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ABSTRACT	  
 
Titel: Pockar på din uppmärksamhet – En studie av recensionscitat på pocketböckers 
omslag 
 
Författare: Emil Kvarnlöf, Fredrik Johansson 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2013 
 
Antal ord i uppsatsen: 17 000 
 
Problemformulering och syfte: Citat från bokrecensioner används på omslagen till 
pocketböcker för att övertala till läsning av dessa. En journalistisk produkt utnyttjas alltså i 
ett senare skede för kommersiella syften. Recensenten kan därmed sägas ha förlorat 
kontrollen över sin text och därmed kan det uppstå en konflikt mellan journalistiska ideal 
och kommersiella krafter. Det blir då intressant att undersöka hur användandet ser ut och 
hur upphovsmännen till den journalistiska produkten resonerar kring fenomenet. Syftet 
med undersökningen är således att undersöka hur journalistiskt material - i form av citat 
från recensioner – används i kommersiellt syfte på pocketböckers omslag, samt hur ett 
antal recensenter ser på detta. 
 
Metod och material: Studien består av två delar. Den första delen är en kvantitativ 
undersökning av recensionscitaten som pryder omslagen till de femtio bäst säljande 
pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. En del av de egenskaper 
som registrerades i den första delen var citatens ursprung, omfattning och utseende.  
Den andra delen är en kvalitativ intervjuundersökning med fyra verksamma bokrecensenter 
där resultaten från den inledande delen låg till grund för frågemanualen i intervjuerna. De 
fyra intervjupersonerna var: Ingalill Mosander (Aftonbladet, SVT), Lotta Olsson (Dagens 
Nyheter), Fredrik Borneskans (frilansjournalist) och Henrik Elstad 
(Litteraturmagazinet.se).   
 
Huvudresultat: I snitt fanns 3,28 citat per omslag på de undersökta pocketböckerna och 
de som förekom med flest citat är stora och välkända medieföretag som till exempel 
Dagens Nyheter och Aftonbladet. Majoriteten av citaten innehöll värderingar av bok eller 
författare, medan en mindre del var beskrivningar av dessa. Kvinnliga avsändare 
dominerade i de fall det framgick vilken enskild recensent som stod bakom citatet. De 
intervjuade recensenterna såg i de flesta fall dessa företeelser som något naturligt men inte 
helt oproblematiskt. De upplevde att det finns en spänning mellan kulturjournalistikens fält 
och det kommersiella fält där böcker säljs, samt såg en risk att förtroendet för 
kulturjournalistiken skadas genom det sätt på vilket citaten utnyttjas.  
 
Nyckelord: blurbs, kulturjournalistik, medieförtroende, pocketböcker, bokrecension, 
journalistik. 
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