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Uppsatsens syfte är att undersöka kommentarsfälten på svenska litteraturbloggar, och diskursanalys 
används för att avgöra hur diskursen ser ut. Diskussionen i kommentarsfälten ställs i relation till 
forskning om traditionella läsgrupper, för att se om och hur fenomenen kompletterar varandra. 
Uppsatsens frågeställning är ”Hur diskuteras och tolkas litteratur i bloggkommentarer?”.  

Uppsatsens resultat visar att en tiondel av de 165 kommentarer som studerats innehåller tolkning. 
Detta innebär att de läsare som söker sig till de studerade litteraturbloggarnas kommentarsfält inte 
huvudsakligen gör det för att tolka litteratur. Diskursen präglas av utvärdering av böcker och läs-
ning. Kommentatörerna har ett behov av att uttrycka sina känslor om litteraturen de läser snarare 
än att söka efter verkens betydelse eller författarens intention.  

Det finns en livlig interaktion mellan olika kommentatörer, vilket gör att relationer skapas mellan 
kommentatörer och även mellan olika litteraturbloggar. Traditionella läsgrupper består ofta av en 
bestämd grupp som träffas vid bestämda tider, medan vissa av kommentatörerna i undersökningen 
endast deltagit med en enda kommentar. Det finns samtidigt kommentatörer som återkommer i 
flera kommentarstrådar. Kommentarsfälten kan knappas anses vara en ersättning till den traditio-
nella läsgruppen, men dock ett komplement för läsare som vill diskutera sin upplevelse och söker 
ett socialt utbyte i flera gemenskaper. 
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The aim of the essay has been to examine commentaries on Swedish literature blogs. Discourse 
analysis has been used to determine the nature of the discourse. The discourse has been compared 
to research on traditional reading groups, in order to determine if and how the phenomena sup-
plement one another. The question of the essay is: “How is literature discussed and interpreted in 
blog commentaries?”  

The results show that one tenth of the 165 commentaries that have been studied contain interpre-
tation. This means that the readers who visit the blogs do not mainly do this to interpret literature. 
The discourse is characterized by evaluation of books and reading. The commentators have a need 
to express their feelings about the literature they are reading rather than search for the meaning of 
the work, or the intention of the author.  

Among commentators, the interaction is active. As a result, relationships are created amongst 
commentators and different literature blogs. Traditional reading groups often consist of a set mem-
bership that meet on fixed times, while some of the commentators in the study have participated 
only with one entry. The blog commentaries can hardly replace the traditional reading group, but it 
can however be a complement for the reader who wants to discuss his or her experience and search 
for a social community in which to do so.  
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1 Inledning 

Sett ur ett historiskt perspektiv är den enskilda, tysta läsningen förhållandevis ny. Långt in på me-

deltiden lästes böcker högt för en samling människor, och när den tysta läsningen började bli mer 

utbredd ansåg vissa att den skulle leda till lättja och dagdrömmeri. Samtidigt kunde man genom 

den enskilda läsningen ”kommunicera” med boken och hämta nya idéer (Manguel, 1999). Läs-

ning kan samtidigt vara en gemenskap, eftersom böcker skapar möjlighet för diskussion och in-

teraktion där människor kan dela idéer. Till skillnad från många andra fritidsaktiviteter sker läs-

ning idag inte huvudsakligen i större grupper, varför direkt interaktion mellan läsare oftast sker då 

man talar om sin läsning, istället för att faktiskt läsa tillsammans (Collinson, 2009). 

Internet har genom en mängd teknologiska framsteg blivit allt mer dynamiskt och lättillgängligt 

under 2000-talets inledande år, och den sociala interaktionen på internet är en källa till dess stän-

diga utveckling (Jones, 2008). Eftersom det har blivit lättare att fokusera på innehåll, utan de krav 

som tidigare fanns på att man behövde kunna programmera webbsidor på egen hand, har många 

bloggar växt fram inom varierande ämnes- och intresseområden. Det finns exempelvis en mängd 

svenska bloggar som fokuserar endast på litteratur.  

Läsintresserade människor har i alla tider diskuterat sina läsupplevelser, och det är idag lätt att 

hitta litteraturbloggar där besökarna diskuterar böcker man läst och läser i bloggarnas kommen-

tarsfält. Denna diskussion är en form av läsgrupper i ett digitalt medium. Hartley menar att inter-

net kan ses både som en hjälp för läsgrupper och som en läsgrupp i sig själv (2002). Dorotea 

Bromberg, som är vd för Brombergs Bokförlag i Stockholm, menar att bokbloggare kan jämföras 

med traditionella recensenter i pressen, och ibland ligger de till och med före förlagen (Domellöf-

Wik, 2011).  

De läsare som söker sig till litteraturbloggar är en del av den pågående utveckling där människor 

ständigt finner nya medier för att läsa, diskutera, tolka och analysera litteratur och berättande. 

Området har inte varit föremål för särskilt många studier, varför det finns ett behov av att studera 

hur litteraturen behandlas på litteraturbloggarna. I en tid då allt fler med enkla medel kan bidra till 

innehållet på internet är det relevant att undersöka hur den uppkopplade läsaren diskuterar littera-

tur. Det är diskussionen som uppstår i kommentarsfälten på litteraturbloggar som är uppsatsens 

fokus.    
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2 Syfte och frågeställning 

I uppsatsen analyseras den diskurs som uppstår i kommentarsfälten på svenska bloggar om litte-

ratur. Diskursen i kommentarsfälten ställs i relation till och jämförs med forskning om traditio-

nella läsgrupper, för att se om och i så fall hur dessa två fenomen kompletterar varandra. Innehål-

let i kommentarsfälten exemplifierar hur den uppkopplade läsaren upplever litteratur och hur dis-

kussionen ser ut. Uppsatsens frågeställning är: 

 Hur diskuteras och tolkas litteratur i bloggkommentarer?  

3 Bakgrund 

Här beskrivs hur läsningen har utvecklats i västvärlden, via läsgrupper och litteraturkritik, för att 

slutligen behandla litteraturbloggar och deras kommentarsfält. Bakgrunden visar hur läsning un-

der lång tid har varit en gemenskap, och hur läsare fortsatt söker sig till likasinnade för att skapa 

sociala mötesplatser med litteraturen som gemensam nämnare.  

3.1 Om läsning i västvärlden 

Människan har läst i grupp lika länge som hon har läst. Långt innan tryckpressen och billiga 

pocketböcker (när böcker eller manuskript fick delas eller läsas högt) bör det rimligtvis ha upp-

stått diskussion om berättelser. Att läsa i grupp har även starka, djupgående band till den person-

liga historien. Våra tidigaste möten med böcker var i många fall som barn, tillsammans med en 

förälder eller ett syskon, i en situation som karaktäriseras av närhet. Genom historien har männi-

skor kollektivt kommit fram till en texts betydelse, och denna delade, aktiva syssla kan anses defi-

niera vad läsning är (Hartley, 2002). Ordet ”läsa” kan etymologiskt härledas till exempelvis forn-

svenska, isländska, gotiska, fornsaxiska och fornhögtyska där det bland annat har innebörden 

”samla” på samtliga språk (Svenska Akademiens ordbok, 2011). Det ser därmed ut som att man 

länge ansett läsning och samling som närbesläktade och det verkar rimligt att människor har sam-

lats för att läsa i större eller mindre grupper under lång tid. Sambandet mellan att läsa och att 

samla skulle även kunna innebära att läsningen betraktades som ett medel för att samla exempel-

vis kunskap, erfarenheter eller upplevelser.    

Läskunnighet är idag ett grundläggande mål för de flesta människor i alla länder, men under stör-

re delen av den mänskliga historien har läsarna varit en privilegierad minoritet och tidiga läsare 

hade ofta en ledarposition (Griswold, 2008). I det antika Grekland ansågs läsning allmänt innebä-

ra muntligt framträdande, i synnerhet recitation av poesi för en publik, ett så kallat symposium 



 

3 

 

(Lyons, 2009). Antika grekiska vaser är dekorerade med bilder som skildrar människor som läser 

samtidigt som de konverserar med varandra eller blir underhållna, vilket antyder att läsning var en 

social gemenskap för dåtidens människa (Griswold, 2008). 

Boktryckarkonstens uppkomst på 1400-talet anses ofta vara ett revolutionerande framsteg med 

omfattande följder för västvärlden, eftersom texter kunde spridas i mycket större upplagor och 

blev bestående. Detta ledde till betydande framsteg inom vetenskapen som föranledde en veten-

skaplig revolution, reformationen och renässansen, men det förändrade inte vanliga människors 

läsvanor. De förblev under lång tid en del av en muntlig kultur, och hade, för det mesta, inte råd 

att köpa böcker (Lyons, 2009). I slutet av 1700-talet insjuknade en mängd européer i läsfeber. 

Läsflugan slukade en stor del av befolkningen och en tysk besökare i Paris anmärkte att ”Everyo-

ne, but women in particular, is carrying a book around in their pocket. People read while riding in 

carriages or taking walks; they read at the theatre during the interval, in cafés, even when bath-

ing.” (Lyons, 2009:119). Den skrivna kulturen och läsningen blev ett sätt att utveckla självkänne-

dom och förnuftstänkande, och det tryckta ordet blev mediet för medelklassen, då de nu för för-

sta gången hade tillräckligt mycket tid och pengar för att kunna ägna sig åt läsning. Att läsa blev 

en frigörande och produktiv social kraft, eftersom det vidgade läsarens moraliska och intellektuel-

la perspektiv. Läsaren blev användbar för samhället (Wittmann, 2003).  

Läsning har även varit kontroversiellt, och i olika tider har det setts som radikalt eller rent av re-

volutionärt. I USA motarbetades läsning bland slavar, som ansågs vara så farlig att de i vissa stater 

förbjöds läsundervisning, och man utdelade hårda straff till slavar som ertappades med att läsa 

någonting utöver Bibeln (Brottman, 2008). 1800-talets senare hälft var en gyllene tid för boken i 

västvärlden, eftersom detta var de första generationerna som nådde läskunnighet i stor skala in-

nan andra medier slog igenom som kommunikationsformer (Lyons, 2003).  

Ökad läskunnighet sågs av somliga som ett ”nödvändigt ont” under 1900-talet. Levde man i ett 

samhälle där man tog del av de fördelar som ett demokratiskt system skapade var man också 

tvungen att förhålla sig till de negativa sidorna. Man menade exempelvis att den påstått usla kvali-

teten på populärlitteraturen skulle påverka läsarnas moral på ett skadligt sätt. Omkring 1970- och 

1980-talet började man gå ifrån tankar om att populärlitteratur var en billig, trivial variant av fin-

litteratur. Man hävdade dock fortfarande att skönlitteratur som skrevs för massorna var skadlig i 

moraliskt hänseende, då den anspelade på läsarens längtan efter verklighetsflykt och barnsliga 

fantasier. Kritiker menade att konsumerism och kapitalism hade blivit så allomfattande att detta 
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till och med försvagade våra berättelser, och på så vis tömdes de på den berättarrikedom och va-

riation de haft i tidigare kulturer (Brottman, 2008).   

I Sverige har många bibliotek på senare år utvecklats till allt större, allomfattande informations-

centra, och datoriseringen har resulterat i en stor informationsteknologisk utbyggnad. På många 

bibliotek anordnas författarträffar, och man arbetar mycket med att skapa en atmosfär där besö-

karen kan känna sig hemma. I Sverige anordnar många bibliotek bokcirklar, och i Storbritannien 

är läsgruppsverksamheten mycket välutvecklad (Lundin, 2004). Idag kan litteraturbloggen sägas 

ha tagit över vissa av bibliotekens funktioner, som att vara ett forum för diskussion av litteratur 

och berättelser och även i rekommendationen av ny (och äldre) litteratur till läsare.  

3.1.1 Läsgrupper och litteraturdiskussion 

På 1700-talet började läsgrupper att bildas i Storbritannien. De var nästan uteslutande för män, 

och kvinnonamn började synas på medlemslistor först i början av 1800-talet (Hartley, 2002). På 

1700-talet publicerades de flesta böckerna genom prenumeration och spreds i begränsade grup-

per med högt anseende. Litteraturkritikern fick en maktposition i samband med att tidsskrifterna 

Edinburgh Review och Quarterly Review började ges ut 1802 respektive 1807. Litteraturkritiken växte 

under seklet och i slutet av 1800-talet var recensioner mycket vanligt förekommande (Waller, 

2006). Mellan cirka 1790 och 1820 nådde dessutom engelska circulating libraries sin höjdpunkt. 

Dessa omkringresande bibliotek (som var kommersiella verksamheter) blev oerhört populära 

bland företrädesvis kvinnliga läsare. Röster höjdes om att tillgången till böcker skulle göra läsarna 

(som inte intresserade sig för ”kulturellt förbättrande” böcker) alltför lössläppta, och att fenome-

net skapade begär och passion hos kvinnor (Backscheider, 2000). Än idag används ord som ”gri-

pande”, ”fängslande” eller ”fascinerande” i beskrivningen av berättelser, och en fras som ”jag 

kunde inte lägga ifrån mig den” är inte ovanlig. Varje läsare har en upplevelse och romanen ver-

kar uppmana till analys av denna (Mullan, 2006).  

Mellan 1999 och 2001 genomförde Jenny Hartley en stor undersökning av 350 läsgrupper i Stor-

britannien. Studien visar att 69 % av grupperna består av endast kvinnor, medan 4 % av grupper-

na består uteslutande av män. Den äldsta fortfarande aktiva läsgrupp Hartley undersökt startade 

1764 och består alltid av sjutton män, sjutton regler och ett protokoll som man fortfarande för. 

Faktum är att de läsgrupper som funnits under längst tid (och har mest formella traditioner) of-

tast består av endast män, och när en ung medlem i en sådan grupp föreslog att man skulle bjuda 

in kvinnor möttes han av svaret ”women can start their own groups” (Hartley, 2002:25). Det har 

de också gjort, vilket resulterat i att vissa idag anser att läsgrupper är en kvinnosak. Bristen på 
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män som diskuterar litteratur förklaras bland annat med att män ogärna diskuterar vad de läst, att 

kvinnor uppskattar att sätta ord på sina känslor mer än män, att män har en bestämd åsikt som de 

står fast vid eller att män har en tendens att vara dominanta i grupper (Hartley, 2002).  

De flesta grupperna har startat då vänner har samlats kring ett gemensamt intresse. Andra grup-

per har kommit till efter att ha träffats på barer, fester, arbetsplatsen eller genom annonser i tid-

ningar. En tredjedel av grupperna i studien hade medlemmar som alla var i fyrtioårsåldern, en 

annan tredjedel av grupperna hade bara medlemmar över femtio, drygt 20 % av grupperna hade 

medlemmar i trettioårsåldern, och väldigt få grupper hade enbart medlemmar i tjugoårsåldern. 

Eftersom läsgrupperna ofta innehåller ett mindre antal personer som alla känner varandra skapas 

en lojalitet. De allra flesta grupperna i undersökningen bor nära varandra, och blir därmed ett 

slags grannskap i miniatyr. Det visar sig även att grupper som har färre medlemmar har bättre 

närvaro vid sina träffar än större grupper. Fem medlemmar verkar vara optimalt (Hartley, 2002). 

Samtida skönlitteratur är den överlägset mest populära kategorin när det gäller val av böcker i 

grupperna, medan kriminallitteratur, rättssalsdramer och romantisk fiktion har ansetts vara för 

lättviktig och svår att diskutera. Många grupper har problem att välja litteratur eftersom man vill 

göra valen så demokratiskt som möjligt, vilket ofta tar tid. Vissa grupper har löst bokvalen genom 

att inrikta sig på att endast läsa exempelvis kriminallitteratur eller klassiker. Vad det gäller klassi-

ker har flera grupper uttryckt att dessa böcker har varit svåra att diskutera. Trots detta återkom-

mer många grupper till just klassiker, och har ibland blivit glatt överraskade när de läst böcker de 

inte trodde att de skulle uppskatta, men sedan gjort det. Många har blivit glatt överraskade av 

böcker de inte kände till eller inte skulle ha valt själva, och många har sökt sig till läsgrupper för 

att bli utmanade i sin läsning (Hartley, 2002).  

Hartley beskriver läsgruppsmedlemmarna som aktiva, inte bara eftersom de köper, läser och dis-

kuterar litteratur utan också för att de deltar på den litterära arenan. Vissa grupper skriver poesi, 

publicerar recensioner i lokalpressen eller brevväxlar med och bjuder in författare till träffar. Läs-

ningen har därför blivit ett interaktivt nöje. Många har uttryckt att den sociala kontakten är viktig 

i läsgrupperna, men grupperna ändrar också människornas tankebanor och sätt att uttrycka sig på. 

Flera personer anser att träffarna ger stimulerande konversationer och nya idéer, som skapas ge-

nom interaktionen i grupperna. Att vissa grupper har medlemmar från olika generationer ger en 

ytterligare dimension (Hartley, 2002).  

Läsgrupper handlar om att läsa i en gemenskap, i kontrast till att läsa inom högre utbildning. Det-

ta är en slags inbäddad läsning, där boken blomstrar i en kulturell och social miljö. Läsarna i stu-
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dien beskrivs av Hartley som aktiva, socialt medvetna och engagerade, och de finner stor glädje i 

läsningen. En läsgrupp handlar emellertid inte bara om att läsa, utan också om att läsa i en kon-

text som utvecklas i gruppen och påverkar hela läsupplevelsen. Läsgrupper är lika mångsidiga 

som dess medlemmar, men givetvis delar de alla vissa saker. På frågan ”vad tycker du är det bästa 

med din läsgrupp?” svarar de allra flesta i stil med ”böckerna och människorna” (Hartley, 2002). 

Mullan skriver att den starka, privata, glädjen som en god bok kan ge inte är tillräcklig för många 

läsare – de vill prata om och därmed ”testa” sina intryck av läsningen. Han menar att det bakom 

läsgrupper finns någonting som skulle kunna ses som en grundtanke även inom litteraturkritiken, 

nämligen att du inte nödvändigtvis vet vad du tycker om en bok förrän du har hört vad andra 

tycker (Mullan, 2006).  

Hartley anser att läsgruppernas självständighet är oerhört viktig, eftersom de bildar en engagerad 

publik för författare, de hjälper till att hålla tidigare utgivning levande och de kan även hitta och 

skicka vidare ett gott ord om okända författare på mindre förlag. Eftersom de är oberoende, obe-

räkneliga och ofta opåverkade av pengar och marknadsföring är de en värdefull del av det litterä-

ra fältet (Hartley, 2002).  

3.2 Litteraturbloggar och kommentarsfält – uppkopplade läsgrupper 

Bloggar (egentligen ”weblogs”) är i sin grundläggande form frekvent modifierade webbsidor där 

datummärkta inlägg listas i omvänd kronologisk ordning. Bloggande som aktivitet har ökat expo-

nentiellt sedan omkring 1999, även om man ibland räknar att den första bloggen skapades 1996 

(Crowston & Kwasnik, 2005). Bloggen upptar idag några av de funktioner som tidningar traditio-

nellt sett har haft, men med ett mer personligt perspektiv och mindre inflytande från samhälleliga 

institutioner (Myers, 2009).  

En blogg är mer interaktiv jämfört med en vanlig webbsida, och eftersom det i tekniskt hänseen-

de är jämförelsevis lätt att publicera material på bloggar kan bloggaren koncentrera sig på innehål-

let (Demopoulos, 2006). Bloggar skiljer sig från personliga hemsidor eftersom de uppdateras re-

gelbundet. Eftersom de är uppbyggda runt länkar är de inte som dagböcker, även om det finns 

dagboksliknande bloggar. De är inte heller som så kallade ”wikis” där flera människor samarbetar 

i skapandet av en text. Oftast har bloggar länkar till andra webbsidor, och kommentarer på dessa 

länkar, och inlägg kan innehålla text, bilder, ljud och video (Myers, 2009).  

Ett element som gör inlägg på bloggar attraktiva är att besökaren har möjlighet att delta, genom 

att kommentera inlägg. Kommentarerna kan växa till diskussioner, i synnerhet om en person gör 
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en poäng som en annan person besvarar, varpå en tredje person blandar sig in och ordet sedan 

återgår till författaren av det ursprungliga inlägget. Med hjälp av den gemenskap som kan uppstå 

på en blogg kan en bloggare ta sig an projekt som egentligen skulle vara för stora för en ensam 

person (Perlmutter, 2008). Många bloggare förespråkar kommentarsfunktionen, vissa hävdar till 

och med att en blogg utan kommentarer inte är en blogg. Samtidigt tycker andra att kommentarer 

är oviktiga, och vissa rent av att de är oönskade (Demopoulos, 2006).  

Dahlgren framhåller att det är människan som användare av tekniken som åstadkommer sam-

hällsförändringar. När vi utvecklar och använder nya tekniska medel för kommunikation omfor-

mar detta vårt sätt att tänka, handla, kommunicera och umgås, vilket även påverkar organisatio-

ner och institutioner i samhället (Dahlgren, 2002). En populär bloggare har därför stor möjlighet 

att skapa opinion eller skapa intresse för ett visst fenomen eller en produkt.  

I uppsatsen är ett antagande att kommentarsfälten på litteraturbloggar kan ses som läsgrupper i 

ett digitalt forum. Detta testas genom frågeställningen ”Hur diskuteras och tolkas litteratur i 

bloggkommentarer?”. Kommentarsfälten ses som ytterligare ett forum där böcker och litteratur 

kan tas upp för diskussion. Traditionella läsgrupper och kommentarsfält kommer att jämföras för 

att tydliggöra hur förhållandet ser ut mellan dem.  

4 Teori 

I detta avsnitt beskrivs läsarresponsteoretiska förhållningssätt till litteratur, samt diskursanalys. 

Dessa två områden är den teoretiska grunden för uppsatsens metod och analys. Den litteraturve-

tenskapliga teorin baseras på översiktsverk, vilka har bedömts ge en acceptabel beskrivning av 

teoriernas innebörd och tillämpning i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställning.  

4.1 Läsarrespons, reception och tolkning 

1967 föreslog den tyske forskaren Hans-Robert Jauss att man inom litteraturhistorien skulle fo-

kusera på interaktionen mellan litterära verk och dess läsare i olika tider och platser. Jauss menade 

att läsaren har en så kallad ”horisont av förväntningar” – en medvetenhet om genrer och konven-

tioner som sedan bekräftas eller dementeras av ett nytt stycke litteratur (Mikics, 2007). Verk som 

är annorlunda kan förnya läsarens horisont, och verk kan vara så oförklarliga eller ha ett innehåll 

som är så annorlunda i jämförelse med det som ingår i läsarens horisont att tankebanorna föränd-

ras på grund av verket (Harland, 1999). Jauss hade påverkats av sin lärare Hans-Georg Gadamer, 

men även av den ryska formalismen, i utvecklandet av sina tankar. Även Wolfgang Iser är viktig i 

sammanhanget, men han var mindre intresserad av den sociala och historiska kontexten där en 
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läsare befann sig. Hans gärning är nära kopplad till läsarresponskritiken (Mikics, 2007). Under 

1900-talets sena hälft var läsarorienterade teorier bland de dominerande inom litteraturforskning-

en. Bakgrunden till teorierna finns i semiotiken (studiet av tecken), hermeneutiken (läran om 

tolkning), fenomenologin (hur världens fenomen framstår i medvetandet) och psykologin. 

Gemensamt är att läsarorienterade teorier utgår från att en text kan betyda olika saker beroende 

på vem som läser texten (Tenngart, 2008). Inom receptionsforskningen (som utvecklats ur läsar-

orienterade teorier) anser man att ett litterärt verks betydelse bestäms både av objektet som stu-

deras och av den som observerar objektet. En receptionsteoretisk syn på litteraturkritik innebär 

med andra ord att boken och läsaren är lika viktiga (Roche, 2004).  

Den kanadensiske litteraturvetaren E.D. Hirsch skiljer på två sorters betydelse av en text: mening 

och signifikans. Skillnaden mellan dessa kan beskrivas som följer: 

 Mening har att göra med författarens intention. Läsaren av en text är en del av en kom-

munikativ akt, och om läsaren inte förstår vad textens mening är har kommunikationen 

således misslyckats. Detta är meningen som finns i texten.  

 Signifikans betecknar vad läsaren gör av texten, utifrån dess mening. Läsaren kan jämfö-

ra med erfarenheter, ett minne eller en ideologi, och på olika sätt reagera på textens inne-

håll. Detta är textens mening för någon.  

En litterär text har därmed enligt Hirsch två betydelsenivåer, den verbala meningen som alltid är 

konstant, och en signifikansnivå som varierar mellan olika läsare. En text har möjligheten att ha 

en oändlig signifikans men kan inte ha vilken betydelse som helst, eftersom den begränsas av den 

verbala meningen. Hirschs syn kan sägas ingå i den första av två forskningstraditioner, där den 

första går ut på att försöka finna en texts ursprungliga betydelse, och den andra inriktar sig på vad 

en text betyder bortom ”ytan”, eller ordens faktiska betydelse (Tenngart, 2008).  

En text kan tolkas på många sätt, och vissa hävdar att en text har lika många tolkningar som den 

har tolkare. Jonathan Culler menar att man istället för att diskutera olika tolkningar bör diskutera 

olika konventioner för tolkning. En person kan exempelvis tolka en dikts innehåll som liberalt, 

medan en annan anser att den har en socialistisk samhällssyn. Även om tolkningarna är olika byg-

ger de på samma strategi – man finner likheter mellan diktens tematiska innehåll och politiska 

ideologier. Samtidigt kan en tredje läsare läsa samma dikt, men istället se att den skildrar en per-

sons erfarenheter och inte alls uppfatta något politiskt innehåll. Den tredje läsaren använder där-

med en annan tolkningsstrategi (Tenngart, 2008). En läsare av Hamlet på 1990-talet närmar sig 
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verket annorlunda jämfört med personen som upplevde det under Shakespeares samtid (Culler, 

2000). I undersökningen är det inte relevant att analysera läsare från olika tider och deras tolk-

ningar av en och samma text, eftersom materialet i undersökningen representerar en mycket kort 

tidsperiod. Istället är det mer intressant att undersöka vilka tolkningsstrategier olika läsare använ-

der.  

Vissa läsare tolkar nästan allt de läser med samma strategi. En person kan därmed vara särskilt 

benägen att endast upptäcka vissa betydelser och helt glömma andra, vilket beror dels på bak-

grund och intresse men även sociala sammanhang. Den amerikanske forskaren Stanley Fish har 

använt begreppet tolkningsgemenskap för att beskriva de mönster som styr den sociala sidan av 

läsning. Enligt Fish är det inte läsarens personliga erfarenheter eller vad som står i en text som 

styr hur läsaren tolkar verket, utan istället konventionerna som finns i de sociala sammanhang där 

verket och läsaren finns (Tenngart, 2008).  

4.2 Diskursanalys  

Människans språk har två huvudsakliga funktioner: att stötta sociala aktiviteter (oavsett om de är 

relaterade till arbete eller fritid) och att stötta mänsklig anknytning inom kulturella och sociala 

grupper och institutioner (Gee, 1999). Denna syn innebär alltså i grunden att språket är ett red-

skap som förenklar interaktionen mellan människor.  

Termen ”diskurs” används ofta i flera olika discipliner, däribland sociologi, lingvistik, filosofi och 

socialpsykologi. Termen används även ofta i analys av litterära och icke-litterära texter, och den 

signalerar en viss teoretisk komplexitet som kan bli både vag och i vissa fall alltför komplicerad 

(Mills, 1997). I denna uppsats kommer termen ”diskurs” att beteckna (textbaserad) kommunikation 

mellan människor. Den textbaserade kommunikationen är i detta fall det material som samlas in 

från litteraturbloggars kommentarsfält, och genom analys av detta material blir det möjligt att av-

göra hur diskursen ser ut.    

När vi talar eller skriver utgår vi alltid från ett särskilt perspektiv om vad ”världen” är. Detta 

handlar om perspektiv på vad som är ”normalt” och inte, vad som är ”acceptabelt” och inte, vad 

som är ”rätt” och inte, vad som är ”möjligt” och inte, och så vidare (Gee, 1999). Enligt en 

diskursanalytisk syn finns det en viss repertoar av berättelser och tolkningar baserade på historia, 

kultur och genre, och det finns särskilda diskurser inom vetenskap, media, politik, myndigheter 

och professioner, exempelvis (Börjesson & Palmblad, 2007). Diskursanalys baseras på närstudier 

av diskurs i texter (skrivna eller talade). Analys av form och innehåll är basen, men diskursanalys 
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fokuserar förutom de formella (fonologi och syntax) egenskaperna även på språkets sociala funk-

tioner i olika sammanhang. Nedan följer några för undersökningen viktiga diskursanalytiska prin-

ciper: 

 Diskursanalys lägger fokus på naturligt förekommande texter och samtal. Data från 

”verkligheten” som inte har redigerats studeras på sätt som kommer så nära de naturligt 

förekommande formerna som möjligt.   

 Diskursanalys riktar sig mot olika nivåer av diskurs, och det ömsesidiga förhållandet där-

emellan. Dessa nivåer representerar tydliga typer av konstruktiva enheter (ljud, ord, 

syntaktiska former) men även olika funktionella dimensioner (lingvistiska handlingar, 

former av interaktion). 

 Naturligt förekommande diskurs är en social praktik i en sociokulturell kontext. Språkan-

vändare är inte isolerade individer utan deltagare i kommunikativa aktiviteter som med-

lemmar i en grupp, institution eller kultur.  

 En diskurs är linjär och sekventiell. Detta innebär att enheter i en diskurs ska förklaras i 

relation till vad som föregår dem, och att senare element kan ha specifika funktioner i 

förhållande till tidigare (exempelvis svar som följer på frågor) (Barker & Galasinski, 2001). 

Gee menar att det inte finns någon definitiv metod som ska följas när en diskursanalys genom-

förs (Gee, 1999). En diskursanalys sker inte genom att först insamla data och sedan analysera 

den. En diskurs existerar inte i form av ”färdig fakta”, utan forskaren är en medskapare av dis-

kurser (Börjesson & Palmblad, 2007). Uppsatsen innehåller diskursiv analys av språk som inte 

naturligt förekommer i talad form – bloggkommentarer på internet. Jag hävdar dock att språk av 

denna typ kan studeras med denna metod, bland annat av följande anledningar: 

 Det finns ett visst hierarkiskt förhållande mellan kommentatör och författare av bloggen. 

Bloggaren bestämmer ämne och initierar diskussionen genom sina inlägg, men kommen-

tatören kan uttrycka sina åsikter och besvara påståenden, frågor och övriga kommentarer 

i ett samtalslikt forum.  

 Det ställs inga krav på särskild språklig korrekthet för att en person skall kunna kommen-

tera på en blogg, det väsentliga är vad som sägs. Det liknar därför naturligt förekomman-

de samtal.  

 Det går snabbt att kommentera ett blogginlägg, vilket ger möjligheten att uttrycka sina 

tankar för stunden, såsom i naturligt tal.   
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 En blogg som tillåter kommentarer inbjuder till meningsutbyte mellan människor, om än i 

skriftlig form. Meningsutbytet är en social praktik lik spontana samtal.   

5 Metod 

För att studera hur litteratur diskuteras och tolkas i bloggkommentarer har diskursanalys använts. 

Materialet analyseras kvalitativt, och här är materialets variation och innebörd viktigare än mäng-

den (Ahrne & Svensson, 2011). Rennstam och Wästerfors beskriver det som ”omöjligt” att visa 

allt material och därför är det nödvändigt att sortera och gallra. I denna process ingår det att göra 

val baserade på uppsatsens teoretiska utgångspunkt (Rennstam & Wästerfors, 2011).  

5.1 Diskursanalys av läsgrupper 

I England pågår projektet Discourse of Reading Groups. Forskarna Joan Swann och Daniel Allington 

vid The Open University har studerat diskursen i läsgrupper i ”verkligheten”. De skriver att etno-

grafiska och enkätbaserade studier gjorts av läsgrupper, men få har undersökt hur den talade in-

teraktionen ser ut. Materialet som Swann och Allington studerat består av ljudinspelningar och 

anteckningar från gruppdiskussioner, och man har använt både kvantitativa och kvalitativa ana-

lysmetoder. Med hjälp av datorprogrammet Atlas-ti kunde man hantera de drygt 300 000 ord som 

materialet bestod av, vilket är en relativt stor samling data för en kvalitativ analys. Programmet 

användes för att kunna göra en tematisk analys där kvalitativ data grupperas inom kategorier, eller 

”koder”. Följande koder användes mest frekvent: 

 ”On-book” – diskurs som handlade om boken som gruppen träffats för att diskutera. 

 ”Act of reading” – diskurs om ett tillfälle då man talar om texter utanför den pågående 

diskussionen. Ofta är detta ett tidigare lästillfälle.  

 ”Ideal text” – diskurs om karaktärer, handling eller författarens språk. 

 ”Interpretation” – diskurs om textens mening. 

 ”Evaluation” – diskurs där utvärdering eller bedömning av boken görs. 

 ”Language” – användes för att kunna skilja på referenser till författarens språkanvänd-

ning och referenser till fiktiva väsen eller händelser.  

Kommentarerna kunde sedan med hjälp av datorprogrammet placeras i en eller flera kategorier 

beroende på deras innehåll (Swann & Allington, 2009). I denna uppsats har jag hämtat inspiration 

från metoden som Swann och Allington använt sig av i sin studie för att kunna kategorisera och 

analysera den diskurs som uppstår i kommentarsfälten på bloggar.  
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5.2 Kategorier för analys av diskurs 

Vid analys av kvalitativ data finns det sällan färdiga modeller, varför särskilda verktyg och strate-

gier måste utvecklas (Ahrne & Svensson, 2011). För att besvara frågeställningen ”Hur diskuteras 

och tolkas litteratur i bloggkommentarer?” har ett antal kategorier formulerats, inspirerade av 

Swanns och Allingtons koder för tematisk analys och begreppet tolkningskonventioner som finns 

i det receptionsteoretiska perspektivet på litteraturtolkning. I kategorin ”Tolkning av bok” ingår 

ett antal underkategorier, som alla beskriver möjliga sätt att tolka ett verk på. Kategorierna an-

vänds för att tydligt ringa in hur kommentatörerna uttrycker sig och hur detta används i diskur-

sen. De övergripande kategorierna har därefter delats in i mer specifika underkategorier som be-

skrivs i tabellen nedan: 

Kategori Beskrivning (även underkategorier) 
 

Syftar tillbaka till ur-
sprungligt inlägg 

Kommentar som direkt syftar tillbaka till det ursprungliga inlägget 
eller personen som skrev det. 

Allmän diskussion om 
bok 

Om den aktuella bokens innehåll och/eller form. Språk, intrig, ka-
raktärer eller utformning. 

Tolkning av bok Om vad den aktuella boken betyder. Exempel på tolkning: politisk, 
psykologisk, religiös, moralisk, filosofisk, ekologisk, historisk, sam-
hällelig/kulturell. 

Utvärdering av bok Utvärderar den aktuella boken. Utvärderingen kan vara exempelvis 
personlig, positiv/negativ eller en metautvärdering av den egna läs-
ningen. 

Jämförelse Den aktuella boken jämförs med annat verk, som inte nödvändigt-
vis behöver ha diskuterats tidigare på bloggen. 

Tidigare lästillfällen Kommentar om ett lästillfälle utanför aktuell bok. Används exem-
pelvis då en kommentatör beskriver en tidigare läsupplevelse.  

Kommenterar annan 
kommentatör 

En kommentatör besvarar en annan, och fortsätter en påbörjad dis-
kussion.  

Övrigt Kommentar som inte behandlar den aktuella boken på något av 
ovanstående sätt.  

Tabell 1 - Kategorier för analys av diskurs i kommentarsfält.  

Utgångspunkten är att kommentarerna kan falla inom vissa förutbestämda mönster, i enlighet 

med vad man inom receptionsteorin kallar tolkningskonventioner. Det är möjligt för en kom-

mentar att falla under flera kategorier, exempelvis då en person i samma kommentar syftar tillba-

ka till det ursprungliga inlägget, tolkar ett verk och utvärderar det.    

5.3 Urval 

I Discourse of Blogs and Wikis presenterar Greg Myers ett antal saker som bör tas i beaktning när 

bloggar studeras. En av dessa saker är faktumet att det inte finns någon lista över världens alla 

bloggar och därför inte heller något ”representativt urval”, vilket gör att man måste rättfärdiga ett 
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teoretiskt urval. Man kan exempelvis välja populära bloggar, bloggar som länkar till varandra, 

bloggar med en ovanlig form eller bloggar som behandlar ett specifikt ämne (Myers, 2009). Vid 

urvalet i uppsatsen har följande kriterier använts: 

 Bloggen handlar om litteratur. 

 Bloggen drivs av minst en myndig person, och det framgår tydligt vem som står bakom 

bloggen.  

 Bloggen är skriven på svenska.   

 Det finns en regelbundenhet i uppdateringen, och bloggen har uppdaterats under 2011. 

 Kommentarer från läsarna är tillåtna, och bloggen har aktiva kommentatörer.   

Utifrån ovanstående kriterier har dessa bloggar valts:  

 Bokhora (http://www.bokhora.se) 

 Bokprat (http://www.bokprat.se).  

 Fiktiviteter (http://www.fiktiviteter.se/)  

 Bokstävlarna (http://bokstavlarna.wordpress.com/)  

Urvalet baseras inte på popularitet i den mån att bloggarna tvunget skulle ha ett visst antal besö-

kare per vecka. Om en blogg har många kommentarer är detta samtidigt ett tecken på att den är 

populär, eftersom det inte nödvändigtvis behöver vara så att en välbesökt sida även är välkom-

menterad. Urvalet är mycket litet i relation till hur många bloggar som finns bara om litteratur, 

och därför kan uppsatsens resultat användas endast för att exemplifiera, inte generalisera. 

Inga inlägg eller kommentarer som skrivits efter den 17 maj 2011 ingår i studien. De enda inlägg 

som studerats är de som specifikt handlar om en bok som har lästs färdigt och tillägnas ett inlägg 

eller en recension, eller en bok som bloggaren är i färd med att läsa och skriver ett inlägg om. Om 

inlägget handlar om exempelvis en författare, är en intervju, en nyhet eller någonting annat som 

handlar om litteratur och läsning ingår det alltså inte i materialet. Därefter samlades kommentarer 

in från alla inlägg som har fler än fem kommentarer, i fallande datumordning, alltså har nyare 

kommentarer valts före kommentarer på äldre inlägg. Så snart det insamlade antalet kommentarer 

översteg 40 avslutades insamlingen från bloggen. I ett fall innebar detta att exakt 40 kommentarer 

samlades in från en blogg, från en blogg endast 39 och från två fler än 40. Detta beror på att alla 

kommentarer från ett inlägg som börjat räknas ingår i materialet. För bloggen där 39 kommentarer 

studerats skulle antalet kommentarer överstiga 50 om kommentarerna från ytterligare ett inlägg 
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lades till i materialet, vilket skulle göra att skillnaden blev för stor mellan antalet kommentarer 

från de andra bloggarna. Alla citat från kommentarsfälten återges ordagrant.  

Materialet måste presenteras på ett rättvisande och selektivt sätt. I en selektiv process är det vik-

tigt att inte ”favorisera” material som stöder en viss utgångspunkt. Det material som återstår ska 

därför vara en god representation av materialet som helhet, och även det som bryter mönstret är 

relevant att ta upp (Rennstam & Wästerfors, 2011). Jag har gjort ett urval av bloggar och bloggin-

lägg, och därför är undersökningen selektiv. På de valda blogginläggen studeras dock samtliga 

kommentarer, vilket gör att materialet representerar flera perspektiv.  

Eftersom bloggarna som ingår i studien drivs av myndiga personer är det bloggens innehavare 

som ansvarar för allt material på hela bloggen, även kommentarsfälten. I undersökningen be-

handlas inga personliga uppgifter om enskilda individer. Syftet är inte att bedöma en kommentars 

innehåll, utan att kategorisera kommentaren för att på så vis kunna visa hur litteratursamtal kan se 

ut på internet. 

5.4 Metoddiskussion 

Inom diskursanalys anses naturligt material vara en bättre representation av samhället och inter-

aktionen än material som skapas i forskningssyfte. Det väsentliga är att välja empiriskt material 

som kan anses visa verkligheten som den faktiskt ser ut, även om forskaren inte varit närvarande 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Uppsatsens material har kopierats från respektive bloggs kom-

mentarsfält och sparats i enskilda textfiler, där allt material från en blogg sparas i en textfil. Den 

väsentliga information som vanligtvis ges om kommentatören har sparats, alltså användarnamn, 

datum och kommentar. Bloggarna och kommentatörerna har inte kontaktats eftersom detta skul-

le kunna påverka verkligheten och därmed förändra materialet.  

Trovärdigheten i en undersökning beror delvis på dess ”transparens”, alltså huruvida ett resultat 

kan diskuteras och kritiseras. Om en text inte kan genomgå en kritisk diskussion kan detta vara 

ett tecken på att forskningsprocessen inte är tydlig (Ahrne & Svensson, 2011). Kategorier för ana-

lys har använts för att öka undersökningens validitet och transparens. 

Mycket lite nationell och internationell forskning har gjorts på detta specifika område. Därför har 

jag behövt skapa en metod som passar för att besvara min frågeställning, och detta har gjorts ge-

nom att kombinera element från diskursanalys och receptionsteoretiska litteraturteorier. Jag har i 

mitt arbete strävat efter att vara så tydlig och transparent som möjligt, för att resultatet ska få 



 

15 

 

större trovärdighet och samtidigt underlätta för läsaren eller den person som intresserar sig för att 

studera ett liknande ämne.  

En diskursiv analys får större validitet om den kan appliceras till relaterat material, genom att ex-

empelvis undersöka vad som kommit före eller efter den situation som analyseras och på så vis 

ges möjligheten att förutsäga vad som skulle kunna ske i liknande situationer (Gee, 1999). Utöver 

detta påverkas trovärdigheten av möjligheten att generalisera, vilket bland annat handlar om att 

överföra resultaten till andra personer och sociala miljöer. Genom att studera mer än en miljö 

och jämföra resultaten kan generaliserbarhet testas. Ett annat sätt att testa generaliserbarhet är att 

undersöka fler verksamheter än den som först studeras (Ahrne & Svensson, 2011). Även om re-

sultaten i denna uppsats inte kan överföras till andra områden kan metoden i den användas för att 

studera andra diskurser.  

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat och materialet som samlats in från litteraturb-

loggarna analyseras. Sammanlagt har 165 kommentarer studerats, från 18 inlägg på 4 bloggar. Av-

snittet inleds med en presentation av de aktuella bloggarna och dess innehavare. Därefter be-

handlas besökarna (kommentatörerna), sedan exemplifieras den litteratur som läses och hur dis-

kussionen ser ut i kommentarsfälten. I slutet av avsnittet besvaras frågeställningen ”Hur diskute-

ras och tolkas litteratur i bloggkommentarer?”. Genom analysen kommer en bild att skapas av 

diskursen i de fyra bloggarnas kommentarsfält. 

6.1 Vem är bloggaren? 

Samtliga blogginnehavare har en avdelning där de presenterar sig själva och sina bloggar, och vis-

sa bloggar har ett mer preciserat syfte än andra. Bokhora drivs av fyra personer, Bokprat av två och 

Fiktiviteter och Bokstävlarna drivs av en person vardera.  

På Bokhora skriver de fyra skribenterna Jessica Björkäng, Johanna Karlsson, Johanna Lindbäck 

och Johanna Ögren om böcker, tidningar och andra texter. Allt kretsar kring att ”läsa världen”, 

vilket de beskriver som sitt största intresse (Bokhora, 2011). Man tar upp flera ämnen med littera-

turanknytning, utöver de böcker man läser och skriver om. Intervjuer görs med författare och 

förläggare, man skriver om tidskrifter, nyheter och olika aktiviteter. Eftersom bloggen har fyra 

regelbundna skribenter uppdateras den ofta flera gånger om dagen.  
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Överst på förstasidan på Bokprat finns det sloganliknande utropet ”Välkommen in i samtalet!”. 

Bloggen beskrivs som ett projekt baserat på kollektiv läsning och en bokklubb på nätet. Man vill 

diskutera vad som händer med människor och samhället i den moderna världen som en följd av 

medieutvecklingen (Bokprat, 2011a). Två personer ligger bakom Bokprat – Anders Mildner som 

är journalist, författare och föreläsare, och Karin Lilja som är skribent, författare, kommunikatör, 

copywriter och entreprenör. De menar att det finns en växande publik för böcker som försöker 

beskriva och förklara den moderna kulturen, men att det inte finns någon svensk arena för dis-

kussion om denna litteratur, vilket är anledningen till att man startat bloggen (Bokprat, 2011c). 

Bokprat innehåller endast inlägg om böckerna man läser. Därför uppdateras bloggen inte dagligen 

utan snarare några gånger i månaden, under läsningens gång. 

Fiktiviteter drivs av Helena, som beskriver att hon lägger sin tid på ”föräldraskap, forskande, bibli-

oteksarbete, undervisning, jobbsökeri, studier och ibland någon sorts fritid…”. Hon beskriver 

Fiktiviteter som ”allt som inte är verkligt. Sånt som är både på riktigt och inte. Sånt som är i högsta 

grad verklighetsfrämmande och sånt som bara finns där.” (Fiktiviteter, 2011). Bloggen uppdateras 

flera gånger i veckan och innehåller utöver rapporter om lästa böcker exempelvis inlägg där inne-

havaren ber sina besökare om lästips, sammanställningar av vad som lästs under den senaste må-

naden, filmtips och inblickar i bloggarens privatliv.  

Bokstävlarna har tagit sitt namn från en dikt av Gunnar Ekelöf och bloggens innehavare, Anna 

Sellin, studerar informations- och biblioteksvetenskap (Bokstävlarna, 2011). Hon framstår som en 

person som har ett levande litteraturintresse och gärna omger sig av böcker. Detta syns tydligt på 

bloggen eftersom hon inte bara tar upp de böcker hon läser utan även ger tips om bloggar, böck-

er och evenemang, skriver om bokinköp och tv-serier samt ämnen som hon själv kategoriserar 

som ”nörderi”. Bloggen är mycket väluppdaterad och ibland publiceras mer än ett inlägg per dag.  

6.2 Vem kommenterar? 

Nedan presenteras blogginnehavarnas aktivitet i kommentarstrådarna (samtliga kommentarer 

som görs på ett blogginlägg) på varje blogg. Dessutom undersöks vilka besökare som deltar, hur 

interaktionen ser ut mellan olika besökare och även interaktionen mellan besökare och bloggare. 

Vidare beskrivs även interaktionen mellan olika bloggar, i de fall då detta förekommer.  

På Fiktiviteter deltar blogginnehavaren i samtliga kommentarstrådar som studerats. Bokhora har 

fyra regelbundna skribenter, och i de inlägg jag har undersökt deltar alltid den skribent som skri-

vit inlägget även i kommentarstråden. Det händer också att någon av de andra skribenterna del-



 

17 

 

tar. På Bokprat deltar de två skribenterna regelbundet i kommentarerna, både på sina egna och 

varandras inlägg. På Bokstävlarna deltar innehavaren i alla kommentarer som studerats. Det är allt-

så tydligt att innehavarna av samtliga bloggar har ett stort intresse av att delta i diskussionen och 

interagera med sina besökare.  

Vad det gäller de besökande personer som kommenterar är det relevant att klargöra att alla fyra 

bloggar kräver att ett namn anges för att någon ska kunna skriva en kommentar. På grund av det-

ta är det relativt lätt att undersöka om vissa användarnamn ofta deltar i diskussionen. På Bokprat 

deltar signaturen Hampus på fyra av sex undersökta inlägg, lika många som den ena blogginneha-

varen Karin Lilja. Den andra innehavaren, Anders Mildner, deltar i samtliga sex studerade kom-

mentarstrådar. Alla andra kommentatörer har endast kommenterat ett inlägg vardera. Den kom-

munikation som studerats på Bokprat sker alltså mellan i huvudsak tre personer. Flera kommenta-

törer länkar till personliga hemsidor eller bloggar, vilket visar att exempelvis journalister och fors-

kare kommenterar på Bokprat. Detta påverkar i sin tur deras sätt att diskutera litteraturen. 

Några användarnamn eller alias förekommer på mer än en blogg, däribland signaturen Ela, som 

har kommenterat på Bokhora, Fiktiviteter och Bokstävlarna, och signaturen Pål Eggert, som kommen-

terat på Fiktiviteter och Bokstävlarna. Pål Eggert visar sig vara författare och han beskriver själv på 

sin egen blogg att både hans skrivande och hans liv ”befinner sig i den blodiga skärningspunkten 

mellan fantasy, skräck och socialrealism.” (Eggert, 2011). De flesta namnen förekommer dock 

endast på en blogg. På Bokprat har signaturen Pernilla N kommenterat ett inlägg då man introdu-

cerar en ny bok, och skriver att hon fått tag i boken och vill delta i diskussionen. En av bloggin-

nehavarna svarar henne och länkar vidare till en tråd där man pratar om boken som helhet, men 

här deltar hon inte.  

I traditionella läsgrupper är det bättre med ett mindre antal medlemmar, eftersom det då är större 

chans att alla är närvarande när man träffas för att diskutera, menar Hartley (2002). Några kom-

mentatörer deltar i flera inlägg på samma blogg, och kan därför sägas utgöra en slags ”kärna”. 

Dessa kommentatörer är dock inte särskilt många. I materialet som studerats finns sammanlagt 

59 unika kommentatörer. Bland dessa har en övervägande majoritet endast skrivit en eller två 

kommentarer. 10 personer har skrivit fler än fem kommentarer, och av dessa har endast två per-

soner skrivit fler än tio kommentarer – innehavarna av Fiktiviteter och Bokstävlarna. Bloggarna är 

öppna och vem som helst har möjlighet att besöka och kommentera, och denna frihet verkar re-

sultera i att de allra flesta personerna endast kommenterar någon enstaka eller ett fåtal gånger i de 

kommentarstrådar som studerats. 
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Flera av personerna som kommenterar driver även litteraturbloggar själva, däribland signaturerna 

Bokbabbel och enligt O. När en person kommenterar kan han eller hon utöver användarnamnet 

även skriva in adressen till en egen blogg eller hemsida, vilket många också gör. Till detta hör 

också att många bloggare länkar till varandra på sina sidor, vilket gör att litteraturbloggarna blir en 

slags utökad gemenskap, där man skapar nätverk och hjälper varandra. Till skillnad från vanliga 

bokcirklar, där en bestämd grupp träffas på bestämda tider, verkar bloggformatet därför underlät-

ta för läsare som vill delta i flera diskussioner samtidigt. Genom kommentarstrådarna kan förslag 

även ges på vidare läsning och diskussion på andra bloggar, såväl svenska som internationella. I 

en tråd på Bokhora länkar en av bloggens skribenter vidare till en internationell blogg om litteratur 

för unga vuxna. Detta visar benägenheten att dela med sig, ge förslag på vidare läsning, och dess-

utom hur enkelt det är att skapa band mellan bloggar.  

På några bloggar skapas även kontakt mellan författare och läsare. På Bokhora diskuterar man 

John Ajvide Lindqvists bok Tjärven. I kommentarstråden ser man en länk till författarens egen 

hemsida. Besöker man författarens hemsida upptäcker man att recensionen från Bokhora finns 

där, tillsammans med en länk till ett tv-inslag där författaren intervjuas (Lindqvist, 2011). Ett tyd-

ligare exempel på interaktion mellan författare och läsare finns på Bokprat. Här har man läst Det 

nätpolitiska manifestet av Christopher Kullenberg. I inläggets kommentarstråd ger sig författaren 

Kullenberg själv in i diskussionen och besvarar frågor från bloggens innehavare om arbetet med 

boken (Bokprat, 2011b). I fallet Lindqvist går det inte definitivt att avgöra om det är författaren 

själv som valt att Bokhoras recension ska länkas från hans egen hemsida. Kullenberg har dock 

aktivt valt att ge sig in i diskussionen om sin bok. Dessa två exempel visar att litteraturbloggen 

kan vara ett sätt att skapa kontakt mellan författare och läsare, förutsatt att författaren har ett in-

tresse för det.    

Eftersom alla som skriver kommentarer måste ange ett namn verkar detta leda till att man får en 

slags identitet. Det bör rimligtvis vara så att personer som ofta kommenterar känner igen åter-

kommande användarnamn, vilket skapar ett förtroende mellan dessa kommentatörer. Därför hål-

ler man sig till ämnet i sina kommentarer istället för att anmärka på personliga egenskaper hos 

någon av de andra i tråden.  

Hartley (2002) skriver att vissa anser att läsgrupper är en kvinnosak, och i sin forskning har de 

allra flesta läsgrupperna endast kvinnliga medlemmar. Det går inte att endast genom användar-

namn eller alias säkert avgöra kön på samtliga kommentatörer, då personnamn inte alltid an-

vänds. I de fall då det går att avgöra en kommentatörs kön (antingen genom deras namn eller ge-
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nom att följa länkar till deras personliga bloggar) är det dock tydligt att det är mest kvinnor som 

kommenterar. Mer än dubbelt så många kvinnonamn används i jämförelse med mansnamnen. De 

män som kommenterar har huvudsakligen gjort det på Bokprat. På de andra tre bloggarna har en-

dast ett fåtal män deltagit i kommentarsfälten.  

6.3 Vad läses och kommenteras? 

I de 18 inlägg som studerats behandlas totalt 17 olika böcker. Nedan beskrivs bokvalen på de oli-

ka bloggarna. 

6.3.1 Bokhora 

Tre böcker behandlas i materialet från Bokhora: skräckboken Tjärven av John Ajvide Lindqvist 

(först publicerad 2011), deckaren Denna dödens kropp (2010) av Elizabeth George och äventyrs-

/ungdomsboken Jellicoe Road (2006) av Melina Marchetta. Tjärven är speciell eftersom boken inte 

släpps i tryckt format utan endast som e-bok och ljudbok. Svenska Förläggareföreningen skriver 

att utgivningen av e-böcker och ljudböcker ökat något de senaste åren, och att marknaden för 

digitala böcker växer (SvF, 2010). Att bloggare väljer att läsa en e-bok eller ljudbok visar att de 

inte är främmande för att använda nya bokformat, utan bokvalet styrs istället av intresse och in-

nehåll.  

6.3.2 Bokprat 

I det nyaste inlägget som studerats på Bokprat är man i färd med att läsa Reality is Broken (2011) av 

Jane McGonigal. Utöver denna bok behandlar man What Technology Wants (2010) av Kevin Kelly, 

Christopher Kullenbergs Det nätpolitiska manifestet (2010), Michael Foleys The Age of Absurdity 

(2010) och What Women Want (2010) av Paco Underhill. Inga av böckerna är skönlitterära, utan 

här inriktar man sig på områden som populärkultur, populärvetenskap, politik, teknik och popu-

lärfilosofi. Man har på bloggen en speciell plan för hur man läser varje bok, då innehavarna gör 

ett inlägg där de introducerar en bok, ett inlägg när en tredjedel är läst, ett inlägg när hela boken 

är läst och slutligen en summering. Varje bok tillägnas alltså fyra inlägg. Eftersom man på blog-

gen vill läsa om moderna livsvillkor är böckerna följaktligen nyligen publicerade.    

6.3.3 Fiktiviteter 

På Fiktiviteter representerar böckerna ämnesområden som skräck, fantasy, barn/ungdom och 

samtida skönlitteratur. Böckerna är Tjärven (2011), Blodets meridian (1985) av Cormac McCarthy, 

Cirkeln (2011) av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, De vassa tändernas skog (2011) av 

Carrie Ryan och Stephen Kings Different Seasons (1983). I de fall då innehavaren av bloggen fått 
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recensionsexemplar av böcker från olika förlag skriver hon det i slutet av den korresponderande 

recensionen. Av de fem böckerna är Stephen Kings bok den enda som inte är ett recensionsex-

emplar. Orsaken till att innehavaren av Fiktiviteter får recensionsexemplar framgår inte på blog-

gen. Vad det gäller recensionsexemplaren är detta intressant att ställa i relation till vad Hartley 

skriver om läsgruppers självständighet. Hon menar att läsgruppernas oberoende ställning gör att 

de är en värdefull del av litteraturlandskapet (Hartley, 2002). Av allt att döma drivs bloggen pri-

vat, på fritiden och av eget intresse. Det är lätt att se tjusningen med att få böcker som man sedan 

kan skriva vad man vill om, i synnerhet för en person som är mycket läsintresserad och driver en 

litteraturblogg. Å andra sidan skulle detta kunna leda till att personen som får recensionsexemplar 

känner ett behov av att vara positiv till ett visst förlags böcker i sina recensioner.  

6.3.4 Bokstävlarna 

I de kommentarer som studerats från Bokstävlarna diskuteras Marvel 1602 (2010) av Neil Gaiman, 

Our Tragic Universe (2010) av Scarlett Thomas, Stephan Mendel-Enks Tre apor (2010) och The Scar 

(2002) av China Miéville. Alla böcker är samtida skönlitteratur och med undantag av Mendel-

Enks bok innehåller de mer eller mindre tydliga science fiction- och fantasyinslag. Hartley skriver 

att samtida skönlitteratur är mest populär att diskutera i traditionella läsgrupper, och diskussionen 

av klassiker har gång på gång upplevts som misslyckad (Hartley, 2002). Det är ny skönlitteratur 

som behandlas på bloggarna, i stor utsträckning. Endast två av böckerna publicerades innan 

2000-talet, och majoriteten är publicerade 2010 eller 2011. Med andra ord handlar bloggarna om 

nysläppt litteratur, och klassisk skönlitteratur diskuteras inte alls i de inlägg som studerats. Samti-

digt har innehavaren av Bokstävlarna en återkommande serie inlägg på sin blogg – ”Klassiker jag 

inte har läst”. Där beskriver hon sina känslor om olika klassiska böcker och varför hon inte har 

läst dem, vilket visar att hon känner att en bokintresserad person förväntas läsa litteraturens klas-

siker.  

6.4 Hur ser diskussionen ut i kommentarsfälten? 

Avsnittet inleds med en beskrivning av hur kategoriseringen av kommentarer har gjorts, och visar 

sedan hur diskussionen ser ut i kommentarsfälten. Tabell 2 visar kommentarernas förekomst i det 

totala antalet kommentarer (165), men för att få en djupare förståelse för vad kategorierna inne-

bär måste materialet närstuderas. Alla kommentarer har placerats i minst en kategori, men varje 

kommentar kan potentiellt hamna i samtliga åtta kategorier.     
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Kategori Förekomst  
(antal gånger) 
 

Förekomst i förhållan-
de till samtliga kom-
mentarer  

Syftar tillbaka till ursprungligt inlägg 21 12,7 % 
Allmän diskussion om bok 38 23 % 
Tolkning av bok 17 10,3 % 
Utvärdering av bok 64 38,8 % 
Jämförelse 9 5,5 % 
Tidigare lästillfällen 35 21,2 % 
Kommenterar annan kommentatör 73 44,2 % 
Övrigt 50 30,3 % 

Tabell 2 – Kategoriernas förekomst i hela det studerade materialet. 

På en övergripande nivå visar tabellen tydligt att det finns mycket interaktion mellan de olika 

kommentatörerna på bloggarna, eftersom 44,2 % av kommentarerna har kategoriserats som 

kommenterar annan kommentatör. Flera av dessa kommentarer är mycket lätta att kategorise-

ra, då de ofta grafiskt sett inleds med användarnamnet på personen som kommentatören in-

teragerar med följt av ett kolon. Det behöver dock inte vara så att kommentatören visar att han 

eller hon kommenterar en annan på ett så tydligt sätt. Kategorin används även då en fråga som 

inte direkt riktats till en specifik kommentatör besvaras, eller när fraser som ”håller med”, ”jag 

också” och ”kul att vi tänker så lika” förekommer. Ett annat tecken på interaktion är att 12,7 % 

kommentarer har kategoriserats som syftar tillbaka till ursprungligt inlägg. Dessa kommenta-

rer liknar kommenterar annan kommentatör, med skillnaden att de inte syftar tillbaka till en 

kommentar i kommentarsfälten, utan till inlägget som skrivits av bloggens innehavare.   

Dessutom visar tabellen att utvärderande kommentarer är allra vanligast i materialet som stude-

rats, då 38,8 % av kommentarerna innehåller någon form av utvärdering. Kommentarer som ”Jag 

tyckte boken var hyfsat bra” och ”Älskade Marvel 1602, blev lite sugen på att läsa om nu fak-

tiskt” är typexempel på positiva kommentarer i kategorin utvärdering. Negativ utvärdering kan 

vara direkt, som ”Jag tyckte tyvärr inte om boken”, ha en uppgiven ton som ”Jag gav upp, fast 

ämnet är intressant”, eller tvetydig som ”Jag tycker att det är en bra bok samtidigt som den inte 

tilltalar mig alls.”. Ofta följs kommentarer av detta slag av något mer utförliga beskrivningar av 

den personliga läsupplevelsen, men vissa kommentatörer har endast utvärderat den lästa boken 

med ett fåtal ord. 23 % av kommentarerna har bedömts vara allmän diskussion om bok. Dessa 

kommentarer handlar i många fall om att en eller flera karaktärer beskrivs, och många av dessa 

kommentarer är även utvärderande. Dessa kommentarer handlar förutom det som finns mellan 

bokens pärmar även om yttre faktorer, vilket Pål Eggerts kommentar ”Väldigt tjusigt omslag för-

resten. Styxx verkar vara bra på det” exemplifierar.   
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Kategorin jämförelse förekommer sällan i materialet, och beskriver kommentarer där en specifik 

jämförelse görs, exempelvis då en kommentatör finner paralleller med den aktuella boken och en 

annan. De jämförande kommentarerna skiljer sig från tidigare lästillfällen som förekommer i 

21,2 % av materialet. Flera kommentarer handlar om andra böcker än de som det ursprungliga 

blogginlägget tar upp. Kommentarerna om tidigare lästillfällen kan handla om andra verk av för-

fattaren som skrivit boken som diskussionen ”ska” handla om, men även om verk i samma genre, 

eller helt andra böcker. Dessa kommentarer innehåller inte några uttalade jämförelser mellan 

böcker. 10,3 % av kommentarerna återfinns i kategorin tolkning av bok. Om en kommentatör 

har diskuterat en boks betydelse, eller gjort en personlig bedömning av vad denna betydelse kan 

vara, har kommentaren hamnat i kategorin. Många av dessa kommentarer finns på Bokprat. Där 

nämner signaturen Sebastian Suarez-Golborne vad han uppfattar som ”den underliggande evangelis-

ka överpeppen” i sin kommentar om Reality is Broken. I diskussionen om What Technology Wants 

anstränger sig Hampus för att förstå vad författaren Kevin Kelly avsikt är: ”Att bra saker överle-

ver? Används på många ställen? Utvecklas kontant?”. Dessa kommentarer är olika former av 

tolkning, eftersom kommentatören söker efter författarnas avsikt och bakomliggande teman. 

I kategorin övrigt ingår det som inte hör hemma i någon av de andra sju kategorierna. Dessa 

kommentarer kan handla om litteratur, men flera handlar om helt andra saker. Det kan även vara 

så att en kommentar kan vara lång och innehålla flera kategorier, däribland en kort mening som 

kategoriserats som övrigt. Om en kommentarstråd har många kommentarer i denna kategori har 

detta redovisats, eftersom det har satt en tydlig prägel på diskussionen. Kommentarer som enbart 

handlar om andra saker än litteratur har bedömts vara irrelevanta för uppsatsens frågeställning, 

och beskrivs därför inte.  

6.4.1 Bokhora 

Tabell 3 visar förekomsten av varje kategori i de 40 kommentarerna från Bokhora:  

Kategori Förekomst (antal 
gånger) 
 

Procentuell förekomst  

Syftar tillbaka till ursprungligt inlägg 2 5 % 

Allmän diskussion om bok 20 50 % 

Tolkning av bok 4 10 % 

Utvärdering av bok 18 45 % 

Jämförelse 3 7,5 % 

Tidigare lästillfällen 6 15 % 

Kommenterar annan kommentatör 16 40 % 

Övrigt 17 42,5 % 

Tabell 3 - Förekomst av kategorier (Bokhora). 
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Undersökningen visar att allmän diskussion och utvärdering finns i 50 % respektive 45 % av 

kommentarerna. Detta innebär i praktiken att varannan studerad kommentar på något sätt hand-

lar om bokens innehåll, intrig eller karaktärer samt även bokens form och språk. Det finns även 

mycket interaktion mellan kommentatörerna, och många kommentarer innehåller även övrigt ma-

terial i olika stor mängd.   

Ett inlägg om ungdomsboken Jellicoe Road genererar mycket engagerad diskussion. Den första 

kommentatören delpheena inleder med utvärderingen ”jag läste nyss ut den och kan bara instämma 

i superlativen!”. Delpheena, skriver om flera av bokens karaktärer och redan i den andra kommen-

taren ger sig Johanna L, som skrivit det ursprungliga inlägget, in i diskussionen. Hon har, likt 

delpheena, fastnat för karaktären Jonah, om vem hon skriver ”Speaking of who, men eller hur!! 

Man blir ju ledsen att han inte finns på riktigt. Älskar det där rättframma, direkta, ääälskar.” 

Komplimangerna om Jonah fortsätter från andra kommentatörer, med omdömen som ”<3 Jo-

nah är verkligen en dröm, den bästa killen på länge, så fin och hela tiden rak med sina känslor!” 

och ”Förutsägbart nog hade han mig at hello.”. Längre ner i tråden skriver signaturen Clarisa 

”Mycket känslor, mycket gråtande överallt, det gillade jag supermycket. Realistiskt eller inte, det 

är ingenting som jag tänker på.” Signaturen Linn skriver att hon ”också läst och tokälskat!”  

Jellicoe Road har väckt många känslor hos kommentatörerna, och tråden som studerats innehåller 

sammanlagt 1 593 ord. Detta ger genomsnittet 106,2 ord per inlägg, vilket är en stor skillnad i 

jämförelse med de övriga två inläggen som studerats, där genomsnittet är 29,6 ord per inlägg för 

Tjärven och 45,4 för Denna dödens kropp. Detta genomsnitt visar hur boken har berört och engage-

rat läsarna. En av kommentatörerna, Mia, skriver att hon vill rekommendera boken till alla sina 

klasser, men tycker att engelskan i boken är för svår för högstadieelever, och önskar därför att 

boken översätts till svenska. Här svarar Johanna L och antyder både att hon talat med sin förlägga-

re om en översättning, och till och med erbjudit sig att översätta boken själv.  

I diskussionen om Tjärven har de flesta kommentarerna placerats i kategorin övrigt. Detta beror 

på att endast ett fåtal av kommentarerna berör bokens innehåll, tolkning, utvärdering eller jämfö-

relse med någon annan bok. I ett inlägg ber en kommentatör om hjälp med att hitta en plats där 

han kan köpa Tjärven, för att två minuter senare skriva ytterligare ett inlägg där han skriver att han 

letat dåligt då boken finns på nätbokhandeln Bokus. Signaturen rikard skriver att han tycker att 

författaren, John Ajvide Lindqvist, som själv talat in ljudboken, ”har den bästa uppläsningsrös-

ten”. Detta är en diskussion som handlar bokens form, eftersom kommentatören har tagit till sig 

boken i ett format som fortfarande är ovanligt. Marie är positiv: ”Ah- ljudbok, Ajvide Lindqvists 
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underbara röst, zombies och skärgården – bara bra saker! Har bara hunnit lyssna ca en halvtimme 

och vill bara ha mer!”. En kommentatör skriver att hon gärna hade läst boken ”om den fanns 

som riktig bok”. En annan skriver att hon hoppas att boken ges ut i pappersformat eftersom hon 

inte kan koncentrera sig då hon lyssnar på böcker, och inte heller har någon läsplatta. Kommen-

tarstråden har som helhet relativt lite innehåll, med många mycket korta kommentarer och lite 

diskussion om berättelsen som sådan.  

Även diskussionen om Denna dödens kropp handlar till viss del om form, eftersom flera kommenta-

törer anser att bokens omfång (700 sidor) inte motsvarar dess innehåll. Malin på ön har läst den 

föregående boken i samma serie och blivit besviken, och därför tvekat inför den nya. Å andra si-

dan har signaturen Messa läst Denna dödens kropp och blivit glad över att den är ”som vanligt”, allt-

så som författarens tidigare deckare. Flera kommentarer handlar om andra böcker i samma serie, 

och det är tydligt att vissa läsare har en relation till karaktärerna. Johanna L (som inte läst Denna 

dödens kropp men ändå deltar i kommentarstråden) ställer frågor om olika karaktärer, som för att 

förvissa sig om att riktningen de utvecklas i är acceptabel, och på så sätt avgöra om boken är värd 

att läsa. I denna kommentarstråd finns också viss tolkning då både Tommy och enligt O ser karaktä-

ren Isabelle Ardery som stereotyp och klichéartad. Författarens språkliga val tolkas också till viss 

del, men dessa spår utvecklas inte nämnvärt utan behandlas kortfattat.  

Överlag fokuserar man i kommentarstrådarna om Denna dödens kropp och Jellicoe Road mer på den 

aktuella boken än i tråden om Tjärven. Den mest troliga anledningen till detta är att man endast 

kan ta emot Tjärven genom nya läsmedium, vilket gör att flera personer hellre diskuterar detta än 

bokens innehåll. I ett receptionsteoretiskt perspektiv reagerar man på böckernas innehåll känslo-

mässigt, eller åtminstone uttrycks upplevelsen genom känslomässiga termer. Eftersom tolkning 

förekommer i liten utsträckning visar detta att man inte främst söker efter författarens intention, 

vilket tyder på att syftet med diskussionen istället är att uttrycka sina känslor.  
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6.4.2 Bokprat 

Från Bokprat har 39 kommentarer granskats. Fördelningen mellan olika kategorier ser ut som föl-

jer: 

Kategori Förekomst (antal 
gånger) 
 

Procentuell förekomst 

Syftar tillbaka till ursprungligt inlägg 7 17,9 % 
Allmän diskussion om bok 9 23,1 % 
Tolkning av bok 11 28,2 % 
Utvärdering av bok 22 56,4 % 
Jämförelse 2 5,1 % 
Tidigare lästillfällen 5 12,8 % 
Kommenterar annan kommentatör 14 35,9 % 
Övrigt 10 25,6 % 

Tabell 4 - Förekomst av kategorier (Bokprat). 

Diskussionen på Bokprat är annorlunda jämfört med de andra tre bloggarna eftersom innehavarna 

skriver inlägg under läsningen av en bok, vilket gör det möjligt för läsaren att uttrycka om och 

hur upplevelsen förändras under läsningens gång. Detta leder även till synes till mer utförliga dis-

kussioner, då kommentarstrådarna som studerats överlag är mycket långa. Det är på Bokprat som 

kategorin tolkning av bok förekommer allra flest gånger.  

Signaturen Kal Ström tolkar Det nätpolitiska manifestet då han i kommentarstråden inleder med att 

skriva att han inte tycker att boken är ett manifest eftersom den är mer berättelse än ståndpunkt. 

Längre ner besvaras hans tankar av Anders Mildner, som anser att boken är ”en tydlig plädering 

för ett öppet internet” – även detta en tolkning. Denna tråd innehåller den överlägset längsta 

kommentaren som finns i hela det studerade materialet. Christopher Kullenberg, som skrivit Det 

nätpolitiska manifestet, beskriver i en kommentar sin syn på vad ett manifest är. Kommentaren är 

1 145 ord lång, vilket vida överstiger hela kommentarstrådar från andra bloggar.  

I tråden där Reality is Broken introduceras skriver Magnus att han följt författarens blogg och att 

boken ligger överst på hans ”måste-ha-nu-boklista”, och även kommentaren från Pernilla N indi-

kerar att hon är intresserad av att delta i diskussionen om boken senare. I de två efterföljande 

kommentarstrådarna om boken återkommer varken Magnus eller Pernilla N. Den andra kommen-

tarstråden som studerats om Reality is Broken skrevs då en tredjedel av boken var läst, och samtliga 

utvärderingar är mer eller mindre negativa. Hampus är ”inte lyrisk”, medan Sebastian Suarez-

Golborne tycker att boken öppnar för en intressant framtid samtidigt som han inte uppskattar för-

fattarens språk och vissa undertoner och termer i boken. Anders Mildner skriver att han gillar 
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tankarna, men har även han svårt för tonen och tycker inte att författaren skriver så fängslande 

som han hoppats. Karin Lilja påpekar att författaren nämner att boken har varit jobbig att skriva, 

vilket hon upplever som påtagligt. 

I tråden om What Technology Wants varierar åsikterna kraftigt. Karin Lilja tycker att boken är 

läsvärd och att hjälpt henne ”att tänka”, och Anders Mildner skriver att det för honom är årets 

bok. På andra sidan staketet står signaturen Hampus som anser att författaren Kevin Kelly, som 

han beskriver som ”guru”, stödjer sig på sin status och inte ger tillräckliga svar om vad han vill 

säga med boken.  

Boken What Women Want av Paco Underhill ger upphov till en utförlig kommentar av Karin Lilja 

där samtliga åtta kategorier representeras. Kommentaren baseras på en anekdot från hennes pri-

vatliv som vävs samman med tolkning och utvärdering av What Women Want, via både jämförel-

ser med andra böcker och beskrivning av tidigare läsning. Inlägget syftar tillbaka till det ursprung-

liga blogginlägget och kommenterar samtidigt en annan kommentatör. Kärnan i inlägget är att 

boken har förändrat hennes tankebanor, samtidigt som hon ställer sig mycket kritisk till författa-

rens åsikter. Även Anders Milder och Hampus är kritiska till boken, och den sistnämnda menar att 

författaren har ”en genussyn från 50-talet och ett researchmaterial som summeras upp till ’jag 

frågade några kvinnliga bekanta.’”.   

När den första tredjedeln av Michael Foleys The Age of Absurdity är läst inleder Hampus kommen-

tarstråden med att boken är ”ljuvlig” i jämförelse med Underhills bok, som man läst senast. Flera 

kommentarer handlar om Foleys språk, som beskrivs som lättsamt, humoristiskt och ledigt. Sig-

naturen Johan har dock inte uppfattat boken som humoristisk, och anser istället att boken är gnäl-

lig och elitistisk, vilket får honom att lägga ner boken i förtid.  

Kommentarerna på Bokprat är överlag entusiastiska och välskrivna. Till skillnad från de andra 

bloggarna gör man här analytiska tolkningar och försöker upptäcka författarens intention. Jämfö-

relser finns mellan innehållet i böcker och personliga erfarenheter eller underliggande ideologiska 

tankegångar. Samtidigt är utvärderande kommentarer den vanligaste kategorin. Enligt det recep-

tionsteoretiska perspektivet på litteraturtolkning har i synnerhet Karin Lilja uttryckt att hennes 

horisont av förväntningar har breddats som en följd av sin läsning, eftersom hon uttryckligen sä-

ger att hennes tankebanor förändrats. I diskussionerna behandlas olika åsikter, och många har en 

personlig beskrivning av sin upplevelse och sin tolkning, vilken tas emot på ett öppet sätt. I hu-

vudsak sker kommunikationen mellan tre kommentatörer.  
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6.4.3 Fiktiviteter 

Sammanlagt 46 kommentarer har studerats från Fiktiviteter. Fördelningen ser ut som följer: 

Kategori Antal förekomster 
 

Procentuell förekomst 
 

Syftar tillbaka till ursprungligt inlägg 4 8,7 % 
Allmän diskussion om bok 8 17,4 % 
Tolkning av bok 2 4,3 % 
Utvärdering av bok 14 30,4 % 
Jämförelse 3 6,5 % 
Tidigare lästillfällen 9 19,6 % 
Kommenterar annan kommentatör 17 37 % 
Övrigt 15 32,6 % 

Tabell 5 - Förekomst av kategorier (Fiktiviteter). 

Den första kommentarstråden som undersökts handlar om Tjärven. Diskussionen liknar den om 

samma bok på Bokhora (se 6.4.1). Kommentarerna handlar alltså i stor del om hur berättelsen pre-

senteras. Av de fyra kommentatörerna har endast två läst (eller lyssnat på) boken, och därför blir 

inlägget och kommentarsfältet snarare ett sätt att rekommendera litteratur. Anledningen till detta 

kan vara både att boken släpps i ett ovanligt format och att den då inlägget publicerades var ny. 

Utöver detta är det värt att nämna att innehavaren av Fiktiviteter kommenterat inlägget om Tjärven 

på Bokhora. 

I nästa inlägg behandlar man Cormac McCarthys Blodets meridian och här är diskussionen mer ut-

vecklad. Mathias anser att boken är ”fruktansvärt tät och komprimerad” och utan andningspauser. 

Boken är hans favorit av McCarthys böcker, och han tolkar den i ett historiskt perspektiv. Blog-

ginnehavaren besvarar Mathias och beskriver att den täthet som han nämner gör att hon upplever 

boken som monoton och långtråkig, men hon skriver även att boken växt och att hon framför 

allt tilltalas av bokens verklighetsanknytning. I det ursprungliga inlägget har blogginnehavaren 

beskrivit sitt äckel över en makaber scen ur Blodets meridian, vilket kommenteras av Pål Eggert som 

jämför scenen med en scen ur den våldsamma mangaserien Berserk av Kentaro Miura.  

Kommentarstråden om ungdomsboken Cirkeln innehåller i sin helhet 84 ord, och tråden innehål-

ler inte någon utförlig diskussion. Kommentarstråden om Stephen Kings novellsamling Different 

Seasons har över 400 ord, men även här är diskussionen om bokens innehåll begränsad. I trådens 

första kommentar, av Helena, bedöms en av bokens fyra noveller, ”Breathing Lessons”, vara 

opassande i samlingen. Hon besvaras av blogginnehavaren som tror att avsikten med att inklude-

ra novellen var att alla årstider skulle representeras. De återstående fem kommentarerna i tråden 

behandlar inte direkt samlingen, men signaturerna Emmas Bokhylla och QueenH uttrycker båda att 
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de blivit intresserade av att läsa King på grund av recensionen på bloggen. Även tråden om De 

vassa tändernas skog visar sig innehålla lite diskussion om den aktuella boken. Feuerzeug inleder trå-

den med att diskutera genren som sådan, och ingen kommentatör kommer sedan in på bokens 

innehåll. Ela håller med om vad blogginnehavaren skriver i det ursprungliga inlägget om De vassa 

tändernas skog. Ämnen som huruvida boken är lämplig för barn, bokens omslag och andra böcker i 

samma serie kommer också upp i tråden, men endast mycket kortfattat.  

46 kommentarer har studerats från Fiktiviter, det största urvalet av alla bloggar. Samtidigt är inne-

hållet i kommentarerna inte särskilt uttömmande. Totalt innehåller alla kommentarer mer än 2300 

ord, men diskussionen är på det hela taget kortfattad. En tråd exemplifierar tydligt vad Stanley 

Fish kallar tolkningsgemenskap – den om ungdomsboken Cirkeln, där mer än hälften av kom-

mentarerna kortfattat beskriver att man gillar ”Anna-Karins morfar”. Det sociala sammanhanget 

(alltså bloggen och mer specifikt kommentarstråden) har styrt hur verket mottas och diskuteras 

av läsarna. Detta antyder att det är viktigt för kommentatörerna att delta även om de inte känner 

att de vill diskutera den aktuella boken. På så sätt upprätthålls den sociala gemenskapen på blog-

gen.   

6.4.4 Bokstävlarna 

De 40 kommentarer som studerats från Bokstävlarna har kategoriserats enligt följande: 

Kategorier 
 

Antal förekomster Procentuell förekomst 

Syftar tillbaka till ursprungligt inlägg 8 20 % 
Allmän diskussion om bok 1 2,5 % 
Tolkning av bok 0 0 % 
Utvärdering av bok 10 25 % 
Jämförelse 1 2,5 % 
Tidigare lästillfällen 15 37,5 % 
Kommenterar annan kommentatör 26 65 % 
Övrigt 8  20 % 

Tabell 6 - Förekomst av kategorier (Bokstävlarna). 

I kommentarerna finns inga försök till tolkning av böcker. Här finns dock många kommentarer 

som kategoriserats som tidigare lästillfällen, alltså diskussion om andra böcker och lästillfällen 

än de som tas upp i respektive blogginlägg. Redan i den första kommentarstråden, som handlar 

om seriealbumet Marvel 1602 av Neil Gaiman, inleds diskussionen med att sundin tar upp hur ka-

raktären Daredevil har utvecklats av andra författare. Längre ner diskuteras i korthet de filmer om 

superhjältar som har vuxit fram under de senaste åren, men man kommer aldrig in i en djupare 

diskussion om Marvel 1602 i tråden.  
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I tråden om Our Tragic Universe deltar endast två kommentatörer – Bokbabbel och blogginnehava-

ren. Den aktuella boken berörs inte, istället diskuteras andra böcker av samma författare. Det är 

först i den tredje av de fyra trådarna som studerats som man behandlar den aktuella boken – Tre 

apor. Övrig litteratur diskuteras även här, men tråden har också viss diskussion om bokens hu-

mor, som uppfattats och uppskattats av vissa mer än andra.  

Den sista tråden om China Miévilles The Scar fokuserar mestadels på den aktuella boken, men 

även här blandar man in andra böcker. I det ursprungliga inlägget om boken skriver blogginneha-

varen om författarens sätt att skriva på, som hon bland annat kallar ”överlastat”. I kommentars-

fältet skriver Eve att författaren använder sig av ”urflippade fantasyelement”, en egenhet som går 

hem till olika hög grad hos läsarna. De tre personer som läst boken är positiva till den, och blog-

ginnehavaren menar att ”När det gäller Miéville så är det en otroligt tunn linje mellan genialitet 

och vansinne, och han trampar över den ganska ofta.” Detta håller signaturen fia med om. Andra 

böcker av författaren diskuteras också i tråden, huvudsakligen för att exemplifiera hans språkan-

vändning.  

Diskussionen i de trådar som studerats från Bokstävlarna har i hög grad en karaktär som liknar den 

på Fiktiviteter (6.4.3). Tråden om Tre apor visar delvis olika sidor av en bok, då blogginnehavaren 

har uppfattat att boken ska ses som rolig, vilket inte alla kommentatörer håller med om. Kom-

mentatörerna kommer lätt ifrån den aktuella boken och diskuterar istället andra, relaterade eller 

orelaterade, lästillfällen. Därför verkar det snarare som att det är interaktionen som man är ute 

efter, inte diskussionen av litteratur. I Hartleys (2002) undersökning anser många läsgruppsmed-

lemmar att det är böckerna och människorna som är tjusningen. På Bokstävlarna verkar männi-

skorna vara en större del av litteraturdiskussionen än böckerna.  

6.5 Sammanfattning av resultat samt slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att analysera diskursen i kommentarsfälten på svenska litteraturbloggar, 

och ställa denna i relation till forskning om traditionella läsgrupper. Uppsatsens frågeställning 

”Hur diskuteras och tolkas litteratur i bloggkommentarer?” kan besvaras på följande vis: 

Diskursen i de studerade kommentarsfälten präglas av utvärdering av böcker och läsning. Läs-

ningen och böckernas innehåll beskrivs företrädesvis genom känslomässig utvärdering i skriven 

form. Tolkning förekommer i en tiondel av de studerade kommentarerna, vilket innebär att man 

inte i huvudsak söker sig till de studerade litteraturbloggarnas kommentarsfält för att tolka littera-

tur. Interaktionen mellan olika besökare är livlig, vilket visar att relationer skapas mellan kom-
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mentatörer eftersom vissa personer återkommer och kommenterar i flera trådar, och ibland även 

på flera av bloggarna. 

I jämförelse med traditionella läsgrupper finns det både skillnader och likheter med kommentars-

fälten. De skiljer sig huvudsakligen eftersom man i läsgrupper är en bestämd grupp som träffas på 

bestämda tider, medan personerna i kommentarsfälten kan delta i olika stor utsträckning, vilket 

gör att vissa kommentatörer endast skrivit en kommentar. Samtidigt finns det vissa kommentatö-

rer som återkommer i många trådar på bloggarna, vilket gör att kommentarsfälten därmed blir en 

social mötesplats online. Bloggarna fungerar, precis som läsgrupper, som ett sätt att rekommen-

dera litteratur och även andra bloggar. Detta gör att kontakter kan knytas och nya bekantskaper 

skapas. Kommentarsfälten ersätter knappast den traditionella läsgruppen, men kan ses som ett 

komplement för läsare som vill ha ett utökat socialt utbyte av litteraturen och diskutera denna i 

flera gemenskaper.  

Slutsatsen är att kommentatörerna på de fyra bloggarna som studerats har ett större behov av att 

uttrycka sina känslor om litteraturen de läser än att söka efter verkens betydelse eller författarens 

intention.   

7 Diskussion 

Eftersom jag har bedömt och avgjort var de olika kommentarerna ska hamna i kategoriseringen 

har en tolkning gjorts av innehållet i varje enskild kommentar. Min tolkning påverkas av en 

mängd olika faktorer, på samma sätt som andra tolkare påverkas. Detta är en förtjänst men sam-

tidigt ett problem med kvalitativ forskning. Här är undersökningens transparens viktig, och jag 

har strävat efter att exemplifiera mina tolkningar på ett så tydligt sätt som möjligt för att läsaren 

på egen hand ska kunna avgöra om tillvägagångssätten är rimliga och om materialet har studerats 

på ett trovärdigt vis.  

Det går inte att studera alla människor som finns vid en viss tidpunkt, och det går inte heller att 

studera eller ens hitta alla bloggar som finns vid en viss tidpunkt. Uppsatsen exemplifierar därför 

diskursen i litteraturbloggars kommentarsfält, och redogör för ett sätt på vilket området kan stu-

deras. Studieområdet kan utvecklas på flera sätt, där det mest omedelbara vore att utöka antalet 

bloggar och kommentarer som ingår i materialet. Det skulle även vara intressant att inrikta sig 

endast på bloggar där man diskuterar en viss sorts litteratur (som science fiction, kärleksromaner 

eller klassiker) för att se om diskursen skiljer sig i jämförelse med vad som presenteras i denna 

uppsats. Ett annat relaterat område är att undersöka de internetsidor som börjat uppstå där man 
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ägnar sig åt så kallad social reading – en slags kombination av sociala medier med litteraturläsning 

och diskussion. Här kan människors bokhyllor och läspreferenser registreras och jämföras, och 

människor med liknande smak kan diskutera sina upplevelser eller rekommendera böcker till var-

andra.  

Undersökningen visar att det känslomässiga mottagandet av en bok eller karaktärerna i en bok är 

viktiga i kommentarsfälten. Mia skriver att hon vill rekommendera boken Jellicoe Road till sina 

högstadieklasser, men då i en svensk översättning, varpå Johanna L antyder att hon både talat med 

sin förläggare om en översättning och även erbjudit sig att översätta boken själv. Detta visar både 

den känslomässiga kopplingen till litteratur och det engagemang ett verk kan skapa.  

Att Bokhora, som anses vara Sveriges största litteraturblogg, har relativt stor makt syns i denna 

undersökning eftersom John Ajvide Lindqvist länkar till Bokhoras recension av hans senaste bok 

från sin hemsida. Detta är ett exempel på förtroendet gentemot bloggen och dess skribenter.  

Undersökningen visar dessutom att läsning leder till mer läsning, eftersom bloggkommentatörer-

na inte endast vill läsa böckerna, utan även läsa vad som skrivs om böckerna. Det finns många 

litteraturbloggar, och flera skriver om samma böcker. Intresserade läsare kan enkelt klicka sig vi-

dare från en blogg till en annan för att läsa mer om sin senaste favoritbok. Att flera kommentatö-

rer skriver kommentarer på flera bloggar visar hur nätverk skapas. Det är värt att notera att ingen 

av bloggarna har anonyma kommentatörer, vilket är en möjlig anledning till att det inte före-

kommer negativa kommentarer (eller rena påhopp) mellan besökarna. Detta stärker känslan av att 

bloggarna besöks av likasinnade och att en gemenskap skapas där negativismen lämnas utanför.  

Många fler kvinnor än män kommenterar. Det går att hitta manliga bokbloggare (Anders Mildner 

på Bokprat är ett exempel), men vid sökningen efter passande bloggar att undersöka visade det sig 

att de litteraturbloggar av män som jag hittade var mindre populära, hade färre kommentarer och 

uppdaterades mer sällan. Detta verkar styrka den åsikt som luftas i Hartleys (2002) forskning, 

nämligen att främst kvinnor intresserar sig för att diskutera litteratur.  

Innehavaren av Fiktiviteter får flera recensionsexemplar av böcker från förlag, och anledningen till 

detta framgår inte på bloggen. Det är inte orimligt att anta att förlag skickar ut recensionsexem-

plar till bloggar som är populära, eller som har en målgrupp som förlaget är intresserat av. Efter-

som det finns många litteraturbloggare kan förlagen enkelt hitta fler personer som är intresserade 

av att få exemplar av nya (och äldre) böcker. Det skulle därför kunna vara så att även de tre andra 

bloggarna får recensionsexemplar av böcker från förlag, men väljer att inte nämna detta.  
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Det är intressant att diskutera varför klassiker inte förekommer på någon av bloggarna. Den älds-

ta boken som förekommer i materialet är drygt 30 år gammal. Innehavaren av Bokstävlarna skriver 

tidvis om klassiker som hon inte har läst, och förklarar varför hon inte läst dem. Detta indikerar 

att personer som uppskattar att läsa också känner att det finns vissa böcker de ”ska” ha läst, oav-

sett om detta intresserar dem eller inte. Kanondiskussionen är för komplicerad för denna uppsats, 

men det är värt att nämna att böckerna som väljs på dessa bloggar är mycket färska. Det är troligt 

att det finns bloggar där man endast inriktar sig på att läsa klassiker, på samma sätt som det finns 

läsgrupper som enbart inriktar sig på dessa böcker. Då diskussionen inte präglas av tolkning på de 

bloggar jag undersökt är det intressant att jämföra detta med läsning i den akademiska världen, 

där litteraturhistoriens klassiker ”ska” läsas och tolkas, och världen på litteraturbloggarna där man 

väljer böcker av andra anledningar.  

Ett av litteraturforskningens syften kan beskrivas som viljan att förstå hur man kan förstå litteraturen 

och textens betydelse. På de bloggar jag har undersökt är inte detta lika vanligt bland kommenta-

törerna, istället lägger man stor kraft vid att utvärdera sin läsning och upplevelse. Det finns alltså 

en tydlig skillnad här. Samtliga litteraturbloggare har ett stort intresse för litteratur, men det är 

inte särskilt många som intresserar sig för att analysera vad en text betyder på ett forskningsmäs-

sigt manér. Detta innebär inte alls att litteraturen är utan betydelse, snarare beskrivs den personli-

ga betydelsen i känslomässiga termer istället för vetenskapliga. En trolig anledning till detta kan 

vara att flera av blogginnehavarna har arbeten där de stöter på böcker i olika sammanhang, både i 

utbildningen eller yrkesutövningen, där den personliga upplevelsen inte få ta så stor plats. Därför 

fyller litteraturbloggen, kommentarsfälten och diskussionen där en mycket viktig funktion.  
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