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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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1. PROBLEMBAKGRUND 
När pocketversionen av Tove Alsterdals I tystnaden begravd kom ut i november 2012, 
pryddes framsidan av två citat från olika recensioner av boken.  Det första uppgavs 
komma från Västerbottenskuriren och löd: ”Tove Alsterdals nya spänningsroman är mer 
än en rafflande thriller - den är ett stort psykologiskt drama, en samtidshistorisk roman 
och en liten vemodig kärlekssång”. Det andra citatet sa kort och gott: ”Läsning 
rekommenderas omedelbart!” och var signerat Skånska Dagbladet. Två dagstidningars 
namn användes alltså för att övertala till köp och läsning av just denna bok. I det första 
fallet genom att beskriva och värdera boken, i det andra genom en direkt uppmaning. 

Citat från recensioner är vanligt förekommande på omslagen till pocketböcker och 
utnyttjas som ett säljargument för dessa (Basturkmen, 2009:69, Gea-Valor, 2005:42, Gea-
Valor & Inigo Ros, 2009:199-200). Recensentens åsikter tillmäts ett stort värde när 
bokförlagen försöker övertyga oss att köpa en viss bok.  

Inom nyhetsjournalistiken finns det tydliga regler för att hålla isär redaktionellt 
material och reklam. Samma sak gäller när det kommer till att skilja nyhetsrapporteringen 
från det personliga tyckandet. Exempel på detta är bland annat de pressetiska regler som 
branschen själv ställt upp (www.sjf.se). Inom kulturjournalistiken, däremot, finns inte 
samma krav på att bevakningen ska vara åsiktsfri. Tvärtom utgör recensioner och andra 
typer av artiklar där det ges utrymme för personligt tyckande, en betydande del av 
materialet på kultursidorna (Jaakkola, 2012:482). Ändå skulle nog de flesta betrakta även 
kultursidornas innehåll som en journalistisk produkt. Den franske sociologen Pierre 
Bourdieu berör fenomenet med uttrycket symboliskt kapital (Bourdieu, 1993:158), vilket 
innebär att vissa personers ord väger tyngre än andras när det gäller bedömningen av 
konstnärliga verk, som till exempel böcker. Något som är möjligt på grund av den 
hierarkiska ordningen inom den litterära världen. Med utgångspunkt i det resonemanget 
har således omdömen från vissa medier och vissa recensenter ett större värde som 
försäljningsargument. Från det perspektivet är det intressant att se hur denna 
journalistiska produkt – recensionen – i ett senare skede kan komma att användas i 
marknadsföringen för just den bok, film, föreställning eller utställning den beskriver. 
Frågan är varifrån citaten på i Sverige utgivna pocketböcker hämtas, hur de ser ut och 
hur upphovsmännen till dessa citat – recensenterna – ser på fenomenet. För att besvara 
denna fråga gör vi en undersökning i två steg, där vi först kvantitativt undersöker citatens 
ursprung och utseende. Resultatet från den första delen ligger sedan, tillsammans med 
teorier kring bland annat kulturjournalistikens och recenserandets förutsättningar, till 
grund för intervjuer med verksamma bokrecensenter. 

Det finns flera anledningar till att använda just pocketböcker som objekt för en 
undersökning som denna: pocketböcker ges i de allra flesta fall ut som ett slags “andra 
version” av böcker som redan funnits ute till försäljning i inbundet format. När 
pocketboken trycks finns det således recensioner tillgängliga på ett annat sätt än när 
första upplagan av den inbundna versionen trycktes. Omslaget på pocketböcker pryds 
därmed ofta av ett eller flera citat från recensioner. Bokens omslag - där citat från 
recensioner utgör en del av alla de texter som försöker övertyga publiken - är en del av 
det som litteraturteoretikern Gérard Genette kallar bokens paratext - det sammanhang 
den existerar i. Genette menar att detta utgör en slags tröskel som den eventuelle läsaren 
måste ta sig över för att ta sig an boken (1997:3). 

Dessutom ser försäljningen av pocketböcker annorlunda ut jämfört med inbundna 
böcker, de förstnämnda har till skillnad från det sistnämnda avsevärt fler 
försäljningsplatser och finns längs hyllorna i mataffären, på tågstationen och i 
tobaksaffären. Enligt Genette finns det bland bokförlagen en lång tradition av att ge ut 
böcker i billigare och mer lätthanterliga format (1997:18). Pocketboken, med sin 
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kompakta form, är en del i denna anpassning för läsning på exempelvis tåget, bussen eller 
i väntan på tandläkarbesöket. I de allra flesta fall är det böcker som säljer stora upplagor 
som ges ut på detta sätt och pocketformatet får därmed en kommersiell klang (Genette, 
1997:19-21).  

Syftet med studien är 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. 
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR 
– Hur vanligt förekommande är citat från recensioner på pocketböckers omslag, var 
hämtas de ifrån och hur ser de ut? 

– Hur resonerar ett antal bokrecensenter kring de resultat som framkommit i den 
kvantitativa undersökningen? 
– Hur ser ett antal bokrecensenter på att delar av bokrecensioner används på omslagen 
till pocketböcker? 
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
För att studera hur kulturjournalistiskt material används på omslag till pocketböcker 
måste vi först börja med en genomgång av det sammanhang som citaten hämtas från, det 
vill säga en beskrivning av hur kulturjournalistiken ser ut och hur den fungerar - i 
synnerhet bokrecenserandet. Här kommer även forskning kring de texter som finns på 
bokomslag samt begreppet blurb att presenteras. I detta sammanhang kommer vi att 
beröra Bourdieus fältteori samt uttrycket symboliskt kapital. Vi går därefter vidare till en 
genomgång av hur medieförtroendet ser ut i Sverige samt faktorer som kan påverka hur 
detta förtroende förändras. Teoribakgrunden avslutas med en kort genomgång av 
reklam- och marknadsföringseffekter på olika publiker, detta för att kunna sätta 
fenomenet vi vill undersöka i ett marknadsföringssammanhang. Teoridelens huvudfokus 
ligger dock på teorier kring kulturjournalistikens och bokrecenserandets förutsättningar 
och drivkrafter.  

3.1. Kultur- kontra nyhetsjournalistik 

Som nämndes i problembakgrunden ovan, finns det skillnader mellan kulturjournalistik 
och nyhetsjournalistik. En av dem som uppmärksammat skillnaderna är den finske 
forskaren Maarit Jaakkola som bedriver studier inom journalistik, kultur och 
kommunikation. Hon konstaterar att medan det finns mycket forskning, och en mängd 
allmänt accepterade teorier, kring nyhetsjournalistikens olika dimensioner och 
drivkrafter, har kulturjournalistiken endast sällan varit föremål för forskning inom 
kommunikationsvetenskapen (Jaakkola, 2012:483).  

I takt med att journalistyrket professionaliserats menar exempelvis Mark Deuze 
(2005) att det har utvecklats en journalistisk ideologi med en uppsättning värderingar om 
vad som utmärker en god journalist, och som delas av medlemmarna i kåren. Med 
utgångspunkt i tidigare forskning räknar Deuze (2005:446-47) upp fem kategorier av 
sådana uppfattningar, ett slags idealtyper:  
 

- Public service (journalister är i allmänhetens tjänst för att samla in och sprida information)  
- Objectivity (journalisternas trovärdighet bygger på att de är opartiska, neutrala och 
objektiva)  
- Autonomy (journalisterna måste i sitt yrke vara fria och oberoende)  
- Immediacy (i journalistrollen ingår en känsla för omedelbarhet, aktualitet och snabbhet)  
- Ethics (i journalistrollen finns en känsla för etik, validitet och legitimitet)  
 

Jaakkola menar att kulturjournalister omfattas av fyra av dessa idealtyper; public service, 
autonomy, immediacy och ethics är, i stort, relevant även inom deras del av journalistiken. 
Däremot hävdar Jaakkola att det förhåller sig annorlunda med objektiviteten. Med 
hänvisning till Bourdieus fältteori säger hon att frågan om vad som är bra konst (i en 
vidare bemärkelse som innefattar måleri, musik, litteratur osv), och som 
kulturjournalistiken till stor del ägnar sig åt, delvis avgörs i ett kulturellt eller konstnärligt 
fält som ligger utanför det journalistiska fältet. Frågan om vad som ska anses vara bra 
konst kan därför inte besvaras på det objektiva sätt som den journalistiska ideologin 
kräver (Jaakkola, 2012:484). Även när det gäller autonomy menar Jaakkola att 
kulturjournalistiken skiljer sig från nyhetsjournalistiken eftersom den tidigare inte bara 
ska vara fri och oberoende från den konstnärliga världen utan också från de värderingar 
som råder inom den journalistiska världen (2012:484). 
Jaakkola gör en uppdelning i ett journalistiskt och ett estetiskt (aesthetic) paradigm som 
hon menar båda påverkar kulturjournalistiken (2012:484). Det journalistiska paradigmet 
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hänger samman med nyhetsjournalistikens grundläggande idéer, så som de beskrivs ovan. 
Det estetiska paradigmet, däremot, utgår från kritiken och kan sammanfattas i följande 
fem punkter (Jaakkola, 2012:484-85):  
 

- Expertise (kritikern har kunskap om ett speciellt konstnärligt område och är erkänd för 
det inom konstvärlden)  
- Subjectivity (kritikerna har ett känslomässigt förhållande till det ämne de behandlar, och 
utnyttjar detta för att bilda sig åsikter om god konst)  
- Autonomy (kritikerna förhåller sig relativt självständiga till de företeelser och källor de 
har att göra med, men har även en viss självständighet i förhållande till det journalistiska 
paradigmet. Det senare gäller speciellt frilansar som inte ingår i en fast 
medieorganisation)  
- Commitment (kritikerna framhäver värdet av den konstform de beskriver och blir därmed 
ett språkrör för denna) 
- Pedagogicality (kritikerna bidrar till att undervisa och hjälpa människor att förstå och 
känna igen god konst)  
 

Den del av kulturjournalistiken som handlar om personer, händelser och institutioner 
hamnar inom det journalistiska paradigmet, medan kritik och recensioner av olika 
konstnärliga verk sker inom det estetiska paradigmet. Jaakkola påpekar dock att även om 
de två paradigmen ger olika perspektiv på kulturjournalistiken så är de ofta sammanvävda 
med varandra (2012:484-85). Kulturjournalisten Gail Pool (2007) hävdar dock att 
recensionsskrivandet har något av en särställning. Hon citerar tidigare 
litteraturredaktören för New York Herald Tribune, Stuart P. Sherman, som menade att 
litteraturrecensenterna borde se sig själva som en egen “litterär klass”. En kategori skild 
både från den journalistiska världen och författarvärlden, men även från den mer 
akademiska forskarvärlden (Pool, 2007:42). 

3.2. Recensionens roll 

Ett problem i sammanhanget är att det inte finns någon fastslagen definition av vad en 
recension är eller ska vara. Det samma gäller för vem som kan kalla sig recensent eller 
kritiker. En fråga är till exempel om kunders - “amatörers” - kommentarer om böcker på 
sidor som amazon.com eller bokus.se är att betrakta som recensioner på samma sätt som 
en artikel skriven av en etablerad journalist i någon av dagstidningarna. Pool menar att 
huruvida recensionen är skriven av en professionell recensent eller ej, inte kan var att 
kriterium på om texten ska få kallas recension eller ej. Detta eftersom, historiskt sett, 
även de stora dagstidningarna haft recensioner skrivna av amatörer (Pool, 2007:8). Enligt 
en amerikansk undersökning som Pool hänvisar till har de traditionella tidningarnas 
kultursidor under början av 2000-talet fått en allt större andel av sitt material från 
skribenter som inte är direkt anställda på tidningen. Samtidigt som mängder av 
recensioner, som i många fall ser ut som de i etablerade medier, skrivs och sprids på nätet 
av vanliga läsare (2007:12). Om allt färre recensioner skrivs av kritiker direkt anslutna till 
medieföretagen kan det antas påverka möjligheten för den enskilde skribenten att 
upprätthålla den autonomy till det journalistiska paradigmet som nämns ovan.  

När det gäller frågan om hur man ska definiera vad som är en bokrecension föreslår 
Pool två kriterier. Det ena är att den ska handla om nya böcker och det andra att den ska 
sakna teoretisk grund (2007:10). Det första kriteriet stämmer överens med vad som 
konstaterats ovan om att journalistik innehåller ett mått av immediacy. Journalister - i det 
här fallet även kulturjournalister - sysslar främst med sådant som är nytt. En följd av det 
första kriteriet blir också att ett urval måste göras. Detta kan sättas i sammanhang med de 
tidigare nämnda uppfattningarna om att recensenten besitter en viss expertkunskap och 
har i uppdrag att dela med sig av denna till allmänheten. Samtliga böcker som ges ut kan 
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omöjligt recenseras, uppgiften för recensenten blir därför att försöka leta upp de böcker 
som kan tänkas vara värda att lyfta fram. Samtidigt innebär kravet på att det ska vara nytt 
att det inte finns särskilt mycket tid för reflektion (Pool, 2007:10).  

Då de nya böckerna är okända för läsaren måste de, enligt Pool, utöver att ges en 
värdemässig bedömning också beskrivas när de recenseras. Avsaknaden av teoretiska 
utgångspunkter är ett av kriterierna som skiljer bokrecensioner i nyhetsmedia från den 
sorts litteraturkritik som bedrivs inom den akademiska världen. Läsaren delar alltså 
varken kunskap om vad boken handlar om eller några teoretiska premisser med 
recensenten. Konsekvensen av detta blir att det kan vara svårt för den som läser 
recensionerna att veta på vilka grunder recensenten bygger sina omdömen om inte verket 
också beskrivs (Pool, 2007:10-11). Litteraturvetaren Tomas Forser beskriver i boken 
Kritik av kritiken att det ändå finns vissa uppfattningar som är gemensamma för 
recensenten och publiken, som gör att bedömningen inte blir fullständigt subjektiv. Det 
finns en “världsbild eller en estetisk grunduppfattning” kring vad som utmärker god eller 
mindre god litteratur och därmed finns det ett visst mått av intersubjektivitet i 
bedömningen (Forser, 2002:131). 

En annan fråga är varför och för vem recensioner skrivs. Inte heller här finns det några 
definitiva svar. Att de har en viktig funktion att fylla hävdas till exempel av Pool, som 
säger att recensenterna indirekt styr vilka frågor vi tänker på och diskuterar i samhället 
genom sina val av böcker att skriva om (Pool, 2007:3). Som nämnts tidigare finns det 
även en syn på kulturjournalistiken som något som ska ha pedagogiska och bildande 
ambitioner. Anledningarna till att publiken väljer att läsa en recension kan vara flera men 
enligt Pool är det framförallt konsumentvägledning och hjälp att navigera i kulturen som 
efterfrågas (2007:4). Om man, som Forser ser kritiken och recenserandet som en del av 
de kommersiella krafterna blir recensionens främsta uppgift att “övertala till läsning eller 
avråda från det” (2002:130-31). 

3.4. Blurbs 

Ett begrepp som inte går att undvika i sammanhanget är det som på engelska kallas blurbs 
och på svenska skulle kunna översättas till baksidestexter. Enligt språkforskaren Helen 
Basturkmen definierar de flesta forskare blurbs som den text som finns på baksidan av 
en boks pärm, och som har till uppgift att beskriva bokens innehåll och genom positiva 
omdömen påverka den tilltänkte läsaren. Litteraturteoretikern Gérard Genette menar att 
begreppet inte strikt begränsas till baksidestexter; vissa av blurbens beståndsdelar (som 
exempelvis citat från recensioner) återfinns även på framsidan av bokomslaget. Han 
tillägger även att blurbs inte nödvändigtvis enbart behöver handla om den aktuella 
boken, även beskrivningar av författaren och eventuella tidigare verk av denne 
förekommer (Genette, 1997:25). Också de texter som på motsvarande sätt används på 
internetbokhandlarnas hemsidor definieras ofta som blurbs (Basturkmen, 2009:69). 
Enligt språkforskaren Maria Lluïsa Gea-Valor har alltså blurben två syften: dels att 
beskriva den aktuella boken och dels att göra reklam för denna (Gea-Valor, 2005:42).  

Gea-Valor och Inigo Ros tar upp fenomenet marketization of discourse, vilket innebär 
att språket som används i reklam och marknadsföring med tiden har tagit sig in på allt 
fler områden (Gea-Valor & Inigo Ros, 2009:199-200). Blurbs är en av de språkliga genrer 
som därigenom har förändrats till att få ett alltmer marknadsföringsinriktat innehåll 
(Gea-Valor & Inigo Ros, 2009:200). I en undersökning av blurbs på böcker från förlaget 
Penguin drar de slutsatsen att påverkan från marknadsföringsvärlden, och den allt 
hårdare konkurrensen på marknaden, gjort att blurbarnas innehåll och retoriska 
uppbyggnad förändrats för att bättre locka den tänkta publiken. Blurbs, som tidigare 
snarast hade en informativ roll, har alltså på ett allt mer medvetet sätt kommit att 
anpassas efter olika marknadsföringsstrategier (Gea-Valor & Inigo Ros, 2009:214). 
Samtidigt kan det konstateras att det finns lite forskning kring vilken effekt blurbs 



Emil Kvarnlöf, Fredrik Johansson 

_____________________________________________________________________ 
 

 7 

egentligen har när det gäller att övertyga en potentiell läsare att ta del av en bok 
(Basturkmen, 2009:69, Cronin & La Barre, 2005:23). Från en 
kommunikationsvetenskaplig utgångspunkt har även Blaise Cronin och Kathryn La Barre 
konstaterat att skrivandet av blurbs har blivit omöjligt att skilja från de kommersiella 
delarna av bokutgivningen, oavsett om det handlar om skön- eller facklitteratur 
(2005:18). Det betyder dock inte att blurbs ser likadana ut överallt och i alla situationer. I 
en undersökning av hur blurb-texter byggs upp retoriskt konstaterade Sujata Surinder 
Kathpalia att de ser olika ut beroende på vilket sammanhang, till exempel avseende 
ursprungsland och genre, de förekommer (Kathpalia, 1997:425-426).  

Kathpalias undersökning visar att citat från recensioner kan utgöra endorsement - ett 
slags stöd eller bifall - i syfte att övertyga om bokens förtjänster (Kathpalia, 1997:422). 
Eftersom dessa citat kommer från någon annan än bokens utgivare ses de som mer 
pålitliga och mindre vinklade än de rent redaktionella texterna på omslaget. De upplevs 
av publiken som en utomstående och mer objektiv hyllning av boken och/eller dess 
författare (Gea-Valor & Inigo Ros, 2009:202). I sin undersökning av blurbs på 
Penguinböcker refererar Gea-Valor och Inigo Ros även till forskning som visat att “(...) 
seriuos book buyers want endorsements or recomendations from people they respect - 
reviewers, commentators, well-known people in various fields.” (Sinclair, i Gea-Valor & 
Inigo Ros, 2009:202). Undersökningen av Penguin-böckerna visade även att 
“endorsements by distinguished writers and renowned newspapers” förekom på en 
majoritet av omslagen till de senast utgivna böckerna (Gea-Valor & Inigo Ros, 2009:202).  

Även i Cronins och La Barres undersökning av vilka namn som står som avsändare 
av blurbs på fackböcker inom historia och ekonomi, visade sig en majoritet av blurbarna 
vara skrivna av personer inom mediebranschen. Cronin och La Barre gör antagandet att 
ett visst mått av kändisskap har betydelse för vilket värde en person har som 
blurbförfattare (Cronin & La Barre, 2005:23). Enligt Basturkmen måste en blurb 
dessutom tala till vissa värden (values) hos den publik den riktar sig till för att fungera 
övertygande (Basturkmen, 2009:81). Det hela blir ett system där någon annan går i god 
för kvalitén hos en bok. För att ett sådant system ska fungera, till exempel när ett 
recensionscitat används på bokens omslag, krävs det att de inblandade litar både på 
systemet i sig och har förtroende för de som är verksamma inom det (Cronin & La 
Barre, 2005:17-18).  

3.5. Fältbegreppet 

Nyckelbegrepp för att förstå och analysera vem eller vilka som åtnjuter det förtroende 
som nämnts ovan, och har makt i den litterära världen, kan man finna i den franske 
sociologen Pierre Bourdieus teorier om fält och symboliskt kapital. Med hjälp av dessa är 
det möjligt att finna förklaringar till vad det är som gör att citat från recensioner i 
etablerade medier återfinns på pocketböckernas omslag. 

Historikern Bo Petersson förklarar fältet som att människor “samlas kring något, 
som de tillsammans tror på och strider om” (Petersson, 1998:331). I ett litterärt fält ingår 
till exempel författare, kritiker, förlag, litteraturvetare och olika kulturinstitutioner. Inom 
detta fält gäller striden vad som ska kallas god litteratur, vem som har rätt att kritisera 
och värdera litteraturen och så vidare. Det som förenar alla inom fältet är övertygelsen 
om att det man tror på är värt att strida om och de som redan har skaffat sig en 
maktposition inom fältet försöker bevara situationen, medan de som försöker skaffa sig 
en position utmanar den rådande ordningen (Petersson, 1998:331-32).  

Inom bokrecensionernas värld skulle det här då betyda att det finns ett slags 
”regelverk” som bestämmer vilka böcker som kommer att bli hyllade respektive sågade, 
liksom det finns regler om vilka individers åsikter som väger tyngst. Samtidigt är dessa 
regler inte bestämda en gång för alla, utan kan ändras över tid. Vad som vid ett visst 
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tillfälle skulle uppfattas som god litteratur behöver därför inte nödvändigtvis göra det vid 
ett annat tillfälle. 

På samma sätt som det finns ett litterärt fält kan det sägas finnas ett journalistiskt fält, 
där inte bara journalister utan även medieföretag återfinns, med en samling gemensamma 
värderingar och utgångspunkter som alla i fältet delar. Enligt Bourdieu bestäms en 
specifik journalists tolkning av omvärlden av var i det journalistiska fältet han eller hon 
befinner sig (1998:61-62). Samtidigt pågår det hela tiden en kamp mellan individerna om 
att positionera sig i förhållande till de andra i fältet (Bourdieu, 1998:68-69). När det gäller 
bokrecensenter skulle det då kunna innebära att “nykomlingar” inom värvet har andra 
åsikter och gör andra bedömningar av de böcker som recenseras, än de redan etablerade 
inom fältet. Dessa utmanande åsikter löper dock en risk att negligeras av de mer 
etablerade recensenterna.  

3.6. Symboliskt kapital och konsekreationsmakt 

Ett sätt att förstå mekanismerna bakom positionsstriderna inom fältet är att använda sig 
av Bourdieus begrepp symboliskt kapital. Med uttrycket avses att exempelvis vissa 
konstnärliga verk kan tillmätas ett högre värde än vad som motsvaras av kostnaderna för 
att producera det (Bourdieu, 1993:158). Det givna exemplet är att en tavla eller något 
annat verk blir värdefullt på grund av dess skapares position inom fältet denne är 
verksam inom. I den litterära världen innebär fenomenet att vissa författare och deras 
verk har ett värde utöver det rent ekonomiska samt att viss litteratur helt enkelt anses 
finare än annan. Denna rangordning uppstår genom att individer som har en 
maktposition inom det litterära fältet därmed också får makt att avgöra det symboliska 
värdet hos ett visst verk. Bourdieu kallar detta konsekreationsmakt (bl.a. Bourdieu, 
1993:158). En recensent med stort anseende har förmågan att upphöja ett författarskap 
eller en viss bok. Hen blir, med Bourdieus ord, en “symbolisk bankir” (1993:159) som 
satsar sitt symboliska kapital på att lyfta fram något som hen anser att de andra inom 
fältet borde värdera högre. Ju mer ”credd” en har - desto större rätt har en att bestämma 
vad som är “god litteratur”, för att uttrycka sig på ett annat sätt. När kritikern gör en 
bedömning av ett verk är det samtidigt sitt eget anseende hen sätter på spel (Forser, 
2002:131). Det innebär även en form av garanti att bedömningen är pålitlig, eftersom 
kritikern inte vill riskera att förlora den plats hen erövrat inom fältet.  

Överfört till bokrecensionernas värld betyder det att recensenter, i olika grad 
beroende på deras position inom fältet, har makt att upphöja eller nedvärdera olika 
böcker. Det innebär också att en recension kan ha olika värde beroende på vem 
upphovsmannen är. Likaså kan det ha betydelse i vilket medieföretag recensionen 
publicerats, eftersom även de olika medieorganisationerna positionerar sig inom fältet 
och har olika konsekreationsmakt. 

3.7. Förtroendet för medierna 

Om det finns en risk att redaktionellt innehåll - i form av bokrecensioner - blandas ihop 
med kommersiella produkter - i form av böcker - kan det innebära att förtroendet för 
mediernas kulturredaktioner riskerar att naggas i kanten. Kopplingen mellan 
litteraturkritiken och förlagens kapitalistiska krafter har tagits upp av Forser (2002). Med 
hänvisning till kulturteoretikern Georg Lukács syn på “kritiken som en ofrånkomlig del 
av den kapitalistiska arbetsdelningen” menar Forser att recensenten ingår i ett system där 
dennes roll som smakdomare riskerar att utnyttjas av de kapitalistiska krafterna för att 
upphöja vissa verk: 
 

När tidningar i kapitalets koncentrationsprocess underordnas förlagen, blir 
recensionerna del av reklamapparaten och den kritiska meningsyttringens frihet 
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på så sätt ett högst villkorligt förhållande. Det är nu yrkeskritikern börjar 
etablera sig. Förlag, tidsskrifter och tidningar är hans förutsättningar. Från att 
tidigare ha varit en samtalare i litterära salonger eller på caféerna 
professionaliseras kritikern och tar på sig en offentlig roll och företräder smak och 
omdöme för en publik, som han inte känner och gällande författare som han 
distanserar sig till. Omvänt blir han i den processen viktig för författaren eftersom 
han taxerar dennes värde på marknaden. (Forser, 2002:115) 
  

Resonemanget kring professionaliseringen av kulturjournalistkåren liknar det hos Deuze 
och Jaakkola som redan tagits upp. Forser sätter dock in det hela i ett perspektiv som gör 
att man kan fråga sig hur oberoende recensenten kan göra sig i förhållande till 
sammanhanget han eller hon verkar i. Medieföretagens organisation kan påverka 
möjligheterna för hur arbetet ska bedrivas och samtidigt påverkar recensentens 
handlingar även den litterära världen genom att recensionen kan få följder för hur en viss 
bok tas emot. 

Fler teorier om vad som ger medieföretag stort förtroende hos allmänheten finns 
bland annat hos medieforskaren Richard Collins (2009), som hävdar att det är medier 
som under lång tid upplevts ge en trovärdig bild av omvärlden som åtnjuter störst 
förtroende. Men trovärdigheten hos ett medieföretag påverkas även av i vilken mån och 
på vilket sätt medieföretaget självt kan ställas till svars (Collins, 2009:71). En 
medieorganisation som själv öppet redovisar sina eventuella misstag kan upplevas som 
mer trovärdig. Förutom att kunna ställas till svars genom juridiska institutioner och andra 
regleringar som satts upp av aktörer utanför medierna, menar Collins att självreglering är 
viktigt för att medieföretagen ska upplevas som trovärdiga. Sådan självreglering kan till 
exempel bestå av de normer som uppstått inom professionen och delas av dess 
medlemmar (Collins, 2009:71). Detta kan jämföras med det Deuze och Jaakkola säger 
ovan om att det inom journalistkåren finns gemensamma uppfattningar kring 
trovärdighet och legitimitet.  

Det görs åtskilliga och återkommande undersökningar kring allmänhetens förtroende 
för journalister och medier. Välkända exempel är bland annat YouGov och den svenska, 
årliga Förtroendebarometern som görs vid Göteborgs universitet. Generellt kan det 
konstateras att dessa undersökningar visar att de stora morgontidningarna som Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet åtnjuter ett större förtroende än kvällspress som 
Aftonbladet och Expressen. Även etermedier inom public service får ofta högt betyg. 
Traditionella medieföretag har även högre förtroende hos allmänheten än vad enskilda 
journalister har (www.welcom.se, 2013).  

I rapporten Känslor av Medieförtroende (2006) presenterar Oscar Westlund viktiga 
faktorer för att människor ska känna tillit för ett medieföretag. Undersökningen är av 
kvalitativ art och bygger på intervjuer med elva personer som ger sin syn på vad 
förtroendebegreppet betyder rent allmänt, vad det innebär att känna förtroende för 
medier, men även vad som kan göra att detta förtroende försvagas. Studiens mål är att 
undersöka och redovisa olika uppfattningar kring medieförtroende snarare än att mäta 
hur vanligt förekommande olika uppfattningar är. Resultaten från undersökningen pekar 
mot liknande slutsatser som Collins (2009) redovisar, nämligen att en avgörande faktor 
för medieförtroendets utseende hos några av de tillfrågade är mediets intentioner att 
berätta sanningen i kombination med hur väl mediet lever upp till dessa ambitioner 
(Westlund, 2006:16). Om en nyhet som utger sig för att berätta sanningen vid ett senare 
tillfälle visar sig vara falsk kommer trovärdigheten att sjunka.  

Däremot är inte den typen av resonemang likartat för hur samtliga medier bedöms 
utan beror, enligt Westlund (2006:27-28), på vilket medieföretag det handlar om. 
Exempelvis ställs lägre krav på kvällspressens förmåga att leverera nyheter med hög 
sanningshalt. Detta eftersom intervjupersonerna från början utgår ifrån att innehållet i 
dessa produkter har en tendens att i högre utsträckning avvika från sanningen i 
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jämförelse med andra medier. Westlund (2006:20) säger även att publiken, när en enskild 
journalist gör misstag, tenderar att uppleva just journalisten snarare än 
medieorganisationen denne är verksam i som mindre trovärdig.  

Vidare beskrivs faktorer såsom tillit, sanning, ärlighet och trygghet vara grundstenar i 
ett högt medieförtroende men även neutralitetens betydelse i sammanhanget tas upp 
(Westlund, 2006:19).  

Ovan redovisade teorier och undersökningar gäller visserligen journalistik i allmänhet 
och kanske främst ren nyhetsjournalistik. Ändå har de relevans för vår undersökning 
eftersom det allmänna förtroendet ett visst medieföretag åtnjuter även kan tänkas 
påverka förtroendet för dess kulturjournalistik. Även om kulturjournalistiken, som 
Jaakkola säger, tillåts vara subjektiv på ett annat sätt än nyhetsjournalistiken skulle en 
bokrecension som av publiken upplevs som irrelevant med all säkerhet kunna påverka 
förtroendet för den enskilde journalisten och medieföretaget som publicerat recensionen. 

3.8. Reklam och marknadsföring 

Ulf Dahlqvist och Magnus Linde konstaterar i sin bok Reklameffekter (2005) att reklamens 
kraft att påverka har förändrats i takt med ett ökat mediebrus de senaste årtiondena. Det 
mest primära när det gäller reklamkampanjer har därmed blivit att lyckas tränga igenom 
detta mediebrus. I ett sådant läge har företag och organisationer med ett starkt 
varumärke en del gratis i uppmärksamhetsvärde, något som kan göra att dessa kan lägga 
större energi på att förmedla ett budskap. En mer okänd aktör måste däremot 
koncentrera sig mer på att sticka ut (2005:89). I linje med resonemanget om symboliskt 
kapital ovan, skulle det kunna betyda att exempelvis vissa kritiker, författare, 
medieföretag eller boktitlar har lättare än andra att dra till sig uppmärksamhet. Omsatt till 
ämnet för den här undersökningen kan alltså en viss journalists eller ett visst 
medieföretags citat på omslaget till en pocketbok betyda att denna har en fördel när det 
kommer till att sticka ut i mediebruset. 

En grundförutsättning för att reklam ska kunna fungera effektivt är att veta vilken 
målgrupp den riktar sig till. Först därefter är det möjligt att bestämma med vilket 
budskap och genom vilka kanaler denna målgrupp ska påverkas (Dahlqvist & Linde, 
2005:18). På individnivå är det en mängd psykologiska, kulturella, sociala och personliga 
faktorer som avgör hur den enskilde konsumenten påverkas av ett reklambudskap. Inom 
marknadskommunikationen intresserar man sig för hur människor beter sig i olika 
konsumentsituationer och hur detta beteende ska kunna påverkas (Dahlqvist & Linde, 
2005:24-26, 30). Utifrån detta har olika strategier för effektiva reklamkampanjer 
utvecklats. En av dessa är den så kallade sociala strategin, med begreppet buy to join 
(Dahlqvist & Linde, 2005:29) som går ut på att argumentera för att köp av en viss vara 
automatiskt innebär att man ingår i en viss social gemenskap. Denna strategi sägs vara 
mest lämplig när målgruppen har en låg motivation att ta del av produkten (Dahlqvist & 
Linde, 2005:66). Strävan att ingå i en specifik social gemenskap kan knytas an till 
Bourdieus teorier ovan, om att positionera sig inom ett fält. Att läsa böcker som 
rekommenderas av recensenter med högt anseende inom fältet blir ett sätt för läsaren att 
indirekt öka sitt symboliska kapital. 

När målgruppens motivation är hög fungerar däremot rationella eller känslomässiga 
strategier bättre. Dessa går ut på att med hjälp av rationella respektive känslomässiga 
argument övertyga målgruppen att köpa en viss produkt (Dahlqvist & Linde, 2005:62-
63). Ett sätt att uppnå detta kan vara genom citat från välkända recensenter, så som 
beskrivits ovan. 
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4. METOD 

Som nämnts i problembakgrunden består studien av en kvantitativ respektive en 
kvalitativ del. Den första är en undersökning av citat på pocketböckers omslag medan 
den andra utgörs av intervjuer med bokrecensenter. Den kvantitativa delen är deskriptiv 
och syftar dels till att ge svar på frågeställningen om citatens ursprung och utseende, och 
dels till att ge en grund för relevanta perspektiv till den kvalitativa 
intervjuundersökningen. Den kvalitativa delen syftar därefter till att svara på de två 
senare frågeställningarna om hur bokrecensenter ser på användandet av citat från 
bokrecensioner på omslagen till pocketböcker. Nedan presenteras först material, metod 
och urval för den kvantitativa undersökningen. Därefter gås den kvalitativa delen igenom 
på liknande sätt innan kapitlet avslutas med en övergripande diskussion kring validitet 
och reliabilitet. 

4.1. Kvantitativ citatundersökning 

För att ta reda på hur vanligt förekommande citat är på pocketböckers omslag samt vilka 
källorna till citaten är, använde vi oss av en kvantitativ metod. Med utgångspunkt från 
Akademibokhandelns lista över sina femtio bäst säljande pocketböcker den 20 november 
2013 räknades antal citat, i den mån de förekom, per omslag. Därefter registrerades 
varifrån citaten hämtades samt huruvida de syftade på den aktuella boken, författaren 
eller tidigare verk. Vi undersökte även om citaten var värderande eller beskrivande. För 
detta hade en kvalitativ analys också kunnat användas för att ge en tolkande bild av 
citatens innebörd, men då vår undersökning snarast syftar till att beskriva hur vanligt det är 
med värderande respektive beskrivande citat och inte till att beskriva hur dessa ser ut fann 
vi att en kvantitativ metod var bäst lämpad. 

En kvantitativ metod gav oss även möjlighet att undersöka en större mängd material 
jämfört med om en kvalitativ metod använts (Nilsson, 2010 s. 119). Genom att tillföra ett 
större antal variabelvärden än vad frågeställningarna initialt krävde gavs även bättre 
möjlighet att i studiens senare skede dra fler slutsatser (Esaiasson et al, 2012, s.204). 

4.1.1. Material och urval 

Med utgångspunkt från Akademibokhandelns försäljningsstatistik undersöktes hur citat 
används på omslagen till de mest säljande böckerna. Material till undersökningen 
inhämtades genom att fotografera omslagen på de pocketböcker som fanns med på listan 
över Akademibokhandelns femtio bäst säljande pocketböcker den 20 november 2013, 
och som den 21 november 2013 fanns tillgängliga på Vängåvans bokhandel (som ingår i 
Akademibokhandelskedjan) i Sundsvall. Fokuseringen på de mest sålda böckerna kan 
motiveras med att vår undersökning berör kommersialisering. Vi ansåg det därför vara 
lämpligt att utgå från böcker som varit kommersiellt framgångsrika. Att utgå från 
storsäljande böcker ger dessutom undersökningen större validitet eftersom dessa böcker 
rimligtvis även tar stor plats i den offentliga diskussionen och därmed är mer relevanta 
för den diskussion kring fältet som tagits upp i teoridelen. 

Ett av de 50 undersökta omslagen saknade helt citat och blev därför av naturliga skäl 
inte föremål för analys av var citaten kommer ifrån eller hur de används. Bokens övriga 
egenskaper registrerades dock eftersom en av frågeställningarna syftade till att kartlägga 
hur vanligt förekommande citaten är.  

Undersökningsmaterialet avgränsades till de femtio bäst säljande böckerna den 20 
november 2013 och detta motiverades med att vi därmed skulle uppnå en hanterbar 
mängd citat som ändå var tillräckligt stor för att kunna dra slutsatser ifrån. Citat från 
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recensioner kan även förekomma på andra ställen i böckerna, exempelvis insidan av 
pärmen. Denna undersökning fokuserar dock enbart på de citat som förekommer på 
utsidan av bokens omslag. Avgränsningen motiverades med att bokens fram- och 
baksida fungerar som en första tröskel som konsumenten måste ta sig över för att bli 
intresserad av att köpa boken (Genette, 1997 s. 1-2). Omslaget är den del av boken 
konsumenten först kommer i kontakt med och kan antas påverka om han eller hon väljer 
att ta upp och bläddra vidare i denna. 

Av metodmässiga skäl bedömde vi det dessutom som bättre att undersöka en större 
mängd böcker hellre än att studera många citat för ett mindre antal böcker. Genom att 
undersöka ett större antal böcker blir även resultaten av studien mer generaliserbara.  

4.1.2. Definitioner och kodningsprinciper 

Undersökningen gjordes i två steg. Det första steget syftade till att se hur vanligt 
förekommande citaten är. För detta upprättades en excel-fil innehållandes följande data 
för varje bok: 
 

1. Bokens titel 
2. Bokens författare 

3. Bokens originalspråk 

4. Antal citat framsida 

5. Antal citat baksida 

6. Bokens placering på försäljningslistan 

7. Förlag 

 
Vi utgick, som beskrivits ovan, från Akademibokhandelns försäljningslista och sorterade 
böckerna i fallande skala från den mest säljande till den minst säljande. Varje boktitel fick 
då ett nummer baserat på sin placering på listan. Den vid tillfället mest sålda fick således 
nummer 01, den näst mest sålda nummer 02 och så vidare till den sista som fick nummer 
50. Vidare noterades författare, originalspråk, förlag samt antal citat på fram- respektive 
baksida för varje bok.  

I nästa steg utgjorde de enskilda citaten analysenheter. För detta gavs varje citat ett 
nummer kopplat till vilken bok det förekom på. Bokens framsida gavs variabelvärdet 1 
och baksidan gavs värdet 2. Det citat som fanns längst upp till vänster på varje sida fick 
siffran 1 och nästa citat, räknat åt höger och neråt fick siffran två och så vidare. Det 
tredje citatet, räknat från vänster uppifrån, på den andra boken får således koden 0223, 
där 02XX står för bokens titel, XX2X står för baksidan och XXX3 innebär att det är 
tredje citatet på sidan. 

När varje citat tilldelats ett nummer kodades de efter variabler som gav svar på frågor 
kring vilken person/vilket medieföretag som ligger bakom citatet, längden på citatet samt 
om det är beskrivande eller värderande. För samtliga variabler, se kodschema i bilaga 2. 

Vem som står som avsändare till citatet är av central betydelse för undersökningen. 
Undersökningen omfattar endast citat som har en angiven avsändare, och en första 
variabel anger om det är en person eller ett medieföretag som står som avsändare till 
citatet. Därefter gavs varje avsändare ett eget variabelvärde i den ordning de dök upp 
under kodningsarbetets gång. Eftersom vi var två personer som kodade var vi här noga 
med att skriva in de nya variabelvärdena i kodschemat i samma takt som de skapades. En 
nackdel med detta arbetssätt var att de olika avsändarna inte hamnade i bokstavsordning 
men det totala antalet blev aldrig så stort att detta utgjorde ett praktiskt problem. Samma 
metod användes såväl när det gällde vilket medieföretag, som när det gällde vilken 
enskild person som stod bakom citatet. När personer stod som avsändare registrerades 
även deras kön. Begreppet medieföretag definierades brett och innefattade alla de 
organisationer som fanns med som avsändare i urvalet. Därmed ingick traditionella 
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massmedieföretag som Dagens Nyheter och Sveriges television (SVT), men även mer 
branschinriktade organisationer som Publishers Weekly och Bibliotekstjänst. Att försöka 
utesluta den senare kategorins avsändare ur undersökningen bedömde vi skulle leda till 
gränsdragningsproblem. Dessutom visar den metod som valdes tydligare vilka källorna 
till samtliga citat är. Eftersom vi registrerat originalspråk på böckerna i undersökningen 
valde vi även att ha med en variabel för att registrera vilket land citaten hämtats från. När 
medieföretag angavs som källa till citaten var detta i de flesta fall inte några problem. 
Däremot valde vi att inte ta med ursprungsland när det enbart var en person som stod 
som avsändare. Detta eftersom vi inte kunde vara säkra på vilket sammanhang citatet 
hämtats från. Även om Marian Keyes är från Irland går det, med de metoder den här 
undersökningen baseras på, inte att veta vilket sammanhang hennes citat på boken Livet 
efter dig ursprungligen publicerats. Större delen av citaten hade dock ett medieföretag som 
avsändare och därför kan slutsatser ändå dras.  

Allt detta gjordes för att vi - i resultatdelen - skulle kunna peka på intressanta 
samband och mönster som skulle kunna ligga till grund för frågor till de efterföljande 
intervjuerna.    

Därefter noterades citatets längd. Detta registrerades genom att antalet ord i citatet 
fick utgöra värdet på denna variabel. Till exempel fick citatet “Deckardebut med allt på 
rätt plats” från boken Springfloden variabelvärdet 6. Detta tillvägagångssätt ledde till en 
stor mängd olika variabelvärden. Det hade kunnat undvikas genom att på förhand ställa 
upp intervallgrupper och ge var och en av dessa ett variabelvärde. Exempelvis hade då 
alla analysenheter med 1-10 ord kunnat utgöra en egen grupp, alla enheter med 11-20 en 
grupp och så vidare. Eftersom vi, innan kodningen påbörjades, inte hade någon 
uppfattning om hur längden på de olika citaten skulle se ut ansåg vi att den valda 
metoden skulle fungera bättre då den gav möjlighet att dela in variabelvärdena i grupper 
vid ett senare skede, något som har stöd i etablerad kvantitativ metod (Esaiasson et al, 
2012, s.204). 
 Eftersom undersökningen bland annat syftar till att ge en bild av hur de citat som 
väljs ut till bokomslagen ser ut gjordes en uppdelning i beskrivande och värderande innehåll. 
För att avgöra huruvida citaten var beskrivande och/eller värderande av boken 
respektive författaren upprättades separata variabler för de två. För de olika variablerna 
gavs värdena “ja” eller “nej”. Eftersom vissa citat innehöll både värderande och 
beskrivande egenskaper valde vi att dela upp dessa variabler i två. En annan lösning hade 
kunnat vara att göra värderande/beskrivande till en variabel och ge “både och” ett 
variabelvärde. Med den metod vi valde bedömde vi att det skulle bli lättare att i ett senare 
skede aggregera resultaten på olika sätt, så som vi beskrivit ovan.  

Valet att mäta förekomsten av värderande respektive beskrivande formuleringar med 
syfte även på författaren samt dennes tidigare verk, och inte bara på den aktuella boken, 
motiveras med att det med hänvisning till teorierna vi utgår från kan ha betydelse hur 
välkänd författaren är. I de fall det inte klart framgick att det var tidigare verk som 
åsyftades i citatet utgick vi från att det handlade om den aktuella boken. 

För att uppnå god interkodarreliabilitet krävdes tydliga definitioner av vad 
värderande respektive beskrivande formuleringar innebar. Värderande formuleringar 
definierades som “tydliga ställningstaganden angående den aktuella bokens eller 
författarens kvalitet/-er”. En utgångspunkt var att adjektiv och adverb räknas som 
värderande ord liksom sådant som kan ses som recensentens “subjektiva åsikter”.  

Beskrivande formuleringar definierades som “uttalanden som på ett ‘objektivt’ vis ger 
en uppfattning om bokens eller författarens egenskaper när det gäller sådant som 
handling, genre, stil, språk, etcetera, samt, med syfte på författaren, tidigare litterära 
bedrifter”.  

Exemplet “Deckardebut med allt på rätt plats” blir således kodad både som 
beskrivande (Deckardebut) och värderande (med allt på rätt plats).  
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Likaså blir citatet “Herregud vilken fantastisk bok! EXTREMT rörande… Och vilken 
stark kärlekshistoria. SNÄLLA, läs den.” från boken Livet efter dig, kodat som beskrivande 
(kärlekshistoria) och värderande (fantastisk, EXTREMT rörande, stark). 

Givetvis ger definitioner som dessa upphov till fall som inte självklart kan 
kategoriseras. Därför lade vi till variabelvärdet “okodbar”. Exempel på problem som 
uppstod under kodningen var bland annat orden romandebut och debutroman. Frågan här 
var om det skulle tolkas som beskrivning av enbart den aktuella boken eller om det skulle 
ses som beskrivning även av författaren. Sådana problem löstes genom diskussioner 
mellan kodarna under arbetets gång och kontroller gjordes för att säkerställa att den nya 
definitionen inte påverkade hur det redan bearbetade materialet kodats. I just det här 
fallet blev beslutet att de båda orden skulle tolkas som att de beskrev både verket och 
författaren. Att på det här sättet diskutera tveksamma fall ledde till att variabelvärdet 
“okodbar” i praktiken aldrig behövde användas när det gällde dessa variabler.  

Med tanke på vad teoribakgrunden säger om omslagscitatens syften och funktioner 
infördes även en variabel för att mäta i vilken utsträckning analysenheterna innehöll 
uppmaningar till konsumenten att ta del av den aktuella boken. Uppmaning definierades 
som att “imperativmodus används, och/eller citatet innehåller en explicit uppmaning att 
ta del av verket”. Ett citat som “Herregud vilken fantastisk bok! EXTREMT rörande… 
Och vilken stark kärlekshistoria. SNÄLLA, läs den.” kodas således som att den innehåller 
uppmaning. Citatet “Det här är höstläsningen man inte kan vara utan.” från boken För 
mycket lycka kodas däremot inte som att den innehåller en uppmaning.  

Genom att samtliga kodare diskuterat och deltagit i utformandet av variabelvärdenas 
definitioner, och provkodningar gjorts för att kontrollera och justera tolkningsreglernas 
tillämpbarhet, bedömer vi att god reliabilitet har uppnåtts. 

4.2. Kvalitativ intervjuundersökning 

En kvalitativ intervjuundersökning användes för att besvara de två senare 
frågeställningarna, som syftar till att ge en djupare förståelse för hur verksamma 
bokrecensenter resonerar kring sin egen respektive recensionens roll med utgångspunkt i 
de resultat som framkommit ur den kvantitativa. Intervjuerna utfördes över telefon. 
Metoden ansågs som fullt tillräcklig för att besvara våra frågeställningar på ett så 
resurssnålt sätt som möjligt (Larsson, 2010:66). Med ett synsätt inspirerat av grounded 
theory-metoden (bl.a. Esaiasson et al, 2010:127, 167, 169) kan den undersökning av 
kulturjournalisternas åsikter och attityder som presenteras i denna studie, utgöra en grund 
för fortsatta undersökningar kring kulturjournalisters attityder. 

4.2.1. Urval 

Urvalet till intervjuerna begränsades till fyra personer som är, eller har varit, verksamma 
recensenter inom ett svenskt medieföretag. Det lilla antalet intervjuer är inte tillräckligt 
för att ge en representativ bild av alla kulturjournalisters åsikter, men det är inte ett 
problem eftersom intervjuerna snarare ska ses som ett sätt att knyta ihop de rent 
kvantitativa resultaten med teorierna på området. Detta för att på bästa sätt besvara 
undersökningens frågeställningar. Den interna validiteten blir därmed hög, även om 
resultatens generaliserbarhet kan ifrågasättas (Esaiasson et al 2012:154-156). Utifrån 
resultaten som framkommit i den kvantitativa undersökningen bestämdes 
intervjupersoner genom ett variationsurval (Larsson, 2010:61). 

Ingalill Mosander är den recensent som förekommer med namn flest gånger och hon är 
också den som oftast förekommer med namn när även medieföretaget anges. Det skulle 
kunna tolkas som att hon är en individ med stor konsekreationsmakt. 

Lotta Olsson tillhör även hon en av de som förekommer oftast med namn, men valdes 
ut främst för att hon skriver för Dagens Nyheter, det medieföretag som flest gånger står 
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som avsändare. Dagens Nyheter är, utifrån de presenterade teorierna, ett företag med 
stort symboliskt kapital. 

Fredrik Borneskans recenserar böcker åt bland annat Sundsvalls Tidning (ST) och 
valdes som intervjuperson för att få med en representant från en mindre lokaltidning, 
samt för att han är frilansjournalist. ST kan antas ha mindre symboliskt kapital än 
exempelvis Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Henrik Elstad skriver för nättidskriften Litteraturmagazinet. Han valdes för att han är 
recensent inom en medieorganisation som kan sägas ligga utanför de “traditionella 
medierna”.  

4.2.2. Frågemanual och genomförande 

Intervjuerna inleddes med ett antal enkla bakgrundsfrågor (fråga 1-7 bilaga 3), syftet med 
dessa var att kontextualisera intervjupersonen och dennes yrkesverksamma recenserande 
(Larsson, 2010:64). Efter den inledande delen övergick intervjun till att handla om de 
specifika frågor som är i fokus för denna undersökning (se bilaga 3).  

Fråga 9 syftade till att få fram en bild av intervjupersonens generella inställning till att 
citat från recensioner kan användas i kommersiella syften.  

Fråga 8,10, 11 och 12 ställdes för att undersöka intervjupersonens uppfattningar 
kring hur citerandet utförs rent praktiskt. Här gavs även utrymme för intervjupersonen 
att beskriva sin uppfattning kring huruvida recensionsmaterial plockas ur sitt 
sammanhang och/eller gäller andra böcker än den som citatet återfinns på. Dessa frågor 
utformades dels med tanke på teorier och forskning kring medieförtroende, och dels 
med utgångspunkt från resultat från den kvantitativa undersökningen (se kapitel 5). 

Frågorna 14, 15 och 16 är baserade på de presenterade teorierna och den tidigare 
forskningen kring fält, blurbs respektive medieförtroende, samt resultat från den 
kvantitativa undersökningen (se kapitel 5). Syftet med dessa frågor var att se om det 
fanns skillnader mellan intervjusvaren, tidigare forskning och teorier samt resultaten från 
den kvantitativa undersökningen (se kapitel 5). 

Fråga 17, 18 och 19 knyter i huvudsak an till vad som sagts ovan om recensionens 
roll och syftade till att hitta skillnader eller likheter mellan detta och intervjupersonernas 
uppfattningar.   

Fråga 13, 20, 21 och 22 utgår främst från de ovan nämnda teorierna och forskningen 
kring medieförtroende och syftade även dessa till att hitta skillnader eller likheter mellan 
detta och intervjupersonernas uppfattningar.  

Frågemanualen fick sitt slutliga utseende efter omfattande diskussioner 
uppsatsförfattarna emellan och efter att ha testats på två utomstående personer.  

Genom intervjuerna utgick vi ifrån manualen (se bilaga 3) men ställde uppföljningsfrågor 
och/eller sonderingsfrågor som de beskrivs av Larsson (2010:64) när vi ville få fram mer 
uttömmande svar.  

Intervjuerna ägde rum mellan måndag den 9 december 2013 och onsdag den 11 
december 2013 och genomfördes via en fast telefon med aktiverad högtalarfunktion. 
Uppsatsförfattarna genomförde två intervjuer vardera och alla fyra samtal bandades med 
hjälp av inspelningsfunktionen på författarnas mobiltelefoner.  

Bearbetningen av intervjumaterialet följde inte den klassiska stilen där intervjuerna 
skrivs ut in extenso, med samtliga ord som användes samt pauser och upprepningar, utan 
utfördes med hänvisning till Larsson (2010:69) som ger utrymme för transkriberaren att 
utelämna delar av intervjun som inte uppenbart är av vikt för analysen. 

För att materialet från intervjuerna skulle bli så autentiskt som möjligt skrevs svaren 
ner direkt efter att intervjun avslutats (Larsson, 2010:69), dock utan anteckningar om 
minspel och ögonrörelser eftersom intervjuerna utfördes via telefon. Vi upprättade ett 
dokument för varje enskild intervjuperson där svaren skrevs ner i anslutning till den 
aktuella frågan i den mån det gick. Ibland gled intervjupersonen in på att svara på en 



Pockar på din uppmärksamhet – en studie av recensionscitat på pocketböckers omslag 
_____________________________________________________________________ 

 

 16 
 

annan fråga längre fram i manualen, vid dessa tillfällen skrevs hela svaret ut i anslutning 
till den fråga som startade resonemanget. Svaren är inte ordagranna i den bemärkelsen att 
stamningar, pauser och sinnesuttryck registrerats utan har begränsats till att beskriva 
andemeningen i intervjupersonens ord. Detta är inget metodologiskt problem eftersom 
samtliga intervjuer finns inspelade och sparade. 

4.3. Validitet och reliabilitet 

God validitet på studien uppnås genom väl genomtänkta metodval samt relevanta 
frågeställningar. Teorierna vi har som utgångspunkt är möjliga att återkoppla till de frågor 
vi ställer på den operationella nivån, till exempel är det relevant att veta var citaten 
kommer ifrån med utgångspunkt i Bourdieus teorier kring symboliskt kapital. Vidare 
utgår frågorna i den kvalitativa intervjudelen av undersökningen även från den empiri 
som den kvantitativa undersökningen bidrog med. Vid enstaka tillfällen påpekade några 
av de intervjuade att de inte hade något färdigt och fullständigt genomtänkt svar på en 
viss fråga. Detta skulle kunna vara ett validitetsproblem på så sätt att deras avgivna svar 
därmed eventuellt inte stämmer överens med den uppfattning de kan komma fram till 
efter att ha tänkt igenom frågan mer utförligt. Möjligen skulle det problemet ha kunnat 
undvikas genom att exempelvis låta de intervjuade fylla i svaren i enkäter. Detta eftersom 
de då skulle ha fått mer tid att tänka igenom sina svar. Genom det sätt intervjuerna i den 
här undersökningen genomfördes bedömer vi ändå att validiteten i det här fallet är 
tillräckligt god. Intervjupersonerna gavs god tid att tänka igenom och resonera kring sina 
svar och frågemanualen gav utrymmen för intervjuledaren att i viss mån styra samtalet 
eller ställa kompletterande frågor. 

Hög reliabilitet uppnås genom noggrann provkodning av kodscheman och utförliga 
diskussioner kring utformningen av, och innehållet i, frågemanulen. Det är till exempel 
viktigt att det inte råder någon tveksamhet kring vilken kategori citaten hamnar i under 
kodningen, och att variablerna täcker in alla tänkbara utfall. Under empiriinsamlandets 
gång har studiens författare dessutom hela tiden tagit upp och diskuterat problem eller 
tveksamheter så fort sådana uppstått. När det gäller den kvantitativa delen av 
undersökningen har vi, i de fall det varit nödvändigt, även gått tillbaka och i efterhand 
kontrollerat och justerat tidigare registrerade data när vi misstänkt att vi tolkat någon 
fråga olika. På liknande sätt har vi lyssnat igenom intervjusvaren från den kvalitativa 
delen av undersökningen när det funnits tveksamheter kring vad intervjupersonerna 
egentligen sagt. På så sätt har vi garanterat dels att vi som utfört studien tolkat materialet 
på samma sätt, och dels att de valda variablerna och frågorna har tillräcklig precision. 
Därigenom undviks systematiska fel och studien uppnår god reliabilitet.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan presenteras och analyseras den erhållna empirin från undersökningen utifrån tre 
teman baserade på de inledande frågeställningarna.  

Första delen är en genomgång av den kvantitativa undersökningen av citatens 
ursprung. Detta görs med hjälp av diagram som analyseras i en efterföljande textdel, 
kompletterad med relevanta exempel från de kvalitativa intervjuerna för att belysa 
tendenser och fenomen samt ge en bild av vad intervjupersonerna tror och tänker kring 
dessa frågor.  

I andra delen behandlas citatens innehåll på motsvarande sätt, med hjälp av diagram, 
förklarande text och intervjucitat.  

Den tredje och sista delen bygger uteslutande på material från intervjuerna och de 
synpunkter som där framkom kring recensenternas syn på användandet av 
recensionsmaterial som säljargument på pocketböcker. 

5.1. Citatens ursprung 

Diagram 5.1 Citatens avsändare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammet beskriver hur stor andel (procent) av de 164 citaten som kommer från enskilda personer 
(11 st), medieföretag (130 st) eller både person och medieföretag (23 st). “Emil Kvarnlöf, Länstidningen” är 
ett exempel på en avsändare som är både person och medieföretag. Citaten är hämtade från de 50 bäst 
säljande pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. 



Pockar på din uppmärksamhet – en studie av recensionscitat på pocketböckers omslag 
_____________________________________________________________________ 

 

 18 
 

Diagram 5.2 Vanligaste avsändare – medieföretag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammet visar de fem företag som oftast står som avsändare till citaten samt hur många gånger de 
förekommer i undersökningsmaterialet (164 citat). Färgerna i staplarna anger hur många gånger företagen 
står som ensam avsändare (blå stapel) samt hur många gånger företagen står som avsändare tillsammans 
med en person (röd stapel). Totalt registrerades 77 olika medieföretag och 24 olika personer som 
avsändare. Citaten är hämtade från de 50 bäst säljande pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 
november 2013. För samtliga avsändare se bilaga 2. 
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Diagram 5.3 Vanligaste avsändare – personer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammet visar de fyra personer som oftast står som avsändare till citaten samt hur många gånger de 
förekommer i undersökningsmaterialet (164 citat). Färgerna i staplarna anger hur många gånger personerna 
står som ensam avsändare (blå stapel) samt hur många gånger personerna står som avsändare tillsammans 
med ett medieföretag (röd stapel). Totalt registrerades 77 olika medieföretag och 24 olika personer som 
avsändare. Citaten är hämtade från de 50 bäst säljande pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 
november 2013. För samtliga avsändare se bilaga 2. 
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  Diagram 5.4 Spridning avsändare – personer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pajen visar hur de 34 citat som hade person eller person och medieföretag som avsändare är fördelade på de 
olika personliga avsändarna. Totalt förekommer 24 olika personer som avsändare och av dessa är det 4 
stycken som förekommer med fyra citat eller mer. Citaten är hämtade från de 50 bäst säljande 
pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. För samtliga avsändare se bilaga 2. 

 

Diagram 5.5 Könsfördelning personliga avsändare 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Pajen visar hur stor andel av citaten med personliga avsändare som kommer från kvinnliga, respektive 
manliga recensenter. I uträkningen ingår alla citat där en person står som ensam avsändare samt alla citat 
där en person står som avsändare tillsammans med ett företag (totalt 34 citat). Citaten är hämtade från de 
50 bäst säljande pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. För samtliga avsändare 
se bilaga 2. 
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Som framgår av diagram 5.1 är det medieföretag som står som avsändare till den största 
delen av citaten, antingen ensamma eller tillsammans med en person. Endast sju (7) 
procent av citaten hade enbart en person som avsändare. Diagram 5.2 visar att det är de 
rikstäckande morgon- och kvällstidningarna som förekommer i flest citat. Detta stämmer 
överens med de resultat Gea-Valor och Inigo Ros (2009) visat i sin undersökning av 
Penguinböcker. Med utgångspunkt i de teorier om fält och symboliskt kapital som 
undersökningen utgår från drar vi slutsatsen att de stora, rikskända och etablerade 
dagstidningarna är de medieföretag som förlagen anser har störst värde när det gäller att 
ge den endorsement som förlagen eftersträvar (Kathpalia, 1997:422). Detta stöds även av 
Collins (2009) teorier om att medier som upplevs ge en trovärdig bild av omvärlden 
under lång tid också är de som åtnjuter störst förtroende hos allmänheten.  

Ur ett förtroendeperspektiv är det samtidigt anmärkningsvärt att Aftonbladet och 
Expressen, de två stora kvällstidningarna, tar sig in på topp fem av de medieföretag som 
står bakom flest citat. Detta eftersom kvällspressen ofta ses som mindre pålitlig än 
exempelvis de stora morgontidningarna eller public service-företagen (www.welcom.se, 
2013; Westlund, 2006). Att kvällstidningarna ändå nämns så ofta som de gör stämmer 
dock överens med vad Dahlqvist och Linde (2005) säger om starka varumärkens 
genomslagskraft. Det är helt enkelt välkända medieföretag som förekommer oftast. 

Bland de intervjuade var det ingen som var förvånad över de stora medieföretagens 
dominans – snarare sågs det som ganska självklart – och förklaringarna var likartade: 
 
Det känns mer vederhäftigt om det är någon från Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen eller 
Dagens Nyheter som har tyckt något positivt än om det kommer från Östgöta-Correspondenten som 
visserligen är bra men inte lika självklar. (…) Det är större chans att folk känner till de stora 
tidningarna. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
Det blir som någon sorts kvalitetsstämpel, kan man väl säga. Om det är en avsändare som är känd för 
många (…) Man vet att det finns kulturredaktioner och så på de här tidningarna. (Henrik Elstad, 
Litteraturmagazinet.se). 
 
Det beror ju på att dom har högsta upplagorna och mest genomslagskraft. (Ingalill Mosander, SVT, 
Aftonbladet). 
 
Sen kan det ju också vara att kritikerna som är verksamma i de tidningarna är inte sällan namn som 
folk känner igen. Det funkar väl bättre som reklam helt enkelt, när det blir en auktoritet i det på ett 
sätt. (Fredrik Borneskans, frilansskribent). 
 
Exemplen från intervjuerna pekar här åt samma håll som teorier och tidigare forskning. 
Det är de stora välkända medieföretagen, som upplevs som trovärdiga inom 
kulturjournalistiken, som får sina recensioner på pocketböckerna. Ingen av 
intervjupersonerna hade reflekterat särskilt mycket över fenomenet, utan såg det snarare 
som en självklarhet. När de ombads att försöka sätta fingret på vad som kunde vara 
förklaringen landade svaren i att det handlar om att företaget måste vara känt och att 
detta i sin tur innebär att företagets namn blir en form av kvalitetsstämpel. Fredrik 
Borneskans är även inne på att de enskilda recensenterna på de stora medieföretagen är 
kända för allmänheten på ett annat sätt än vad deras kollegor på mindre tidningar är. 

Även om kända medieföretag förekommer flest gånger kan det konstateras att det 
totalt sett finns stor spridning på varifrån citaten kommer. Sammanlagt registrerades 77 
olika medieföretagföretag som avsändare (diagram 5.2, bilaga 2) och de som förekom 
oftast stod för relativt små andelar av den totala mängden citat (Dagens Nyheter och 
Aftonbladet, de två vanligast förekommande avsändarna, står för nio (9) procent 
vardera). 

http://www.welcom.se/


Pockar på din uppmärksamhet – en studie av recensionscitat på pocketböckers omslag 
_____________________________________________________________________ 

 

 22 
 

Totalt 21 procent av citaten hade en enskild person som avsändare, antingen för sig själv 
eller tillsammans med ett medieföretag (diagram 5.1).  

24 olika personer registrerades som avsändare av dessa. Eftersom majoriteten endast 
förekom enstaka gånger (diagram 5.4) går det inte att dra några omfattande slutsatser 
kring vilka personer som förekommer oftast annat än när det gäller de fyra mest 
frekventa (diagram 5.3). En förklaring till att så få citat har enskilda personer som 
avsändare skulle kunna vara det faktum att enskilda journalister har lägre förtroende hos 
allmänheten än vad medieföretagen har (www.welcome.se, 2013). 

Cronin och La Barre konstaterar i sin undersökning att kändisskap är en faktor som 
spelar in när blurbmaterial väljs ut (2005). Ingalill Mosander är den som förekommer 
klart flest gånger och hon är dessutom verksam inom två stora medier – Aftonbladet och 
SVT.  Därigenom är hon antagligen känd för stora delar av publiken och blir därmed ett 
intressant namn att ha på omslaget till en bok. Hennes egen förklaring till varför hon får 
sina citat tryckta på pocketböcker innehåller två delar. Det ena handlar om att hon 
regelbundet medverkar i tv: 

 
(…) det finns ingenting som går att jämföra med tv:s genomslagskraft. Det är något helt annorlunda [än 
kvällstidningar]. Jag var nästan chockerad i början hur oerhört stor genomslagskraft tv har. Särskilt ett 
sådant här program - Go´kväll - där jag sitter i en panel (…) (Ingalill Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 

Den andra delen av förklaringen handlar om formatet på hennes recensioner och det sätt 
hon därmed måste skriva på. Eftersom hon, både i tv och i tidning har litet utrymme 
måste hon formulera sig kärnfullt. Dessutom har hennes texter oftast formen av tips, 
snarare än recensioner: 
 
Du vet, du letar efter en mening där det står exakt vad man tycker om boken. Om du läser en recension 
på 700 tecken så kan det vara en analys av hela texten men det är svårt att hitta någon slagkraftig 
mening i den kanske. Det vet jag folk som säger, på förlagen, att det är väldigt mycket svårare att hitta 
en kort mening där man sammanfattar vad man tycker om en bok. (…) då är det långa analyser och 
sådant där. Det får dom inte plats med. Och eftersom jag skriver så kort, så är det enklare för dom att 
hitta vad jag tycker. (Ingalill Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 
Lotta Olsson på Dagens Nyheter instämmer i den analysen: 
 
Det betyder enormt mycket vad till exempel Ingalill Mosander säger. För att hon dels är på Aftonbladet 
men dels på TV. Hon har också ett sätt att tipsa om böcker som inte är traditionellt kritikerorienterat. 
Grunden är att hon inte ska skriver regelrätt kritik utan istället tipsar om de böcker hon tycker är bra. 
Det är lite samma sak med mig och mina boktips. Helst ska de nå ut till folk som vanligtvis inte läser 
recensioner. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
Även om denna undersöknings resultat i det här fallet inte räcker för att dra generella 
slutsatser i frågan pekar resultaten på att även enskilda personer, på samma sätt som 
företagen ovan, kan ha det symboliska kapital och den konsekreationsmakt (Bourdieu, 
1993) som gör att de blir eftertraktade som citatavsändare. Samtidigt tyder resultaten 
dock även på att de individer och de verk som upplevs vara högst värderade inom det 
kulturella fältet – där bokrecensioner skrivs – inte nödvändigtvis har samma höga värde 
på den kommersiella pocketbokmarknaden. Lotta Olsson konstaterar till exempel att de 
böcker hon oftast skriver om inte har hög status: 
 
Jag skriver om allt det där som alla andra tycker är lite för dåligt. Det finns naturligtvis en rangordning 
inom kritikerkåren och de genrer jag skriver om är de som generellt har betecknats som “skräpkultur”. 
(Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 

http://www.welcome.se/
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Att det skulle finnas vissa recensenter, och då främst manliga, som står högre i rang 
instämmer även Ingalill Mosander i: 
 
Sen är det väl det att dom manliga höjs upp i kanske Svenskan och DN. (Ingalill Mosander, SVT, 
Aftonbladet). 
 
Ingalill Mosander antyder att det inom det fält där recensioner skrivs är män som 
värderas högst. Denna undersökning visar dock inte hur de hierarkier inom 
bokrecenserandet, som citatet ger uttryck för, i verkligheten ser ut. I det material denna 
undersökning bygger på märks det dock inte att det skulle finnas några manliga 
recensenter på de stora tidningarna, som förekommer oftare än andra med citat på 
pocketböckers omslag. Det är tvärtom så att Lotta Olsson är den enda person som 
nämns tillsammans med Dagens Nyheter. 

Diagram 5.5 visar också att kvinnor ligger bakom en tydlig majoritet av de citat som 
har en person som avsändare. Nästan två tredjedelar av de 34 citaten är skrivna av en 
kvinna. Det verkar alltså snarare som att förlagen föredrar kvinnliga avsändare framför 
manliga. I intervjusvaren förklarades dominansen genomgående med att kvinnor utgör 
den stora gruppen av bokköpare samt att det finns fler kvinnliga recensenter, än manliga, 
i Sverige. Synen på vad som är den viktigaste faktorn varierar dock något.  
 

Det är för att det är kvinnor som köper mest böcker, jag börjar bli orolig. Inte bara pojkar slutar läsa 
utan även männen slutar, männen slutar även att skriva om litteratur. Vi har påfallande många 
kvinnliga recensenter just nu på DN och väldigt få män. Det är illavarslande. Jag tycker alltid det är 
tråkigt om en grupp tar överhanden. Sen vet jag att bokbranschen bara utgår ifrån vad som lönar sig. 
(Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
Lotta Olsson betonar att det främst beror på den kvinnliga numerära dominansen inom 
kritikervärlden. Men av hennes resonemang kan man ana att även identifikationen skulle 
vara en viktig faktor när citaten väljs ut; ett citat från en kvinnlig recensent antas fungera 
bättre som försäljningsargument då en stor del av målgruppen består av kvinnor. Detta 
passar in i Dahlqvists och Lindes (2005) förklaringar av hur marknadsföringsstrategier 
fungerar. Även Henrik Elstad och Ingalill Mosandet snuddar vid samma resonemang i 
sina svar. Fredrik Borneskans går längre och anger identifikationen som den 
huvudsakliga förklaringen:  

 
Dels kan det vara att kvinnor är den stora bokköpargruppen och att det på något vis fungerar bra att se 
att en annan kvinna rekommenderar en bok. Sen vet jag inte hur det ser ut i kåren, om det är ett 
kvinnodominerat yrke, men det skulle kunna vara det. Huvudsakligen är det nog att kvinnor kanske 
hellre vill ha en bok rekommenderad av en annan kvinna och inte en man. (Fredrik Borneskans, 
frilansskribent). 
 
Eftersom denna studie inte är av longitudinell art går det inte att dra några slutsatser 
kring huruvida det över tid blivit mer eller mindre vanligt med citat från kvinnliga 
recensenter på svenskutgivna pocketböcker. De förklaringar intervjupersonerna ger 
stämmer dock in på det Gea-Valor och Inigo Ros (2009) säger om att blurbs anpassas till 
den tänkta målgruppen för boken. 
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5.2. Citatens utseende och innehåll 

Diagram 5.6 Antal citat per bokomslag 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar i vilken omfattning citat förekommer på bokomslagen. Undersökningsmaterialet 
utgjordes av de 50 bäst säljande pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. Dessa 
innehöll totalt 164 citat. För lista över samtliga undersökta böcker, se bilaga 1.  

Diagram 5.7 Citatens innehåll med syfte på den aktuella boken 

 

 

 
 

 

 

 

Diagrammet visar hur stor andel av undersökningens totalt 164 citat som är värderande, beskrivande eller 
en blandning av dessa med avseende på den bok de hämtats från. För definitioner av de tre kategorierna, se 
kapitel 4. Om procenttalen i staplarna slås ihop blir summan över hundra procent. Det beror på att de citat 
som innehåller både värdering och beskrivning platsar i alla tre kategorier. Undersökningsmaterialet 
utgjordes av de 50 bäst säljande pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. Dessa 
innehöll totalt 164 citat. För lista över samtliga undersökta böcker, se bilaga 1. 
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Diagram 5.8 Citatens innehåll med syfte på författaren eller tidigare 
verk 

 
 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar hur stor andel av citaten som är värderande, beskrivande eller en blandning av dessa 
med avseende på bokens författare eller tidigare verk av författaren. För definitioner av de tre kategorierna, 
se kapitel 4. Om procenttalen i staplarna slås ihop blir summan inte hundra procent. Det beror på att vissa 
citat inte innehöll någon form av värdering eller beskrivning av författaren eller dennes tidigare verk, och 
därför inte platsar i någon av dessa kategorier. Undersökningsmaterialet utgjordes av de 50 bäst säljande 
pocketböckerna på Akademibokhandeln den 20 november 2013. Dessa innehöll totalt 164 citat. För lista 
över samtliga undersökta böcker, se bilaga 1. 

Det totala antalet citat på de 50 undersökta böckerna uppgick till 164 stycken. Detta ger 
ett medelvärde på 3,28 och ett medianvärde på 3 citat per bok. Som framgår av diagram 
5.6 uppgick det maximala antalet citat på ett och samma bokomslag till sex (6) stycken. 
Den enda bok som hade så många citat var Flykten från läger 14: Den dramatiska rymningen 
från ett nordkoreanskt fångläger. Jag är Zlatan Ibrahimovic: Min historia var, å andra sidan, den 
enda boken i undersökningsmaterialet som inte hade ett enda citat på omslaget. Det mest 
förekommande antalet citat per bokomslag var tre (3), vilket fanns på 19 bokomslag. 
Näst efter det hade 13 bokomslag fyra (4) citat vardera medan nio (9) bokomslag hade 
två (2) citat.  

Att citat från bokrecensioner är mycket vanligt förekommande på de böcker som 
ingår i denna undersöknings urval ger stöd åt det som sagts i teorikapitlet: citat från 
bokrecensioner utgör en viktig del av baksidestexter, blurbs, på pocketböcker.  

Bland de intervjuade bokrecensenterna fanns det olika inställningar till fenomenet. 
Ingalill Mosander såg inga problem i att hennes egna texter även används på det sätt som 
undersökningen beskriver: 

 
Det tycker jag bara är bra för jag står för dom här böckerna som jag rekommenderar. (Ingalill 
Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 

Mosander har alltså inte några invändningar mot hur användandet ser ut. Tvärtom ser 
hon det som något positivt om det kan bidra till att folk läser de böcker hon 
rekommenderar. Som nämnts ovan har en stor del av Mosanders texter formen av tips 
och rekommendationer. Resonemanget bygger på att hon enbart skriver om böcker på 
ett positivt sätt. Hon skriver alltså till stor del om sådant som hon själv tycker om och 
därmed har hon inga problem med att citat från hennes texter används som säljargument 
för dessa böcker. Detta kan jämföras med vad Forser (2002) säger om att recenserandet 



Pockar på din uppmärksamhet – en studie av recensionscitat på pocketböckers omslag 
_____________________________________________________________________ 

 

 26 
 

är en del av de kommersiella krafterna och har som främsta uppgift att rekommendera 
eller avråda från läsning. Mosanders texter blir en resurs för förlagen att hämta argument, 
som är både säljande och trovärdiga, ur. Ett resonemang som går nästintill tvärt emot 
Mosanders finns hos Lotta Olsson: 

 
I vissa fall är det jätteroligt, när boken är bra och de väljer ett citat som är representativt men i nio fall 
av tio blir man generad och tänker: “jag hade inte tänkt mig skriva reklamtext”. (Lotta Olsson, 
Dagens Nyheter). 
 
Även om hon, i likhet med Mosander, säger att citeringen kan vara till hjälp för att lyfta 
fram en bok hon hyllat menar Olsson att det finns en skillnad mellan olika texter. Dels 
de som skrivs för det kulturella eller journalistiska fält som Dagens Nyheters kultursidor 
är en del av, och de som skrivs med kommersiellt syfte. Även Fredrik Borneskans är inne 
på att det är skillnad mellan recensionstexter och texter som skrivs i syfte att sälja 
produkter:  
 
(…) egentligen är ju recensionen inte någonting som är i kommersiellt syfte. Det är inte meningen att 
vinstdrivande företag ska använda det som någon form av reklam för sina produkter. (Fredrik 
Borneskans, frilansskribent). 
 
Sammantaget tyder resultaten från intervjuundersökningen på att det bland de 
intervjuade recensenterna finns en viss divergens i synen på att recensionsmaterial 
används som säljargument på pocketböcker. Samtidigt framgick det under intervjuerna 
att ingen av recensenterna hade funderat kring att användandet är så pass omfattande 
som undersökningen visar. Något som bland annat Henrik Elstad sätter ord på: 
 
(…) och det är väl kanske något jag först nu när jag började skriva för Litteraturmagazinet fick upp 
ögonen för att det kan bli så. Så det hade jag inte riktigt tänkt på tidigare (…) (Henrik Elstad, 
Litteraturmagazinet). 

 
Diagram 5.7 och 5.8 visar att värderande innehåll är det som dominerar bland de 
undersöka citaten. Av de 164 citaten är det 87 procent (142 st) som innehåller någon 
form av värdering av boken de återfanns på, medan knappt hälften (81 st) innehåller 
beskrivning av boken. 45 procent (73 st) av citaten innehöll både beskrivning och 
värdering av den aktuella boken. Även i de fall citaten syftar på bokens författare eller 
tidigare verk av denne är 44 procent (72 st) värderande medan 20 procent (33 st) är 
beskrivande och 16 procent (27 st) är både beskrivande och värderande. 

Detta stämmer överens med vad Gea-Valor och Inigo Ros samt Kathpalia säger om 
den roll citat från recensioner spelar när de utgör en del av en boks blurb – nämligen att 
bidra med endorsement eller bifall från vad som upplevs vara ett utomstående och mer 
objektivt perspektiv. Kopplat till vad Jaakkola och teorierna om fält säger, skulle det då 
innebära att det är de värderingar för vad som ska betraktas som ”god litteratur” som 
även hamnar på pocketböckernas omslag. Bland de intervjuade recensenterna var det 
ingen som var särskilt förvånad över att det är just värderande delar av recensionerna 
som väljs ut till citat på bokomslagen: 

 
Det är det man vill ha. Om jag drev ett bokförlag skulle jag använda recensenten som säger: “det där 
var bra”. Det är värderingar man är ute efter, inte beskrivningar av boken stilistik. Jag vill berätta 
tillräckligt mycket om vad boken handlar om för att de ska kunna göra ett eget urval på ett bra sätt. 
Då måste jag beskriva hur boken är skriven och vad som är exceptionellt med den. (Lotta Olsson, 
Dagens Nyheter). 
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Det är det som gör reklam för boken. Det är utmärkt reklam för boken helt enkelt. (Fredrik 
Borneskans, frilansskribent). 
 

Det är väl också ganska naturligt egentligen med tanke på att beskrivning finns ju kanske ofta i 
baksidestexter. (…) Det upprepas ju kanske inte i citaten utan där vill man ha en värdering från någon 
som har läst och tyckt någonting så att säga. Och det är väl så att i en recension så försöker man kanske 
lyfta fram värderingen också, mer än bara att det ska vara en beskrivning av innehållet. (Henrik 
Elstad, Litteraturmagazinet). 
 

Men det är ju värderingarna dom vill åt. Positiva värderingar. Handlingen, det finns ju redan på 
baksidan av trycket så det finns ju ingen anledning att citera. Så det är ju helt naturligt. (Ingalill 
Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 

Det tycks, bland recensenterna, således vara naturligt att det är just värderingar som är 
mest användbara när recensioner citeras. De verkar vara införstådda med det som 
tidigare forskning visat om vilken roll citaten spelar i blurben, något som blir extra tydligt 
av att flera av de intervjuade nämner att beskrivningen av boken finns i andra delar av 
baksidestexten. Ingen av de intervjuade ger heller uttryck för att det skulle vara något 
problematiskt med detta. Snarare tycker de att det överensstämmer med recensionens 
roll. Såväl Lotta Olsson som Henrik Elstad påpekar att det är värderingen som utgör den 
väsentliga delen av en bokrecension. Lotta Olsson betonar även tydligheten, det ska inte 
råda några tvivel om vad hon som recensent tycker om boken.  
 
Jag är noga med att det ska vara en tydlig värdering. Läsaren ska kunna säga direkt efter om jag tycket 
den var bra eller dålig. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
Det är en inställning som passar in på Forsers resonemang om recensentens uppgift att 
ge råd om vad som bör läsas och inte. För den som, i likhet med Pool (2007), hävdar att 
läsarna huvudsakligen söker vägledning och hjälp att hitta fram i kulturens värld framstår 
en sådan ambition som naturlig. En recension skriven på det sättet blir då även lämplig 
att leta material till välfungerande citat i, när förlagen ska sätta samman blurbs.  

Rena uppmaningar till läsaren att ta del av den aktuella boken visade sig dock vara 
ovanliga i det urval som ingår i denna undersökning. Endast fyra (4) citat innehöll en 
uppmaning enligt de definitioner som beskrivits i kapitel 4. Trots att det bland de 
intervjuade recensenterna finns en vilja till att få publiken intresserad av att läsa mer och 
åtminstone Ingalill Mosander, men även i viss utsträckning Lotta Olsson, ägnar sig åt att 
skriva recensioner i form av tips och rekommendationer, verkar alltså explicita 
uppmaningar inte vara något som återfinns på bokomslagen. Med de metoder som 
använts i denna undersökning går det dock inte att säga något om de bakomliggande 
orsakerna till att det ser ut så.  

Diagram 5.8 visar att andelen citat som innehåller beskrivningar eller värderingar som 
syftar på den aktuella bokens författare eller tidigare verk av denne, utgör en betydande 
del av det material som undersökts i denna studie. Ett fenomen som upplevs lite 
problematiskt av intervjupersonerna: 

 
Ja, det står ju så i olika böcker “så här skrev pressen om den förra boken” och så är det citat från olika. 
Nä men det är väl okej. (…) Det är ju vad jag har skrivit om den förra boken, det står klart och 
tydligt. Och det är ju ingen garanti för att nästa bok är bra. (Ingalill Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 
För några år sedan skrev jag om en bok från en känd deckarförfattare som var väldigt bra. Då skrev 
jag något väldigt positivt om det som sedan hamnade på omslaget till en annan bok av samma författare 
som var jättedålig. Det är ju tråkigt. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
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Ofta när det handlar om långa deckarserier kan de ta citat från någon långt tidigare recension som inte 
alls har med saken att göra. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
Utgångspunkten i dessa resonemang är att en positiv recension av en bok inte 
nödvändigtvis innebär att nästa bok av författaren eller författarskapet i övrigt är läsvärt. 
Ingalill Mosander menar att det inte är några problem med förfarandet så länge det 
tydligt framgår att citatet handlar om en annan bok än den aktuella. Som framgår av 
citaten ovan upplever dock Lotta Olsson att så inte alltid är fallet. Detta kan ställas mot 
vad Cronin och La Barre (2005) säger om att det måste finnas en viss tillit hos publiken 
att recensenterna gör riktiga bedömningar. När citaten på en bok hämtas från recensioner 
av en annan bok innebär det att denna tillit måste flyttas från recensenten till författaren. 
Den potentielle läsaren måste lita på att författaren fortsätter att skriva på samma nivå 
som tidigare, eftersom recensentens värdering inte säger något om just denna bok. I detta 
fall har alltså recensenten i praktiken förlorat sin roll som guide och ledsagare åt läsaren 
men utnyttjas ändå för att ge den bekräftelse eller endorsement som behövs i blurben. 
Att på detta sätt använda recensionsmaterial går även emot vad Jaakkola och Pool säger 
om kulturjournalistikens och recenserandets ambitioner när det gäller sådant som 
immediacy och att behandla aktuella fenomen och ämnen.  

Det man ser här är en spänning mellan det kulturjournalistiska fältet där recensioner 
skrivs och det kommersiella fält där citaten används som försäljningsargument för 
böcker. Samtidigt finns det bland de intervjuade en viss acceptans för att det är så 
systemet fungerar: 
 
Ofta brukar det ju vara kanske till nästa bok i en serie (…), när dom hänger ihop eller så. Och det är 
väl naturligt på något vis att man gör så. (Henrik Elstad, Litteraturmagazinet). 

5.3. Recensenternas syn på fenomenet 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de, i stort sett, aldrig blir kontaktade av 
förlagen när deras citat väljs ut till ett bokomslag. Det här ses dock som en självklarhet 
och en konsekvens av den citaträtt som förlagen har möjlighet att utnyttja. Lotta Olsson 
förklarar: 
   
Dom frågar aldrig. (…) Jo, Camilla Läckberg frågade faktiskt! (…) Hennes agent ringde och sa att 
“vi måste få använda det här i reklamen”. Men det är ingenting jag störs av. De har citaträtt, och det 
har vi också. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 

Ingalill Mosander resonerar på ett likartat sätt: 
 
Det har väl hänt några nybörjare att dom har ringt och frågat för att dom vet inte hur dom ska göra. 
Men det får dom ju göra. Dom får citera. (…) Jag kan inte se att det är något som förbjuder 
bokförlagen att publicera korrekta citat direkt ur recensioner. Det kan jag inte tänka mig att man inte 
får. (Ingalill Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 
Fredrik Borneskans antyder att förlagens tillvägagångssätt inte är helt oproblematiska: 
 
Jag blir aldrig kontaktad. Jag vet inte hur man ska se på det där. På ett sätt borde man få veta det. 
(Fredrik Borneskans, frilansskribent). 
 
Hans resonemang grundar sig i en upplevelse att förlagen har en tendens att ibland välja 
ut citat som inte speglar recensionen som helhet. 
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Det är ju också så att de lyfter ut en eller två meningar ur någonting man har skrivit från en recension 
som är mycket mer nyanserad. Så [då] kan det bli att du ger en lite skev bild av vad jag som kritiker 
egentligen tyckte om boken eftersom du ska marknadsföra en produkt, i det här fallet en bok. Där du 
plockar ut en mening som egentligen inte är representativ för recensionen. Det finns någonting 
problematiskt i det faktiskt. (Fredrik Borneskans, frilansskribent). 
 

Medan Fredrik Borneskans ser det som förlagens skyldighet att citera korrekt, ser Lotta 
Olsson det på ett annat sätt. Hon utgår ifrån att det är hennes skyldighet att skriva på ett 
sätt som minimerar risken för felcitering: 
 
Ibland känner jag att de tar det enda som var positivt. Kul för dem men det är lite taskigt och då skäms 
jag (…). Om jag känner att de gjort fel tänker jag att det inte är deras fel utan mitt eget, att jag har 
formulerat mig fel. Jag försöker använda mig av den kunskapen inför nästa recension. Jag lär mig av hur 
jag blir tolkad. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
Den konflikt mellan vad som skrivs i recensionen och vad som hamnar på bokomslagen 
som Fredrik Borneskans och delvis Lotta Olsson beskriver är, på samma sätt som visats i 
föregående avsnitt, ett exempel på hur ambitionerna inom det kulturjournalistiska fältet 
krockar med de kommersiella krafterna. Samtidigt som texter från det kulturella fältet 
tjänar ett viktigt syfte i blurbs genom att ge endorsement påverkas de även av de 
förutsättningar som råder inom den kommersiella världen. 

Enligt de intervjuade är rena felciteringar dock inget som förekommer i någon större 
utsträckning. Snarare handlar det då om att citat väljs ut som inte upplevs ge en 
rättvisande bild av andemeningen i recensionen som helhet. Att det blir så förklaras med 
att blurbarna påverkats av den marketization of discourse som Gea-Valor och Inigo Ros 
(2009) talar om, och citatets funktion som komponent i blurben. När förlagen letar efter 
texter att använda som citat på bokomslagen är det alltså bara vissa typer av uttalanden 
som kan komma ifråga; de måste uppfylla vissa krav för att fungera som det är tänkt.  

Bland de intervjuade recensenterna finns en medvetenhet om att det är så det 
fungerar. Fredrik Borneskans visar förståelse för att förlagen väljer som de gör när de 
plockar citat ur recensionerna: 

 
(…) jag kan tro att det förekommer och man kan förstå att det ligger i förlagens intresse att inte trycka 
något som är negativt (…). Det ligger i sakens natur. (Fredrik Borneskans, frilansskribent). 

 
Lotta Olssons citat blir återigen talande för uppfattningen, som nämndes i föregående 
avsnitt, att det finns en skillnad mellan texterna som skrivs inom det fält där 
bokrecenserandet äger rum och de som skrivs inom det kommersiella området: 

 
(…) jag hade inte tänkt mig att skriva reklamtext. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 

 
Som nämnts ovan försöker Lotta Olsson anpassa sitt skrivande så att hon inte ska kunna 
citeras på ett missvisande sätt men hon går inte så långt som till att försöka skriva på ett 
sådant sätt att det blir omöjligt för förlagen att citera hennes texter. Däremot vet hon att 
sådant förekommer: 
 
Men jag hade en kollega som gjorde det. Han skrev avsiktligt på att sätt som inte gick att använda av 
förlagen. (…) Jag struntar faktiskt i om et används eller inte. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
 
På det hela taget upplever de intervjuade dock inte citat tagna ur sitt sammanhang som 
något särskilt vanligt problem. 

En central förutsättning för att citaten överhuvudtaget ska kunna användas i den 
funktion som beskrivits ovan är att recensionen i sig upplevs som trovärdig av publiken. 
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Om inte detta är fallet skulle citaten inte få den bekräftande och erkännande funktion 
som Kathpalia säger att de har.  

Mängden läsare som hör av sig med synpunkter till recensenten ger en bild av hur väl 
publiken upplever att recensionerna stämmer överens med dess egna uppfattningar. De 
recensenter som intervjuats i denna undersökning uppger att de får både positiv och 
negativ respons från läsarna på sina recensioner. Enligt Fredrik Borneskans är det 
vanligast med negativa reaktioner: 

 
Vanligast är någon som ej instämmer i omdömet. När det gäller fackböcker handlar det inte sällan om 
någon som har en annan politisk ståndpunkt än den jag drivit i recensionen. (Fredrik Borneskans, 
frilansskribent). 
 
Att han lyfter upp politik som en fråga där det ofta finns meningsskiljaktigheter tjänar 
här även som ett exempel på vad som nämnts av till exempel Jaakkola att 
kulturjournalistiken inte kan stå helt oberoende och fri från de värderingar som råder i 
den kontext den existerar. Henrik Elstad ser läsarrespons som något positivt eftersom 
det leder till en diskussion om hur litteraturen ska värderas. 
 
Det kan ju vara att det är kommentarer på sidan och sådär. Men så länge det hålls med en bra ton så 
är det ju inga problem utan att man kan diskutera det. Tvärtom så är det ju kanske då det blir 
intressant också. När man faktiskt bryter lite olika åsikter om det. (Henrik Elstad, 
Litteraturmagazinet.se) 
 
Resonemanget kan knytas till den pedagogicality som Jaakkola (2012) beskriver är en av 
kulturjournalistikens uppgifter, nämligen att lära allmänheten uppskatta och känna igen 
god konst. Litteraturmagazinet.se, där Henrik Elstad är verksam, ger särskilt goda 
möjligheter till en form av interaktion som kan vara ett sätt att förenkla det pedagogiska 
uppdraget.  

Ingalill Mosanders svar antyder dock att det inte finns någon entydig syn på vad det 
pedagogiska uppdraget innebär. Enligt henne kan det vara just skillnader i konstnärlig 
nivå som utgör en av anledningarna till att läsare hör av sig med negativa synpunkter: 
 
Jag tar ju upp böcker som är väldigt kvalificerade också (Ingalill Mosander, SVT, Aftonbladet).  
 
Enligt Ingalill Mosander blir det då en motsättning mellan vad läsaren förväntar sig och 
vad boken i själva verket är. Men hon tycks samtidigt se små möjligheter att överbrygga 
den klyftan: 
 
(…) hon undrade verkligen om det var den här boken som jag hade talat om i tv och som jag tyckte var 
så enastående (…) jag tror det var för avancerad läsning för henne. Men jag kan inte göra någonting 
annat än att prata om de här böckerna jag själv tyckte var bra. (Ingalill Mosander, SVT, 
Aftonbladet). 
 
Lotta Olsson ser läsarreaktioner som något positivt, oavsett om de är negativa eller 
positiva: 

 
 Jag får mail av folk hela tiden och då blir jag jättebekymrad och tänker att jag inte har fattat någonting 
men sen får jag mail från personer som tycker precis som jag och då blir jag glad. Det är roligt att folk är 
så engagerade. Ibland har det hänt att jag omvärderat en bok eftersom någon har varit så bra på att 
argumentera. Ibland är de jättearga och tycker jag är dum i huvudet och att jag inte ska få skriva för 
Dagens Nyheter. De är personligt upprörda eftersom de säger att jag har lurat dem att köpa en bok som 
inte är bra. (Lotta Olsson, Dagens Nyheter). 
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För Lotta Olsson är den diskussion som kan uppstå således även ett sätt att ompröva de 
egna värderingarna och slutsatserna. En sådan hållning skulle kunna sägas gå emot de 
teorier som anförts om att det gäller att positionera sig på fältet och försvara sina åsikter 
där. Därigenom uppstår en paradox: med utgångspunkt i teori och tidigare forskning kan 
man dra slutsatsen att citat från Lotta Olssons recensioner används på böckerna 
eftersom hon upplevs ha åsikter som väger tungt – samtidigt som hon själv säger sig vara 
beredd att omvärdera dessa åsikter. Å andra sidan kan det ses som ett utslag av de 
faktorer som tidigare angetts bygga och upprätthålla förtroende för medieföretag, 
nämligen att medieföretag, eller dess företrädare, upplevs som ärliga när de kan ställas till 
svars. Westlund (2006) säger även att det oftast är den enskilde journalistens, snarare än 
medieföretagets, trovärdighet som skadas när journalisten begår misstag. Ett exempel på 
detta ges i Lotta Olssons citat här ovanför; läsare hör av sig och menar att hon som 
recensent inte är bra nog att arbeta för Dagens Nyheter. Även Fredrik Borneskans 
instämmer i synen att det främst är journalisten som får ta emot kritiken: 
 
[Jag] har fått både positiva och negativa läsarreaktioner, uteslutande riktade mot mig och ej mot 
medieföretaget. (Fredrik Borneskans, frilansskribent). 
 
Med de metoder som använts i denna undersökning ges naturligtvis ingen bild av hur 
läsarreaktionerna ser ut totalt sett, till exempel med avseende på hur många som hör av 
sig med negativ respektive positiv kritik eller hur många som har synpunkter på 
medieföretaget respektive de enskilda recensenterna. Upplevelsen bland de här 
intervjuade är ändå att det personliga ansvaret är stort: 
 
Det finns många sätt att skada journalistiken och de flesta står vi [journalisterna] för själva. (Lotta 
Olsson, Dagens Nyheter). 

 
När det kommer till frågan om förlagens sätt att använda recensionscitat på omslagen till 
pocketböcker även det kan påverka förtroendet för journalistiken, skiljer sig 
uppfattningarna åt något bland de intervjuade. För Ingalill Mosander utgör förfarandet 
inget problem:  
 
Alltså har dom [läsarna] upptäckt att dom tycker precis som jag, att dom är bra och då fortsätter dom 
att köpa böcker som jag rekommenderar (…)Skulle det vara nåt negativt med det (…)? (Ingalill 
Mosander, SVT, Aftonbladet). 
 
Henrik Elstad har en mer tveksam attityd till fenomenet: 
 
Om det skrivs överdrivet bra och man sen läser boken och tycker att det här stämmer ju inte alls med 
hur man upplever det så är det klart att då kan det nog få en effekt (…) kan man lita på de citat som 
tas med, och även i förlängningen då dom som har stått för dom recensionerna. Så visst kan det finnas en 
liten risk i det. (Henrik Elstad, Litteraturmagazinet.se) 
 
Fredrik Borneskans, å sin sida, ser en risk att förtroendet för kritikerna skadas: 
 
Det kan påverka negativt. Det kan finnas folk som tror att vi får betalt för att medverka på den här 
boken. Sen kan vi ju ta det här exemplet med att de lyfter fram en åsikt som inte är representativ för 
recensionen. Då kan det ju bli att den som läser boken tycker ungefär som du i din recension, det vill 
säga att boken inte var så jävla bra. Då om det står en mening som är väldigt positiv på boken kan det 
få konsekvensen att du inte litar på kritikern. Det kan leda till att de tänker: “varför skrev han att det 
här var så jävla bra när det egentligen var en kass bok?”. På så vis kan det säkert påverka i någon 
mening. (Fredrik Borneskans, frilansskribent). 
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Henrik Elstads och Fredrik Borneskans resonemang kan knytas till vad Cronin och La 
Barre (2005) säger om att det måste finnas förtroende mellan recensenter och läsare för 
att systemet ska fungera. När bokförlagen väljer ut vissa delar av recensionerna till sina 
bokomslag finns det risk att detta förtroende påverkas på ett sätt som recensenten 
upplever att hen inte kan styra över. Borneskans nämner risken med att citat som inte är 
representativa för texten som helhet väljs ut till bokomslagen. Men de intervjuade visar 
också att det finns sätt att minska den risken. Som framgått ovan säger Lotta Olsson att 
hon försöker hitta sätt att skriva som ska göra det svårare att plocka citat som kan 
upplevas som missvisande. Att formen på recensionen tillmäts en viss betydelse för hur 
de intervjuade ser på fenomenet med citering visas med Ingalill Mosanders svar. Som 
nämnts i kapitel 5.2 ovan har Ingalill Mosanders recensionstexter oftast formen av tips 
eller rekommendationer. Eftersom dessa per definition är positiva i sin helhet ser hon 
heller inga problem med att delar av dem lyfts ut i citat på omslagen till de böcker de 
handlar om. Att det, som anförts tidigare, inte finns någon fastslagen definition av vad 
som utgör en recensionstext spelar alltså roll för vilken attityd recensenterna har till att 
bli citerade.  

Det är dessutom svårt för den potentielle bokläsaren att veta vilken sorts text citaten 
på bokomslagen hämtats från. I det material denna undersökning bygger på står citatens 
avsändare enbart med i form av medieföretag eller skribent. Det framgår således inte 
vilken form av text citatet hämtats från. Fredrik Borneskans ser det som en risk att 
sådant som är mer renodlad marknadsföring blandas samman med kulturjournalistik: 
 
Ett exempel är kända människor som rekommenderar en annan författare. Till exempel om Liza 
Marklund skriver “den här boken är jättebra” när det egentligen är en polare till henne som skrivit 
boken. Då kanske du börjar tro att det här också är en del av en recension. Även fast det inte är det 
utan någon form av “kompismarknadsföring”. Det kan nog också påverka trovärdigheten för 
kulturjournalistiken. (Fredrik Borneskans, frilansskribent). 

 
I exemplet han beskriver är det en person som enligt tidigare presenterade teorier kan 
sägas ha både ett starkt varumärke och en stark position inom det fält hon verkar, som 
ger endorsement åt en bok. Enligt Fredrik Borneskans kan alltså själva användandet av 
citat, när det görs på det sätt som beskrivits i tidigare forskning, i sig utgöra ett hot mot 
kulturjournalistikens trovärdighet. Åtminstone så länge det inte framgår varifrån citatet 
hämtats.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Syftet med studien var 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. För att besvara detta gjordes dels en kvantitativ undersökning av 
citaten på de 50 bäst säljande pocketböckerna hos Akademibokhandeln vid en viss 
tidpunkt under hösten 2013, och dels kvalitativa intervjuer med fyra aktiva 
bokrecensenter. Med hjälp av tre frågeställningar gavs ett resultat som kan sammanfattas 
i sex punkter:  

 
1) Citat förekom på så gott som samtliga undersökta bokomslag. Det maximala 

antalet citat på ett omslag uppgick till sex (6) stycken medan endast en bok helt saknade 
citat. I medeltal hade varje bok 3,28 citat och det vanligast förekommande antalet citat 
var tre (3) stycken per omslag.  

2) Det är relativt stor spridning på varifrån citaten hämtas men de som förekommer 
med flest antal citat är stora och välkända medieföretag som till exempel Dagens Nyheter 
och Aftonbladet. Bland de intervjuade angavs sådant som igenkänning av och 
spridningen hos de stora medieföretagen som en trolig förklaring till att dessa förekom 
oftare. 

3) Majoriteten av citaten innehöll värderande element av bok eller författare, medan 
en mindre del var beskrivningar av dessa. Bland de intervjuade förklarades detta med att 
goda omdömen från utomstående parter, såsom recensenter, är god reklam för boken. 
En annan förklaring som angavs var att beskrivningar av bokens innehåll oftast finns i 
andra texter på bokens omslag.   

4) Kvinnliga avsändare dominerar i de fall det framgår vilken enskild recensent som 
står bakom citaten. Bland de intervjuade sågs detta främst som ett resultat av att kvinnor 
dominerar bland läsarna men även inom kritikerkåren. 

5) De intervjuade recensenterna såg fenomenet med att recensionscitat används på 
bokomslag som något naturligt men inte helt oproblematiskt, eftersom det sågs som en 
risk att förtroendet för kulturjournalistiken skadas. Å andra sidan framhölls även att 
citerandet skulle kunna leda till att fler läser böcker.  

6) Bland de intervjuade fanns en upplevelse att det existerar en spänning mellan de 
ideal som finns inom det fält där kulturjournalisterna verkar och det kommersiella fält 
där böcker säljs. 
 
Resultaten från den kvantitativa undersökningen pekar i samma riktning som tidigare 
forskning. Att citat från recensioner är vanligt förekommande på bokomslag har visats av 
Basturkmen (2009), Cronin & La Barre (2005) och Gea-Valor & Inigo Ros (2009). Enligt 
Kathpalia (1997) utgör citaten en viktig del av de blurbs eller baksidestexter som ska 
övertala till läsning av en viss bok. I dessa undersökningar har det även visats att det är 
välkända och respekterade medieföretag och personer som står bakom en stor del av 
citaten på bokomslagen. Även när det gäller citatens utseende – att det är värderande 
citat snarare än beskrivningar som förekommer på bokomslagen – följer resultaten på 
vad Kathpalia (1997) säger om att citatens uppgift i huvudsak är att utgöra endorsement 
för boken i fråga. Då Kathpalia även pekar på att det finns kulturella och språkliga 
skillnader i hur blurbs ser ut och är uppbyggda bidrar denna undersökning med ny 
kunskap genom att visa på hur det ser ut i en svensk kontext och det specifika fallet 
pocketböcker. 

Den kvalitativa undersökningen tog sin utgångspunkt dels i de resultat som erhölls i 
den kvantitativa undersökningen och dels i teori inom området. De svar 
intervjupersonerna gav kan till stor del tolkas med hjälp av Jaakkolas (2012), Pools (2007) 
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och Forsers (2002) teorier om vad som utmärker kulturjournalistiken och recenserandet 
och hur dessa samverkar med de kommersiella krafterna. De går även att koppla till 
Bourdieus (1993, 1998) fältteori. Att de intervjuade ser en risk för att 
kulturjournalistikens trovärdighet skadas kan förklaras med att det finns en konflikt 
mellan de ideal Jaakkola beskriver och förlagens sätt att använda sig av recensionscitat. 
Undersökningens resultat ger även stöd för Forsers syn på hur recensenter påverkas av 
kommersiella krafter. Resonemangen kring vilka medieföretag och recensenter som 
oftast blir citerade går i stort att applicera på Bourdieus fältteori, även om det finns 
avvikelser. Ett exempel på det är att Dagens Nyheters recensent Lotta Olsson, som är 
den som förekommer med namn oftast, själv anser att hon skriver om ”skräplitteratur”.  

Den kvalitativa intervjuundersökningen har därmed bidragit till att ge en bild av hur 
ett antal svenska recensenter förklarar användandet av recensionsmaterial i citat på 
pocketböcker samt deras inställning till detta fenomen. 

När det kommer till resultatet från den kvantitativa undersökningen kan det som 
nämnts ovan konstateras att det överensstämmer med tidigare forskning som gjorts i 
andra länder och med annat material som utgångspunkt. Vi har i denna undersökning, 
med hjälp av befintliga teorier och intervjuer, delvis försökt ge en förklaring till varför 
användandet av citat på bokomslag ser ut som det gör. Vi är dock medvetna om att det 
kan finnas andra faktorer som påverkar och som vi inte tagit med i beräkningen. Till 
exempel är det rimligt att tänka sig att stora medieföretag som Dagens Nyheter och 
Aftonbladet totalt sett recenserar fler böcker än de flesta mindre medieföretag. Det kan i 
sin tur bidra till att just de stora medieföretagen förekommer oftare med recensionscitat, 
eftersom de helt enkelt har ett större urval av recensioner som bokförlagen kan välja 
från. Man kan även tänka sig att det hade gett ytterligare perspektiv till fenomenet om 
man i detalj studerat hur förlagen resonerar när de väljer ut citat, till exempel med 
avseende på hur de värderar ett starkt varumärke i förhållande till ett hyllande omdöme.  

Den tidigare forskning vi hänvisat till har utgått från vissa specificerade genrer eller 
utgåvor av böcker, medan vi tog vår utgångspunkt från försäljningslistan. Om vi gjort 
indelningar av böckerna i vårt undersökningsmaterial efter genre kunde resultaten kanske 
sett delvis annorlunda ut. Utan att ha mätt just denna variabel har vi, under 
empiriinsamlandets gång, till exempel fått uppfattningen att böcker som kan 
kategoriseras som deckare/spänning i genomsnitt har fler citat på sina omslag. Att vi inte 
valde att göra en indelning i genrer beror främst på att vi ansåg det svårt att definiera 
dessa på ett praktiskt användbart sätt. Att undersökningsmaterialet består av storsäljande 
böcker kan också ha lett till att vissa genrer inte representeras. Det i sin tur kan tänkas 
påverka bilden av varifrån citaten hämtas. Utan att ha undersökt saken tänker vi oss att 
mer ”obskyra” genrer kanske i mindre utsträckning recenseras i exempelvis dagspress än 
på exempelvis olika webbforum. Med ett sådant resonemang skulle en större spridning 
på genrer i undersökningsmaterialet kunna leda till att citat från just webben utgjort en 
större del.   

De metoder den här undersökningen bygger på ger inte svar på exakt vilken sorts 
text eller vilken del av medieföretagets redaktionella material citatet hämtats från. När det 
enbart är en person och inte ett medieföretag som står som avsändare skulle detta kunna 
utgöra ett problem. När det exempelvis är en annan känd författare som citeras vet vi 
inte vilket sammanhang denne har gjort sitt uttalande. I teorin skulle det kunna vara så att 
det aldrig ens varit publicerat som journalistiskt material utan redan från början varit 
avsett för marknadsföring. För resultatet i denna undersökning spelar det dock mindre 
roll dels eftersom en majoritet av citaten har ett medieföretag som avsändare och dels 
eftersom det ändå är relevant att undersöka hur recensenterna ser på fenomenet. 

De kvalitativa intervjuerna har gett värdefull kunskap kring aktiva recensenters syn 
på, och tankar kring användandets utseende och eventuella problem ur ett 
förtroendeperspektiv. Som nämnts i studiens metodavsnitt kan intervjuerna ses som en 
form av grounded theory – metod. Vi har inte presenterat några nya begrepp eller ställt 
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upp hypoteser inom området, men det resultat som framkommit kan förhoppningsvis 
utgöra en grund inför kommande studier av liknande företeelser.  

Fortsatta studier med anknytning till de resultat som presenterats i denna 
undersökning skulle exempelvis kunna inrikta sig på att undersöka hur väl citaten 
stämmer överens med innehållet i recensionstexterna. Detta skulle kunna ge nya 
perspektiv när det gäller hur användandet kan påverka förtroendet för 
kulturjournalistiken. Detta var även något som togs upp av de intervjuade och beskrevs 
som aningen problematiskt. Från ett innehållsanalytiskt perspektiv skulle man även 
kunna inspireras av Kathpalias forskning och studera vad som utmärker svenska 
baksidestexter ur ett lingvistiskt perspektiv. För att ytterligare kasta ljus över fenomenet 
skulle en undersökning kunna göras med utgångspunkt från hur förlagen resonerar när 
de väljer ut citaten och vilken effekt olika citat egentligen har på publiken. Eftersom vår 
undersökning pekar mot att kön är en faktor som kan ha betydelse när citaten väljs ut 
skulle det även vara intressant att göra en liknande undersökning ur ett rent 
genusperspektiv.  

 
Slutligen vill vi tacka Malin Gullman Smith på Akademibokhandeln Vängåvan i Sundsvall 
för den excellenta hjälpen med att ta fram böckerna till undersökningen. 
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25. Söderlind, Therése. Vägen mot Bålberget. Stockholm: Bonnier Pocket. 
26. Adler-Olsen, Jussi. Marcoeffekten. Stockholm: Bonnier Pocket. 
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31. Adler-Olsen, Jussi. Kvinnan i rummet. Stockholm: Bonnier Pocket. 
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Bilaga 2. Kodschema 

 
V1. Avsändare 
1. Medieföretag 

2. Person 

3. Både medieföretag och person 

4. Okodbar 

 

V2. Avsändare medieföretag 

000 Inget medieföretag 

001 Svenska Dagbladet 
002 Kvällsposten 

003 Dagens Nyheter 

004 Nerikes Allehanda 

005 Expressen 

006 Östgöta Correspondenten 

007 Göteborgs-Posten 

008 Publishers Weekly 

009 New York Times 

010 SVT Go´kväll 
011 Skånska Dagbladet 
012 Sveriges Radio 

013 Aftonbladet 
014 Tidningen Familjen 

015 Radio P4 Skaraborg 

016 PRO Pensionären 

017 Uppsala Nya Tidning 

018 Sundsvalls Tidning 

019 Financial Times 

020 Femina 

021 Vanity Fair 

022 The New York Times Book Review 

023 SVT Gomorron Sverige 

024 Damernas Värld 

025 Elle 

026 Dagens Arbete 

027 Tidningen Kulturen 

028 Östersunds-Posten 

029 Varbergs Tidning 

030 Litteraturmagazinet 
031 Kulturnytt 
032 Vestmanlands Läns Tidning 

033 Books & Dreams 

034 Tara 

035 Sveriges Radio Kulturnytt 
036 SVT 

037 Efter Tio 

038 Nya Kristinehamns-Posten 

039 Gotlands Tidningar 

040 Amelia 

041 Sydsvenskan 
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042 Litterary Journal 
043 People Magazine 

044 Västerbottens-Kuriren 

045 Metro 

046 ICA-kuriren 

047 Kristianstadsbladet 
048 Västerbottens Folkblad 

049 Norrbottens-Kuriren 

050 Tidningen Vi 
051 Borås tidning 

052 Chicago Sun-Times 

053 Guardian 

054 Daily Express 

055 Dast Magazine 

056 Booklist 
057 Värmlands Folkblad 

058 BTJ 

059 Nyheterna 

060 Washington Post 
061 Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 

062 Arbetarbladet 
063 Errantdreams 

064 Chicago Tribune 

065 Politiken 

066 Adresseavisen 

067 Örnsköldsviks Allehanda 

068 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 

069 Mariestads-Tidningen 

070 Weekendavisen 

071 Jyllands-Posten 

072 Hallandsposten 

073 Eskilstuna Kuriren 

074 Strömstads Tidning 

075 Dalarnas Tidningar 

076 Vi Läser 

077 Kommunalarbetaren 

 

V3. Avsändare person 

000 Ingen person 

001 Marian Keyes 

002 Ingalill Mosander 

003 Margaret Atwood 

004 Katarina Mazetti 
005 Kaj Schueler 

006 Leif GW Persson 

007 Ragnar Strömberg 

008 Yukiko Duke 

009 Stephen King 

010 Lasse Berghagen 

011 Mats Strandberg 

012 Gunilla Wedding 

013 Mario Vargas Llosa 

014 Lotta Olsson 
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015 Ulrika Knutson 

016 Barbara Demick 

017 Magnus Utvik 

018 Malou von Sivers 

019 Mats Gellerfelt 
020 Karl Ove Knausgård 

021 Ingrid P Bosseldal 
022 Maria Küchen 

023 Johanna Koljonen 

024 Ingrid Norrman 

 

V4. Avsändares (person) kön 

0. Man 

1. Kvinna 

2. Okodbar 

 

V5. Avsändares ursprungsland 

000 Okodbar 

001 Sverige 

002 USA 

003 Norge 

004 Storbrittanien 

005 Danmark 

006 Tyskland 

 

V6. Citatets längd, antal ord 

 

V7. Citatet innehåller värdering av den aktuella boken* 

1. Ja  
2. Nej 
3. Okodbart 
 

V8. Citatet innehåller värdering av författaren* 

1. Ja 

2. Nej 
3. Okodbart 
 

V9. Citatet innehåller värdering av annat verk av författaren* 

1. Ja 

2. Nej 
3. Okodbart 
 

V10. Citatet innehåller beskrivning av den aktuella boken* 

1. Ja  
2. Nej 
3. Okodbart 
 

V11. Citatet innehåller beskrivning av författaren* 

1. Ja 

2. Nej 
3. Okodbart 
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V12. Citatet innehåller beskrivning av annat verk av författaren* 

1. Ja 

2. Nej 
3. Okodbart 
 

V13. Citatet innehåller uppmaning* 

1. Ja 

2. Nej 
 

V14. Kodare 

EK = Emil Kvarnlöf 
FJ = Fredrik Johansson 

X = Gemensam kodning 

 

* Definitioner av begreppen finns i metodkapitlet 
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Bilaga 3. Intervjumanual 

 
1. Namn: 
2. Ålder: 
3. Tid i yrket: 
4. Huvudsakliga publiceringsställen: 
5. Recenserandets omfattning: 
6. Antal recensioner per månad: 
7. Typ av böcker som recenseras: 
 

8. Hur går urvalsprocessen till när det kommer till vilka böcker som recenseras:  
 

9. Hur ser du på att delar av recensioner, i ett senare skede, kan komma att användas som 
marknadsföring för böckerna de handlar om?  
 

10. Hur brukar det gå till när delar av dina texter väljs ut för att hamna på omslagen till 
en bok du recenserat? 

 

11. Upplever du att förlagen tar recensionsmaterial som gäller en bok och sätter på 
omslaget till en annan? 

 

12. Hur upplever du att de citat som väljs ut stämmer överens med recensionen som 
helhet? 

 

13. Vad är din uppfattning kring kårens inställning till fenomenet? 

 

14. Vår undersökning visar att de stora morgon-och kvällstidningarna är de som oftast 
står som avsändare till citaten på böckerna, varför tror du? 

 

15. Vår undersökning visar att det oftast är kvinnliga recensenter som står som avsändare 
till citaten på böckerna, varför tror du? 

 

16. Varför tror du att vissa recensenter har en tendens att förekomma oftare än andra? 

 

17. Vad är bokrecensionens huvudsakliga uppgift, enligt dig? 

 

18. Hur gör du för att på bästa sätt klara av den uppgiften? 

 

19. När du bedömer en bok, hur gör du för att få läsaren att lita på att den bedömningen 
stämmer? 

 

20. Händer det att du blir kontaktad av människor som inte instämmer i din bedömning 
kring en bok du recenserat? I så fall vilka känslor ger de uttryck för?  
 

21. Vår undersökning visar att den största andelen av citaten består av värderingar. Hur 
ser du på att det är just den delen av recensionerna som lyfts fram? 

 

22. Hur tror du att sättet som recensionsmaterial används kan påverka publikens 
förtroende för kulturjournalistiken? 

 

 


