson, Lövheim och Bergquist jämför dessa med strukturerade 

intervjuer, i förväg formulerade och satta frågor, och kallar dem också kvalitativa 

enkäter. E-postintervjuerna blir en asynkron kommunikation där frågorna ställs vid ett 

tillfälle och svaren formuleras och skrivs ned vid ett annat tillfälle.
94

 Bryman benämner 

dem enkäter eftersom respondenterna fyller i dem på egen hand.
95

 Vår 

undersökningsmetod har drag av både intervju och enkät och vi kommer framöver att 

använda oss av termen e-postintervju. 

 

Fördelen med denna typ av metod är att det för oss är möjligt att göra intervjuer med 

personer som befinner sig på långt geografiskt avstånd och därmed blir lättare att 

administrera. Likaså att respondenterna kan vid lediga stunder svara på intervjun, och då 

kan ta god tid på sig och reflektera över sina svar. Vi har i vårt urval inte sökt eller 

uteslutit ett speciellt geografiskt område. I denna undersökning har våra andra kriterier 

som antal besökare, aktivitet i form av blogginlägg och att ha fem bloggar i respektive 

grupp, privatbloggar respektive biblioteksbloggar varit styrande. Vi utgår från 

antagandet att våra respondenter är vana vid Internetforumet och även är vana att 

formulera sig då de regelbundet skriver inlägg i bloggarna. Det kan ses som en nackdel 

att inte befinna sig i samma rum då intervjuaren inte kan dra slutsatser gällande 

kroppsspråk och tonfall utan istället får tolka enbart den skriftliga kommunikationen.
96

 

Men samtidigt innebär det att intervjuaren inte kan påverkas av den intervjuade och vice 

versa. Fördelen med att skicka frågor till respondenterna och att de svarar skriftligen är 

att mindre påverkan finns mellan intervjuare och intervjuad i intervjusituationen. Det är 

lätt att omedvetet påverka och att bli påverkad i en intervjusituation genom ordval, 

röstläge, gester och ansiktsuttryck. Vid asynkron kommunikation, när meddelande kan 

skrivas och tas emot vid olika tidpunkter, finns ingen möjlighet att ge direkt feedback 

vid funderingar runt frågor eller följa upp sidospår, dialogen mellan intervjuaren och 

respondenten saknas.
97

  

 

Efter vår inledande observation av bloggarna och deras lästips skrev vi intervjufrågorna. 

De formulerades så att lämnade svar skulle besvara våra frågeställningar om vilka 

böcker bloggarna väljer att skriva om och varför bloggarna skriver lästips. I den åttonde 

frågan ombads respondenterna välja mellan tre bokalternativ. Tanken var att frågan 

skulle spegla Douglas Rabers strategier. I samband med att svaren lämnades så uttryckte 

de privata bloggarna intresse för att läsa uppsatsen när den är klar och en av 

respondenterna som svarade för en biblioteksblogg uttryckte önskan om att få läsa 

resultatredovisningen i uppsatsen innan den lämnades in, vilket vi samtyckte till. I e-

postintervjuerna har vi valt att i första hand använda oss av öppna frågor, och i det fall 

respondenterna fick välja mellan svarsmöjligheter var motiveringen till svaret det 
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viktigaste. Frågor där respondenter har möjlighet att röra sig i olika riktningar är också 

ett kännetecken för kvalitativa intervjuer
98

. Problemen som kan uppstå vid öppna frågor 

är att det är svårt för respondenten att veta hur långa svar som förväntats. En ledtråd kan 

vara den tidsåtgång vi skrivit ut i brevet till respondenterna. Även om respondenterna 

hela tiden hade möjlighet att ställa frågor via e-post så ökar ändå kravet på och vikten av 

tydlighet i hur vi utformat våra frågor.   
 

I vår intervjuförfrågan frågade vi om tillstånd att använda oss av bloggarnas namn, 

vilket vi fick. I de fall det finns flera skribenter kan svaren vara mer ur ett personligt 

perspektiv än en gemensam hållning för bloggen. Bokbloggen och Järfälla 

biblioteksblogg menar att det är deras insats i bloggen de svarar på och med en annan 

respondent för bloggen hade svaret kunna bli annorlunda. Bibliotekstipset säger att 

svaren både är ur ett individuellt perspektiv men även gruppens intentioner. Orsaken att 

vi ändå valt att använda bloggens namn är för att underlätta för läsarna att hålla ihop 

respondenten med den blogg de representerar. I de fall där det enbart finns en person 

bakom bloggen finns möjligheten att gå in på bloggen och få reda på namnet. Men då 

respondenten själv valt att publicera sitt namn på bloggen, och de frågor vi ställer inte 

kan räknas som känsliga, anser vi att etiska riktlinjer följts. Likaså hade bloggaren 

möjlighet att be om anonymitet för bloggen.  

 

 

4.1.3 Observation och undersökning av lästipsen 
 

För att få en förförståelse av hur bloggen fungerar har vi före undersökningen gjort en 

observation av bloggen. Vi följde bloggen och läste bloggposterna men vi var inte 

aktiva på bloggarna genom att skriva kommentarer eller delta i tävlingar och 

omröstningar. Observationen skedde i ett offentligt rum då bloggarna inte skyddas av 

lösenord utan är öppen för alla läsare
99

. I vårt brev till bloggarna skrev vi att studie av 

lästipsen kommer ske. Vi har tittat på upphovsmännens presentation av sig själva, dess 

struktur, vilka typer av bloggposter de publicerar. Två månader valdes för studie av 

lästipsen, september och oktober 2009. Vi valde två månader för att få ett antal lästips 

och även för att undvika att teman på bloggarna skulle orsaka för stora skevheter i 

bloggposterna. En av månaderna tillkännagavs Nobelpriset i litteratur och vi ville se om 

det gav genomslag i lästipsen. 

 

Bloggsidor kan bestå av flera element såsom skrivna texter, bilder, filmer och 

ljudeffekter.
100

 Bloggarna publicerar även andra inlägg än lästips som exempelvis 

författarintervjuer och listor över titlar. Vi har valt att inte studera andra inlägg än just 

lästipsen. Vi har studerat endast de lästips som skrivs under den av oss valda 

observationsperioden och inte de kommentarer som skrivs av besökarna på bloggarna.  

 

Bloggarnas lästips som vi kommer att undersöka är i formen virtuella dokument, och 

behöver studeras källkritiskt som sådana. Bryman menar att fyra källkritiska kriterier 

bör användas, nämligen autenticitet; materials äkthet, trovärdighet; är materialet 

oförvrängt och utan felaktigheter, representativitet; är materialet typiskt för den kategori 

den tillhör och meningsfullhet; materialets begriplighet och tydlighet.
101
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I vår undersökning har vi bearbetat kriterierna om autenticitet och trovärdighet genom 

att i största möjliga mån försöka verifiera vem som står bakom bloggarna. Det vi 

studerat är de lästips bloggarna valt att publicera, d.v.s. det textmaterial vi har till vårt 

förfogande. Vilka lästips som valdes bort före publicering finns ingen information om. 

Vi har läst bloggarnas egna beskrivningar om bloggen och jämfört författarna bakom 

bloggposterna med presentationen av bloggarnas författare. De bloggposter som skrivits 

av gästbloggare har borttagits från undersökningen. Huruvida bloggarens lästips 

motsvarar författarens egna åsikter är svårt att avgöra men i intervjusvaren visar 

respondenterna viljan på att vara transparanta mot läsarna, om de inte läst boken skriver 

de det. Eftersom virtuella dokument enkelt går att ta bort eller ändra har vi kopierat 

samtliga lästips samt information om bloggarna och sparat ner i datafiler 

 

Gällande representativitet har vi väl övervägt vårt urval av material. Vår intention har 

inte varit att göra en heltäckande undersökning, då det skulle innebära en studie som 

ligger utanför magisteruppsatsens omfång. Vi har istället valt att göra ett urval och 

studera tio bloggar.  Efter att ha läst lästips på ett antal bloggar så kom vi fram till att vi 

i vår uppsats skulle undersöka två olika grupper av bloggar, de som drivs av personal på 

ett bibliotek och bloggar som endast drivs av en eller flera privatpersoner. Vi ville ha ett 

lika stort antal av båda kategorierna och anser att antalet fem biblioteksbloggar 

respektive privatbloggar är tillräckligt omfattande för att ge en bra bild av respektive 

grupp och även underlag för jämförelse dem emellan.  

 

Kriteriet om meningsfullhet, d.v.s. om materialet är tydligt och begripligt, nås i det 

perspektivet att bloggarna i sig är social media och anstränger sig för att vara förståeliga 

och lättlästa. På några ställen förekommer kategoriseringar av böckerna som inte 

förklaras direkt på bloggen, t.ex. genrebeteckningar såsom kontrafaktisk eller quirk men 

när de förekommer i lästipsen ges en förståelse av vilken typ av böcker som menas. 

Däremot kan det finnas barriärer som beror på funktionshinder, som vi tagit upp 

tidigare.  

 

Internet har inneburit nya etiska ställningstaganden och huruvida skriftligt samtycke 

behövs vid undersökningar av digitala dokument. Bryman menar att om följande 

punkter uppfylls; att det inte förekommer lösenord till bloggen, om materialet inte är av 

känslig natur, ingen policy eller regler som finns på sajten som förbjuder användning av 

materialet och om informationen arkiveras på ett offentligt sätt och är tillgängligt 

behövs inte skriftligt samtycke.
102

 Vi anser att bloggarnas lästips uppföljer dessa 

punkter, däremot är det en av orsakerna att vi valt bort att analysera kommentarerna. 

Även om de som skriver kommentarer förstår att inlägget kan läsas av alla, eftersom de 

på bloggen kan ta del av tidigare kommentarer, är utgångspunkten annorlunda.  

 

Bloggarnas lästips har inte någon inbördes rangordning på respektive blogg utan de 

publicerade inläggen läggs i datumordning och klockslag. Intresserade av att se vilka 

eventuella yttre faktorer som kan påverka bloggarna att välja att läsa och publicera ett 

lästips för en viss bok gjorde att vi sökte efter publicerade topplistor. Det finns olika 

typer av topplistor och vi valde ut en kvantitativ som bygger på månatliga 

försäljningssiffror som ställs samman i topplistor efter ämne och format, inbundet eller 
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pocket och en kvalitativ topplista som ställs samman efter omröstning av ett antal 

litteraturkritiker på en dagstidning. Det är endast titeln vi har valt att gå efter då vi anser 

att det för lästipsen på bloggarna är ointressant om det är en inbunden bok eller en 

pocketbok. Även om det säljs böcker som inte kommer med i statistiken - mindre förlag 

som säljer direkt - så är Svensk Bokhandels topplista så nära vi kan komma en 

heltäckande försäljningsstatistik. Vi har valt att ta med de topplistor som är för augusti 

respektive september 2009 eftersom de publiceras när månaden är slut så att listan för 

augusti publiceras i september och listan för september publiceras i oktober. Vi önskade 

en kvalitativ topplista som publicerades regelbundet under den period som de lästips 

som är med i studien publicerades. Ytterligare krav var att det skulle vara en 

rikstäckande dagstidning och dessa kriterier uppfylls av Dagens Nyheters topplista som 

publiceras på lördagar. 

 

 

4.2 Genomförande 
 

Undersökningen omfattar analyser av fem biblioteksbloggars och fem privata bloggars 

lästips under perioden 2009-09-01 – 2009-10-31. Två månaders lästips gav oss, efter de 

avgränsningar vi gjort, 178 lästips att analysera vilket vi tyckte var tillräckligt med 

material att arbeta med. Lästipsen sammanställde vi utifrån 14 punkter; bokens 

författare, titel, originalspråk, översättning, originalspråkets utgivningsår där tidspannen 

delades upp i årtal på 2000-talet, decennier på 1900-talet och för äldre böcker vilket 

århundrade de getts ut, om det fanns bild på bok/författare i lästipset, bloggarnas 

kategorisering av boken (såsom genre/indexterm), huruvida det fanns beskrivning av 

handling, karaktär och miljö, vilket omdöme boken fått, antal kommentarer till lästipset, 

eventuellt nomineringar/pris, koppling till aktuella händelser i omvärlden som t.ex. 

bokmässan, placering på topplista och huruvida lästipset var inspelat. Punkterna 

diskuterades fram efter den inledande observationen av bloggarna. Vi har dessutom 

tittat på Petra Söderlunds studie av Bokringen. Analysmetoden ämnar leda fram till en 

kartläggning av vilka böcker bloggarna väljer att skriva om och visa på var de kan höra 

hemma i de valda teorierna. Resultatet sammanställdes för varje blogg och sedan 

grupperades resultatet i privata bloggar och biblioteksbloggar för att underlätta 

jämförelsen mellan de två bloggrupperna. 

 

För att säkra reliabiliteten, kontroll av metodens precision, har vi varit noggranna i vår 

arbetsprocess och i vår analysmetod för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Genom 

gemensamma riktlinjer och dubbelkontroller av resultat anser vi att reliabiliteten 

förbättrats. Metodernas validitet, d.v.s. deras möjlighet att få fram det som ska 

undersökas, är viktigt och kombinationen av våra metoder och de överväganden vi gjort 

anser vi möjliggör svar på våra frågeställningar.  
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5. Resultatredovisning  

 

I kapitlet redovisas resultaten från vår studie. Vi kommer först att presentera vår 

observation över bloggarna för att ge förståelse av hur de fungerar.  Därefter kommer 

resultatet från lästipsanalyserna och e-postintervjuerna presenteras utifrån teman vi 

funnit i materialet. Flera av svaren kan placeras under olika teman och därför kan 

liknande svar förekomma under flera rubriker.  

 

 

5.1 Presentation av lästipsbloggarna 
 

De tio bloggar som vi valt att studera presenteras kortfattat i detta avsnitt utifrån vår 

observation av bloggarnas utseende och utlagd information av den eller dem som står 

bakom bloggen samt intervjusvar.
103

 

 

 

5.1.1 Presentation av de privata bloggarna 
 

Bokbloggen
104

  
Underrubriken är ”Hjälper dig att välja bok”. Bloggen har nio skribenter varav en är 

redaktör. Det finns även möjlighet att anmäla intresse om att bli recensent på bloggen. 

Bloggarna vill att bloggen ska vara ”ett ställe att komma till när det är dags att välja 

nästa bok att läsa. Vi recenserar de böcker vi läser och skriver vad vi tycker om 

böckerna, både bra och dåligt. Du får alltså våra personliga åsikter, och kan 

förhoppningsvis hitta något som passar dig”. Det finns lästips från augusti 2006. Lästips 

publiceras en gång per vecka och andra inlägg mindre än en gång per vecka. Bloggen 

har ca 1000 besökare i veckan. 

 

Bokbloggen har kategoriserat lästipsen i 18 kategorier; Biografier, Chick-lit, Debatt, 

Deckare, Drama, Ej kategoriserad, Fantasy, Historia, Humor, Kultböcker, 

Nutidslitteratur, Poesi, Populärfakta, Samhälle, Science Fiction, Skräck, Thrillers och 

Ungdom. Bokbloggen har inget betygssättningssystem utan skribenternas åsikter 

framkommer i texterna. Efter lästipset ges förslag på liknande böcker genom möjlighet 

att klicka vidare på rubriken Liknande recensioner.  
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 Observationer är gjorda mellan juli - oktober 2009 samt januari och februari 2010. Därefter har 
observation gjorts i januari 2011 vid återupptagandet av uppsatsskrivandet. Vid observation av Bokhora 
2011 framkom att det under den mellanliggande perioden skett förändringar som dels att bloggens 
utseende och funktioner har förändrats. Ett exempel är att de var fem skribenter från början men vid 
observation i januari 2011 är de fyra. Det fanns tidigare mycket information om bokhororna men nu är 
bloggen mer lik övriga bloggar med mer fokus på inläggen. Två av bloggarna har upphört under hösten 
2010, En annan sida: En bokdjävuls liv och lustar: Om böcker sedan 2005 och Högsbo & Hisingens 
biblioteks blogg. Den första var en bokblogg mellan 2005-2010. Nu har underrubriken tagits bort och det 
är inte längre en bokblogg. Den senare upphörde efter det sista inlägget den 17 sep 2010 då de båda 
bibliotekarierna skulle byta jobb. 
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Bokhora
105

  
Bloggen består av fem skribenter. På bloggen står att en bokhora är ”en person som utan 

begränsningar eller betänkligheter omfamnar och slukar alla slags texter, helst i 

bokform." Målet med bloggen är att ”skapa en plattform för den förbehållslösa 

textdiskussionen. Vi är oberoende av allt utom det skrivna ordet”.  Det finns ingen 

arkivfunktion, som på de andra bloggarna i studien, så sökning på år och månad är inte 

möjlig. Det första inlägget som går att få fram är från juli 2006. Både lästips och andra 

inlägg publiceras dagligen. Bloggen har ca 15 000 besökare i veckan. 

 

Huvudrubriken Skönlitteratur har underkategorierna Boats (books based on a true 

story), Chick-lit, Deckare, Erotika, Essäer, Klassiker, Ljudböcker, Lyrik, Noveller, 

Romaner, Serier, SF, Fantasy & Skräck och Thriller. Det finns flera huvudrubriker som 

inte är om bokens innehåll som t.ex. Salong. 

 

Bokhora har inget betygssättningssystem utan skribenternas åsikter framkommer i 

texterna. De har regelbundna inslag som t.ex. Måndagsmöten, det är en intervju med en 

författare. Bloggen är den blogg som ger mest möjlighet till interaktion genom flera 

aktiviteter som t.ex. Omröstning där läsarna kan rösta i en given fråga och 

Fredagsfrågan. Bokhora är den blogg som har mest reklam.        

 

Boktoka
106

  

Bloggen drivs av en skribent som skriver att bloggen är en sida om hennes läsning, både 

de böcker hon läst och sådana som står på tur att läsas. Lästipsen är ofta långa och har 

mycket information som förlag, utgivningsår, sidantal och för översatta verk finns 

uppgift om översättare. Det första inlägget är från juli 2004 och lästips publiceras flera 

gånger i veckan medan andra inlägg endast publiceras mindre än en gång i veckan. 

Bloggen har ca 2 000 besökare i veckan. 

 

Böcker delas in i kategorier, ett drygt fyrtiotal, som t.ex. Ovanlig roman, Vanlig roman, 

Chick-lit, Deckare och Förortsroman. Betygsättning finns och det ar en femgradig skala: 

1. Inte alls i min smak, 

2. Okej i brist på annat men invändningar finns,  

3. Bra,  

4. Mycket bra och  

5. Strålande helt fantastiskt! Läs! Läs! 

 

Här ges även möjlighet att se vad andra bloggar skrivit om samma bok under rubriken 

Andra om samma. Det står vilken blogg och skribent som skrivit inlägget och några ord 

från inlägget. Ibland finns även tidningars recensioner presenterade på samma sätt. 

 

En annan sida: En bokdjävuls liv och lustar: Om böcker sedan 2005
107

 

Bloggen drivs av en person som skriver att bloggen handlar om böcker hon läst, läser 

och planerar läsa. Det första lästipset är från augusti 2005 och både lästips och andra 

inlägg publiceras flera gånger i veckan. Bloggen har ca 400 besökare per dag.  
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Under lästipsen finns en kategorisering som kallas Etikett. I Etiketter kan kategorier 

såsom Lista, Julkalender och Litterär middag finnas men även genrer såsom Deckare.  

 

Bloggaren har inget betygssättningssystem utan skribentens åsikter framkommer i 

texterna. I högerspalten finns Boksök som är en Google-anpassad sökform och som 

söker både på den egna bloggen samt i flera andra bloggar. Uppgift finns om var läsaren 

kan hitta mer blogginlägg från skribenten. 

 

Pocketblogg.se
108

  

Bloggen är ett kollektivt bokprojekt som kallar sig vanliga läsare vilka helt enkelt älskar 

att läsa och som föredrar pocketformatet. Det är en fast grupp som skriver inlägg men 

det finns möjlighet att vara gästrecensent.  Inlägg finns från maj 2009 och lästips 

publiceras dagligen medan andra inlägg publiceras en gång i veckan. Uppgift om antal 

besökare saknas. 

 

Lästipsen har mycket information om den aktuella boken som förlag, antal sidor och 

direkt under kan man klicka på länk till Adlibris och Bokus. Det finns tretton kategorier 

som inläggen kan märkas med; Barn & Ungdom, Biografier, BOATS, Brottslighet & 

Kriminologi, Chick-lit, Deckare, Drama & Kärlek, Facklitteratur, Fantasy & Sci-Fi, 

Noveller, Poesi, Skönlitteratur och Spänning.  

 

Lästipsen betygssätts med stjärnor;  

En stjärna: Definitivt inte bra. En bok som inte är läsvärd, och som troligtvis brister 

både i språk och intrig,  

Två stjärnor: Nja, ingen höjdare. En bok som lämnar läsaren besviken när man läst ut 

den, och som har brister i språk eller intrig,  

Tre stjärnor: En bra bok, som är läsvärd och njutbar att läsa – men som inte framkallar 

den där bladvändarkänslan när man inte kan lägga boken ifrån sig,  

Fyra stjärnor: Riktigt bra! En bok man sugits in i och som låtit en leva i bokens egen 

lilla värld. En bok man kommer sakna när den är slut,  

Fem stjärnor: Typ världens bästa bok! En bok som är en äkta bladvändare, som man 

inte KAN lägga ifrån sig och som man får separationsångest vid tanken på att skiljas 

från den. Här finns allt: språk, intriger, färgstarka personporträtt och riktig läsglädje! 

 

Bloggens läsare kan sätta betyg på lästipsen på en femgradig skala, Usel, Sådär, Bra,  

Riktigt bra och Underbar. Det redovisas hur många som har röstat och procent för 

respektive betyg. Bloggen hänvisar till ett stort antal bloggar, boksajter och ställen på 

nätet där böckerna går att köpa.  

 

 

5.1.2 Presentation av biblioteksbloggarna 
 

Bibliotekstipset
109

  

Bloggen drivs av Gävle stadsbibliotek och ett stort antal anställda är skribenter som vill 

ge dem som läser bloggen en möjlighet att möta sitt bibliotek på ett mer personligt sätt. 

Det finns lästips från september 2008. Både lästips och andra inlägg publiceras mindre 

än en gång i veckan. Enligt uppgift i september 2009 har bloggen 62 besökare per dag. 
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Det finns ett stort antal kategorier av olika typ som Typ trettio- karriären, Kärleken och 

Krogen samt genrebeteckningar som Äventyr, Deckare & thrillers, Essä, Konst, 

Ljudbok, Sagor, Romaner, Skräck, Bokcirkel, Litterära priser och Författare. Det finns 

länk till bibliotekskatalogen för att se om boken finns inne. Det finns inget 

betygssättningssystem utan skribentens åsikter framkommer i texterna. 

 

Boksynt
110

  

Boksynt är Älmhults biblioteks blogg. Det finns ingen presentation av skribenterna men 

lästipsen undertecknas med förnamnet på den som skrivit.  Det finns lästips från januari 

2007 och man har som mål att publicera minst ett lästips och annat tips i veckan och det 

finns fler än så publicerade. Bloggen har 250-300 besökare per dag.  

 

Det finns 43 kategorier och de är av olika karaktär som litterär form, 

målgruppsbeskrivning, genrebeteckningar men även andra som Smalt, Fängslande och 

Boksynt undrar. Bloggen har inget betygssättningssystem utan skribentens åsikter 

framkommer i texterna. Det finns en omfattande lista över andra bloggar som är 

indelade efter typ som bibliotek och författare. 

   

Den sköna bloggen
111

  

Den sköna bloggen drivs av Sandvikens folkbibliotek och det finns fjorton skribenter 

där några har en presentation på bloggen. Ingen presentation finns för Gästbloggaren. 

Det finns inlägg från mars 2006 och man publicerar mindre än både ett lästips och ett 

annat inlägg per vecka. Bloggen hade vecka 46 år 2009 411 besökare. 

 

Inläggen märks med vad som kallas Ämnen och det är inte bara för böcker utan 

exempelvis även händelser som Manifestationer och Workshop. Ämnen har 73 

underrubriker med olika karaktär som Afrika, Deckare, Skönlitteratur, MP3-böcker, 

WOW och Lokala författare. Bloggen har inget betygssättningssystem utan skribentens 

åsikter framkommer i texterna. 

 

Högsbo & Hisingens biblioteks blogg
112

  

Bibliotekarierna Elin och Siska, driver bloggen vilket framgår av underrubriken 

”Bibliotekarierna Elin och Siska veckotipsar om böcker, skivor och film. Dessutom 

skriver de om vad som händer på Högsbo och Hisingens bibliotek, gud så spännande!”. 

Ansvariga för bloggen är Elin och Siska som är anställda på Högsbo respektive 

Hisingens bibliotek. Från början arbetade de på samma bibliotek och drev bloggen, men 

när en av dem bytte arbetsplats lade de till det nya biblioteket i bloggen.  På bloggen 

finns ett manifest som beskriver att de ”startade bloggandet som ett läsfrämjande 

projekt för att nå åldersgruppen 20-30 år, då biblioteket hade svårt att nå den gruppen 

med den traditionella programverksamheten”.  Det finns inlägg från juni 2008 och 

många av lästipsen är filmade. Elin och Siska publicerar lästips dagligen och andra 

inlägg flera gånger i veckan. Bloggen har 180-300 besökare per dag. 
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Alla inlägg är märkta med en Etikett som är personliga och kan ibland vara ett betyg 

som t.ex. Elin och Siska otroligt intellektuella recensioner, Bokhändelser och Elin och 

Siskas bästa och sämsta.  

 

Bloggen har inget betygssättningssystem utan skribentens åsikter framkommer i 

texterna. Bloggen har tydlig information om sina respektive bibliotek längst och upp 

under rubriken Bibliotek finns flera länkar till de egna biblioteken och även andra 

bibliotek. Det finns även en karta där biblioteken i Göteborg visas. Bloggen har många 

länkar på blogglista och till bibliotekskatalog. 

 

Järfälla folkbibliotek Bloggen
113

  

Bloggen drivs av Järfälla folkbiblioteket och flera, antalet varierar, bibliotekarier står 

som skribenter. Det finns lästips från oktober 2008 och lästips och andra inlägg 

publiceras en gång per vecka. Bloggen har ca 70 besökare i veckan. 

 

Blogginläggen är märkta med vad som kallas Etikett, och det finns drygt 200 att välja 

emellan. Det är en blandning mellan genrer, teman, evenemang, lästips kopplade till 

personer t.ex. Alla Annas inlägg, Bokprat, Chick-lit, Deckare, E-böcker, Listor, 

Ljudböcker, Ungdom och Vampyrer.  

 

Bloggen har inget betygssättningssystem utan skribentens åsikter framkommer i 

texterna. Det finns information om kommunens fem bibliotek och länkar till 

bibliotekskatalogen. På listan över bloggar finns en länk vidare till en sida där samtliga 

Stockholms folkbiblioteks bloggar finns samlade. 

 

 

5.1.3 Likheter och olikheter mellan bloggarna 
 

Presentation av den eller dem som står bakom bloggen finns på alla bloggar men det är 

stor skillnad i hur mycket information som lämnas. På de bloggar som har flera 

skribenter så kan det även variera mellan skribenterna hur mycket information som 

lämnas. Bokhora har betydligt mer information om sig själva än övriga bloggar. Alla 

bloggar utom Boksynt och Den sköna bloggen skriver varför de skapat bloggen och vad 

de vill med sin blogg. Högsbo & Hisingens bibliotek har även en lång text om 

bakgrunden, syftet och målet med bloggen.  

 
Samtliga bloggar har en likartad uppdelning med bloggens namn högst upp ofta med en 

eller flera bilder. Bloggarna har vanligen en uppdelning i två spalter men ibland 

förekommer en uppdelning i tre spalter. De publicerade inläggen upptar större delen av 

första sidan. Till höger finns en smalare spalt som har informationen indelad i olika 

stora avsnitt grupperade under rubriker som t.ex. kategorier, betyg och de senaste 

kommentarerna på de publicerade inläggen, de flesta med permalänkar.som placeras på 

en central plats. Längre ner finns ofta en bloggroll med tips på andra bloggar och/eller 

webbsidor.  

 

Bloggarna ger besökarna flera sätt att söka efter publicerade lästipsen på bloggen, som 

fritextsökning och genom givna sökingångar som kategorierna eller en viss skribent när 

                                                 
113

 http://jarfallafolkbibliotek.blogspot.com 

http://jarfallafolkbibliotek.blogspot.com/


37 

 

det finns flera skribenter. Under Arkiv under finns en uppställning efter år och månad. 

Bokhora skiljer sig då ingen fritextsökning finns och det under Arkiv endast är möjligt 

att söka på år.   

 

Det varierar hur mycket som skrivs i lästipsen om respektive bok och det gäller även för 

hur mycket annan information om böckerna som lämnas. De olika bloggarna har allt 

från mycket detaljerad information om upplaga, utgivning och var man kan köpa/låna 

boken till att enbart ange titel och författare. Bloggarnas lästips är inte gjorda efter en 

mall, såsom Tveit med hennes fyra element; en intresseväckande inledning, en kort 

beskrivning av huvudpersoner, handling/teman och ev. genre, ett omdöme, utan är mer 

fritt skrivna där alla fyra delarna finns med ibland och ibland inte
114

. Friheten i 

skrivandet och det personliga perspektivet innefattas även i utförandet av lästipset.  

 

Det finns olika grad av möjlighet till interaktion för bloggarnas läsare. Den funktion 

som alla bloggar har är kommentarfunktionen i anslutning till respektive lästips. 

Bokhora är den som ger mest möjlighet till interaktion. Reklam finns i olika grad på alla 

de privata bloggarna. I lästipsen är ibland boktiteln klickbar så att man kommer direkt 

till Adlibris, Bokus eller till förlagets information om den aktuella boken. 

Biblioteksbloggarna har istället länkar till bibliotekskatalogen. 

 

Alla biblioteksbloggar är kollaborativa bloggar där minst två skribenter och upp till 14 

ingår.  Av de privata bloggarna är tre kollaborativa bloggar medan Boktoka och En 

annan sida drivs av en ensam bloggare.   

 

 

5.1.4  Aktivitet på bloggarna 
 

I intervjuerna gav bloggarna en skattning om hur många besökare bloggen har
115

. De 

privata bloggarna har ca 19 300 besökare i veckan, uppgifter från Pocketblogg.se 

saknas, där Bokhora sticker ut med hela 15 000 besökare i veckan. Biblioteksbloggarna 

beräknar ca 4 704 besökare i veckan. Deras skattning är mer detaljerad, t.ex. Den sköna 

bloggen hade vecka 46 år 2009 411 besökare, vilket eventuellt kan bero på behov att 

kontrollera biblioteksbloggens synlighet och hur den används av biblioteksbesökare. 

Likaså poängterar Bokhora, Boktoka och Järfällas biblioteksblogg att det är unika 

besökare som statistiken gäller.  

 

Tre av bloggarna, Bokhora, Pocketblogg.se samt Högsbo & Hisingens biblioteksblogg, 

uppdateras dagligen och det är även de bloggarna som har flest inlägg. Övriga bloggare 

uppdaterar sina bloggar flera gånger i veckan eller minst en gång i veckan. Nästan lika 

flitiga är bloggarna att skriva andra inlägg än lästips. Bokhora gör det dagligen, två gör 

det flera gånger i veckan och resten mer än en gång i veckan.  

 

Under september och oktober 2009 skrevs 391 blogginlägg på de fem privata bloggarna 

och 118 på de fem biblioteksbloggarna. Av dessa blogginlägg har 118 lästips på de 

privata bloggarna och 60 på biblioteksbloggarna analyserats.  
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I samtliga bloggar finns möjligheten att kommentera inläggen. De privata bloggarna har 

på sina 118 lästips fått 406 kommentarer, av dem finns 252 kommentarer på Bokhoras 

48 analyserade lästips. Jämförelsevis har de 28 analyserade lästipsen på Pocketblogg.se 

fått sammanlagt 45 kommentarer. Generellt sätt har de privata bloggarna större 

interaktivitet på sina bloggar jämfört med biblioteksbloggarna. Bokhoras stora 

besökssiffra kan vara förklaringen på bloggens stora andel kommentarer, Men förutom 

möjligheten att delta genom att skriva inlägg så har även Bokhora aktiviteter som 

Fredagsfrågan där läsare uppmanar till röstning i en specifik fråga.  

 

Biblioteksbloggarnas 60 analyserade lästips har fått sammanlagt 87 kommentarer, där 

73 kommentarer finns på Högsbo & Hisingens biblioteksbloggs 28 analyserade lästips. 

Övriga biblioteksbloggar har mellan minst 1 (Boksynt) och högst 8 (Järfälla bibliotek 

Bloggen) kommentarer. Det innebär att på fyra av fem biblioteksbloggar saknas en aktiv 

dialog mellan skribenterna och läsarna. Både Högsbo & Hisingens biblioteksblogg och 

Boksynt uppskattar sina besöksiffror som ca 300 i veckan. Det som kan förklara 

skillnaden i interaktivitet är bloggens målgrupp, där Högsbo & Hisingens 

biblioteksblogg inriktar sig på åldersgruppen 20-30 år som generellt har mer vana att 

använda sig av sociala medier. En del av deras målmanifest är att besökarna genom 

bloggen blir mer insatta i biblioteket och bibliotekens media och därmed ”känner sig 

bekväma med att vända sig till biblioteket och bibliotekarier för att få hjälp och läs-, 

musik- och filmtips”. 

 

Bokhora, Boktoka, Pocketblogg.se, Bibliotekstipset, Boksynt, Högsbo och Hisingens 

bibliotek och Järfälla biblioteks Bloggen erbjuder RSS vilket är en funktion som 

möjliggör att den som är intresserad kan anmäla sig för att få meddelande när ett nytt 

inlägg publicerats på bloggen. Det är ett bra sätt att hålla ett slags kontakt med bloggens 

besökare och uppmuntra att gå in på bloggen. Möjlighet att lyssna på de publicerade 

inläggen finns endast på två bloggar, Boksynt och Den sköna bloggen, vilka båda är 

biblioteksbloggar. Det innebär att de två bloggarna ökar möjligheten för synskadade att 

vara delaktig i bibliotekens digitala läsprojekt. Några av bloggarna, Bokhora och 

Pocketblogg, finns även på andra sociala nätverk som Twitter och Bokhora finns även 

på Facebook. Youtube används av Bokhora och Högsbo och Hisingens bibliotek för ett 

fåtal lästips.   

 
 

5.2 Lästipsens böcker  
 

5.2.1 Böckernas utgivningsår och språk 
 
Utgivningsår är en av de faktorer som vi tagit med i vår observation av bloggarnas 

lästips. Det visar sig att av de sammanlagt 178 analyserade lästipsen på bloggarna var 

67 stycken, 38 %, för böcker utgivna under 2009. Fördelningen på de privata bloggarna 

respektive biblioteksbloggar är tydligt då de förstnämndas lästips till 43 % är för böcker 

utgivna år 2009 medan biblioteksbloggarnas lästips endast till 30 %. Den blogg som har 

det flesta antalet lästips för böcker utgivna år 2009 är Bokbloggen med 64 %. De 

uppger själva att de mest skriver om nya böcker. Den sköna bloggen har enbart två 

analyserade inlägg, vilket gör det svårt att dra några slutsatser men inget av dessa är för 

böcker utgivna år 2009. Respondenten uppger att det är aktuella böcker som hon skriver 

lästips om. 
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Av de privata bloggarnas lästips så är 85 % utgivna mellan åren 2000 och 2009, medan 

biblioteksbloggarnas procentandel under samma period är 60 %. De privata bloggarna 

har en betydande del av sina lästips för böcker utgivna under 2006-2009 då det endast är 

ett fåtal för 2000-2005. På biblioteksbloggarna är en betydligt fler av lästipsen för 

böcker utgivna under 2007-2009 och endast enstaka med utgivningsår under 2000-2006. 

Böcker utgivna på 1990-talet har en betydligt högre förekomst på biblioteksbloggarna 

med 23 % än på de privata bloggarna med 0,4 %. Hos de privata bloggarna är det endast 

några enstaka lästips för böcker som utgavs mellan 1900-1990 medan det är något fler 

på biblioteksbloggarna. Eftersom de privata bloggarna har nästan dubbelt så många 

lästips innebär det att skillnaden ger ett högre procentuellt utslag. De äldsta böckerna 

som det finns lästips för är från 1800-talet men det är endast ett lästips, En studie i rött 

av Sir Arthur Conan Doyle, på en av de privata bloggarna medan tre av 

biblioteksbloggarna har ett lästips vardera, Mansfield Park av Jane Austen, 

Pickwickklubben av Charles Dickens och Den hemlighetsfulla ön av Jules Verne. Det 

blir även för böcker med originalutgåva på 1800-talet en stor procentuell skillnad 

mellan de privata bloggarna och biblioteksbloggarna då de förra har nästan dubbelt så 

många analyserade lästips.  

 

Originalspråket för de böcker som bloggarna skrivit lästips om har en mycket stor 

dominans av två språk, engelska och svenska. Av det totala antalet 178 är det i stort sett 

ingen skillnad i antal mellan de två språken med 76 titlar skrivna på engelska och 74 

titlar skrivna på svenska. På biblioteksbloggarna är fördelningen mellan språken jämn 

då antalet är 26 både för engelska och svenska titlar. På de privata bloggarna är 

fördelningen i stort sett detsamma, 48 titlar på engelska respektive 50 titlar på svenska.  

 

Utöver svenska och engelska finns böcker skrivna på sju språk men de förekommer 

endast ett fåtal eller enstaka gånger i lästipsen. På biblioteksbloggarna finns böcker som 

är skrivna på franska, isländska, norska och tyska medan de privata bloggarna har 

böcker skrivna på finska, franska, isländska, norska, italienska och spanska. Procentuellt 

är det i stort sett ingen skillnad mellan de privata bloggarna och biblioteksbloggarna där 

böcker skrivna på svenska är 42 % respektive 41 % och engelska 42 % respektive 41 %. 

Tillsammans så är de två språken helt övervägande i bloggarnas val av böcker, med 83 

% på de privata bloggarna och 86 % på biblioteksbloggarna och totalt för båda 

grupperna 85 %. De resterande 15 % är uppdelade på 6 % för nordiska språk och 9 % 

för resterande europeiska språk.  

   

 

5.2.2 Lästipsens kategorisering  
 

Bloggarna har valt att använda sig av olika metoder för att hjälpa bloggens läsare att 

orientera sig bland de olika lästipsen och återfinna liknande böcker. Samtliga bloggar 

har system som de kallar för kategorier, etiketter eller ämnen. Dessa innehåller allt ifrån 

genrer, återkommande teman och aktuella händelser. Vissa av kategorierna kan hittas i 

Ämnesordslistan för indexering medan många är skapade av bloggen själv, t.ex. 

Boktokas kategori Ovanlig roman eller Bibliotekstipsets kategori Typ trettio – karriären.  

 

Huruvida den egna uppfattningen av bokvalen överensstämmer med är valet av böcker i 

bloggarna är svårt att avgöra då genrebeteckningen sätts av bloggaren själv och deras 

kategorisering skiljer sig mycket från varandra. Av Bokbloggens 14 analyserade lästips 

är enbart ett för en historisk roman. Av En annans sidas 10 analyserade lästips stämmer 
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en boks genrebeteckning med de genrer bloggaren själv säger sig föredra. Men då 

undersökningen endast sträcker sig över två månader kan det bero på slumpen att 

lästipsen under de undersökta månaderna inte motsvarar favoritgenrena. När Bokhora 

väljer böcker är det enligt dem både författare som Joyce Carol Oates eller Paul Auster 

men även ”smalare genrelitteratur som skräck, sci-fi och fantasy”. Högsbo & Hisingens 

blogg använder sig inte alls av kategorisering i form av genrer, utan har istället etiketter 

som Elin och Siskas otroligt intellektuella recensioner.   

 

I bloggarnas lästips framkommer genrer som Deckare, Chick-lit, Skräck, Fantasy och 

Science Fiction tydligt i kategoriseringarna. Om vi enbart skulle utgå från bloggarnas 

egna kategoriseringar så verkar det som om dessa genrer vore det bloggarna väljer att 

läsa och skriva om. Men det är snarare att de övriga böckernas genrer göms i mer 

svårtydliga kategoriseringar såsom Bokaktuellt, Läsning och Vanlig/Ovanlig roman. Att 

bloggarnas kategoriseringar består av både genrebeteckningar och egna varianter är 

både positivt och negativ. Det visar på bloggarnas frihet när de skriver lästips men gör 

det samtidigt svårt att göra jämförelser dem emellan.  

 
 

5.3 Bloggarnas val av litteratur  
 

5.3.1 Kriterier för bokval   
 

Valet av utgångspunkt (för vem de läser) är viktigt. Boktoka säger ”Jag bloggar faktiskt 

om min läsning, jag läser inte för min blogg. Och så måste det förbli för att det ska vara 

roligt.”, ett tema som återkommer hos även de andra fyra privata bloggarna.  

 

Trots detta anser Boktoka att det är roligt att kunna blogga om en bok från ett litet 

förlag, såsom Sekwa
116

 som inte har mycket pengar till marknadsföring, men anser att 

det inte styr hennes läsning. Hon tycker att det är roligt att skriva om böcker som är 

mindre kända men märker att kommentarerna blir fler om hon skriver om en bok som 

många har läst och tycker om och menar en bra balans mellan olika typer av böcker är 

viktig. Att välja en ovanlig bok att blogga om kan vara mer prestigefullt men det får inte 

påverka vad hon väljer att läsa, och blogga, om. 

 

De privata bloggarnas val av böcker är beroende av läslust men även tillgänglighet. 

Pocketblogg.se och Boktoka får recensionsexemplar som de läser och blandar dessa 

med böcker de valt själva. Bokbloggen inriktar sig mest på nyutgivna böcker, blandat 

med favoritförfattare, och försöker också hitta nya författarskap att skriva om, medan 

Bokhora går på personlig smak.  De bloggar som har flera skribenter, både privata 

bloggar och biblioteksbloggar, upplever det som en fördel eftersom olika 

smakinriktningar kan tillfredsställas och bloggen kan erbjuda en bredd. Vid något 

enstaka tillfälle läser och skriver Bokhora om det de kallar ”en snackis”, d.v.s. en bok 

det talas mycket om. Koppling till aktuella händelser i omvärlden som förekommer hos 

de privata bloggarna är i två fall böcker som uppmärksammas p.g.a. filmatiseringar 

under år 2009. Ytterligare tre kopplingar till aktuella händer i omvärlden, som 

förekommer hos de privata bloggarna, är Spanien, Bok & Biblioteksmässan och Göran 

Hägg – 1001 böcker du måste läsa innan du dör.  

 

                                                 
116

 Sekwa ger ut franskspråkig litteratur på svenska. Samtida, kvinnliga författare har företräde.  



41 

 

Bibliotekstipset, Järfälla biblioteksblogg och Högsbo & Hisingens biblioteksblogg 

skriver om det de själva läst och gillar, och även ibland det de tyckt mindre bra om. De 

personliga preferenserna är viktiga. Den sköna bloggen skriver om böcker som är 

aktuella vid tillfället. Boksynt har som policy att inte välja de allra populäraste böckerna 

som får uppmärksamhet på många andra ställen. Varje skribent på bloggen väljer själva 

ut lästipsen eftersom de anser att bloggen därmed blir mer personlig och nära. Däremot 

ska böckerna vara aktuella t.ex. genom att de blivit filmatiserade såsom Marie 

Hermansson bok Mannen under trappan, blivit diskuterade på SVT Skräckministeriet, i 

radio, på Bokmässan. Biblioteksbloggarna skriver även om böcker i samband med 

författarbesök på biblioteket eller i på Kulturscenen i Stockholm, temaveckor på 

biblioteken t.ex. Stockholmsveckan, skyltning av Chick-litlitteratur eller Hiphopfestival 

i biblioteket. Gällande koppling till aktuella händelser i omvärlden innehåller privata 

bloggars lästips fem kopplingar medan biblioteksbloggarna presenterar 31 händelser 

kopplade till aktuella händelser i biblioteket eller i omvärlden.  

 

 

5.3.2 Bloggarnas genreval 
 

De privata bloggarna menar i intervjusvaren att bokens genre mer beror på deras 

intresse för boken än en medveten strategi. Bokbloggen föredrar att läsa skräck och 

historiska böcker. Intresset för de historiska böckerna har samband med hans 

yrkesutövning som historielärare på gymnasiet. Medan En annan sida föredrar deckare, 

chick-lit, historiska romaner och reseskildringar. Högsbo & Hisingens bibliotek väljer 

gärna genrelitteratur, som skräck, sci-fi och serier, och ser det som en möjlighet att 

marknadsföra bibliotekariernas kunskap om dessa. Deras mål är formulerade i ett 

manifest och det innehåller bl.a. målet att ge uppmärksamhet till populär- och 

subkulturer. Järfälla biblioteksblogg väljer gärna böcker som hon kan tillämpa ett 

genusperspektiv på. Genusperspektivet märks även i bloggens kategoriseringar av 

böckerna där Jämställdhet är en av kategorierna. Ytterligare ett perspektiv kommer från 

Boksynt som även väljer böcker som menar berört henne extra, ”gått rakt in i hjärtat”.   

 

Bokhora och Högsbo & Hisingens blogg har tecknade serier i sina lästips. Bokhora 

började med Seriesöndag under undersökningsperioden och presenterar fyra lästips om 

tecknade serier. Högsbo & Hisingens blogg har två lästips om tecknade serier. Hos 

biblioteksbloggarna har Högsbo & Hisingens blogg två noveller och en poesibok i sina 

lästips, hos de privata bloggarna är det Bokbloggen, Pocketblogg.se och Bokhora som 

sammanlagt står för tre noveller och en poesibok. De övriga bloggarna har inte med 

några lästips om noveller, poesi eller tecknade serier. 

 

Biblioteksbloggarnas intervjusvar stämmer generellt bättre än de privata bloggarnas 

gällande samband mellan genreval i valda böcker och bloggposterns kategoriseringar. 

En av orsakerna till olikheten mellan intervjusvar och lästipsanalyser kan vara att 

intervjusvaren inte representerar alla skribenters bokval och att det därmed blir en 

skevhet mellan intervjusvar och lästipsanalysen. Bibliotekstipset säger sig helst välja 

historiska romaner, äventyr och udda deckare och fem av bloggens tio poster är 

kategoriserade med dessa termer. Att bibliotekarier är mer vana vid att klassificera och 

kategorisera böcker är rimligt att anta, likaså att bloggarna använder sig av 

genrebegrepp som är givna inom professionen, t.ex. Kollektivroman eller indextermer 
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såsom Jämställdhet. Men biblioteksbloggarna använder även genretermer som inte finns 

med i Svensk biblioteksförenings ämnesordslistor såsom Fängslande eller Quirk
117

.  

 

 

5.3.3 Bokval som förekommer på topplistor 
 

Svensk Bokhandels
118

 topplistor är försäljningslistor på inbundet respektive pocket som 

rapporteras och publiceras månadsvis medan Dagens Nyheters
119

 topplistor omfattar 

böcker utgivna de senaste två och halv månaderna och röstas fram av Dagens Nyheters 

kritiker. Det är således två helt olika typer av topplistor där den ena grundas på 

försäljningsresultat och den andra på preferenser av litteraturkritiker. För denna uppsats 

har endast de titlar som är skönlitteratur för vuxna, både inbundet och pocket tagits 

med. Det är olika perioder som är aktuella för svar studie då Svensk Bokhandels 

topplistor publiceras månaden efter när försäljningssiffrorna är klara. Det innebär att det 

är försäljningen för augusti och september vilket publiceras av Svensk Bokhandel i 

september och oktober som är aktuella medan Dagens Nyheters framröstade topplistor 

publiceras varje vecka.  

 

Av bloggarnas lästips är det totalt tjugo titlar som är representerade på topplistorna, sju 

av dessa finns med hos både biblioteksbloggarna och de privata bloggarna. 

Biblioteksbloggarna har tio lästips som finns med på topplistorna. Av dem är åtta på 

försäljningstopplistor och två på DN:s kritikertopplista. De privata bloggarna har sjutton 

titlar som finns med på topplistorna, varav elva är på försäljningstopplistor och sex på 

DN:s kritikertopplista. Pocketblogg.se skriver endast lästips för titlar utgivna på pocket 

men det är bara tre av titlarna som finns med på Svensk Bokhandels topplistor. En 

övervägande majoritet, tretton, av titlarna är skrivna på svenska. I övrigt är endast en 

titel på ett nordiskt språk representerat medan övriga europeiska språk är spanska (3), 

engelska (2) och franska (1).  Endast två av titlarna som finns på Biblioteksbloggarna 

har ett originalspråk annat än svenska nämligen engelska och spanska, medan 

privatbloggarna har åtta böcker vars originalspråk inte är svenska utan spanska (3), 

engelska (2), finska (1), isländska (1) och franska (1).
120

  

 

Svensk Bokhandels topplistor är baserade på försäljningssiffror och inte på någon 

bedömning av verken utan endast vad som sålt bäst. Däremot baseras Dagens Nyheters 

topplistor just på bedömningar av verken och de som gör bedömningarna har som 

profession att recensera litteratur. Dessa topplistor tar inte hänsyn till vad som sålt bäst. 

Det är således två helt olika utgångspunkter men både biblioteksbloggarna och de 

privata bloggarna har fler lästips på Svensk Bokhandels kvantitativa topplistor än på 

Dagens Nyheters kvalitativa topplistor. Antalet titlar från Svensk Bokhandels topplistor 

som biblioteksbloggarna har med är åtta och de privata bloggarna har elva. Antalet titlar 

på Dagens Nyheters topplistor som det finns lästips för på biblioteksbloggarna är två 

och på de privata bloggarna sex. Det gör en fördelning för bibliotekstipsen om 80 % på 

Svensk Bokhandels topplistor och 20 % på Dagens Nyheters topplistor. Motsvarande 

fördelning på de privata bloggarna är 65 % respektive 35 %. 

                                                 
117

  Quirk betyder besynnerlig eller egendomlig men menas här romaner såsom Stolthet och fördom och 
Zombier där författaren utgått från en klassiker såsom Stolthet och fördom och skrivit in zombier i 
berättelsen. Ett annat exempel på titel är Android Karenina där författaren skrivit om Anna Karenina. 
118

 Svensk Bokhandel 2009  
119

 Dagens Nyheter 2009 
120

 Svensk Bokhandel 2009;  Dagens Nyheter 2009  
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5.3.4 Böcker som bloggarna väljer 
 

Vad skriver bloggarna helst lästips om när valet är mellan a) en bok som är högt 

placerad på försäljningslistorna, b) verk av årets Nobelpristagare och c) en bok som 

förmedlar en insikt, kunskap och vidgar läsarens vy? Bokhora, En Annan Sida och 

Järfälla biblioteksbloggar väljer inte något av alternativen i sina svar utan svarar att de 

kan tänka sig att skriva om alla tre. Bokhora förklarar att det är intressant att skriva om 

böcker ur alla tre alternativ eftersom det är intressant at få olika vinklar på bloggen.  De 

vill läsa det som massan läser för att ha en åsikt om det som säljer mycket. 

Nobelpristagarna skrivs det mycket om och många är intresserade av dem inklusive 

Bokhororna, men menar att alternativ c) är det som de anser är det ultimata – att få mer 

kunskap och därmed en ökad insikt och på så sätt vidga sin vy. Järfälla biblioteksblogg 

Bloggen ser alla tre som intressanta och skriver lästips för böcker som passar på alla tre 

alternativen.  

 

Boktoka får ofta exemplar av de böcker som säljer bra och i hennes läsecirkel läser de 

ofta Nobelpristagare så det blir de böcker hon skriver om mycket för att de är 

lättillgängliga. Pocketblogg.se väljer pocketböcker som sålt bra som inbundna. Men 

samtidigt vill de skriva om sådant som är mer än bara en bra historia. Boksynt menar att 

Nobelpristagaren är ett måste och då gärna i ett lästips där Boksynt informerar om vilka 

av författarens böcker som finns på biblioteket. Vikten att synliggöra biblioteket 

framhålls återigen. Boksynt föredrar därefter en bok i alternativ c).  Bokbloggen och 

Bibliotekstipset skriver helst lästips om en bok som förmedlar en insikt, kunskap eller 

vidgar läsarens vy och menar att de genom att hitta något extra kan inspirera andra. Den 

sköna bloggen vänder på frågan och svarar att de helst inte skriver om det som är mest 

populära för det blir läst ändå. Deras val kan ses som en möjlighet att ge en motvikt till 

försäljningslistor. Högsbo och Hisingens bibliotek väljer helt enkelt böcker som de två 

bibliotekarierna tycker är intressanta och spännande. 

 

Liksom de privata bloggarna tar biblioteksbloggarna upp att deras val av böcker är av 

författare de gillar eller böcker de själva läser, men även andra faktorer spelar in såsom 

exponering av böcker från mindre förlag, smalare genrer och genusperspektiv. Den 

sköna bloggen skriver gärna om bilderböcker och menar att även andra än 

småbarnsföräldrar kan få ut mycket från dessa.  Boksynt tycker, precis som Boktoka, att 

böcker som kommer från mindre förlag är viktiga att framhäva. Boksynt pekar också på 

att bloggens val av böcker breddas av att de är sju skribenter med olika smak och att 

läsarna därmed har större chans att hitta någon bok som passar dem. Både Boksynt och 

Högsbo & Hisingens bibliotek skriver gärna om böcker som inte får så mycket utrymme 

i dagspressen.  

 

 

5.3.5 Böcker som bloggarna väljer bort  
 

Begreppet lästips tycker Boktoka är problematiskt och menar att det inte är lästips hon 

ger utan en beskrivning av böcker där vissa är bra, och hon vill dela den läsupplevelsen 

med andra, medan andra inte är det. Boktoka bloggar om alla böcker hon läser även 

dem hon inte gillar. Av Boktokas lästips är tio stycken positiva, två negativa och två 

med både positiva och negativa omdömen. Bara två av bloggarna har valt att ha ett 

betygssystem på lästipsen, där båda har en femgradig skala. Båda är privata bloggar – 
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Pocketblogg.se och Boktoka. Pocketblogg.se betygskriterier är mer detaljerade och 

bloggen erbjuder även sina läsare att rösta fram betyg på böckerna.  

 

Sammantaget av de privata bloggarnas 118 lästips är majoriteten positiva (74 stycken) 

och enbart 16 uttalat negativa. Av biblioteksbloggarnas lästips är två tredjedelar positiva 

(39 av 60 lästips), och enbart ett tydligt negativ. Det var Högsbo & Hisingens blogg 

som under sitt Stockholmstema bloggade om Jens Lapidus: Gängkrig 145. Däremot är 

det ett större antal lästips utan omdöme (16 av 60 lästips). Av biblioteksbloggarna är det 

främst Boksynts lästips som saknar omdöme om boken (6 av 12 lästips).  

 

Då bloggarnas val av böcker i stor mån består av böcker som intresserar dem innebär 

det även att böcker som anses som ointressant väljs bort. En annan sida, Bokhora och 

Boksynt väljer bort vissa genrer såsom sci-fi, skräck och deckare. Bokhora säger sig 

välja bort BOATS då de menar att den litterära kvaliteten brukar vara lägre, även om det 

förekommer ett lästips av en BOATS- bok under perioden vi undersökte lästipsen på 

bloggen. Överhuvudtaget är språklig kvalitet ett kriterium som Bokhora säger styr valet 

av litteratur. Bokbloggen väljer att inte blogga om poesi med motiveringen att hon inte 

känner sig kompetent att bedöma det.  

 

När de privata bloggarna berättar om sina val av böcker i intervjusvaren är oftast 

bloggarna i centrum, deras val av böcker och deras läsning. I några fall kommer 

författarna och förlagen fram i val av böcker att blogga om eller hur bloggposten skrivs. 

Boktoka säger att hon i några fall valt att inte publicera om vissa böcker, då inlägget 

hade blivit en sågning av boken, eller tonat ner det negativa omdömet. Boktoka menar 

att ”lite medkänsla med hårt arbetande författare får man ändå ha”. Även Högsbo & 

Hisingens sorterar bort negativa omdömen, i deras fall debutanters böcker och böcker 

från små bolag. Biblioteketstipset väljer bort böcker som enligt henne redan får mycket 

utrymme i media. De två kategorier som hon nämner är bästsäljare och Nobelpristagare.  

 
 

5.4 Motiven bakom läsbloggarna 
 

5.4.1 Läsandet i centrum  
 
De privata bloggarna skriver i sina intervjusvar om lusten till att läsa och att dela sina 

upplevelser med andra. Bokhora skriver att ” det är roligt att diskutera läsupplevelser 

med andra entusiaster, tipsa och ge tips”. Bokbloggen menar att kul att kunna dela med 

sig av sina tankar om en bok och kanske inspirera andra till läsning. Pocketblogg.se 

säger att syftet är att lägga ut recensioner av pocketböcker och att de fyller ett syfte då 

det saknades en stor, bra blogg om pocketböcker.   

 

En annan sida har en personlig utgångspunkt där skapandet av bloggen var ett sätt att ha 

kontroll över det egna läsandet, som en utvecklad läslista, och de böcker som 

intresserade bloggaren. Allteftersom har bloggen fått allt fler besökare och fokus ligger 

nu även på att ge tips till dem. När bloggen växte förändrades inriktningen på bloggen, 

från att motivationen kommer helt inifrån till att mer hänsyn visas läsarna och det de får 

ut av bloggen.  Även Boktoka har en personlig utgångspunkt då blogginläggen handlar 

om böcker Boktoka själv läst. Eftersom båda bloggarna består av enbart en skribent ger 

det också möjlighet att forma bloggen helt utifrån sig själv. Boktoka motiverar också 

sitt val att enbart skriva om böcker hon läst med sitt arbete. Då hon arbetar som 
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inköpare av böcker vill hon hålla sig strikt till de böcker hon själv läser, och inte riskera 

bli en marknadsföringskanal. 

  

 

5.4.2 Marknadsföring av bibliotek, bestånd, bibliotekarier och 
biblioteksaktiviteter 
 
Biblioteksbloggarna presenterar i sina intervjusvar flera olika orsaker till varför de 

skriver om böcker i sin blogg - läslust, bibliotekets synlighet och bestånd och att 

bloggen har en intern funktion. Bibliotekstipset skriver att det roligt att skriva lästips 

och Boksynt menar att det är ett sätt att tillvarata alla boktips som ges i det fysiska 

biblioteket. Den sköna bloggen och Högsbo & Hisingens biblioteksblogg poängterar att 

bloggen är ett läsfrämjande projekt, ett forum att väcka intressen och läslusten. 

Samtidigt menar Den sköna bloggen att lästips inte är det viktigaste på bloggen utan 

istället aktuella händelser på biblioteket. Tre av biblioteksbloggarna menar att bloggarna 

kan synliggöra biblioteket och bibliotekets bestånd så att läsarna/låntagarna kan bli 

intresserade och få upp ögonen för böcker som lätt försvinner bland hyllor och stora 

lokaler. Bibliotekstipset skriver att de gärna bloggar om böcker som låntagarna inte 

normalt läser eller vet finns, medan Den sköna bloggen gärna väljer böcker som annars 

kan falla i glömska. Boksynt uttrycker att bloggen är förlängning av det fysiska 

biblioteket. På så sätt blir bloggen ytterligare ett verktyg att synliggöra biblioteket och 

bibliotekets bestånd. Bloggen är den nya teknikens möjlighet att föra traditionell 

exponering av litteratur från bokhyllor till digitala plattformar. Högsbo & Hisingens 

bibliotek skriver i sitt manifest att bloggen är ett verktyg att följa med den tekniska 

utvecklingen och vara en plats i samtiden. Det framgår också genom att 

biblioteksbloggarna har länk vidare till det egna bibliotekets katalog och även i vissa 

fall till fler bibliotekskataloger. Syftet är att läsaren av bloggen lätt ska kunna förflytta 

sig vidare till katalogen och där titta om boken finns inne och eventuellt reservera den. 

 

Både bland de privata bloggarna och bland biblioteksbloggarna finns en bild på boken i 

majoriteten av lästipsen. Det är bara ett fåtal av lästipsen som har ett fotografi på 

författaren. Förekomsten är så låg som endast åtta av det totala antalet lästips. Av dem 

är alla utom ett på biblioteksbloggarna trots att de privata bloggarnas har i stort sett 

dubbelt så många lästips.  

 

Bibliotekstipset menar att tanken med att publicera namn och bilder av skribenterna på 

bloggarna är att låntagarna ges en möjlighet att lära känna bibliotekarierna och kanske 

få en ”favorittipsare”, och Järfälla biblioteksblogg menar att bloggen är ett forum för att 

ge biblioteket ett personligt ansikte utåt och att ”det inte är själva lästipsen som är det 

viktiga, det viktiga är vi som medarbetare visar att vi är engagerade och intresserade, 

och på så vis får mer trovärdighet”.  Likaså skriver hon gärna om kontroversiella saker 

så att debatt skapas, ju mer man tänker på bibliotek desto mer går man till biblioteket, 

resonerar hon. Resonemangen känns igen från Gunilla Fors artikel från år 2005 där hon 

menar att lite provocerande lästips med rätt tilltal och upplägg kan bidra till aktiva 

diskussioner
121

. Högsbo & Hisingens biblioteksbloggs utgångspunkt är att bloggen kan 

bidra till att läsare känner sig mer bekväma med att vända till biblioteket och 

bibliotekarier. Boksynt menar att bloggen är ny kanal för Älmhults bibliotek att nå ut. 

Boksynt och Järfälla biblioteksblogg anser även att bloggen är en kompetensutveckling, 
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ett sätt att lära sig böcker och kommunicera personalen emellan. Järfälla biblioteksblogg 

ser bloggen som en sorts biblioteksdagbok, en roligare form av verksamhetsberättelse.  

 

 

5.4.3 Målgrupper 
 
Tre av de privata bloggarna skriver att de riktar sig till alla som gillar att läsa. 

Bokbloggen har för att underlätta det för läsarna skrivit om bloggens olika skribenters 

smak för att på så sätt kunna guida besökaren till den skribent som passar bäst.  

 

Eftersom Boktoka och En annan sida utgått sin personliga läsning menar de att de får 

läsare som liknar dem eller har en liknande smak. Boktoka vet dock att flera av hennes 

kollegor läser henne, vilket hon menar gör att hon tänker efter extra noga före 

publicering av inlägg. En annan sida känner att hon inte har samhällsansvar att skriva 

brett eller att upplysa allmänheten, utan att hon gillar att möta likasinnade och diskutera 

läsupplevelser. Även om Boktoka skriver om ungdomsböcker, och vet att bloggen har 

en hel del unga besökare, anpassar hon inte dessa texter till en yngre målgrupp utan 

skriver för en vuxen läsintresserad person. Hon känner sig dock väldigt glad över att 

några bibliotek tipsar om hennes blogg som en bra blogg om ungdomsböcker. För 

Pocketblogg.se är formatet det viktiga, nämligen pocketboken.  

 

Biblioteksbloggarna vänder sig även de till en vuxen målgrupp, eller som 

Bibliotekstipset uttrycker det ”från äldre tonåring och uppåt”. Även Den sköna bloggen, 

som precis som Boktoka skriver om barn- och ungdomsböcker, anpassas inte texterna 

utan riktas till en vuxen publik som pedagoger och föräldrar.  Den tydligaste 

avgränsningen av målgruppen görs av Högsbo & Hisingens biblioteksblogg som riktar 

till läsare i 20-30 årsåldern då de vill att dessa ska hitta och börja använda biblioteket. I 

bloggens manifest framgår att de förutsätter att det finns en barriär mellan 

åldersgruppens användare och biblioteket och att bloggen är ett försök att minska denna. 

De vill visa på bibliotekets kompetens och ”överbrygga den klyfta som finns mellan 

läsare/användare/människor/besökare och bibliotekarier /…/ samt få vår målgrupp att 

känna att det är ok att fråga en bibliotekarie”
122

.   

 

Bibliotekens inlägg om aktiviteter, service och utbud framförs som viktiga delar i 

biblioteksbloggarna vilket gör att målgruppen är de som även de fysiska biblioteken 

vänder sig till, d.v.s. den breda allmänheten. 

 
 

5.4.4 Påverkan på och påverkan av 
 
Bloggarna hoppas på att deras lästips ska ge vara just lästips som inspirerar till läsning. 

Bokhora vill gärna att andra hittar både nya favoritböcker och favoritförfattare. Boktoka 

hoppas att hennes läsare ska hitta utanför den vanliga läsningen och detsamma svarar 

Bibliotekstipset och Boksynt. Boksynt och En annan sida ser kommentarfunktionen som 

en av fördelarna med lästips på bloggen eftersom det innebär direkt respons. 

Pocketblogg.se är mer försiktiga och tror att de bara påverkar till viss del och att resten 

beror på läsarens egen smak. Respondenten från Järfälla biblioteksblogg är mer osäker 
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på hur lästipsen påverkar eftersom få kommenterar lästipsen men det viktiga är att visa 

bibliotekspersonalens engagemang. 

 

Alla utom Pocketblogg och Högsbo och Hisingens bibliotek svarar andra bloggar på 

frågan om hur de själva får lästips. De läser olika kataloger från bokförlagen och 

Bibliotekstjänst men även Dagens Nyheters Boklördag och olika topplistor. Trots 

möjligheten att genom Internet få lästips på från många olika källor så är det fortfarande 

vanligt med mun-mot-mun tips och att besöka bokhandlare och bläddra i böcker. 
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6. Analyser, slutsatser och diskussion                                                       
 

 

I detta kapitel kommer vi presentera våra analyser och slutsatser. Först kommer en 

tolkning av Rabers teori där vi utgår ifrån hur den kan tillämpas utifrån ett 

bloggperspektiv och därefter analyseras resultaten utifrån teorin. Därpå följande analys, 

slutsats och diskussion sker utifrån våra frågeställningar. I vår analys av resultatet utgår 

vi från tidigare forskning och teoretiska perspektiv som beskrivits i kapitel 3. Vi 

kommer knyta ihop uppsatsens olika trådar och diskutera studiens resultat. 

Avslutningsvis reflekterar vi över studiens utförande och fortsatt forskning.    

 

 

6.1 Douglas Rabers teori – vår tolkning och slutsatser från 
resultat 
 

6.1.1 Den sociala aktivismen 
 

Den sociala aktivismen betonar vikten att nå ut till dem som inte själva kan eller vill ta 

del av det utbud som erbjuds. Genom att erbjuda och presentera litteratur som inte 

räknas till finkulturen så kan nya användare lockas till att läsa mer. Folkbibliotekens 

ansvar att nå ut till alla medborgare skulle kunna uppfyllas till viss del genom att 

bibliotekarier använder sig av bloggverktyget för att nå ut till användare och biblioteken 

erbjuder möjligheter att låna datorer så att låntagarna har digitala möjligheter att läsa 

bloggen. På bloggarna skulle urvalet av böcker medvetet spegla mångfalden i samhället 

t ex genom att tipsa om böcker på olika språk och med en vid bredd från lättlästa böcker 

till finkulturell litteratur.  Bloggaren som följer den sociala strategin skulle bejaka 

bloggens möjligheter att nå ut till ett stort antal läsare, få dialog med läsarna och lyfta 

fram marginaliserade gruppers särintressen.  

 

Både de privata bloggarna och biblioteksbloggarna väljer främst att skriva lästips för 

böcker skrivna på svenska eller engelska – av 178 lästips är 150 för böcker skrivna på 

svenska eller engelska. Fördelning mellan de två språken är jämn. Av övriga 

förekommande språk, samtliga europeiska, så finns en större variation på de privata 

bloggarna jämfört med biblioteksbloggarna. I våra resultat har vi sett att det finns 

mycket få lästips för böcker skrivna på andra språk än svenska och engelska. Det kan 

innebära att personer som kommer från kulturer med andra språk kan känna sig 

utestängda då lästipsen inte tar upp böcker som är skrivna på dessa språk. Bara ett 

lästips finns för verk skrivet på ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, den finska 

boken Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen. Två av biblioteksbloggarna har svarat 

på e-postintervjun att de riktar sig särskilt mot en viss grupp. Bibliotekstipset till en 

vuxen läsekrets och Högsbo och Hisingens blogg för 20–30-åringar. Målgrupperna är 

för vida för att räknas ingå i begreppet marginaliserade grupper.  

 

För biblioteksbloggarna är marknadsföringen av biblioteket och bibliotekarierna ett 

tydligt tema. Högsbo & Hisingens blogg är speciellt tydlig i sin vilja att locka icke-

besökare till bloggen och biblioteken då de gärna bloggar om populär- och subkulturer. 

Den sköna bloggen använder begrepp som ”den breda allmänheten” när hon beskriver 

vilka läsare hon vill nå. 
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Samtliga privatbloggar uttrycker att de inte riktar sig mot någon speciell grupp utan 

önskar nå ut till så många som möjligt. Bokhoras stora läsarsiffror och kommentarer 

visar att bloggen når ut och engagerar ett större antal personer. Det som är svårt att veta 

är om dessa är personer annars inte skulle tagit del av lästips, eftersom de aktivt sökt 

och läst en lästipsblogg. Men samtidigt ökar möjligheten för ju fler läsare bloggen har 

desto större är möjligheten att nå icke-användare. Däremot är det svårt att säga att de 

privata bloggarna medvetet följer en strategi då de främst väljer böcker som intresserar 

dem själva vilket exemplifieras av Boktoka som menar att hon bloggar om sin läsning, 

läser för bloggen.   

 

Även om de privata bloggarna inte uttrycker en social strategi så bidrar deras höga 

läsarsiffror till att de når ut till större antal läsare, vilket kan ligga i fas med social 

aktivism. Skillnaden är markant med ca 19 300 besökare i veckan för privata bloggar, 

där Bokhora står för ca 15 000 besökare, och ca 4 704 besökare för biblioteksbloggarna. 

De privata bloggarna har betydligt fler som interagerar med bloggskribenterna så 

användarnas inflytande är större. Samtidigt är utgångspunkten för de privata bloggarna 

inte att ha ett samhällsansvar utan motivationen ligger i den egna läsningen och 

läslusten vilket problematiserar slutsatsen. Järfälla biblioteksblogg väljer gärna böcker 

med genusperspektiv, vilket kan överensstämma med den sociala aktivismens mål att 

belysa marginaliserade gruppers särintressen. Ett par biblioteksbloggar visar tendenser 

mot social aktivism genom uttrycka önskan att genom bloggen nå nya och gamla 

besökare på ett nytt sätt. Målet i den sociala aktivismen är att alla samhällsmedborgare 

på lika villkor kan delta i samhället. Bibliotek 2.0 innebar ett förändrat förhållningssätt 

till arbetet då det blev möjligt att nå ut till stora grupper i samhället genom användandet 

av ny teknik. Det möjliggör ett mer utåtriktat arbetssätt och för att nå även, eller kanske 

främst, de som sällan eller aldrig personligen besöker biblioteket. Om biblioteken ska 

kunna nå ut till en allt större allmänhet och fånga deras intresse genom vad man kan 

erbjuda i form av lästips och olika sociala nätverk i enlighet med bibliotek 2.0 så måste 

fler lära sig att använda e-tjänster. Kampanjen Digidel syftar till att mellan åren 2011-

2013 öka antalet Internetanvändare med 500 000 personer. Christer Bergqvist menar att 

Digidelkampanjen kan ses som ett samhällsuppdrag.
123

 Därmed skulle kampanjen i sig 

kunna räknas som en del av strategin social aktivism eftersom kampanjen vill utbilda 

besökare så att fler ska kunna använda den nya tekniken och inte står utanför. Det kan 

innebära t.ex. att kunna använda tekniken för att exempelvis låna elektroniska böcker 

för att läsa eller lyssna på. En grupp som i olika grad har svårigheter att elektroniskt 

kunna ta del av information och delta i sociala nätverk är funktionshindrade. Endast ett 

par biblioteksbloggar ger möjligheten att lyssna på lästips och ingen av privatbloggarna.  

 

Ingen av bloggarna i vårt material har lästips vars originalspråk härstammar utanför 

Europa. Likaså är det enbart ett fåtal översatta böcker som kommer från Asien, Afrika, 

Oceanien eller Sydamerika. Resultatet var förvånande då vi trodde att bloggarna, främst 

biblioteksbloggarna, skulle vara mer representerade geografiskt än de faktiskt var.  
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6.1.2 Den konservativa responsen 
 
En bloggare som tillhör den konservativa responsen skulle tipsa mest om det som 

bloggaren uppfattar som böcker av kvalité. Den konservativa responsen är att den 

enskildes personliga utveckling gynnas av att läsa vissa böcker. Urvalet skulle kunna 

vara böcker som uppfattas som litterär kanon eller böcker som fått priser i svenska eller 

internationella sammanhang, t ex Nobelpriset och Bookerpriset. Bloggarna skulle göra 

ett urval som de anser vara kvalitativt genom att välja litteratur av författare de tidigare 

läst och anser bra. Genom sina lästips och omdömen styr de läsarna mot ett vad de anser 

kvalitativt val. Bloggar drivna av bibliotek skulle ta ett professionellt ansvar att 

förmedla kvalitetslitteratur och i sina lästips framföra åsikter om vad som kan räknas 

som god litteratur. 

 

Dagens Nyheters topplista grundas på en kvalitativ bedömning av litteraturkritiker och 

vid genomgången visar det sig att det är få av de förekommande titlarna som bloggarna 

har publicerat lästips för. Vid en jämförelse mellan antal titlar som det finns lästips för 

så är det de privata bloggarna som har en högre förekomst med 35 % jämfört med 

biblioteksbloggarnas 20 %. Det kan finnas en förklaring i biblioteksbloggarnas lägre 

siffra i att det som är med på denna topplista har getts ut relativt nyligen och har 

vanligen inte kommit till biblioteken ännu även om de har beställts eller köpts in. 

 

I den konservativa responsen är exponeringen av litteratur av hög kvalité viktig. Även 

Raber problematiserar begreppet god litteratur och undrar vem som ska bestämma vilka 

verk som omfattas av begreppet. Jens Thorhauge menar att bibliotekarierna ska ha en 

litteraturförmedling uppbyggd av engagemang men även allsidiga kunskaper
124

. Åke 

Nygren diskuterar att bibliotekariens roll inte längre är självklar som 

kunskapsförmedlare i och med att de sociala nätverken gör användarna till 

medproducenter
125

. I vår undersökning stiger även de privata bloggarna fram som 

kunskapsförmedlare och i deras lästips framgår vad de tycker är god litteratur. Men 

frågan om vilka böcker som räknas som litteratur med hög kvalité är svår att besvara då 

det beror på vilken infallsvinkel som finns. Läsarorienterad forskning handlar om 

upplevelsen av läsningen – reaktioner och reflektioner.  För de privata bloggarna är det 

läsarorienterande perspektivet dominerande och det uttrycks även hos några 

biblioteksbloggar. De väljer böcker som de vill läsa, oavsett om de kan placeras i det 

populära eller bildade kretsloppet. Därmed kan bloggarnas infallsvinkel uttryckas 

annorlunda än den konservativa responsens infallsvinkel.  

 

Bloggarna i vår undersökning väljer att skriva lästips främst av intresse för en viss bok 

men utifrån svaren i e-postintervjun så finns även en önskan att vidga läsarnas vyer att 

inspirera till att läsa något de inte annars kanske skulle valt. I bibliotekens uppdrag finns 

uttalade mål att arbeta läsfrämjande och för en ökad bildning.  En av våra frågor i 

intervjun handlade om vilken typ av bok de helst välja a) en bok som är högt placerad 

på försäljningslistorna, b) verk av årets nobelpristagare och c) en bok som förmedlar en 

insikt, kunskap och vidgar läsarens vy. I frågan om val av bokalternativ var bloggarna 

ovilliga att tydligt välja ett alternativ, men Boksynt skrev att de gärna tog upp 

Nobelpristagare, vilket även avspeglades i deras lästips där både Nobelpriset och 
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Irispriset togs upp. I lästipsen märks en övervikt mot att biblioteksbloggar tar upp fler 

böcker som fått pris och därmed kan räknas till finkulturen.  

 

Med ett konservativt perspektiv följer även frågan om bloggar är något som bibliotek 

ska satsa på.  Kan arbetsinsatsen på bloggen innebära att bibliotekarierna inte hinner 

med arbetet med bibliotekets bestånd och besökare? I strategin prioriteras inte den 

uppsökande verksamheten, men å andra sidan kan digitala satsningar leda till att 

bibliotekets bestånd görs tillgängliga.  

 

 

6.1.3 Det populistiska initiativet 
 

Det populistiska initiativet betonar vikten av att efterfrågan ska bestämma utbudet. 

Värdering av vad som är kvalitet begränsar inte utbudet, däremot vad läsaren 

efterfrågar. Strategin strävar efter att erbjuda den litteratur som var och en efterfrågar. 

Bloggarna kan välja att ta upp böcker som har höga försäljningssiffror och kan då på så 

sätt öka intresset för sin blogg och därmed få högre besöksiffror. Nyttoaspekten är 

central och marknadsföring är av stor vikt. 

 

Rabers populistiska initiativ kan ses i de fall bloggaren väljer att skriva lästips om 

populära böcker och därmed tillgodoser majoritetens önskemål. Bibliotekstipset skriver 

att deras policy inte är att blogga om de mest populära böckerna då de redan får så 

mycket uppmärksamhet i andra medier. Boktoka har märkt att hon alltid får mest 

kommentarer när hon skriver om böcker som många har läst och tycker om och hon 

erkänner att det ger en kick. Både privatbloggarna och biblioteksbloggarna skriver att de 

inte främst lästipsar om populära böcker. Särskilt biblioteksbloggarna har få lästips för 

böcker som finns på Svensk Bokhandels försäljningslistor och Dagens Nyheters 

kritikers framröstade lista över de bästa böckerna utgivna de senaste 2,5 månaderna. 

Eftersom biblioteken i lästipsen inte har lika många nyutgivna böcker är det förklarligt 

att de inte har fler titlar från Dagens Nyheters lista. Det är klart uttalat i svaren från 

biblioteksbloggarna att de vill marknadsföra biblioteket, bibliotekets bestånd, 

bibliotekarierna och locka till det egna bibliotekets olika aktiviteter. Deras arbete med 

bloggen är avsedd att ha den effekten att nå ut till både de som redan använder sitt 

bibliotek och locka nya biblioteksanvändare. Bibliotekspersonalen har i sin profession 

ett uppdrag att öka läsandet vilket framkommer i presentationerna på bloggarna och i 

svaren på e-postintervjun. Bloggarna locka ett större antal besökare och därmed att fler 

tar del av de utlagda lästipsen. I svaren på e-postintervjun så finns en skillnad mellan de 

privata bloggarna och biblioteksbloggarna då bibliotekspersonalen som bloggar 

framhäver vikten att öka användandet av det egna biblioteket. För biblioteksbloggarna 

blir arbetet med Bibliotek 2.0 ett sätt att anpassa sig till omvärlden. Lästips från 

biblioteksbloggar konkurrerar med andra lästips t.ex. från Amazon och behöver vara i 

ständig förändring för att nå ut i högsta möjliga mån. 
 

Nackdel med strategin kan vara att det inte prioriterar minoriteternas behov och de 

grupper som inte framför sina önskemål. 
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6.1.4 Sammanfattning  
 

I Anderssons och Rindälvs magisteruppsats från 2005 undersöks bibliotekariers val vid 

skyltning i bibliotek. Deras resultat visar att två respondenter hade inslag av social 

aktivism i sin skyltning, fem respondenter sade sig följa den konservativa responsen och 

tre respondenter det populistiska initiativet. I vår studie ser vi att det finns inslag av de 

tre strategierna hos både de privata bloggarna och biblioteksbloggarna men att de 

privata bloggarna i större grad har tendenser till den sociala aktivismen och det 

populistiska initiativet. Biblioteksbloggarna har infallsvinklar mot alla tre delarna i 

modellen.  En skillnad mellan undersökningarna är att färre argument för den 

konservativa responsen uttrycks, framförallt i intervjusvaren. Generellt sett har 

bloggarnas urval närmat sig Jens Thorhauges åsikt att förmedlaren inte ska undvika 

populärlitteratur, eller välja mellan elit och massan, utan hjälpa läsaren att öppna 

ögonen för något nytt.  

 

 

6.2  Vilka är likheterna och olikheterna mellan privata 
bloggar och biblioteksbloggar?  
 

Ovanstående fråga är vår övergripande fråga och kommer att löpa genom nedanstående 

analyser, slutsatser och diskussioner.  

 

 

6.2.1 Vad kännetecknar de lästips bloggarna publicerar? 
 

I sin funktion har de lästips vi studerat på de utvalda bloggarna flera likheter med den 

skyltning och förslag på läsning som bibliotekarier traditionellt har producerat för 

bibliotekets användare. De är indirekta i sin kontakt med mottagarna då de inte är 

riktade till en utvald mottagare. Det är mottagaren som själv tagit beslut att bli 

mottagare genom att ta del av informationen. Det är endast en mycket liten del av 

beståndet som exponeras vid varje tillfälle och titlarna har valts ut genom ett aktivt, 

medvetet val.  

 

Generellt för bloggarna är att de väljer att skriva om nyutgiven litteratur. Under de två 

månaderna vi undersökte lästipsen var 38 % utgivna samma år, biblioteksbloggarna 

hade något färre nyutgivna titlar. Biblioteksbloggarna har betydligt fler lästips med 

böcker från de senaste årtiondena och även tre titlar som utkom på 1800-talet. Språket 

är främst svenska och engelska, med några nordiska och europeiska språk. Vår studie 

överensstämmer till stor del med Söderlunds undersökning av lästips på Bokringen. 

Skillnaden är att bloggarna har en knapp majoritet titlar på svenska vilket Söderlunds 

lästips inte hade. Förvånansvärt är att inget av de 178 lästipsen tar upp en bok skrivet på 

ett på ett utomeuropeiskt språk. Gällande biblioteksbloggarna kan frågan ställas om 

lästipsen representerar beståndet i biblioteket eller den personliga preferensen. Vi har i 

intervjusvaren fått indikationer på att båda infallsvinklar finns. I kommande 

undersökningar skulle korrelationen mellan bibliotekens målsättning och urvalet i 

biblioteksbloggen vara intressant att studera.   
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Majoriteten av lästipsen handlar om romaner, även om det både hos biblioteksbloggarna 

och de privata bloggarna förekommer enstaka lästips om lästips om poesi, noveller och 

tecknade serier.  

 

Sett ur Hans Hertels kretsloppsmodell
126

 förekommer de flesta av lästipstitlarna i det 

andra kretsloppet; det populärlitterära och tredje kretsloppet; det masslitterära. Ett 

mindre antal lästips kan placeras i det fjärde kretsloppet; det intermediala. Det första 

kretsloppet innefattar böcker som räknas som nyskapande. Bibliotekstipset och Boksynt 

har i tre lästips skrivit om böcker som fått årets Bookerpris, Nobelpriset i litteratur och 

Irispriset för Sveriges bästa ljudbok, vilka samtliga borde platsa i Hertels första 

kretslopp. Av de privata bloggarna är det enbart Pocketblogg.se som har ett lästips om 

en Nobelpristagare, Gabriel Garcia Marquez. Av de tre kretsloppen kan flest böcker 

placeras i det andra eller tredje kretsloppet. Även om boken publiceras i ett nytt format, 

såsom Boksynts inlägg om Emma Ångströms bok Och allt är förvridet som lades ut på 

Twitter samtidigt som boken utkom i tryckt form och Linda Skugges roman Vulkan som 

utkom som Sveriges första SMS-roman, hör dessa hemma i det populärlitterära 

kretsloppet eftersom det fortfarande är text. Både de privata bloggarna och 

biblioteksbloggarna tar upp böcker som producerats som film eller som TV-serie och 

därmed förflyttats från det andra, populärlitterära kretsloppet till det fjärde kretsloppet. 

En av Högsbo & Hisingens bloggs skribenter pratar om böcker i SR kanal 2 vilket kan 

ingå i det fjärde kretsloppet. I stora drag överensstämmer våra resultat med Petra 

Söderlunds studie från 2004.  

 

I undersökningen Söderlund gjorde av 171 inlägg i Bokringen var det få som hon anser 

tillhör litteraturhistorisk kanon. Hon spekulerar i huruvida det beror på att skribenterna 

hade svårt att få tag på böcker, då de hellre köpte än lånade böcker. När det gäller 

böcker som fått litteraturstöd av Statens Kulturråd eller som tagits upp på Dagens 

Nyheters kritikers topplista är det 10 % av dessa som i sin tur tagits upp av Bokringen. 

Slutsatsen är preferenserna hos Bokringens webbplatssägare inte överrensstämmer med 

någon av dessa kategorier. Försäljningslistorna ligger närmare Bokringens urval och då 

specifikt pocketförsäljningslistan, men det finns en fördröjning så att titlarna fanns på 

bästsäljarlistorna ett år tidigare.
127

 Söderlund menar att studien kan visa att 

Internetbaserade läsarforum kan ses som ytterligare reklam för bästsäljarlistorna men att 

det positiva är att det även förekommer tips om böcker utanför de listorna.
128

 I vår 

undersökning har de privata bloggarna elva lästips som finns med på 

försäljningstopplistor, 9 % av de privata bloggarnas lästips, och sex titlar på DN:s 

kritikers topplista, 5 % av de privata bloggarnas lästips. Av biblioteksbloggarna är det 

åtta titlar, 13 % av biblioteksbloggarnas lästips, som finns på försäljningstopplistor och 

två på DN:s kritikers topplista, 3 % av biblioteksbloggarnas lästips. Slutsatsen är att de 

privata bloggarnas val av böcker ligger närmare både försäljningstopplistor och 

kritikerlistan än biblioteksbloggarna gör men att skillnaderna är små.  

 

Av biblioteksbloggarns och de privata bloggarnas lästips har ungefär lika stor andel av 

dem ett positivt omdöme, ungefär två tredjedelar av lästipsen. Biblioteksbloggarnas 

lästips sticker ut genom att ca 27 % av dem saknar omdöme om boken. Jens Thorhauge 

menar att det bland bibliotekarier kan finnas en rädsla att vara för subjektiv och 
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framhäva sin egen smak på bekostnad av ett värdeneutralt perspektiv, men menar att 

förmedlingen handlar om att genom engagemang och allsidiga kunskaper om 

litteraturen öppna ögonen på låntagarna för något nytt
129

.  

Bloggarna använder sig av kategoriseringar där vissa genrer framgår tydligt: som 

deckare, Science-Fiction, fantasy. Men det finns också termer som är svåra att tyda. Och 

det blir problematiskt när ämnesorden inte förklaras.  Vad skiljer en vanlig roman från 

en ovanlig? Eller i Järfälla biblioteksblogg fall där det finns väldigt många kategorier att 

välja mellan, ca 200 stycken. I de fall bloggaren väljer att inte använda sig av 

innehållsbaserade termer, kvarstår frågan hur lästipset återfinns i etiketterna. I 

Söderlunds undersökning av Bokringen använder skribenterna många 

rekommendationer utan att motivera vilket Söderlund anser är ett problem då 

möjligheten att påverka läsare av webbplatsen borde bli större med mer detaljerade 

motiveringar
130

.  

 

Fördelen med att skriva i en blogg kan vara möjligheten att vara friare i sitt 

förhållningssätt gentemot överenskommelser om ämnesord och indexeringar och 

därmed skapa kategorier som kanske lättare kan förstås av läsaren och därmed göra den 

mer tillgänglig. Högsbo & Hisingens blogg använder sig inte alls av kategorisering i 

form av genrer, utan har istället etiketter som Elin och Siskas otroligt intellektuella 

recensioner.  Oavsett om Ämnesordlistans indextermer används, eller Whichbook.se 

mer känslobaserade termer, kvarstår problematiken att få en överensstämmelse mellan 

boken och de valda termerna i lästipsen. van Riel medger också att det inte är alla 

böcker som passar in i Whichbooksystemet och därför bör hållas utanför
131

.   

 

För att förstå hur bloggen fungerar och hur böcker återfinns i kategorierna, krävs att 

läsaren följer bloggen en längre tid. Det förutsätter att bloggen kommer att finnas under 

en längre tid. För biblioteksbloggarnas läsare innebär att de lär sig använda bloggen för 

att få lästips men även information om andra aktiviteter såsom författarbesök och 

utställningar. Det vi märkte under uppsatsskrivandet var att det sker stora förändringar i 

bloggvärlden. Skribenter slutar och bloggar läggs ner. Av våra tio bloggar är idag två 

bloggar nedlagda, en privatblogg och en biblioteksblogg. Att privata bloggar läggs ned 

eller skribenter slutar kan det inte sägas något om då de bygger på privat initiativ, men 

för biblioteksbloggar kan det vara ett problem om bloggen drivs av ett fåtal individer 

eller där individer är drivande, inte organisationen.   

 

 

6.2.2 Hur kan motiven bakom valet av litteratur beskrivas? Hur 
beskriver bloggarna själva motiven bakom valet av litteratur?  
 

Hos de privata bloggarna dominerar valet av böcker av främst läslust, att de väljer att 

skriva om en bok de läst och de läser om böcker som skapat läslust. Två faktorer som 

påverkar valet av litteratur är tillgång av böcker och att det är nyutgiven litteratur. 

Pocketblogg.se och Boktoka får båda recensionsexemplar som de ibland väljer att 

skriva lästips om. Pocketblogg.se profilerar sig genom att de enbart läser pocketböcker. 

Sten Furhammar har undersökt läsares uppfattning om sitt eget utbyte av böcker
132

.  
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Sten Furhammar undersöker personers uppfattning om sitt eget utbyte av läsning. Hans 

modell delar upp läsarutbytet i fyra kategorier; personlig upplevelseläsning, opersonlig 

upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och opersonlig instrumentell 

läsning.
133

 Bloggarna drivs till stor del av lust till läsandet, vilket gör att den opersonliga 

instrumentella läsningen, läsning med nyttoperspektiv, är i minoritet. Den opersonliga 

upplevelseläsningen ser läsningen som ett tidsfördriv.  En av våra frågor i intervjun 

handlade om vilken typ av bok de helst välja a) en bok som är högt placerad på 

försäljningslistorna, b) verk av årets nobelpristagare och c) en bok som förmedlar en 

insikt, kunskap och vidgar läsarens vy. Det finns två delar av modellen skulle stämma in 

i svarsalternativ c) är personlig upplevelseläsning; där behållningen består i den 

reflektion som görs under läsningen och erfarenheter som görs. Men likaså personlig 

instrumentell läsning kan passa in då den kategorin betonar att kunskap och insikt från 

läsningen överförs på ett personligt plan.   

 

Biblioteksbloggarnas lästips är böcker de läst och författare de gillar och aktuella böcker 

– nyutgivna titlar eller böcker det talas om. I intervjusvaren framgår att de läser brett 

och mycket. De har medvetet valt strategin att låta den personliga smaken synas. Den 

norska forskaren Åse Kristine Tveit menar att det är en fördel då hon tror att det kan 

uppmuntra till läsglädje
134

. Runt hälften av biblioteksbloggarnas lästips var kopplade till 

händelser på biblioteket eller i omvärlden om utställningar, teman eller 

uppmärksammade priser. Biblioteksbloggarnas lästips visar att de genom bloggen tar 

tillvara den egna verksamheten i biblioteken men även sätter lästipsen i ett vidare 

perspektiv. Boksynt, liksom den privata bloggen Boktoka, tar tillfället i akt att skriva 

om böcker från mindre förlag. Att framhäva dessa tycker Boktoka känns viktigt då de 

inte får så mycket utrymme i media. Både Boksynt och Högsbo & Hisingens blogg 

väljer att skriva om lästips som annars inte fått så mycket utrymme i dagspressen. 

Högsbo & Hisingen skriver gärna om genrelitteratur som skräck, sci-fi och serier, dels 

för att de gillar dem men också för att marknadsföra bibliotekariers kunskap om 

genrelitteratur. Deras blogg är den enda bland biblioteksbloggarna som tar upp tecknade 

serier i sina lästips. För Järfälla biblioteksblogg ger det personliga valet en möjlighet att 

lägga ett genusperspektiv på läsningen. En av hennes lästips är kategoriserad som 

Jämställdhet - Därunder ett helvete av Clare Castillion.  

 

I Jo Karner Smidts undersökning av norska bibliotekariers litterära smak framkommer 

att det är stor bredd på läsningen. Det finns en tendens mot fler populärlitterära val, 

speciellt bland de yngre bibliotekarierna. Ett mindre antal gillar experimentell läsning 

och många väljer deckare. Majoriteten väljer romaner, och inte poesi eller andra 

skönlitterära genrer.
135

 Den typiska ägaren till en webbplats i Bokringen väljer en bok 

som är spännande, där hon kan identifiera sig med huvudpersonen och 

miljöbeskrivningarna känns autentiska. Valet är främst romaner och nästan aldrig 

diktsamlingar.
136

 Bloggarnas lästips i vår undersökning behandlar enbart två verk poesi, 

en från vardera gruppen av bloggar. Slutsatsen är att urvalet överensstämmer med både 

Smidts och Söderlunds undersökning.  

De kollaborativa bloggarna, oavsett om det är privata bloggar eller biblioteksbloggar, 

upplever att det är positivt att vara flera skribenter på bloggen då olika smakriktningar 
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och perspektiv kan representeras. De tror att de kan nå flera läsare genom att de erbjuder 

en större bredd.  

 

Bloggarnas lästips vill inspirera andra till läsning, men hur blir bloggarna själva 

inspirerade? Bloggarna har bloggrollar med bloggar de gillar och en av de privata 

bloggarna i studien har i anknytning till sitt lästips andra bloggars inlägg om just den 

boken. Det är därför inte förvånande att den vanligaste källan de anger är att läsa andra 

bloggar. Nästan lika viktiga inspirationskällor är tidningar, nämns av sju bloggar, och då 

både recensioner och artiklar och en blogg nämner speciellt Dagens Nyheters 

Boklördag. Det traditionella sättet att tipsa, mun-till-mun, mellan vänner och 

arbetskamrater nämns endast av fem av bloggarna. Två av biblioteksbloggarna får tips 

från bibliotekets besökare. De tips som skickas till kunder av boksajter som exempelvis 

Amazon nämns endast av en blogg som källa till inspiration för det egna läsandet. 

Amazon sänder personliga tips som ska locka till köp eftersom de är utformade efter 

mottagarens köp, sökningar och titlar på den personliga önskelistan. Ingen av bloggarna 

nämner LibraryThing som svar på hur man får lästips fast det ger möjlighet att ta del av 

andras boksamlingar och på så sätt kan den som önskar få lästips och kontakt med andra 

som har samma intresse för exempelvis en viss författare eller ämne. 

De ovan presenterade analyserna av motiven bakom bloggarnas bokval till lästipsen 

ställer en del frågor. Hur transpanta är motiven för urvalen för läsarna? I några fall står 

det klart och tydligt i presentationen av bloggen eller bloggens skribenter där 

preferenser för olika genrer framkommer och målsättningen för bloggen presenteras, 

exempelvis Högsbo & Hisingens blogg. Hos de privata bloggarna står det i samtliga 

presentationer att det är den egna läsningen och personliga uppfattningen som står i 

lästipsen. Hos biblioteksbloggarna saknas längre presentationer. En annan reflektion är 

om besökaren behöver veta bloggens urvalskriterier? Skulle läsningen av Järfällas 

biblioteksblogg blivit annorlunda om besökaren vetat att en av skribenterna gärna väljer 

böcker med genusperspektiv? Kanske hade biblioteksbloggarna förbättrats genom att 

som Högsbo & Hisingen presentera ett manifest där målsättningen och urvalen för 

lästipsen görs offentliga och tydliga.  

 

6.2.3 Varför skriver de valda bloggarna lästips? Hur beskriver 
bloggarna själva motiven? 
 

För de privata bloggarna är det främsta motivet det egna läsandet. Bloggen är som en 

läslista, en dagbok över det egna läsandet. Det innebär att förmedlingen ut till läsarna 

inte alltid är i första rummet, vilket vi tror att är orsaken till att tre av de privata 

bloggarna reagerar över begreppet lästips. Bokbloggen och Pocketblogg.se kallar sina 

inlägg för recensioner. Boktoka är tveksam då hon tycker att begreppet är enbart positivt 

och hon även skriver negativa inlägg. En annan sida uttrycker en utvecklingsfas i 

bloggen då den först handlade om den egna läsningen och hon alltmer började skriva 

om för läsarna av bloggen. Målgruppens betydelse framkommer då den faktiskt 

påverkar bloggarna enligt dem själva, men samtidigt menar bloggaren En annan sida att 

hon inte har ett samhällsansvar.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de privata bloggarna utgår ifrån sig själva och sitt 

läsande, där behållningen är själva läsningen. Bloggarnas lästips bygger på lust – lust att 

läsa och glädjen att dela med sig av läsande till andra. Bloggarnas motivation är därmed 

intrinsical, den kommer inifrån. Biblioteksbloggarna framhäver också läslust men tar 
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också upp bloggen som marknadsförare av verksamheten, personalen och bibliotekens 

bestånd. Motivationen är därmed extrinsical, den kommer främst utifrån, och kan ses 

som en uppgift som skapar positiva effekter på arbetet såsom kompetensutveckling.   

Samtliga av biblioteksbloggarna är anställda inom verksamheten och biblioteket står 

även tydligt bakom bloggen. Utåt sett är det biblioteket som bloggar även om det 

framgår i lästipset vem det är som skrivit det.  

 

Här framstår dock Högsbo & Hisingens blogg som avvikande. Visserligen står 

biblioteken i rubriken men i deltagandelistan finns bibliotekarierna Elin och Siska och 

Högsbo & Hisingens bibliotek som tre likvärdiga deltagare. Likaså utgår adressen från 

skribenternas namn http://elinochsiska.blogspot.com/. Elin och Siska var tidigare 

anställda bibliotekarier på Högsbo bibliotek och när en av dem flyttade till Hisingens 

bibliotek år 2009 lades biblioteket till i bloggen istället för att en ny blogg skapades. 

När båda slutade 2010 lades bloggen ned
137

. Slutsatsen som kan dras är att bloggen 

drevs av både extrinsicala motiv, genom att det var kopplat till deras yrkesliv, bidrog till 

att uppfylla verksamhetens mål samt var en kompetensutveckling och en 

omvärldsbevakning, men även intrinsical motiv som var kopplat till en inre motivation. 

Den sista punkten i deras manifest är att just ”att ha riktigt roligt!” 

 

Pocketblogg.se skiljer sig från de övriga bloggarna då deras fokus ligger på 

pocketformatet. Pocketbokens ökade betydelse visas genom att försäljningen ökar 

stabilt för varje år
138

. Böcker är idag mycket lätt åtkomliga, även frånsett Internet och 

bibliotek, då vi inte behöver gå till en bokhandel utan kan köpa böcker, ofta endast 

pocketböcker, på kiosker, flygplatser, tågstationer och mataffärer. Den ökade 

konkurrensen har medfört att priset på en bok kan variera mycket. Tillgängligheten till 

böcker med lågt pris och på ett utökat antal inköpsplatser ökar spridningen och därmed 

läsningen.  

 

På biblioteksbloggarna uttrycks många motiv till varför de skriver lästips på bloggen. 

En viktig del är att marknadsföra biblioteket och bibliotekets bestånd. Det är också 

viktigt att informera om aktiviteter på biblioteken vilket märks i lästipsen. I bloggen kan 

det fysiska bibliotekets lästips presenteras i ett nytt forum. Järfälla biblioteksblogg 

menar att den även kan verka som en verksamhetsberättelse och Boksynt anser att 

arbeta med bloggen innebär en kompetensutveckling. Nya sätt att ge service och skapa 

kontakt, inte bara mellan bibliotekspersonal och en användare, utan även mellan 

biblioteksanvändare är helt i enlighet med Bibliotek 2.0. Biblioteken behöver följa med 

i teknikutvecklingen för att hålla kvar och locka till sig nya användare och där är 

bloggandet en del. På bibliotekets blogg kan bibliotekets personal ge lästips och 

möjliggöra interaktion mellan bloggens besökare genom att lägga in kommentarer som 

andra besökare på bloggen i sin tur kan kommentera. Biblioteksbloggarna i vår studie 

visar det genom att använda de möjligheter som den tekniska utvecklingen skapat kan 

nå ut till fler än just de som besöker biblioteket. Lästipsen ska locka till läsning och i 

anslutning till lästipset ges möjlighet att söka i bibliotekskatalogen vilket kan öka 

lånandet.  Den nya tekniken har möjliggjort att böcker kan lånas elektroniskt till en 

dator för både läsning och lyssnande. Det är inte alla biblioteksanvändare som kan 

använda datorer eller har kunskap om hur de ska använda digitala tjänster. Det ger 

biblioteken ett utbildningsuppdrag att minska antalet som inte kan delta då de saknar 
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kunskap. Kampanjen Digidels syfte är att minska antalet som står utanför på grund av 

att de inte har kunskap om hur de ska använda dator och e-tjänster. 

Bibliotekspersonalen har ett uppdrag att visa på vilka möjligheter användandet av e-

tjänster kan ge och att visa biblioteksbesökarna hur de kan ta del av dessa. Genom att 

anpassa bloggen så att t.ex. tangentbordsnavigering möjliggörs kan fler 

funktionshindrade använda resursen.  

 

Lika viktigt som att marknadsföra biblioteken är att marknadsföra bibliotekarierna för 

att sudda bort barriärer mellan användare och bibliotekarier. Genom att publicera bild 

och eventuellt information om de olika skribenterna på biblioteksbloggarna hoppas de 

på att känner igen dem i det fysiska biblioteket och känna sig bekväma att ställa frågor. 

Bibliotekstipset hoppas också på att läsarna av bloggen ska få en favorittipsare bland 

skribenterna. Samtidigt är det för biblioteken svårt att veta vilka effekter bloggen har då 

så få kommenterar lästipsen.  

 

Det finns en tydlig skillnad mellan de privata bloggarna och biblioteksbloggarnas svar 

på frågan om målgrupp – Vilka läsare vill du nå och varför? Det är den egna läsningen 

som är grunden för lästipsen hos båda grupperna men de som skriver på 

biblioteksbloggarna har ändå en mer klar bild av vilken målgrupp de vill nå. Däremot är 

det osäkert om de verkligen når dessa eftersom biblioteksbloggarna inte har så många 

kommentarer. Lauren A. Clyde föreslår att biblioteken kan få kunskap om sin målgrupp 

genom att göra undersökningar på fokusgrupper och involvera besökare i utvecklandet 

av bloggen
139

. Det skulle kunna vara ett sätt att få ett högre gensvar och på så sätt få en 

klarare bild av i vilken grad de når ut till målgruppen. Bibliotekspersonalen har ett 

uppdrag att öka läsningen och användandet av biblioteket varför de måste använda 

samma sätt att kommunicera på och finnas på de sociala nätverk som sina användare 

och presumtiva användare. De privata bloggarna har ingen uttalad målgrupp förutom 

Pocketblogg.se som skriver på Pocketblogg som riktar sig till alla som läser 

pocketböcker i Sverige. Åse Kristine Tveit menar att det är viktigt att anpassa lästipsen 

till målgruppen
140

. Förutom Högsbo & Hisingens biblioteks blogg är det få som har en 

uttalad målgrupp vilket gör det svårt att anpassa språk och stil. De privata bloggarna 

skriver om sin läsning för sin egen skull samtidigt som de uttrycker att det är roligt att 

bloggen har många läsare. Biblioteksbloggarna skriver för att nå ut och locka både 

bibliotekets nuvarande användare och nya användare. Utifrån de privata bloggarnas svar 

så framgår att de får läsare som har samma smak och att bloggarna uppskattar gensvaret 

från dem som följer bloggen och deras kommentarer. 

 

För biblioteken blir bloggen en möjlighet att visa sina kunskaper. Förmedlarrollen 

förutsätter kunskaper om litteratur, likaså intresse för litteratur och läsare. Vi anser att 

den kunskapen inte bara stämmer in på bibliotekspersonal som skriver lästips utan även 

på de som skriver lästips på de privata bloggar som ingår i vår studie. De har genom sitt 

läsande fått ett kunnande som de förmedlar till andra men behöver inte ta hänsyn till en 

yrkesrolls uppdrag och de eventuella begränsningar som bibliotekspersonal har.  

 

 

 

                                                 
139

 Clyde 2004, s.143ff 
140

 Tveit 2004, s. 124f 
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6.3  Reflektioner  

6.3.1 Reflektioner runt metod och teori 
 
Kombinationen av kvantitativa studier av lästipsen och kvalitativa e-postintervjuer har 

fungerat väl i besvarandet av våra frågeställningar. Att majoriteten av bloggarna var 

kollaborativa försvårade analysen då det är svårt att veta om åsikter framförs av bloggen 

eller om det enbart är respondentens åsikter som framförs. Det innebär att slutsatserna 

kan bli för generaliserande. För att undvika det har vi i resultat och analys nyanserat 

svaren om det framgått att det är individens åsikter, inte bloggens, som framförts. Om vi 

skulle göra om studien, skulle vi denna gång bearbeta intervjufrågorna mer. Fråga åtta 

”Vilken av följande böcker skulle du helst skriva lästips om - förklara varför; a) Boken 

som är högt placerad på försäljningstopplistorna, b) Årets Nobelprisvinnare eller c) En 

bok som förmedlar en insikt/kunskap/vidgar vyerna” hade kunnat bearbetas då det av 

svaren att döma var svårt för flera respondenter besvara den och därför inte gav oss så 

mycket att bearbeta som vi förväntat oss. Vi utgick i denna fråga främst från Rabers 

modell och det är möjligt att sådana bakomliggande modeller och teorier behöver 

förklaras för att respondenterna ska förstå frågan men det kan även innebära att man 

svarar så som man helst vill uppfattas.  
 

I vårt uppsatsämne har vi valt att studera biblioteksbloggar och privata bloggar och 

forskningsperspektivet och det teoretiska perspektivet är tvärvetenskapligt. Även om 

Douglas Rabers modell skrevs inom biblioteksvetenskapens forskningsfält valde vi att 

pröva hur den kan tillämpas på privata bloggar. Det vi såg var att de privata bloggar inte 

har det strategiska tänkandet som finns hos biblioteksbloggarna. De drivs inte i första 

hand av ideologiska ställningstaganden, utan av sin personliga läslust. Däremot kunde 

vi i deras urval av litteratur se att tendenser inom de olika strategierna. Eventuellt kan 

valet att använda flera modeller göra att analys och slutsatser kan upplevas spretiga men 

vi tror att det bidrar till att spegla den komplexitet som ligger bakom bloggarnas val och 

motiv.  

 

Fördelen att undersöka ett flertal bloggar och att det är både privata bloggar och 

biblioteksbloggar har varit att vi fått en bredd i vår studie, samtidigt har vi reflekterat 

över hur resultatet blivit om vi valt studera en blogg på djupet. Vid en djupstudie hade 

resultatet fått större djup och en infallsvinkel för vidare forskning inom ämnet skulle 

kunna vara att utföra en djupstudie på en biblioteksblogg där biblioteksarbetet 

undersöks – måldokument, urval och skrivande av bloggposter och utvärdering av 

bloggen.   
 

 

6.3.2  Reflektioner runt lästips på bloggar 
 
Under vårt arbete med bloggarna, deras lästips och våra e-postintervjuer, har vi gjort 

några reflektioner gällande bloggen och lästipsen. Kanske kan dessa vara till hjälp vid 

utvecklande av nya bloggar, förbättrande av redan existerande bloggar eller ge förslag 

till kommande uppsatsämnen. Våra reflektioner har vi sammanställt nedan i punktform. 
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 Att bloggens upphovsman och skribenter är presenterade; d.v.s. att det tydligt 

framgår vem som står bakom bloggen och vad de väljer att publicera på 

bloggen. Här kan biblioteksbloggarna få inspiration av de privata bloggarna. 

 Att måldokument finns med; genom att i måldokumentet visa vad bloggen står 

för och vad de vill uppnå. Ett föredöme är Högsbo & Hisingens manifest.   

 Att bloggen har anpassningar för funktionshindrade t.ex. inspelade tips och 

tangentbordsnavigering. 

 Att bloggen har ett kronologiskt arkiv uppdelat på år och månader; vilket alla 

utom en blogg i vår undersökning hade. 

 Att bloggen har en tydlig pedagogisk struktur; för att hjälpa nya och ovana 

användare att lätt navigera på bloggen. 

 Att bloggen strukturerar och förklarar sin kategorisering; så att böckerna inte 

försvinner i alltför många etiketter. 

 Att välja böcker ur ett vidare geografiskt perspektiv - ha ett globalt perspektiv.  

 Att på biblioteksbloggarna uppmuntra till interaktivitet genom ha tävlingar och 

frågor riktade till bloggens besökare 

 Att föra fram sitt bibliotek genom att visualisera böckerna, biblioteket och 

bibliotekarierna genom foton och Youtubeklipp.   

 Att på biblioteksbloggarna använda händelser i omvärlden, på biblioteket eller 

utanför, för att sätta in bloggens lästips i ett litterärt perspektiv eller i ett större 

sammanhang. 

 För biblioteksbloggarna tror vi också att kontinuiteten är viktig. Att biblioteken 

har en handlingsplan som sträcker sig längre än verksamhetsåret och inte är 

ömtålig för personalförändringar.  

Vi valde uppsatsämnet lästips på bloggar utifrån vårt intresse för litteratur och läsning 

men även för att vi var intresserade av hur bloggar används inom området. Under 

arbetet med uppsatsen har vi följt bloggarna och sett det engagemang som ligger bakom 

arbetet med bloggarna och lästipsen.   
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7. Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att studera lästips om skönlitteratur för vuxna på fem privata 

lästipsbloggar och fem biblioteksbloggar. Det övergripande syftet är att göra en 

jämförelse mellan de två grupperna av bloggar för att se likheter och olikheter. 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

 Vilka är likheterna och olikheterna mellan privata bloggar och 

biblioteksbloggar?  

 Vad kännetecknar de lästips bloggarna publicerar? 

 Hur kan motiven bakom valet av litteratur beskrivas? Hur beskriver 

bloggarna själva motiven bakom valet av litteratur?  

 Varför skriver de valda bloggarna lästips? Hur beskriver bloggarna själva 

motiven? 

 

Vi har genom att studera bloggarns lästips och svaren på våra e-postintervjuer önskat få 

fram bloggarnas egna motiv till sitt bloggande och urvalet till lästipsen. Studiens mål är 

att vara beskrivande och jämförande. 

 

Vi börjar med att beskriva bloggar, läsning, lästips och exempel på indirekt förmedling.  

I genomgången av tidigare forskning presentera vi litteratur och studier gällande 

Internet som arbetsredskap och sociala medier, förmedling av litteratur, kategorisering 

och värdering av litteratur och läsande. Vårt teoretiska ramverk består av teorier och 

modeller från forskningsområden såsom litteratursociologi, motivationsteori och 

biblioteks- och informationsvetenskap. Genom att tillämpa dem på empirin vill vi 

undersöka bloggarnas val av litteratur till lästipsen och motiv till varför de skriver 

lästips på bloggar och därmed söka svar på våra frågeställningar. Douglas Rabers tre 

strategier - sociala aktivismen, konservativa responsen och populistiska initiativet - 

härstammar från biblioteksvetenskapen men vi ville pröva hur modellen kan tillämpas 

på de privata bloggarnas lästips utifrån deras val och motiv.  

 

Metoderna för att besvara våra frågeställningar är att observera bloggarna för att få en 

förförståelse och göra en kvantitativ analys av de 178 lästips utifrån vår analysmodell. 

De 178 lästipsen publicerades på bloggarna under månaderna september-oktober 2009.  

Den kvalitativa metoden är e-postintervjuer med en representant för varje blogg inom 

studien. Genom en kombination av metoderna avser vi svara på frågeställningarna. 

 

Majoriteten av bloggarna är kollaborativa bloggar med flera skribenter. De privata 

bloggarna har flest läsare, flest publicerade lästips och kommenterade inlägg. 

Majoriteten av de privata bloggarna presenterar sig själva och sitt syfte med bloggen 

medan biblioteken ofta har med bild på skribenterna men i varierande mån presenterar 

sig själva eller målet med bloggen. Våra resultat visar att bloggarna främst väljer nya 

romaner på svenska eller översatta titlar från främst engelska. I övrigt är det ett mycket 

litet antal titlar med originalspråk på finska, norska, isländska, franska, tyska, italienska 

och spanska. Bloggarna skriver få lästips om noveller, tecknade serier och poesi.  

Biblioteksbloggarna väljer i större män äldre böcker och har lästips kopplade till 

biblioteksverksamheten eller omvärlden. Bloggarnas lästips är kategoriserade enligt 

etiketter eller ämnen som sällan förklaras på bloggen. Få titlar är representerade på 

Dagens Nyheters kritikertopplista och något fler på Svensk Bokhandelns 
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försäljningslistor. Vi såg att det finns inslag av de Douglas Rabers tre strategier hos 

både de privata bloggarna och biblioteksbloggarna men de privata bloggarna i större 

grad har tendenser mot den sociala aktivismen och det populistiska initiativet. 

Biblioteksbloggarna var representerade i alla tre delarna i modellen. 

 

För de privata bloggarna är läslusten den främsta orsaken till urvalet av böcker. För 

biblioteksbloggarna är även möjligheterna att marknadsföra och synliggöra biblioteken, 

bibliotekens bestånd och bibliotekariernas kunskaper om litteratur viktiga. De hoppas 

att barriärer för nya, och gamla, användare raseras och biblioteksbesökarna känner sig 

bekväma i kontakten med biblioteket och bibliotekarierna. Bloggen är ett läsfrämjande 

projekt men även en möjlighet att utveckla verksamheten genom att arbeta utåtriktat 

genom social media.  
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Bilaga 
Bilaga 1. Brev till respondenter 
 

Hej! 

Vi heter Camilla Andersson och Agneta Holmgren och läser biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.  Vår magisteruppsats ska handla om 

lästips på bloggar. Idén till uppsatsämnet fick vi när vi tittade på skyltning av böcker på 

bibliotek och började fundera över lästips på bloggar. I vår studie avser vi att undersöka 

ett antal bloggars lästips.  

 

Vi hoppas att du vill medverka i vår studie genom att svara på några frågor. Vi beräknar 

att det tar ca 30 min att svara på frågorna. Vi önskar skriva ut namnen på de bloggar 

som deltar i e-postintervjun och ber att få veta om det går bra för er del. Svaren kommer 

att anonymiseras i resultatredovisningen. Om det skulle bli aktuellt med eventuella 

följdfrågor undrar vi om det går bra att återkomma till dig. 

 

Tack för er medverkan! 

Vänliga hälsningar  

Camilla Andersson  

Agneta Holmgren 

 
Namn:  

Yrke: 

Bloggens namn: 

Antal besökare per dag eller vecka:  

Markera alternativ 

1. Hur ofta publicerar du lästips? 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 < en gång i veckan 

2. Hur ofta publicerar du andra inlägg än lästips? 

 Dagligen 

 Flera gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 < en gång i veckan 

Skriv svar under frågan. Svara gärna detaljerat – omfattande svar är av stort intresse för 

oss 

3. Varför lägger du ut lästips i bloggen? 

 

4. Vilka läsare vill du nå och varför? 

 

5. Hur väljer du ut böcker till din blogg?  

 

6. Ge exempel på böcker du gärna skriver lästips om. Varför väljer du dessa? 

 

7. Ge exempel på böcker du undviker att skriva lästips om. Varför väljer du inte 

dessa? 
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8. Vilken av följande böcker skulle du helst skriva lästips om - förklara varför.  

a) Boken som är högt placerad på försäljningstopplistorna 

b) Årets Nobelprisvinnare 

c) En bok som förmedlar en insikt/kunskap/vidgar vyerna 

 

9. Hur tror du att bloggens lästips påverkar dina läsares bokval? 

 

10. Hur får du själv lästips? Ge gärna exempel. 

 

11. Övriga kommentarer/reflektioner: 

 

Tack för att du möjliggör vår uppsats genom din medverkan i vår e-postintervju! 

Camilla Andersson 

Agneta Holmgren 

 

 
 

 

 
 

 
 


