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Abstract 

This thesis explores the position of book blogs in the literary system through Robert Escarpit‟s 

socio-literary model of the book market. Simultaneously the thesis serves as a test for Escarpit‟s 

theory: by actively applying his theory and model to a very new and contemporary actor on the 

book market I hoped to reach or confirm new insights into the usefulness and validity of 

Escarpit‟s work for contemporary socio-literary studies. 

Three book blogs were selected for the analysis and interviews were carried out with the authors. 

The interview questions were formulated specifically for the purpose of extracting the kind of 

information necessary for an analysis using Escarpit‟s theory. As a complement to the 

interviews, statistics on the type of books reviewed on the blogs were also compiled. Together, 

both the interviews and the statistics led me to the conclusion that the book blogs could fairly 

easily be placed into the cultivated literary circuit in Escarpit‟s model; however there was also a 

possibility that the blogs could be a blockade-breaker in his model depending on certain factors. 

Regarding Escarpit‟s theory as a whole, the analysis illuminated an important issue: Escarpit‟s 

model of the book market presupposes that literature has a certain societal value, however it 

appears that this presumption is problematic because literature‟s status in society has changed. At 

the same time it was also revealed that Escarpit‟s concept of closed “literary circuits” in which 

books circulate is still current and very applicable to today‟s book market. As a result I do not 

discount Escarpit‟s theory altogether, but rather endorse moving forward from Escarpit‟s original 

book market model to the Danish literary sociologist Hans Hertel‟s revised and further 

developed version of it.  
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1 Inledning 
De har blivit kallade bokbranschens små älsklingar.

1
 Vissa av dem får recensionsexemplar från 

förlag, intervjuar stjärnförfattare och har tillträde till kulturvärldens glittriga tillställningar.
2
 I 

Sverige slog de igenom 2005 och idag är ett gäng kvinnor som kallar sig själva för ”bokhoror” 

deras framgångsrika föredöme.
3
 Jag syftar alltså på litteraturbloggar och de som skriver dessa.  

En litteraturblogg brukar innehålla bokrecensioner, personliga essäer, information om författare 

och länkar till nyheter om böcker. Vidare kan de även erbjuda skarpsynt reportage om negativa 

och positiva trender i bokbranschen.
4
 Litteraturbloggar är en så pass ny företeelse att de 

fortfarande inte har undersökts ur olika aspekter. Visserligen har mycket skrivits om dem i 

samband med marknadsföring, men en mer djupgående litteratursociologisk analys av deras roll 

på bokmarknaden lyser med sin frånvaro. De befintliga teoretiska bokmarknadsmodeller som 

finns inom litteratursociologin har faktiskt utvecklats innan litteraturbloggar ens existerade, 

vilket är problematiskt för modellernas giltighet och gör en sådan analys ännu mer angelägen. 

Av alla modellerna kunde Robert Escarpits
5
 antas vara den som med minst sannolikhet skulle 

kunna reflektera den samtida bokmarknaden, ty den lades fram 1958. Men trots detta diskuteras 

Escarpits teori ännu idag, i böcker, avhandlingar och uppsatser rörande det litterära systemet. 

”Den har”, som forskaren Ann Steiner skriver, ”inte försvunnit ur debatten, utan återkommer 

som något att förhålla sig till”.
6
 Frågan är emellertid om detta verkligen är befogat? Jag har lagt 

märke till en tendens bland författare att endast nämna Escarpits teori och modell i förbigående 

eller hänvisa till den som bakgrundsinformation. Den används sällan på ett aktivt och 

djuplodande sätt, fastän det vore fördelaktigt för litteratursociologisk forskning om 

bokmarknaden att göra så. Med tanke på antalet motstridiga och konkurrerande modeller som 

finns, är det angeläget att aktivt använda dessa för att utreda vilka som egentligen håller. Det är 

med hänsyn därtill att denna uppsats syfte har formulerats. Att aktivt använda Escarpits teori och 

                                                             
1 Meredith Nelson, ’The Blog Phenomenon and the Book Publishing Industry’, Publishing Research Quarterly, 2006, 
vol. 22, nr. 2, s.6 
2 ibid. 
3 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, Studentlitteratur, Lund, 2009, s.195-196 
4
 Nelson, s.4 

5 Robert Escarpit, Litteratursociologi, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1970 
6 Ann Steiner, I litteraturens mittfåra: månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet, Makadam, Avh. 
Lunds universitet, 2006, Göteborg, 2006, s.21 
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modell medför en viktig prövning av densamma och en möjlighet att eventuellt genom teorin få 

breddad kunskap om nya aktörer på bokmarknaden, som just litteraturbloggen. 

2 Syfte 
Denna uppsats har som syfte att undersöka tre litteraturbloggars position på bokmarknaden 

utifrån Robert Escarpits litteratursociologiska teori och kretsloppsmodell. Detta ska ske genom 

en teoriprövande och jämförande analys där empirin ställs mot teorin för att komma fram till om, 

och i så fall var, de undersökta litteraturbloggarna kan placeras i Escarpits modell. 

De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

 Var passar de undersökta litteraturbloggarna in i Escarpits kretsloppsmodell? 

 Kan litteraturbloggarna inta varierande positioner i hans modell och i så fall vilka 

faktorer beror detta på? 

3 Disposition 
Uppsatsen har strukturerats på så sätt att teorin presenteras först, följt av tidigare forskning. 

Därefter kommer metod och urval och sedan analysen. Detta upplägg valdes för att sätta in 

läsaren i teorin så tidigt som möjligt, vilket bedömdes vara viktigt eftersom det teoretiska 

perspektivet är så pass framträdande att det utgör en bakgrund mot vilken de övriga delarna av 

uppsatsen bör läsas. Metodkapitlet och analysen hänger ihop därför att i metodkapitlet 

presenteras både de utvalda bloggarna och de metodologiska överväganden som är relevanta för 

hur analysen har genomförts. 

4 Teori 
Ett litteratursociologiskt perspektiv präglar denna uppsats, ty Robert Escarpits teori och modell 

anses tillhöra denna akademiska disciplin. Valet föll naturligt på litteratursociologi eftersom 

denna forskningstradition erbjuder ett flertal olika modeller som kan tjäna som en teoretisk 

referensram för studier av bokmarknaden. Förutom Escarpit kan nämnas forskare som Lars 

Furuland, Hans Hertel och Robert Darnton, vilka alla har utvecklat egna modeller.
7
 Till slut 

valdes just Escarpits modell eftersom den verkade mest lämpad för en studie av litteraturbloggar. 

                                                             
7 se Steiner, I litteraturens mittfåra, s.17-27 
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Dessutom beskriver Escarpit sin teori och modell väldigt ingående, vilket innebar att det fanns 

mycket att arbeta med. Hans teori har också varit tongivande eftersom den utkom först. Ett 

alternativt val hade varit Hertels modell
8
 eftersom han har baserat den på Escarpits och den har 

förtjänsten att vara modernare. Som antyddes i inledningen var jag dock intresserad av Escarpits 

modell eftersom den är en av de tidigare modellerna och fortfarande lyfts fram som relevant 

idag. Däremot har jag ibland refererat till Hertel för att få stöd i tolkandet av vissa delar av 

Escarpits teori.  

I detta kapitel skall först en beskrivning av litteratursociologi ges och därefter skall Escarpits 

teori och modell diskuteras i detalj. Eftersom syftet med uppsatsen är dels att pröva teorin ges 

den en mycket framträdande plats. Först beskrivs teorins huvudbegrepp inklusive hur dessa 

relateras till uppsatsens syfte och i slutet av kapitlet förs en kritisk diskussion om teorin. 

4.1 Litteratursociologi 
Professorn Lars Furuland har beskrivit litteratursociologin som ”ett systematiskt studium av 

litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället”.
9
 Vad detta betyder 

mer konkret har hans kollega Johan Svedjedal sedan preciserat genom att lite grovt snida ut tre 

huvudområden för litteratursociologisk forskning. Dessa omfattar de bilder av samhället som 

framställs i skönlitteratur, hur skönlitteratur ”fungerar som opinionsbildare, som politisk kraft 

och förmedlare av idéer [i samhället]” samt analyser av villkoren för litteraturens produktion, 

distribution och konsumtion. Det sistnämnda kan alltså handla om bokmarknadens utveckling, 

författarnas försörjning, förlags- och bibliotekshistoria och undersökningar av delar av det 

litterära systemet, m.m.
10

 Det är i detta område som denna uppsats ingår. 

Enligt Furuland kan litteratursociologin ses mer som en speciell intresseinriktning än en viss 

forskningsmetod. Det är därför vanligt förekommande inom litteratursociologin att begagna sig 

av olika teorier och metoder för att studera frågor som är relevanta för fältet.
11

 Likaså har 

                                                             
8 Hans Hertel, ’Boken i mediesymbiosens tid’ i Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, Furuland, Lars 
& Svedjedal, Johan (red.), Studentlitteratur, Lund, 1997 
9 Lars Furuland, ‘Litteratur och samhälle: om litteratursociologin och dess forskningsfält’ i Litteratursociologi: texter 
om litteratur och samhälle,  Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red.), Studentlitteratur, Lund, 1997, s.18 
10 Johan Svedjedal, ‘Det litteratursociologiska perspektivet: om en forskningstradition och dess grundantaganden’ i 
Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red.), Studentlitteratur, 
Lund, 1997,  s.72-75 
11 Furuland, s.19 
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Svedjedal skrivit: ”Litteratursociologin är interdisciplinär i den mening att den gärna hämtar 

modeller och inspiration från andra discipliner.”
12

  Men en viss disciplinsspecifik teoribildning 

har ändå utvecklats, varav Escarpits kretsloppsmodell som denna uppsats utgår ifrån kan nämnas 

som ett exempel, men också Furulands egen modell över ”den litterära processen”.
13

 

4.2 Robert Escarpits teori och kretsloppsmodell 
Escarpits teori bygger på tre grundläggande begrepp: det bildade kretsloppet, de populära 

kretsloppen och blockadbrytare. Kretsloppsbegreppet syftar på en sluten cirkel inom vilken 

produktionen, distributionen och konsumtionen av en viss typ av litteratur för en viss publik sker. 

Blockadbrytarna är aktörer som bryter ned det som Escarpit kallar den sociala blockaden av 

litteratur, i praktiken innebär detta att blockadbrytarna hjälper litteraturen att överskrida 

kretsloppens gränser. Det finns alltså tre möjligheter för var i modellen de undersökta bloggarna 

kan placeras. Är de en del av det bildade kretsloppet? Är de en blockadbrytare som hjälper att 

föra litteratur ut ur det bildade kretsloppet till nya publiker? Eller hör de till de populära 

kretsloppen? 

 

Figur 1. Escarpits kretsloppsmodell som illustrerad i Litteraturen i mediesamhället
14

 

Då kretsloppen uppstår som en konsekvens av växelspelet mellan aktörer som författare, förlag 

och publik är de intimt förbundna med alla led i det litterära systemet. Därför introduceras 

                                                             
12 Svedjedal, s.72 
13 ibid. 
14 se Steiner, Litteraturen i mediesamhället, s.15 
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kretsloppen redan när Escarpit diskuterar förläggarens roll och publiceringsprocessen. När 

förläggaren gör sitt urval menar Escarpit att ”förläggaren föreställer sig en möjlig publik och ur 

massan av de skrifter som underställs honom plockar ut det som bäst passar denna publiks 

konsumtion.”
15

 Det är genom denna akt att en problematik skapas, eftersom den innebär ”å ena 

sidan ett faktaomdöme om vad den möjliga publiken vill ha, om vad den kommer att köpa, och å 

den andra ett värdeomdöme om vad publikens smak bör vara, med hänsyn tagen till etiska och 

moraliska mönster och värderingar hos den människogrupp inom vilken urvalet företas.”
16

 

Förläggaren nödgas sålunda att försöka ordna fram publiker och författare som är avpassade efter 

varandra och konsekvensen blir i slutändan att ett slutet litterärt kretslopp bildas mellan en viss 

publik och de av förläggaren utvalda författarna: ”All den litterära aktivitet som förläggaren 

utövar försiggår inom ett slutet kretslopp mellan dessa på förhand två bestämda grupper”.
17

 

Publiceringsprocessen är alltså enligt Escarpit en bidragande faktor till att de olika kretsloppen 

föreligger, men dessa skiljer sig också åt på vissa orubbliga och essentiella sätt. Ett kretslopp kan 

alltså inte bara summeras som en typ av läsarpublik, utan det finns fler drag som både 

kännetecknar och åtskiljer det bildade kretsloppet, respektive de populära kretsloppen. 

4.2.1 Det bildade kretsloppet 

Av vissa svenska författare har detta kretslopp också kallats för det höglitterära eller det 

kulturella
18

, antagligen för att ordet bildat anses vara värdeladdat i svenskan. Trots detta är bildat 

det ord som används i den ursprungliga översättningen av Escarpits bok. Det är härvidlag viktigt 

att fästa avseende vid principerna bakom Escarpits resonemang, och inte vid just vad saker och 

ting kallas. Språkbruket i Escarpits bok är föråldrat men läsaren måste bortse från detta, ty det 

betyder inte nödvändigtvis att hans tankegångar är felaktiga. Den danske litteratursociologen 

Hans Hertel har t.ex. på senare tid vidareutvecklat Escarpits modell och omformat det bildade 

kretsloppet till ”det speciallitterära kretsloppet”.
19

 Men trots att Hertel och Escarpit sätter olika 

namn på kretsloppen utgår de ifrån samma princip: smal litteratur producerad för en smal 

högutbildad läsekrets i vilken alla professionella kännare ingår. Detta påvisar vikten av att inte 

                                                             
15

 Escarpit, s.77 
16 ibid. 
17 ibid., s.79 
18 se Hertel, ’Boken i mediesymbiosens tid’, s.207 & Steiner, Litteraturen i mediesamhället, s.15 
19 Hertel, ’Boken i mediesymbiosens tid’, s.208 



6 
 

låta ens förstånd styras av de ”värdeladdade” ord som kan förekomma i Escarpits text, ty 

resonemanget kan ändå visa sig vara aktuellt idag. 

För att förstå det bildade kretsloppet är det först nödvändigt att få grepp om vilka som ingår i det. 

Detta kretslopp utgörs av ”de bildade”, vilket Escarpit är noga med att påpeka inte nödvändigtvis 

motsvarar en samhällsklass: ”De bildade som till en början utgjorde en sluten kast, identifierar 

sig nu för tiden vare sig med någon klass, något samhällsskikt eller ens med någon social och 

yrkesmässig grupp.”
20

 Den gemensamma nämnaren för ”de bildade” är i stället utbildning, men i 

och med samhällsförändringen som har omformat högre utbildning, är det nödvändigt att titta 

närmare på Escarpits resonemang för att förstå hur han tänker. Enligt Escarpit är utbildning en 

viktig gemensam nämnare för den bildade publiken eftersom den medför förmågan att göra 

kvalificerade litterära omdömen.
21

 Detta antagande är kanske lämpligt för den form av 

utbildning som fanns i Frankrike då Escarpit skrev sin bok, men det är knappast sannolikt att 

t.ex. en svensk civilekonomutbildning skulle medföra sådana litterära kunskaper. Det förefaller 

därför rimligare att endast kulturvetenskapliga utbildningar överensstämmer med Escarpits 

ursprungliga mening och kan vara en gemensam grund för den bildade publiken. Utöver 

utbildning anger Escarpit ett fåtal övriga förutsättningar för ”de bildade”, så som tillräckligt med 

fritid och resurser för regelbundna bokinköp.  

Escarpit skriver också att de bildade tillhör det kultiverade borgerskapet.
22

 Hur man ska tolka 

Escarpits användning av ordet ”borgerskap” är emellertid en knepig fråga eftersom vissa tänkare 

menar att den typen av klassamhälle, indelat i en arbetarklass, högt och lågt borgerskap osv., inte 

längre existerar.
23

 Om Escarpit menade att de bildade var lika med en samhällsklass skulle detta 

innebära att teorin inte längre vore tillämplig, åtminstone om man ansluter sig till dessa tänkare. 

Men Escarpit skriver uttryckligen, som citerat ovan, att ”de bildade” i hans modell inte utgör 

någon klass, vilket antyder att han inte använder ”borgerskap” i ordets egentliga bemärkelse. Det 

finns därför ett visst tolkningsutrymme i Escarpits teori som inte bör underskattas. Escarpits sätt 

att skriva möjliggör flera definitioner och tolkningar av vilka ”de bildade” i det bildade 

kretsloppet egentligen är. Enligt en bokstavlig läsning skulle läsaren komma fram till att ”de 

                                                             
20 Escarpit, s.88 
21 ibid. 
22 Escarpit, s.88-89 
23 Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten, Rabén Prisma, Stockholm, 1997, s.128 
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bildade” utgör borgarklassen, men som Hertels modernare modell antyder kan ”de bildade” 

också förstås utanför ramen av samhällsklass; enligt ett sådant synsätt kunde ”de bildade” vara 

en grupp som består av litteraturkännare, specialister, yrkesmän och passionerade läsare med 

litterära kunskaper. ”De bildade” blir alltså de som arbetar med litteratur och/eller har koll på det 

litterära fältet. De är sådana som känner till årets nobelpristagare innan denne tillkännages och 

blir allmänt känd. Det går att utläsa stöd för både den bokstavliga klassbaserade tolkningen och 

den icke-klassbaserade sådan i Escarpits text, men i denna uppsats är det den sistnämnda som 

används. 

Escarpit menar att alla som professionellt sysslar med litteratur tillhör det bildade kretsloppet: 

”Dessa [de bildade] utgör ‟den litterära miljön‟, varifrån de flesta författare rekryteras och även 

alla de som deltar i den litterära gärningen, från författaren till universitetsläraren i 

litteraturhistoria, från förläggaren till litteraturkritikern.”
24

 Poängen med det bildade kretsloppet 

rent allmänt är att det inrymmer en viss typ av litterär verksamhet som i princip bedrivs för och 

av samma grupp människor. Av denna anledning kännetecknas det bildade kretsloppet, till 

skillnad från de populära kretsloppen, även av ett utbyte mellan publiken och förlagen. Escarpit 

menar alltså att den bildade publiken på grund av sina litteraturkunskaper förmår att bilda sig en 

egen litterär uppfattning och det är därför ett sådant utbyte kan ske.
25

 De förvisas inte till att vara 

endast konsumenter, utan de kan påverka förlagens utgivning genom litteraturkritik, dialog och 

andra former av feedback. Hur väl detta stämmer in på den undersökta litteraturbloggen är 

intressant för denna uppsats. Är bloggförfattaren en del av ”den litterära miljön” som Escarpit 

beskriver? Är denne t.ex. utbildad i litteraturvetenskap eller har denne jobbat i bokbranschen 

förut? Används bloggen mest för personlig litteraturkritik och kan den då anses bidra till utbytet 

som Escarpit menar sker mellan förlagen och den bildade publiken? 

Det är också intressant att kontrastera bloggaren mot den professionella litteraturkritikern, som 

tillskrivs en speciell roll i det bildade kretsloppet. Litteraturkritikern kan beskrivas som ett 

språkrör gentemot förlagen för den bildade publikens åsikter, därför att kritikern, som tidigare 

nämnt, ”tillhör samma sociala miljö som det bildade kretsloppets läsare, och ... har samma 

                                                             
24 Escarpit, s.89 
25 ibid., s.88-89 
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utbildning.”
26

 Kritikernas åsikter ses endast som en avspegling av smakriktningar bland den 

bildade publiken. Escarpit är medveten om att litteraturkritiker, liksom alla individer, har 

varierande åsikter och estetiska preferenser, men han bemöter denna invändning så här: ”Även 

om man bortser från kritikerns uttalade omdömen, innebär redan det blotta faktum att den talar 

om en del verk och inte om vissa andra ett signifikant urval.”
27

 Att litteraturkritiker t.ex. ofta 

recenserar samma böcker påvisar att de faktiskt verkar inom ett gemensamt litterärt kretslopp.  

Escarpits resonemang erinrar om hans landsman Pierre Bourdieus begrepp ”habitus”, vilket kan 

användas för att förklara skillnader och likheter i smak mellan samhällsgrupper.
28

 Med 

hänvisning till Bourdieu kunde det förhålla sig så att de inom det bildade kretsloppet förenas av 

ett gemensamt habitus. Detta kan vara ett alternativt sätt att förstå Escarpits logik eftersom det är 

klart att han inte försöker hävda att den bildade publiken är en enhetlig grupp. Tvärtom medger 

han att den bildade publiken är ”uppdelad i sociala, ras-, religiösa, yrkes-, geografiska och 

historiska grupper, åsiktsriktningar och klickar”.
29

 Men trots dessa skillnader finns det en cement 

som binder gruppen samman inom ett gemensamt litterärt kretslopp.
30

 Habitus är då användbart 

för att sätta ett namn på just vad denna cement kan vara. 

Trots att det har slagits fast i denna uppsats att endast kulturvetenskapliga utbildningar numera 

tycks överensstämma med Escarpits resonemang, kan det vara värdefullt att berätta om det 

generella sambandet som föreligger mellan utbildning och läsning. Det kan framstå som 

kontroversiellt att utbildning ges en så framträdande roll i Escarpits teori, men problematiken 

kring läsning och utbildning är välkänd och det finns ett utbrett stöd i modern forskning för att 

högre utbildning korresponderar i hög grad med mer läsning.
31

 I Kulturrådets undersökning av 

kulturvanor i Sverige 2008 framgår det att 72% med hög utbildning anger att de läst en bok 

minst någon gång i månaden, medan motsvarande siffra för dem med låg utbildning är 41%.
32

 

Resultatet sett efter subjektiv klassposition är nästan likadant, där 44% av dem från arbetarhem 

respektive 74% från högtjänstemanna eller akademikerhem svarat att det läst en bok någon gång 

                                                             
26 Escarpit, s.95 
27 ibid., s.95-96 
28 Nationalencyklopedin, ‘Habitus’, återfinns på http://www.ne.se/lang/habitus/196651, senast besökt 2011-11-23 
29

 Escarpit, s.115 
30 ibid. 
31 Hanna Adoni & Hillel Nossek, ‘The future of reading as a cultural behaviour’ i The future of the book in the digital 
age, Cope, Bill & Phillips, Angus (red.), Chandos, Oxford, 2006, s.99 
32 SOM-institutet vid Göteborgs universitet, ’Kulturvanor och livsstil i Sverige 2008’, Statens kulturråd, 2008, s.42 

http://www.ne.se/lang/habitus/196651
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i månaden.
33

 Ungefär samma resultat uppvisas när frågeställningen gäller en längre tidsperiod 

(minst en gång i kvartalet).
34

  

4.2.2 De populära kretsloppen 

Forskaren Ann Steiner har skrivit: ”Det andra kretsloppet kallar Escarpit de populära, i plural, 

eftersom det faktiskt rör sig om flera olika, mer eller mindre sammanhängande, kretslopp. Från 

dessa kretslopp får personer som saknar utbildning och litterär fostran sin litteratur.”
35

 I 

belysning av vad som presenterats om det bildade kretsloppet ovan är detta en koncis och 

lättförståelig definition. Därtill ska det tilläggas att läsaren som ingår i detta kretslopp ”har 

samma litterära behov av samma styrka, av samma typ och av samma kvalitet som den bildade 

kretsens läsare, men dessa behov tillfredsställs alltid utifrån.”
36

 Med ”utifrån” menas att den 

populära publiken förses med litteratur ur det bildade kretsloppet, litteraturen produceras inte av 

den egna gruppen. 

De populära kretsloppens läsare skiljer sig alltså från de bildade både vad gäller bakgrund och 

möjlighet att delta i det litterära systemet. Med tanke på att alla bokbranschens yrkesmän ingår i 

det bildade kretsloppet menar Escarpit alltså att det finns en blockad mellan de som selekterar 

producerar och bedömer litteraturen och de populära läsarna. Dessutom återspeglar tidningarnas 

kritiker den bildade publikens smak och tjänar därför ur förlagens perspektiv som ett prov på 

denna publik. De populära kretsloppens läsare är däremot inte representerade vare sig av 

kritikerna eller bokbranschen. Deras enda sätt att göra sin röst hörd är genom 

försäljningssiffrorna. För denna undersökning är det intressant att ta reda på om den undersökta 

bloggen bryter mot detta antagande: kan bloggförfattaren räknas som en ”populär läsare” enligt 

Escarpits resonemang och i så fall visar bloggen på att populära läsare numera kan vara aktiva 

deltagare i det litterära systemet? Eller är bloggen måhända en blockadbrytare som hjälper att 

lyfta ut litteratur ur det bildade kretsloppet och införa den i de populära? 

Anmärkningsvärt är att Escarpit också skriver att de olika kretsloppen tjänas av helt avskilda 

försäljningsställen, där bokhandeln är till för den bildade publiken medan de populära läsarna 

förvisas till kiosker och ställ i livsmedelsbutiker för att få sin litteratur. Detta är dock en av de få 

                                                             
33 SOM-institutet vid Göteborgs universitet, ’Kulturvanor och livsstil i Sverige 2008’, Statens kulturråd, 2008, s.43 
34 ibid., s.32-33 
35 Steiner, I litteraturens mittfåra, s.19 
36 Escarpit, s.89 
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delar i Escarpits teori som förefaller vara alldeles för problematisk för att kunna fullkomligt gälla 

den samtida svenska bokmarknaden. Av Escarpits bok framgår det att den mest utbredda formen 

av bokhandel, dvs. den medelstora oberoende bokhandeln, i Frankrike på 50-talet endast sålde ett 

urval av litteratur avsett för den bildade publiken: ”Det är den medelstora bokhandeln som 

uppgiften åvilar att territoriellt sprida den ‟litterära‟ boken.”
37

 Den ”vänder sig framför allt inte 

till arbetarklassen eller till bönderna”.
38

 Kontrasten mellan den beskrivningen av dåtidens 

bokhandel och hur det ser ut i Sverige idag ter sig radikal. I boken Litteraturen i verkligheten kan 

man t.ex. läsa: ”Författare som Jean Auel eller Danielle Steel, som tidigare hade förvisats till 

utgivning som kioskromaner har fått bestsellerstatus, ges ut som inbundna nyheter för 

bokhandeln och ligger sida vid sida med litterära författare som Richard Ford och årets 

nobelpristagare.”
39

 Den svenska bokhandeln är alltså definitivt inte en exklusiv försäljare av 

litteratur för den bildade publiken nuförtiden, däremot kvarstår de populära kretsloppens 

försäljningsställen i form av kiosker och ställ i livsmedelsbutiker där endast billighetsutgåvor 

finns att tillgå. Alla billighetsutgåvor, dvs. pocketböcker, är naturligtvis inte populärlitteratur 

längre, men pocketboken är ändå så förknippad med populärlitteratur att en distinktion i 

bokbranschen har gjorts mellan ”kvalitetspocketböcker” och ”populärpocketböcker”.
40

  

Denna distinktion mellan ”kvalitet” och ”populär” leder till en fråga som inte har behandlats än, 

nämligen vilken typ av litteratur Escarpit menar konsumeras av de olika kretsloppens publiker. 

Att olika publiker föredrar olika sorters böcker borde vara en självklarhet, men när denna enkla 

logik appliceras på de bildade och populära publikerna framstår den plötsligt som kontroversiell. 

Problemet tycks återigen vara semantiskt: ”kvalitetslitteratur” och ”populärlitteratur” är de ord 

som förekommer i Escarpits text och dessa är värdeladdade. Men orden kan lika gärna ersättas av 

”smal” respektive ”bred” litteratur, ty det är principen som är betydelsefull och inte Escarpits 

ordval. Principen är att de olika kretsloppens publiker faktiskt konsumerar olika sorters böcker; 

huruvida dessa skiljer sig i kvalitet är egentligen ovidkommande, även om begreppet kvalitet, av 

praktiska skäl, är ett nödvändigt faktum i bokbranschen snarare än en teoretisk fråga.
41

 Men detta 

                                                             
37 Escarpit, s.92 
38 ibid., s.93 
39

 Gedin, s.147 
40 Svensk bokhandel, “Gå emot likriktningen – ge ut originalpocket”, 2004-03-26, återfinns på 
http://www.svb.se/nyheter/tema-pocket-g%C3%A5-emot-likriktningen-%E2%80%93-ge-ut-originalpocket, senast 
besökt 2010-10-16 
41 Steiner, I litteraturens mittfåra, s.27 

http://www.svb.se/nyheter/tema-pocket-g%C3%A5-emot-likriktningen-%E2%80%93-ge-ut-originalpocket
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utesluter givetvis inte att publikerna kan konsumera samma litteratur – blockadbrytarbegreppet i 

Escarpits teori förklarar detta. 

Som termerna ”smal” och ”bred” litteratur bättre belyser, skiljer sig kretsloppens publiker också i 

storlek, vilket är relevant för en diskussion om deras litteraturkonsumtion. Den populära 

publiken är den stora massan och den bildade är en liten grupp professionella och 

litteraturintresserade. Men trots att den bildade publiken är mycket liten produceras enligt 

Escarpit huvuddelen av den utgivna litteraturen för just denna grupp.
42

 Det bildade kretsloppet 

erbjuds ett stort och varierat utbud, medan bara ett litet antal titlar florerar inom de populära 

kretsloppen. Detta kan illustreras idag av bästsäljarnas ställning på bokmarknaden, förutsatt att 

bästsäljare betraktas som tillhörande de populära kretsloppen: endast 10% av utgivningen är 

bästsäljare, men dessa drar in upp till 90% av intäkterna.
43

 Därav följer det att ungefär 90% av 

alla böcker ges ut i relativt små upplagor och läses inom smala kretsar, vilket placerar dem i det 

bildade kretsloppet. Med andra ord verkar Escarpits teori stämma i detta avseende. 

Med tanke på uppsatsens syfte – att fastställa inom vilket kretslopp bloggarna verkar – är det 

viktigt att veta vilken typ av litteratur ingår i kretsloppen eftersom detta gör det möjligt att 

kategorisera de böcker som recenseras i bloggarna. Tillsammans med intervjuerna får man 

därmed en klarare bild av bloggens position. För att undvika subjektivitet är det dock nödvändigt 

att utesluta allt utom upplagestorlek för denna kategorisering. Detta sätt att definiera ”smal” 

respektive ”bred” litteratur används faktiskt av Hertel i hans modell, där ”smal”, dvs. litteratur 

utgiven i små upplagor, betecknar den bildade publikens litteratur och ”bred” den populära 

publikens. 

4.2.3 Blockadbrytare 

Som det har poängterats tidigare kännetecknas det bildade kretsloppet av en bred och mångfaldig 

utgivning för en alltför liten publik. Escarpit ställer sig kritisk till detta läge och kallar det som 

skiljer det bildade och de populära kretsloppen åt för den sociala blockaden av litteratur. En 

lösning erbjuds av hans teori i form av blockadbrytarna, vilka hjälper litteraturen att överskrida 

det bildade kretsloppet. Bokklubbar, bibliotek och billighetsugåvor nämns som exempel, men 

massmediernas roll ges också en framträdande ställning. Escarpit skriver att massmedier är ett 

                                                             
42 Escarpit, s. 101-102 
43 Clas Barkman, ’Bästsäljarna slukar marknaden’, Dagens Nyheter, 2010-09-21, återfinns på 
http://www.dn.se/dnbok/bastsaljarna-slukar-marknaden-1.1174367, senast besökt 2010-10-27 

http://www.dn.se/dnbok/bastsaljarna-slukar-marknaden-1.1174367
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effektivt hjälpmedel för litteraturens övergång eftersom de ”bokstavligen placerar [litteraturen] 

på den populära läsarens dagliga väg”.
44

 Detta ter sig vara ytterst aktuellt idag då böcker 

konkurrerar alltmer om läsarens tid med tv, film, radio, datorspel, internet, osv. När en bok 

uppmärksammas i massmedier får den populära läsaren möjligheten att snubbla över litteratur 

som denne annars inte hade fått information om. Som ett exempel kan nämnas Oprah-effekten, 

alltså det bekräftade faktum att en bok blir en garanterad bästsäljare om den diskuteras i Oprah 

Winfreys talkshow.
45

 För att en bok ska kunna inträda i de populära kretsloppen förefaller medial 

uppmärksamhet således vara avgörande som aldrig förr, något som bekräftas av förläggaren och 

författaren Per I. Gedin: ”Det populära kretsloppet accepterar både ytlig underhållning och 

kvalificerad litteratur – det som räknas är den mediala uppmärksamheten.”
46

 I samband därmed 

utökar Gedin Escarpits lista över blockadbrytare med litteraturpris och bästsäljare. Litteraturpris 

fungerar alltså som blockadbrytare just för att de framkallar den uppmärksamhet som är så 

viktig. Bästsäljare är däremot inte att betrakta som en blockadbrytare i sig, utan de bekräftar när 

en bok har blivit en del av de populära kretsloppen. Att skapa en bästsäljare, menar Gedin, är det 

enklaste sättet att föra en bok ut ur det bildade kretsloppet. 

Vad kan då sägas om litteraturbloggars potential att vara en blockadbrytare i belysning av det 

som presenterats ovan? För det första är det rimligt att fråga sig om litteraturbloggar har 

tillräcklig genomslagskraft för att bli en blockadbrytare. I jämförelse med massmedier når 

litteraturbloggar ut till betydligt färre människor. Sveriges största bokblogg, Bokhora.se, får t.ex. 

15 000 besök i veckan
47

, medan ett tv-program som ”Gokväll” kan få upp till 810 000 tittare 

under en sändning.
48

 Det finns dock en faktor som uppväger bloggarnas nackdel i detta avseende, 

nämligen att bloggar kan generera och sprida ”buzz” till betydligt fler människor än det finns i en 

enskild bloggs läsekrets. ”Buzz” är ett begrepp som är kopplat till viral och mun till mun-

marknadsföring, bokstavligen betyder det ”surr” på engelska och det syftar på ”snack” som så att 

säga sprids vidare av sig själv. Tanken bakom den typ av marknadsföring för vilken ”buzz” är 

                                                             
44 Escarpit, s. 101 
45 Stephen Brown, ‘Rattles from the swill bucket’ i Consuming Books: The marketing and consumption of literature, 
Brown, Stephen (red.), Routledge, London, 2006, s.7 
46

 Gedin, s.253 
47 Jenny Eklund, ’Bokbloggar bra för ensamma kufar’, Minabibliotek.se, 2010-01-12 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=121044, senast besökt 2010-11-15 
48 ’Veckorapport 43-2010’, MMS Mediamätning i Skandinavien AB, 2010, tillgänglig vid 
http://www.mms.se/rapporter/tv-tittandet/vecka.asp 

http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=121044
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viktigt är att att med olika taktiker få igång en diskussion kring det som marknadsförs för att på 

så sätt skapa ”buzz” som sprids vidare.
49

 Meredith Nelson skriver i en artikel i ”Publishing 

Research Quarterly” att ”Böcker slår an genom att spridas från mun till mun och orsaken till att 

vissa böcker blir bästsäljare och andra inte tillskrivs ofta ‟buzz‟”.
50

 Därtill poängterar hon att 

bloggar är mycket bra på att förstärka och sprida ”buzz” i och med att det finns så mycket 

interaktion bloggarna emellan. Bloggare refererar till vad som har skrivits i andra bloggar och 

länkar till varandra, osv.
51

 Med tanke på hur viktigt ”buzz” är för en eventuell 

försäljningsframgång framstår bloggar alltså som en lika betydelsefull informationskanal som 

traditionella massmedier. I Nelsons artikel finns det faktiskt en parallell till Oprah-effekten som 

nämndes tidigare. Hon skriver: ”Blogs give readers the opportunity to find [...] ‟their own little 

Oprahs‟”
52

. 

4.2.4 Kritisk diskussion 

Escarpits kretsloppsmodell berörs i åtskilliga böcker om den svenska bokmarknaden och i de 

flesta fall står den relativt oemotsagd, trots att det sedan 70-talet har uppkommit ett antal nyare 

modeller som konkurrerar med den. I Ann Steiners framställning av dessa förefaller det 

emellertid så att alla modellerna har sina brister, vilket kan förklara varför ingen av dem har fått 

en hegemonisk ställning. Den danske litteratursociologen Hans Hertel är en av de få som bestämt 

menar att Escarpits teori är föråldrad och inte tillämplig på samtida förhållanden.
53

 Han har 

därför skapat en egen modell med fler kretslopp som är en vidareutveckling av Escarpits. Enligt 

Hertel har det uppstått ”ett nytt inbördes beroende mellan tryck-, ljud- och bildmedier” och hans 

kritik inskränker sig till att Escarpits modell inte anses kunna förklara detta.
54

 Annars verkar 

Hertel utgå ifrån samma premisser som Escarpit, t.ex. en dikotomi mellan en välutbildad publik 

med en ”kritisk urvalsförmåga” och en obildad sådan som är ”prisgivna år 

mediebombardemanget”.
55

 

                                                             
49 Renée, Dye, ‘The Buzz on Buzz’, Harvard Business Review, 2010, vol. 78, nr. 6 
50 Meredith Nelson, ’The Blog Phenomenon and the Book Publishing Industry’, Publishing Research Quarterly, 
2006, vol. 22, nr. 2, s.9 
51

 ibid., s.9 
52 ibid., s.11 
53 Hertel, ’Boken i mediesymbiosens tid’, s.207 
54 ibid., s.206 
55 Hertel, ’Boken i mediesymbiosens tid’, s.215 
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Bortsett från Hertel framgår det i andra källor – för det första i Steiners avhandling – att 

Escarpits teori så sent som 1997 fortfarande ansågs vara aktuell, och närmare bestämt ”ett 

självklart sätt att förstå bokmarknaden”.
56

 Steiner referar alltså till professorn Lars Furuland och 

skriver därutöver att Furuland ”ger Escarpits modell en framträdande ställning, vilket inte är 

självskrivet inom den moderna forskningen om litterära system”.
57

 

Författaren och förläggaren Per I. Gedin har också bidragit till att stärka teorins giltighet då han 

använder sig av den i sin bok Litteraturen i verkligheten. I inledningen till andra upplagan som 

utkom 1997 menar han dock att tiden närmar sig då Escarpits modell inte längre ska kunna 

beskriva bokmarknaden.
58

 Till skillnad från Hertel som främst åberopar ekonomiska och 

tekniska förändringar men håller fast vid Escarpits grundläggande premisser om åtskilda 

kretslopp, anser Gedin att samhällets struktur i grund och botten har förändrats: ”Det kulturella 

kretsloppet är dock i huvudsak ingenting annat än den rest av det borgerliga samhället som finns 

kvar i dag. Per definition blir denna rest allt mindre, och mycket snart kommer det bara att finnas 

ett ‟kretslopp‟, det populära.”
59

 Gedin utgår alltså ifrån den bokstavliga klassbaserade tolkningen 

som diskuterades tidigare. I sin bok, som är en redovisning av bokmarknadens historiska 

utveckling, beskriver Gedin hur borgarklassen fram till tiden efter andra världskriget bar upp 

litteraturen och utgjorde dess främsta stöttepelare. När han kommer till tiden efter andra 

världskriget refererar han emellertid till tänkare som Daniel Bell, André Gorz och George 

Lichtheim för att förklara hur industrisamhället och dess välkända klasstrukturer, inklusive 

borgarklassen, har upplösts. Resten av boken ägnas åt att beskriva och diskutera litteraturens 

ställning i det samtida postindustriella massamhället. Mest intressant är dock att i slutet av boken 

återgår Gedin till Escarpits teori och applicerar den på samtida förhållanden, denna gång med en 

annan tolkning av det bildade kretsloppet, vilken är densamma som används i denna uppsats, 

dvs. en icke-klassbaserad sådan:  

”De litterära författarnas och den litterära bokens roll i vår tids  
samhälle kan bäst ses i samband med Robert Escarpits teori om  
de två kretsloppen: det bildade kretsloppet som distribuerar litte- 
ratur till aktivt litteraturintresserade personer, ofta intellektuella 

                                                             
56 Steiner, I litteraturens mittfåra, s.20 
57 ibid. 
58 Gedin, s.11 
59 ibid. 
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 och utbildade men inte längre en avgränsad socialklass utan defi- 
nierad genom sitt intresse...”60 

Detta påvisar att Escarpits teori fortfarande anses vara användbar förutsatt att vissa justeringar 

görs. Det bildade kretsloppet måste tolkas ur ett annat perspektiv och dikotomin mellan 

kvalitetslitteratur och populärlitteratur som Escarpit använder måste i stället ses i termer av smal 

och bred litteratur, ty populärlitteratur är inte längre lika med sämre kvalitet. 

5 Tidigare forskning 
Denna uppsats kretsar kring litteraturbloggar och en utvald teori och modell över bokmarknaden, 

men den är inte ett isolerat arbete, utan står i relation till annat som har skrivits om dessa ämnen. 

Trots att det inte finns en direkt koppling mellan den tidigare forskningen och undersökningen i 

denna uppsats utgör den ändå en viktig bakgrund till uppsatsen och därför anser jag att det är 

relevant att redogöra för den i ett enskilt kapitel. Vad beträffar forskningen om litteraturbloggar 

kan sådan även tillföra information som fördjupar analysen av förhållandet mellan 

litteraturbloggar och Escarpits modell. 

5.1 Litteraturbloggar 
Huvuddelen av det som har skrivits om litteraturbloggar är inriktad på deras potential för 

förlagen ur en marknadsföringssynvinkel, men trots detta framkommer ändå en del intressanta 

generella fakta och iakttagelser i forskningen som kan vara relevanta för studier som denna, där 

bloggarna undersöks med tonvikt på annat än just marknadsföring. Här ska redovisas två artiklar 

ur den internationella tidskriften för förlagsbranschen och en kandidatuppsats som behandlar 

förlagens användande av sociala medier, inklusive egna bloggar. 

I en kort och översiktlig artikel i ”Publishing Research Quarterly”, presenterar marknadsföraren 

Jeff Gomez litteraturbloggar och resonerar kring vad man i bokbranschen nu ska göra med 

dem.
61

 Om litteraturbloggar skriver han: ”Det börjar framkomma av studier att de människor 

som läser bloggar är samma människor som läser böcker”. Vidare hänvisar han till ett citat där 

det hävdas att det har funnits ”an explosion of blogging among booklovers”. Kontentan är att 

bloggande och läsande hänger ihop på ett någorlunda naturligt sätt, och anledningen att bokläsare 

                                                             
60 Gedin, s.232 
61 Jeff Gomez, ‘Thinking Outside the Blog: Navigating the Literary Blogosphere’, Publishing Research Quarterly, 
2005, vol. 21, nr. 3 
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har börjat skapa litteraturbloggar menar Gomez är densamma som låg till grund för 

läsecirklarnas framväxt: behovet av ett utrymme för diskussion och tankeutbyte.
62

  

Gomez skriver att bloggarnas stora förtjänst ur förlagens perspektiv är att de underlättar att nå 

väldefinierade, snäva målgrupper, något som är mycket kostnadseffektivare än den gamla 

metoden att rikta reklam mot en allmän publik. Men ännu viktigare är den ökade synlighet och 

mun till mun-marknadsföring som bloggarna kan medföra för t.ex. en enskild bok. Det 

sistnämnda sägs vara mycket effektivt även jämfört med riktade målgruppsanpassade 

reklamkampanjer.
63

 

Ytterligare möjligheter som bloggarna erbjuder  förlagen kan bestå i virtuella författarbesök och 

bevakning av det som skrivs om förlagen och deras böcker på nätet. Ett virtuellt författarbesök 

härmar det som sker i verkligheten när en författare i samband med en anordnad 

marknadsföringskampanj besöker en boklåda. Författaren blir t.ex. intervjuad av bloggaren, 

svarar på frågor från publiken dvs. bloggläsarna och det kan även släppas exklusivt material på 

bloggen så som ett utdrag ur en ny eller kommande bok.
64

 Angående bevakning skriver Meredith 

Nelson, vars artikel redan har tagits upp i asvnittet om blockadbrytare, att förläggare bör ”lyssna 

av” diskussioner som pågår på bloggar för att identifiera trender och hålla koll på läsarnas åsikter 

om deras böcker. Bevakning av bloggar är också viktigt enligt henne eftersom bloggarna kan 

vara en källa för nyttiga data som kan användas vid planering av marknadsförings-  och 

reklamkampanjer.
65

 

Av det som skrivits kan det konstateras att bloggar både är en informationskälla och en 

marknadsföringskanal för förlagen. Men för att interagera med litteraturbloggarna och att kunna 

skapa ”buzz” kring sina böcker kan förlagen även blogga själva. Att just interagera med bloggare 

är något som Nelson påpekar som viktigt: ”Marknadsansvariga på förlag bör lyfta fram positiva 

kommentarer och ta kontakt med läsare och bloggare som skriver positiva saker.”
66

 

Genom djupintervjuer med marknadsansvariga från svenska förlag har Marthina Elmqvist och 

Sofia Kristensen analyserat förlagens användande av sociala medier, inklusive bloggar, för 
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marknadsföringsändamål. Studien omfattar  fem förlag av varierande storlek och är ett mycket 

bra komplement till artiklarna i ”Publishing Research Quarterly” därför att den fastställer hur 

förlagen faktiskt använder sig av bloggar i verkligheten. Studien bekräftar att det råder en bra 

överensstämmelse mellan teori och praktik, dvs. förlagen använder bloggarna på de sätt som 

Nelson och Gomez beskriver. 

Vikten av att interagera med bloggare och att vara aktiv i sociala medier syns till exempel hos 

förlagen Sekwa och Norstedts: ”Sekwa har [...] gjort det till en poäng att väldigt aktivt föra en 

dialog med de som uppmärksammat förlaget och dess utgivning, bland annat genom att 

kommentera bokbloggare som skrivit om dem och deras böcker, vilket leder till en positiv 

relation och att många har hittat till deras hemsida.”
67

 Likaså uppger Norstedts att ”sedan de 

börjat använda sociala medier har de märkt att fler bloggar om deras böcker och länkar till dem 

vilket ökat trafiken till deras sajter.”
68

 

Nelson beskriver bloggare som ”influencers”
 69

, alltså människor med inflytande, vilket är en 

tanke som knyter an till ett vanligt sätt att skilja på olika typer av konsumenter inom 

marknadsföring. I en artikel i ”Harvard Business Review” kan man t.ex. läsa att ”Alla kunder är 

inte skapade jämlika, vissa – det främsta ledet – har en oproportionerlig förmåga att forma den 

almänna opinionen.”
70

  Att bloggare skulle tillhöra en sådan grupp är en åsikt som förlagen i 

Elmqvist och Kristensens studie verkar dela med Nelson: ”Piratförlaget [...] menar att många 

som är aktiva inom sociala medier själva är mer eller mindre opinionsbildare på nätet, till 

exempel genom egna bloggar.” Att nå rätt personer är viktigt för Piratförlaget och därför 

försöker man att ”bygga upp en god relation med en mängd bokbloggar som man skickar 

recensionsex., vilka i sin tur skriver allt mer om just [förlagets] böcker.”
71
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Bevakning av bloggar som Nelson skriver om omnämns också i studien, där sociala medier 

framstår som ett sätt för förlagen att lära sig mer om sina läsare, vilket leder till att förlagen kan 

bättre anpasssa sin marknadsföring.
72

 

En intressant slutsats som författarna kommer fram till i uppsatsen är att förlagets betydelse för 

konsumenten tidigare har varit underordnad själva boken, dvs. i köpögonblicket har det inte varit 

så viktigt vilket förlag som ger ut den bok som ska köpas, utan det har varit boken i sig eller 

författaren som  konsumenten bryr sig om. Men Elmqvist och Kristensen spekulerar att sociala 

medier kan komma att ändra på detta: ”I takt med att förlagen mer och mer börjar kommunicera 

med slutkonsument, främst via sociala medier, blir synen på förlaget som ett övergripande 

varumärke viktigare, speciellt i digitala sammanhang.”
73

 Detta spårar författarna till relationerna 

som skapas mellan kunderna och förlaget när båda parterna interagerar med varandra, t.ex. i 

litteraturbloggsfären. 

5.2 Liknande studier 
I  sin kandidatuppsats vid Högskolan i Borås genomförde Lena Petersson en undersökning som 

innebar en prövning av en annan bokmarknadsmodell än den som används i denna uppsats. Hon 

valde att utgå ifrån Lars Furulands modell över ”den litterära processen” och tillämpa den på en 

ny publiceringsform, vilken, liksom litteraturbloggar, har uppkommit i samband med 

internetutvecklingen. Denna nya publiceringsform består i självpublicering via webbsidor där 

vem som helst med hjälp av print-on-demand-teknologin kan publicera och sälja sin egen bok. 

Som empiriskt material använde hon sig av webbsidan Vulkan.se. Syftet med uppsatsen gick ut 

på att ”i en jämförande analys pröva de olika leden (produktion, distribution, inplacering i 

värdesystem och återströmning) i Furulands modell ... och granska hur verksamhetsformerna på 

Vulkan.se kan placeras in i [den] och påverka de olika leden”.
74

 Dessutom hade Peterson för 

avsikt att föreslå vissa ändringar till modellen med utgångspunkt i undersökningens resultat. 

Både Petersons syfte och tillvägagångssätt liknar dem som har valts för denna uppsats, även om 

den undersökta företeelsen och teorivalet är olika. 
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Slutsatsen som Peterson kommer fram till är att leden i Furulands modell kan omfatta 

verksamhetsformerna på Vulkan.se och på så sätt förklara förhållandet mellan den nya 

publiceringsform som Vulkan.se representerar och bokmarknaden. Dock kan modellen ”behöva 

uppdateras, kompletteras och nyanseras eftersom webbpubliceringen och litterära nätsajter som 

Vulkan.se tillför nya underkategorier och nya sorters användare”.
75

 Till slut skapar Peterson 

därför en reviderad version av Furulands modell. 

Den största bristen med Peterssons arbete anser jag är att det fattas ett kulturellt och samhälleligt 

perspektiv, men detta problem härstammar antagligen från det faktum att den modell hon prövar 

är mycket överskådlig och avsedd att illustrera  bokens väg från producenten till konsumenten. 

Tyngdpunkten ligger således vid tekniska aspekter angående distributionskanaler och dylikt. 

Begreppet ”värdesystem” i modellen står för det kulturella och samhälleliga perspektiv jag 

åsyftar och Petersson nuddar kort vid detta ämne när hon refererar till en författare som menar att 

läsare föredrar traditionellt publicerade böcker, dvs. böcker utgivna av förlag.
76

 Det mest 

intressanta därmed är dock varför, men sådana frågor om hur självpublicering uppfattas av läsare 

har inte Petersson avsikten att gå in på.  

Med tanke på att det tidigare påtalats att det finns en tendens att endast ytligt beröra Escarpits 

modell, något som säkerligen också gäller de övriga bokmarknadsmodellerna, tycker jag att 

Peterssons arbete är ett steg i rätt riktning.  

Ett annat exempel på när en bokmarknadsmodell aktivt har använts återfinns i Petra Söderlunds 

avhandling ”Läsarnas nätverk”
77

, vilken behandlar frågor om läsargemenskap på internet. 

Hennes undersökning angår inte i första hand någon av bokmarknadsmodellerna, men dessa 

framträder ändå i avhandlingens slutord då Söderlund knyter de internetbaserade läsarforum och 

webbplatser hon har undersökt an till dem. Enligt min mening visar Söderlunds arbete på att det 

inte alltid är nödvändigt att ägna en hel studie åt en analys av modellerna, utan det går även att 

använda dessa på ett aktivt sätt när andra frågor står i fokus. Söderlund tar tyvärr endast hänsyn 

till Lars Furulands och Johan Svedjedals modeller i slutordet, men Escarpits teori och modell 
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77 Petra Söderlund, Läsarnas nätverk: om bokläsare och Internet, Avd. för litteratursociologi vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala univ., 2004 



20 
 

nämns faktiskt mycket kortfattat i en annan del i avhandlingen.
78

 Det skall dock poängteras att 

det inte framkommer något där som inte redan har diskuterats i denna uppsats, ty Söderlund 

nuddar bara mycket ytligt vid Escarpits teori. T.ex. problematiserar hon det faktum att det inte 

längre finns en skarp gräns mellan de böcker som säljs i kiosker och de som säljs i boklådor, 

vilket framstår som uppenbart vid en snabb läsning av Escarpits bok.
79

 Att endast behandla det 

som uppenbarligen är föråldrat, som Söderlund gör, tycker jag är ett alltför enkelt sätt att försöka 

avfärda Escarpits teori.  

En parallell till denna uppsats är hennes studie av de 89 medlemssidor som ingick i Bokringen, 

som är en samlingspunkt för personliga webbsidor om böcker. I den studien intresserade sig 

Söderlund för bl.a. vilken typ av litteratur som hade lyfts fram på webbsidorna, vilket är något 

som också kommer att beaktas i analysen av litteraturbloggarna. Efter att ha sammanställt data 

från alla sidorna kom hon fram till hurdan genomsnittsmedlemmen är: ”Den typiske 

webbplatsägaren i Bokringen är en kvinna kring 30 år som i första hand läser och tipsar om verk 

som förekommit på bästsäljarlistorna för litet mer än ett år sedan.” Det ska vara intressant att se 

om författarna av de litteraturbloggar som undersöks i denna uppsats skiljer sig från 

genomsnittmedlemmen i Bokringen. 

6 Metod 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar var det nödvändigt att komma åt information 

som inte var tillgänglig på de undersökta bloggarna. Till följd av detta valdes asynkrona 

intervjuer med bloggförfattarna som metod. Asynkrona intervjuer är den benämning som 

forskarna Kristian Daneback och Sven-Axel Månsson använder för intervjuer som sker via e-

post.
80

 Enligt dem kan dessa ”närmast beskrivas som ett slags enkäter med öppna 

svarsalternativ”.
81

 Om denna metod diskuteras två punkter: dels den generella tillförlitligheten av 

data insamlade på internet och dels följderna då en intervju inte sker ansikte-mot-ansikte. Vad 

gäller den första punkten förefaller kritiken vara avfärdad. Daneback och Månsson lyfter t.ex. 
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fram forskning som visar att ”människor på nätet inte alls ljuger om sin identitet i den 

utsträckning man kunde befara”.
82

 Vad gäller den andra punkten är följderna främst att 

kroppsspråk utesluts och att det textbaserade mediet inte främjar ”längre verbala utläggningar”, 

vilket kan innebära att ”den intervjuade gärna försöker komprimera och koncentrera sina svar”.
83

 

Jag tycker att detta märks i svaren jag fick på mina intervjufrågor, men jag har däremot inte 

upplevt det som en stor nackdel.  

Intervjuerna bestod till största del av förutbestämda öppna frågor som hade avpassats efter målet 

att få fram den information som krävdes för en jämförande analys, med hänsyn tagen till vad 

som var relevant att veta enligt Escarpits teori. Frågor som ”Vem skriver du din blogg för?” och 

”Varför skriver du en bokblogg?” var t.ex. ämnade att få fram information om hur 

bloggförfattaren ser på sin roll som litteraturförmedlare. Skriver denne för likasinnade eller har 

denne måhända avsikten att främja en viss typ av litteratur? Den förstnämnda inställningen 

passar bättre till det bildade kretsloppet medan den sistnämnda lämpar sig mer för en 

blockadbrytare. Urvalsprocessen behandlades också i intervjuerna för att ta reda på om det fanns 

vissa kriterier för att en bok skulle recenseras på bloggen. Likaså ställdes en fråga om vad 

bloggförfattaren tycker om begreppen populärlitteratur och kvalitetslitteratur. Trots att jag har 

tagit avstånd från dessa begrepp i uppsatsen förekommer de likväl i Escarpits text och därför var 

det relevant att ta reda på hur bloggförfattaren förhåller sig till dem. Frågor om bloggförfattarens 

utbildning och bakgrund försåg nödvändiga basuppgifter: om denne har t.ex. läst 

litteraturvetenskap eller arbetat i bokbranschen visar det på att denne har litterära kunskaper, 

vilket är betydelsefullt enligt Escarpits teori. 

Som intervjufrågorna antyder ställer en analys utifrån Escarpits teori krav på att veta något om 

den enskilde bloggförfattarens bakgrund, bloggens publik, syftet med bloggen, mm. och av 

denna anledning var bloggens text- och bildinnehåll inte centralt. Vad beträffar detta var det 

endast vilka böcker som hade recenserats som var relevant för uppsatsens syfte och statistik över 

de recenserade böckerna finns därför också med i analysen. 
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6.1 Urval 
Det finns säkerligen tusentals litteraturbloggar på internet och endast tre har valts ut för denna 

uppsats. Av detta skäl görs naturligtvis inget anspråk på att de utvalda bloggarna är 

representativa för hela fenomenet. De ska snarare betraktas som olika möjliga exempel på hur en 

litteraturblogg kan se ut och relatera till Escarpits modell. Det huvudkriterium jag har haft i 

åtanke när jag gjorde mitt urval var att bloggarna skulle vara etablerade. Med etablerade menas 

att bloggarna har funnits i ett antal år och därutöver uppdaterats regelbundet under tiden. De 

bloggar som till slut valdes ut är: 

 Du är vad du läser: skriven av Hans, har funnits sedan 2005 

 OOFBok: skriven av Ann-Sofie, har funnits sedan 2004 

 Calliope books: har funnits sedan 2007, benämns som ”Calliope” 

6.2 Etiska överväganden 
Bloggförfattarna har informerats om uppsatsens syfte och tillstånd från samtliga har inhämtats 

för att ange bloggarnas riktiga titlar i uppsatsen. Eftersom författarna av ”Du är vad du läser” och 

”OOFBok” öppet använder sina förnamn som bloggsignaturer har jag tagit mig friheten att också 

använda deras förnamn. Författaren av ”Calliope books” skriver däremot helt anonymt och 

därför benämns denne med det kvinnliga namnet ”Calliope” i analysen. 

7 Analys 
Detta kapitel har indelats i rubriker, vilka korresponderar till de övergripande områden som 

intervjufrågorna berörde. Under varje rubrik diskuteras utsagor ur intervjuerna med kopplingar 

till teorin, och kapitlet avslutas med en redovisning av de slutsatser som dras av analysens 

sammantagna delar. 

7.1 Meningen med litteraturbloggar 
Hans anger att han främst skriver sin blogg för sig själv och beskriver den som en publik 

läsdagbok: ”Jag använder den rätt mycket som en publik läsdagbok där jag antecknar mina 

kommentarer och reaktioner på böckerna jag läser, och det händer rätt ofta att jag går tillbaka 

och titta på tidigare skrivna recensioner”. Att det han skriver läses av andra tycks alltså vara av 

underordnad betydelse, även om han kan tycka att det är kul ”när folk kommenterar så att man 

får lite reaktioner på det man skriver och kanske rent av kan få till lite diskussioner.” 
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När han tänker på bokbloggen ur ett större perspektiv i samband med bokbranschen uttrycker 

han dock tankar som pekar på att han ändå kan tänka sig att bloggen har en större betydelse än 

bara att vara en personlig läsdagbok: ”Jag tror att det är värdefullt för bokbranschen att ha en 

kanal där potentiella läsare kan se hur andra vanliga läsare uppfattar böckerna till skillnad från 

recensenter på en kultursida som ofta skriver med andra kulturskribenter som en rätt tydlig 

målgrupp.” Här är det väldigt klart att Hans i egenskap av litteraturbloggare inte identifierar sig 

med den professionella litteraturkritikern utan med ”den vanliga läsaren”, vilket är intressant 

med tanke på att båda rent principiellt ägnar sig åt samma sak: de gör personliga värdeomdömen 

om böcker som också blir offentliga. Hans kommentar om att litteraturkritiker skriver för andra 

som sig själva innebär att han drar en skiljelinje mellan kritiker som grupp och ”vanliga läsare” 

som grupp. Detta påminner starkt om Escarpits åtskilda kretslopp, samtidigt som det inte helt 

överensstämmer med teorin. Escarpit menar att litteraturkritiker ingår i det bildade kretsloppet 

tillsammans med andra professionella inom bokbranschen, men kritikerna sägs återspegla de 

bildade läsarnas åsikter och inte bara skriva för andra kritiker, som Hans menar. Det förefaller 

dock rimligt att tänka sig att det också kan finnas andra som står tillsammans med kritikerna i det 

motsatsförhållande gentemot ”de vanliga läsarna” som Hans anspelar på, vilket i så fall 

korresponderar till teorin. 

Vidare beträffande litteraturbloggar och bokbranschen tar Hans upp litteraturbloggars nytta för 

förlagen: ”Jag tror också att bokbloggar är rätt billiga för förlagen. Bokbloggare recenserar de 

böcker de får i mycket högre utsträckning än tidningsrecensenter, och det är inte ovanligt att 

bokbloggare skriver om samma bok flera gånger.” Detta påstående anknyter starkt an till det som 

Escarpit skriver är kännetecknande för det bildade kretsloppets läsare, nämligen att de inte 

förvisas till att endast vara konsumenter utan kan påverka förlagens utgivning genom 

litteraturkritik, dialog och andra former av feedback. Hans kommentar visar på ett utbyte 

förlagen och litteraturbloggarna emellan, något som enligt Escarpit exklusivt gäller för det 

bildade kretsloppet. 

Ann-Sofies syfte med sin blogg påminner till skillnad från Hans mycket om en blockadbrytare, 

ty hon vill göra intryck på sina läsare såtillvida att de inspireras att läsa den litteratur hon tycker 

är bra: ”Det räcker inte att bara sammanfatta läsupplevelser som en bokdagbok, även om det är 

en viktig del – mitt eget uttryck. Men den andra delen – att göra intryck på andra är lika viktig. 
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Ett visst mått av mission finns säkert i mina bloggintentioner. Jag skriver för att andra ska läsa 

vad jag läser.” För Ann-Sofie verkar hennes publik alltså vara av stor betydelse jämfört med hur 

Hans ser på saken. Den andra anledningen att Anne-Sofie bloggar beror på läsargemenskapen 

som finns bland alla som håller på med litteraturbloggar. Det sociala utbytet hon får är viktigt 

och sker genom att kommentera och få kommentarer och genom att läsa vad andra skriver om 

böcker som hon själv har diskuterat i sin blogg. 

När hon tänker på litteraturbloggar i samband med bokbranschen nämner hon inget som liknar 

det motsatsförhållande mellan bokbranschen och ”vanliga läsare” som Hans tar upp. I stället 

väljer hon att lyfta fram den frihet bloggarna har från nyhetstrycket och hon beskriver detta som 

deras förtjänst: ”Vi har inget bästföredatum för bokrecensioner”. Hon menar alltså att 

litteraturbloggar till skillnad från kultursidorna inte bara diskuterar aktuella böcker. Men mest 

intressant är att Ann-Sofie inte placerar litteraturbloggare i samma fack som ”vanliga läsare”. 

Bloggarna består enligt henne av ”entusiaster”, något som verkar passa ihop med den definition 

av det bildade kretsloppets läsare som presenterats i teorikapitlet: ”... som Hertels modernare 

modell antyder kan ‟de bildade‟ också förstås utanför ramen av samhällsklass; enligt ett sådant 

synsätt kunde ‟de bildade‟ vara en grupp som består av litteraturkännare, specialister, yrkesmän 

och passionerade läsare med litterära kunskaper.” 

Calliope började skriva en litteraturblogg för att hon ville ha ett forum där hon kunde diskutera 

böcker på ”ett mer personligt och förutsättningslöst sätt”, något som hon hade ett särskilt behov 

av på grund av hennes dåvarande jobb i bokbranschen. Då kände hon att hon ville skriva om den 

litteratur hon var intresserad av och göra det på ett fritt sätt. De skälen till att hon skriver 

kvarstår, men läsargemenskapen har också blivit en anledning att hon fortsätter, samt att hon 

tycker att det är roligt: ”Numera skriver jag lika mycket för att jag tycker att det är roligt och för 

att det ger mig kontakt med en väldig massa andra trevliga bokintresserade människor där ute.” 

Precis som Hans skriver Calliope först och främst för sig själv, ”sedan får vem som vill 

naturligtvis läsa”. 

Calliope tycker att ”bloggarna gagnar bokbranschen eftersom de skapar ytterligare ett forum för 

litteratur där böcker får ta plats och diskuteras”. Vidare beskriver hon detta forum som mycket 

”demokratiskt”, ”eftersom alla kan vara med i samtalet på lika villkor.” Som noterats i Hans svar 
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kan också här anas ett visst motsatsförhållande gentemot litteraturkritikerna, fast denna gång är 

det outtalat: om bloggarna är ett ”demokratiskt” forum, vilka är inte det?  Att vem som helst kan 

skapa en blogg och börja skriva om litteratur är alldeles riktigt och denna gränsöverskridande 

potential är intressant med avseende på teorin eftersom de åtskilda kretsloppen förutsätter en 

blockad mellan bl.a. läsare som förvisas till att vara endast konsumenter och läsare som får vara 

aktiva deltagare i det litterära systemet. Teoretiskt kunde bloggar alltså bidra till att riva ned 

denna blockad genom att låta de populära läsarna bli aktiva deltagare, men kruxet består i att det 

kanske inte är sådana personer som skriver litteraturbloggar, utan endast de som Escarpit skulle 

kalla ”de bildade”. Mer information om bloggförfattarnas bakgrund ska tillföra mycket till en 

vidare diskussion om detta i slutet av analysen. 

Calliope skriver också att ”bloggarna ofta ger väldigt bra lästips om böcker man annars kanske 

inte skulle ha upptäckt – de skriver ofta om annat än det som vanligtvis tas upp i medierna”. 

Detta tillsammans med det faktum att alla författarna tror att många läser deras bloggar för att få 

boktips verkar bekräfta möjligheten att bloggar, precis som massmedier, kan vara en 

blockadbrytare. Förutom att bloggar kan lyfta fram andra sorters böcker än traditionella medier 

tycker Calliope att bloggar kan ge en annan bild av en bok som recenserats i dagspressen 

”eftersom folk ofta är personligare/ärligare med vad de tycker i bloggarna”. 

7.2 Bloggläsarna 
Varken Ann-Sofie, Calliope eller Hans har en väldefinierad målgrupp som de riktar sina bloggar 

mot. Hans uppger att han i första hand skriver sin blogg för sig själv, men också för andra med 

samma läsintressen. Eftersom han skriver relativt ofta om science fiction- och fantasiböcker är 

många av hans läsare intresserade av just de genrerna, men han tror inte att hans publik enbart 

inskränker sig till sådana läsare. Redan nu verkar en kombination av faktorer begränsa 

möjligheten att placera Hans blogg i Escapits modell som en blockadbrytare, nämligen det 

faktum att Hans skriver för sig själv och att ett relativt stort antal av hans läsare delar hans 

litterära preferenser. En förutsättning för att en blockadbrytare ska kunna införa litteratur i de 

bildade kretsloppen är ju att den kan nå nya potentiella läsare utan en förutbestämd smak. 

Ann-Sofies beskrivning av vilka hon skriver för är mycket generell: de som är intresserade av 

böcker, läsning och boksortering. Hon tycker att hennes läsare ”säkert ser ut som bokläsare i 
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allmänhet – företrädesvis kvinnor.” Dessutom gissar hon att åldersspannet är 50 år och yngre. 

Den mer allmänna öppna publik som Anne-Sofier föreställer sig överensstämmer väl med hennes 

mål att främja den litteratur hon tycker om bland fler läsare.  

Calliope anger att hon inte vet så mycket om hennes läsare då det stora flertalet är anonyma, men 

av dem hon känner till är de flesta kvinnor mellan 25-45 år, och många av dem har också 

bloggar. 

7.3 Bred eller smal litteratur 
Alla tre bloggförfattare anger att urvalet på deras bloggar avgörs av deras personliga 

litteratursmak. De skriver helt enkelt om de böcker de läser, eller som Calliope beskriver det är 

urvalet ”helt och hållet luststyrt”. Vad gäller deras smak är författarna inte så specifika. Ann-

Sofie skriver att hon läser och recenserar det mesta, men sällan poesi, ungdomsböcker, deckare, 

fantasy eller science fiction. Calliope anger samtida svensk och engelsk skönlitteratur och Hans 

svarar att han läser mycket ”genrelitteratur” som science fiction, fantasy, skräck och deckare. 

Därtill anger han att han även recenserar mycket litteratur skriven av nobelpristagare. 

Författarna förhåller sig till begreppen ”populärlitteratur” och ”kvalitetslitteratur” på varierande 

sätt. Den enda gemensamma nämnaren är att ingen av författarna avfärdar att sådana kategorier 

existerar i någon form. Den som kommer närmast ett avfärdande är Calliope. Hon håller med att 

det kan skönjas en viss dikotomi mellan böcker som ”är dåligt skrivna och främst tänkta för 

snabb konsumtion och underhållning” och böcker som håller en hög litterär kvalitet, men hon 

menar att dessa två kategorier inte behöver värderas olika, ty den enda egentliga skillnaden är att 

de fyller olika syften: ”Jag anser att båda sorterna behövs och att den ena inte nödvändigtvis är 

bättre än den andra.” Dessutom skriver hon att ”populärlitteratur” och ”kvalitetslitteratur” är 

segslitna begrepp som enligt hennes mening är ganska ointressanta. Utifrån hennes resonemang 

är det lätt att förstå varför hon tycker så: om böckernas litterära kvalitet inte ska ligga till grund 

för någon värdering är det följaktligen inte betydelsefullt att ens erkänna kategorier baserade på 

kvalitet. 

Hans tycket däremot att begreppen är användbara, men han påpekar att ”man måste vara 

medveten om att de inte är uteslutande utan definierar två grupper av böcker som bitvis 

överlappar”. Vidare menar han att inget hindrar samma bok från att tillhöra båda kategorierna 
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eller ingen av dem. Dessa synpunkter överensstämmer i viss mån med teorin, men enligt Escarpit 

kan endast kvalitetslitteratur röra sig mellan båda kretsloppen och på så sätt ”tillhöra båda 

kategorierna”, däremot förblir populärlitteratur alltid en del av de populära kretsloppen. Här ska 

avseende fästas vid den fasta naturen av begreppen ”kvalitet” och ”populär” enligt Escarpit. Att 

kvalitetslitteratur kan inträda i de populära kretsloppen innebär alltså inte att den blir 

”populärlitteratur”, utan detta beror snarare på att de populära kretsloppen, som Gedin skriver, 

accepterar båda typerna av litteratur.  

Ann-Sofie skriver faktiskt något som liknar Escarpits sätt att se på dessa begrepp som fasta. Hon 

menar att såväl kvalitetslitteratur som populärlitteratur kan enligt läsarens subjektiva smak vara 

”god”, men kvalitetslitteratur är aldrig dålig, även om läsaren inte gillar den. Dessutom går Ann-

Sofie ett steg längre än de andra och beskriver kortfattat hurdan hon tycker kvalitetslitteratur är, 

nämligen ofta ”smal, unik eller genomtänkt”. Att hon använder sig av ordet ”smal” är ju 

intressant med tanke på att Escarpits dikotomi i denna uppsats har omtolkats och setts i termer av 

smal och bred litteratur.  

Trots att det är tänkvärt att jämföra författarnas inställning till  begreppen ”kvalitetslitteratur” 

och ”populärlitteratur” med det som Escarpit skriver, har det av svaren inte framkommit något 

som antyder att begreppen har någon betydelse för författarnas eget läsande eller för vilka böcker 

de recenserar. Även om vissa tycker att sådana kategorier existerar har de t.ex. inte uttryck att de 

helst läser kvalitetslitteratur eller liknande. Det hade underlättat att dra slutsatser om bloggarnas 

position i Escarpits modell, men ett annat sätt att närma sig detta ändamål vore att använda 

litteraturen på bloggarna. Som tidigare nämnt i teorikapitlet kan böckerna som har recenserats på 

bloggarna kategoriseras som ”bred” eller ”smal” litteratur utifrån deras upplagestorlek. Ett 

problem är att det inte finns någon offentlig statistik över enskilda böckers upplagor eller 

försäljningssiffror, men en lösning är att i stället utgå ifrån listor över bästsäljare med stöd i 

Gedins påstående att bästsäljare kan bekräfta när en bok har inträtt i de populära kretsloppen. 

Andelen bästsäljare respektive icke-bästsäljare på bloggarna kan alltså tillföra en ungefärlig bild 

av vilken sorts litteratur – bred eller smal – som finns representerad. I figuren nedan har sådan 

data sammanställts genom att först anteckna vilka böcker som recenserades på bloggarna under 

föreliggande år och sedan söka efter titlarna i branschtidningen Svensk Bokhandels topplistor. 

För engelskspråkiga titlar användes i stället topplistor från dagstidningen The New York Times. 
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Detta visade sig vara en mycket tidskrävande och mödosam process, vilket är förklaringen till att 

endast titlar från 2010 togs med.  

 

Figur 2. Antal bästsäljare och icke-bästsäljare på respektive blogg under året 2010 

Av figuren framgår att alla tre författare mest läser smal litteratur. Av en slump råkar det finnas 

exakt lika stor andel smal och bred litteratur representerade på Hans och Ann-Sofies bloggar: 

75% av böckerna är icke-bästsäljare och 25% bästsäljare. Calliope läser däremot lite mer bred 

litteratur än de andra, procenttalen på hennes blogg är 40% bästsäljare och 60% icke-bästsäljare. 

Överlag skiljer sig bloggförfattarna mycket från genomsnittsmedlemmen i Bokringen från 

Söderlunds studie. De webbplatsägare hon undersökte där var huvudsakligen konsumenter av 

bästsäljare. 

7.4 Den litterära miljön 
I teorikapitlet framfördes det att utbildning enligt Escarpit är en viktig gemensam nämnare för 

den bildade publiken eftersom den medför förmågan att göra kvalificerade litterära omdömen. 

Vidare fastslogs det att endast kulturvetenskapliga utbildningar verkar överensstämma med detta 

idag. Dessutom nämndes ”den litterära miljön” som Escarpit menar består av ”de bildade”. 

Utifrån denna miljö rekryteras alla som professionellt sysslar med litteratur. Frågan är nu om 

bloggförfattarna kan sägas vara en del av den litterära miljön eller inte? 
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Det framgår av författarnas svar att alla har genomgått högre utbildning och dessutom har alla i 

varierande grad läst litteraturvetenskapliga kurser. Den som i största grad är formellt utbildad i 

litteratur är Calliope som har avlagt kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. 

Calliope har dessutom mycket yrkeserfarenhet av bokbranschen. Hon har jobbat som recensent, i 

bokhandel och på förlag och idag driver hot ett eget företag i branschen. Det går alltså utan 

tvekan att konstatera att hon är en del av litterära miljön. 

Hans har en utbildning med inriktning på datorer och han jobbar som systemadministratör, men 

han har också läst engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och enstaka kurser ”med 

litteraturinriktning”. Den erfarenhet han har av att arbeta med litteratur inskränker sig till två 

bokspalter han skrev under ett par år för två lokala tidningar. 

Den enda bloggförfattare som aldrig har jobbat med litteratur på något sätt är Ann-Sofie. Hon 

jobbar idag som lärare, men även hon har läst flera terminer av litteraturvetenskap. 

7.5 Slutsatser och resultat 

I detta kapitel skall alla delar av analysen övervägas sammantaget för att besvara uppsatsens 

frågeställningar.  

Utifrån allt som har framkommit av intervjuerna och statistiken över de recenserade böckerna 

finns det väldigt lite som tyder på att de undersökta litteraturbloggarna skulle kunna vara en del 

av de populära kretsloppen. Visserligen skriver Hans att han identifierar sig som en ”vanlig” 

läsare i förhållande till litteraturkritiker, men det faktum att 75% av den literatur han läst under 

2010 är smal literatur, samt att han har fått betalt för att skriva två bokspalter och har läst enstaka 

kurser med litteraturvetenskaplig inriktning säger något annat. Även om han inte kan räknas som 

en riktig professionell i bokbranschen så har han ändå kunskaper och erfarenheter som enligt 

Escarpit gör en till en del av det bildade litterära kretsloppet.  

Som framgår av de föregående delarna i analysen gäller detta alla tre författare av de undersökta 

bloggarna: smal litteratur utgör en övervägande del av det de läser och till skillnad från Hans 

som endast har läst ett fåtal kurser har både Calliope och Ann-Sofie en grundlig utbildning i 

litteraturvetenskap. Calliope arbetar dessutom i bokbranschen, vilket helt och hållet utesluter 

henne från de populära kretsloppen. Ann-Sofies beskrivning av litteraturbloggare som 

”entusiaster” förefaller vara en mycket passande etikett att sätta på henne och Hans, ty de är inte 
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professionella, men de är inte heller jämförbara med de populära läsarna, inte bara på grund av 

deras litterära kunskaper, utan för att bloggandet i sig som aktivitet verkar höra ihop med 

Escarpits syn på ”de bildade”. 

Det är nämligen så att det finns ett starkt utbyte mellan litteraturbloggarna och förlagen, vilket 

bekräftas av den tidigare forskningen. Förlagen bevakar det som skrivs på bloggarna om deras 

böcker, skickar ut recensionsexemplar till bloggförfattarna och skriver egna bloggar som i sin tur 

blir en del av den sammanlänkade litteraturbloggsfären. Det innebär att det som förlagen skriver 

på sina bloggar kan läsas och kommenteras av andra litteraturbloggare och tvärtom. Detta utbyte 

är något som Escarpit menar kännetecknar det bildade kretsloppet. De som ingår i det är aktiva 

deltagare i det litterära systemet i den bemärkelse att de inte bara konsumerar litteratur utan 

också ger återkoppling till förlagen. På 50-talet då Escarpit skrev sin bok gjorde de bildade 

läsarna detta genom att skriva brev med personliga reflektioner till förlagen och genom att 

diskutera böcker med bokhandlarna. Jämfört med detta framstår litteraturbloggar som en 

moderniserad form av samma fenomen. 

Det framhölls tidigare att fastän det inte finns något som hindrar de populära läsarna från att 

skriva litteraturbloggar och på så sätt bli aktiva deltagare, så är det osäkert om de faktiskt tar 

tillvara på denna möjlighet. Med tanke på att det krävs viss tid och möda att skriva en 

litteraturblogg kan det vara så att endast entusiaster lockas till det, vilket skulle innebära en så att 

säga ”snedrekrytering”. I det här fallet visade det sig att bloggförfattarna alla var högutbildade 

med literära kunskaper och två av tre hade erfarenhet av att arbeta med litteratur i bokbranschen, 

dvs. de motsvarade Escarpits grundläggande definition av de bildade läsarna. Detta stödjer 

misstanken att de populära läsarna kan vara underrepresenterade bland litteraturbloggare och att 

bloggarna inte alls är ett så gränsöverskridande forum som man skulle kunna tro. Det är förstås 

omöjligt att konstatera om dettta bara vara en slump eller något typiskt, men det ger i alla fall en 

grund för en mer omfattande studie framöver. 

För att återknyta till uppsatsens frågeställningar kan alltså de populära kretsloppen strykas som 

en möjlighet för var i Escarpits modell de undersökta bloggarna kan placeras. Följaktligen 

återstår tre möjligheter: antingen kan bloggarna vara en blockadbrytare eller endast en del av det 

bildade kretsloppet, eller beroende på vissa faktorer kan de vara båda två. Med tanke på det som 

hittils har redovisats om litteraturen på bloggarna och författarnas bakgrund är det egentligen 
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redan fastställt att bloggarna hör till det bildade kretsloppet, detta är också logiskt eftersom det är 

det enda andra alternativet då de populära kretsloppen har strukits. Den följande diskussionen 

ska således koncentrera sig på blockadbrytarbegreppet och vilka faktorer som talar om för att 

bloggarna kan vara en blockadbrytare eller inte.  

Meningen med blockadbrytarbegreppet är ju att förklara hur vissa böcker kan överskrida det 

bildade kretsloppet och bli en del av de populära. Det är alltså alltid fråga om det bildade 

kretsloppets litteratur – övergången är enkelriktad. Därav följer att två grundläggande 

förutsättningar för att en litteraturblogg skulle kunna vara en blockadbrytare är att litteraturen på 

bloggen huvudsakligen är ”smal” litteratur och att bloggen kan nå ut till de populära läsarna. De 

som läser bloggarna får inte inskränka sig till en homogen grupp alltför lik författarna själva. I 

och med att bloggförfattarna i denna studie inte hade så bra koll på deras läsare är det svårt att 

bedöma om bloggarna uppfyller detta kriterium.  Egentligen tyder både Hans och Calliopes 

kommentarer på att de inte gör det. Calliope nämner att många av de läsare som hon känner till 

har egna litteraturbloggar och en stor del av Hans läsare delar, som tidigare nämnt, hans 

preferenser för fantasi och science fiction-böcker. Ann-Sofies svar antyder däremot att hennes 

blogg kunde vara en blockadbrytare eftersom hennes publik, så vitt hon vet, är mycket allmän 

och dessutom har hon en uttalad avsikt att få hennes läsare att läsa den litteratur hon skriver om. 

Utan uppgifter om de tre bloggarnas publiker är det omöjligt att dra en definitiv slutsats, däremot 

kan man med förbehåll för detta konstatera att det finns en möjlighet att bloggarna kunde vara en 

blockadbrytare under förutsattning att deras läsare inte tillhör det bildade kretsloppet. Men med 

tanke på det tidigare nämnda problemet att litteraturbloggar kanske endast lockar ”entusiaster” 

finns det dock ett stort frågetecken kring hur pass sannolik denna möjlighet är. 

Resultatet är alltså att de undersökta litteraturbloggarna kan placeras in i det bildade kretsloppet i 

Escarpits modell samt att litteraturbloggarna, beroende på ovannämnda faktorer, också skulle 

kunna vara en blockadbrytare i modellen. Utöver att besvara dessa frågeställningar var syftet 

med uppsatsen att pröva Escarpits modell, och den genomförda undersökningen har faktiskt lett 

fram till en del insikter om den, vilka ska tas upp i den avslutande diskussionen. 
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8 Avslutande diskussion 
Det som ligger till grund för hela Escarpits teori är en dikotomi mellan kvalitetslitteratur och 

populärlitteratur och det är just denna dikotomi som Ann Steiner menar kan vara en anledning att 

teorin har varit så bestående: ”Ett skäl kan vara att dikotomin som Escarpit arbetar med – 

finkultur och populärkultur – fortfarande är central i kritik och debatt om litteratur och kultur.”
84

 

Som det har visats i denna uppsats kan dikotomin också ses i termer av smal och bred litteratur, 

men i belysning av den undersökning jag genomfört anser jag nu att även denna dikotomi 

ofrånkomligen blir lika betydelselös som den mellan kvalitets- och populärlitteratur. 

Anledningen är den stora samhälleliga förändringen som har omformat vårt sätt att se på 

litteratur samt rubbat litteraturens ställning i samhället. 

Begreppen ”kvalitetslitteratur” och ”populärlitteratur” har förlorat sin betydelse. Detta bekräftas 

av att såväl de populära läsarna som ”de bildade” kan tänka sig att läsa båda sorters litteratur och 

att det inte längre finns avskilda försäljningsställen och distributionssystem för de olika 

literaturtyperna. Gedin skriver att de populära kretsloppen accepterar både ytlig underhållning 

och kvalificerad litteratur, det enda som är avgörande för vilken typ som lyckas ta sig in i de 

populära kretsloppen är den mediala uppmärksamheten. Ett flertal forskare har också belagt att 

”de bildade” läsarna numera både läser litteratur som traditionellt sett har värderats lägre som 

t.ex. underhållningsromaner och kvalitetslitteratur.
85

  

En dikotomi mellan smal och bred litteratur verkar inte heller ha någon betydelse, då den i 

slutändan bara handlar om vilka böcker som har sålts bäst och detta beror som sagt på medial 

uppmärksamhet och marknadsföring, och inte nödvändigtvis på en boks positiva eller negativa 

kvalitets- och innehållsmässiga egenskaper.  Detta innebär att det inte längre finns samma sociala 

och strukturella hinder för det bildade kretsloppets litteratur att kunna inträda i de populära 

kretsloppen, även om de allra flesta böcker ändå inte lyckas göra det.  

Med allt detta i åtanke verkar det som att Escarpits modell skapar eller upprätthåller en konstlad 

problematik utifrån dikotomier som inte längre är så centrala. En dikotomi mellan smal och bred 

litteratur framstår t.ex. som betydelsefull endast när det anses vara problematiskt att vissa böcker 

får mycket uppmärksamhet, blir bästsäljare och därmed inträder i de populära kretsloppen medan 

                                                             
84 Steiner, I litteraturens mittfåra, s.21 
85 Gedin, s.181 
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de allra flesta böcker, inklusive de som bedöms vara av högsta kvaliteten, förblir lästa av en 

mycket liten krets människor i det bildade kretsloppet. Men att detta skulle vara problematiskt 

menar jag kan spåras till en förlegad syn på litteraturens roll i samhället, nämligen en som utgår 

ifrån att litteraturen har ett speciellt värde och att det därför skulle vara viktigt att alla tar del av 

den. Enligt ett sådant synsätt är det viktigt att den bästa högkvalitativa litteraturen framhålls, 

sprids och läses av så många som möjligt i samhället. Problemet är att denna syn på litteratur inte 

alls motsvarar verkligheten längre, vilket litteraturforskare är högst medvetna om. Gedin skriver: 

”läsning av böcker, framförallt skönlitteratur, har i ännu högre grad blivit en hobby eller en 

nödvändighet för ett antal människor, men har ingen social betydelse.”
86

 Därtill skriver Hertel att 

boken har genomgått en ”detronisering”, dvs. att boken inte längre är ”det centrala och 

gemensamma mediet för upplysning, upplevelse, utbildning och debatt”.
87

 På modern tid har 

läsning alltså blivit ett särintresse, en hobby, en fritidsakivitet likställd med vilken annan 

fritidsakivitet som helst och sett ur detta perspektiv är det inte alls givet att alla ska läsa litteratur 

mer än det är givet att alla ska spela datorspel eller ägna sig åt fågelskådning. I det 

postindustriella massamhället är det ens personliga intresse som bestämmer om man läser eller 

inte, och historiskt sett visar detta på litteraturens förlorade ställning från att, som Hertel påpekar, 

ha varit något bildande och speciell till att vara en medieform bland alla andra. Övergången från 

det borgerliga samhället med en borgerlig kultur till massamhället har alltså tillsammans med 

filosofiska strömningar som postmodernism medfört att sådana dikotomier mellan fin och ful, 

smal och bred förlorar sin betydelse.
88

 

Fastän dikotomierna inte är så centrala längre har dock själva kretsloppetsbegreppet i Escarpits 

modell ännu viss fog för sig. Jag blev nyligen påmind om kretsloppsmodellen när jag läste en 

artikel om den oförväntade och smått förbluffande succé som en biografi om författaren Mark 

Twain har gjort i USA i höst. Biografin, som är på 500 000 ord, var tänkt att först tryckas i en 

liten upplaga om 7 500 exemplar men på något otroligt sätt lyckades den bryta sig snabbt loss ur 

det bildade kretsloppet och bli en bästsäljare; nu har den  alltså tryckts i 275 000 exemplar!
89

 

                                                             
86 Gedin, s.63 
87

 Hans Hertel, Litteraturens vaneforbrydere, Forening for Boghandværk, Norhaven A/S Danmark, 1990, s.22 ff., 
citerad i Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten, Prisma, 1997, s.63 
88 Gedin, s.138-148 
89 Julie Bosman, ‘Mark Twain’s Autobiography Flying Off the Shelves’, The New York Times, 2010-11-19, återfinns 
på http://www.nytimes.com/2010/11/20/books/20twain.html?_r=1&ref=julie_bosman, senast besökt 2010-11-21 

http://www.nytimes.com/2010/11/20/books/20twain.html?_r=1&ref=julie_bosman
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Detta illustrerar mycket väl att det finns olika kretslopp som böcker rör sig inom: i det här fallet 

fanns det å ena sidan de ursprungliga 7 500 människor som förlaget hade beräknat skulle vara 

intresserade av en omfattande biografi om just Mark Twain  och å andra sidan den stora massan 

som förlaget absolut inte tänkte sig skulle vilja köpa en sådan bok. Men det jag ifrågasätter är 

alltså vad som är problematiskt med detta? Jag tycker att det kan anas ett underliggande 

ställningstagande om litteraturens värde i Escarpits modell: Det är viktigt med litteratur och 

därför ska den smala literaturen som läses av ”de bildade” nå ut till alla! Detta överensstämmer 

väl med den ställning litteraturen hade i samhället på Escarpits tid och jag tror att det flesta 

bokälskare kan sympatisera med det, men för en modell som ska kunna reflektera den samtiden 

bokmarknaden ligger ett sådant ställningstagde inte i linje med alla sätt på vilket litteraturens roll 

i samhället har förändrats. Det är inte längre givet att alla ska läsa böcker och ännu mindre givet 

är det att det bildade kretsloppets litteratur är så pass viktig att den måste nå ut till den stora 

massan. 

Förutom litteraturen är den andra sidan av Escarpits modell läsarna. Också här finns en dikotomi, 

nämligen den mellan de ”bildade” och de populära läsarna, och frågan är om det kanske är denna 

dikotomi som är väsentlig och inte den som avser själva litteraturen. Beträffande läsarna är det 

viktigt att ta fasta på att läsarnas litteraturkonsumtion inte är en tillräcklig grund för att avgöra 

om de hör till det bildade kretsloppet eller de populära, utan det finns andra faktorer som måste 

övervägas. Som det har förklarats i teoriavsnittet är utbildning och närmare bestämt litterära 

kunskaper samt professionell erfarenhet det som kännetecknar de bildade läsarna. Är det då 

problematiskt att det finns en grupp välutbildade litteraturkännare, specialister, yrkesmän och 

passionerade läsare med litterära kunskaper, och att det är inom denna lilla grupp som de flesta 

böcker sprids? Med hänvisning till samma historiska förändring avseende litteraturens ställning i 

samhället tycker jag inte det. Om litteraturläsning verkligen har blivit ett särintresse och en 

hobby som det har hävdats är det föga kontroversiellt att litteraturområdet domineras av en sådan 

hängiven grupp med speciella kunskaper. Däremot kunde detta anses problematiskt om litteratur 

fortfarande hade en framstående ställning som ett viktigt bildande medium i samhället. Då skulle 

det vara angeläget att litteratur nådde ut till fler än bara de ”bildade”. Men idag tycks den enda 

problematik kring kretsloppen vara finansiell: att producera böcker som stannar i det lilla bildade 

kretsloppet är inte lönsamt. 
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Sammanfattningsvis mot bakgrunden av de samhälleliga förändringar som redovisats häri kan 

det konstateras att även om delar av Escarpits modell, så som kretsloppsbegreppet, har fortsatt 

relevans, så grundas modellen på en otidsenlig syn på litteraturens roll i samhället, vilket blir 

modellens Achilles häl. Hans Hertel har som tidigare påpekats vidareutvecklat Escarpits modell 

och behållit samt expanderat kretsloppsbegreppet. Om Hertel dessutom har lyckats frigöra 

modellen från den syn på litteratur som jag tycker är problematisk kunde den tjäna som en bättre 

utgångspunkt än Escarpits ursprungliga modell gör idag.   
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