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Abstract: 

The purpose of this study is to analyze how the blog as an arena is being used by young 
people to discuss and reflect on reading and literature, and what purpose the blog as an arena 
has for them in the forming of identity. The method used in this study is qualitative content 
analysis. Prior research is divided into two themes: young people’s reading, and young people 
in group constellations in and outside of the blogosphere. The theoretical framework is made 
up of Louise M. Rosenblatt's theory on reading Etienne Wenger's theory on communities of 
practice.  

The  analysis  is  based  on  book  blogs  by  young  people  on  literature  and  their  literary 
experiences in the blog, and how the blog works as an arena in their identity formation. The 
results show that blogs and social interaction within them give young people perspectives on 
their  own personality as  readers and on their  own lives.  As book bloggers,  the members 
become part of a whole, a defined group. The reading of fiction and blog-based writing and 
reading works to include them in a group and gives young people an opportunity to develop 
and identify themselves both as readers, "booknerds" and as book bloggers. 

Nyckelord: Ungdomar, läsning, blogg, bokblogg, identitetsskapande
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1 Inledning
I Gilla! - dela engagemang, passion och idéer via sociala medier  (2011) skriver författaren och 
debattören  Brit  Stakston  om nya  medier.  Hon beskriver  bloggens  möjlighet  att  interagera  med 
omvärlden som mycket stor. Bloggen blir vad den görs till, den blir det man fyller den med, vilket i  
kombination med dess möjligheter till interaktion med andra, genom kommentarsfält och liknande, 
gör den till en potentiell maktfaktor, opinionsbildare eller trendskapare. Stakston beskriver bloggen 
som  en  publiceringsplattform  som  används  till  allt  från  livsstils-  till  yrkesbloggande,  med 
sorterings- och kategoriseringsfinesser som möjliggör ordning och lättillgänglighet trots hundratals 
inlägg (Stakston, 2011). 

Bloggen har snabbt blivit ett medium som plockats upp av de yngre i samhället. Unga människor 
som t.ex.  blir  trendsättare  tack vare sin modeblogg publicerar inlägg dagligen, får  fler  och fler 
besökare och inspirerar fler och fler andra unga till att själva börja blogga. Just modebloggarna har 
varit ett vanligt förekommande exempel på vad som tagits upp och exemplifieras med då bloggande 
ungdomar diskuterats i media. Den här uppsatsen kommer inte att handla om dem, utan om de unga 
bokbloggande ungdomarna. De som publicerar sin reflektion kring läsning och läsupplevelser för 
allmän beskådan och diskuterar litteratur offentligt i bloggosfären, med andra unga.  Ett intresse för 
ungdomar och ungdomars läsning som en del av ett identitetsskapande, gjorde mig efter kurser om 
barn, unga och nya medier på Bibliotekshögskolan, intresserad av att ta reda på hur det skrivs om 
läsning och litteratur i läsande ungdomars bokbloggar. Läsning som en osocial och introvert syssla 
är  en  relativt  välbefäst  allmän  syn,  samtidigt  som  det  finns  betydande  forskare  som  t.ex. 
amerikanskan Cathrine Ross som bl.a.  skriver  om läsning som en  social praktik,  och motsäger 
därmed den stereotypa bilden av den typiska läsaren som en introvert och inåtvänd person. Här blir 
bloggarna ett tydligt exempel på en sådan social praktik (Ross, 2006).  

Det finns många definitioner av vad som ingår i begreppet ungdom. När begreppet används i denna 
studie menas tonåringar, alltså individer i åldern 13 – 19 år. Detta därför att undersökningen handlar 
om läsning och bloggar som en del av ett identitetsskapande, någonting som är högaktuellt i den här 
åldern, då det är under tonåren vi lägger grunden för vår identitet, och det är också då vi letar efter 
och söker  oss  till  sammanhang där  vi  kan höra hemma och ”vara någon”.  Bloggosfären är  en 
virtuell värld där samma sociala koder och hierarkier som finns i det verkliga livet inte gäller på 
samma sätt. Här finns en arena där den vilsna tonåringen kan vara den hen vill vara, genom bilder, 
presentationstexter, blogginlägg och interaktion. Här finns helt andra möjligheter att ta kontakt med 
folk och uttrycka sig om sina intressen än vad som finns i verkliga livet (Muratore, 2008). Därför är 
bloggosfären högintressant för en studie av ungdomars identitetsskapande. 

Många forskare inom läsning och läspraktiker är eniga om att läsningen fungerar som en del av ett  
identitetsskapande  för  många  läsande  ungdomar  (Ross,  2006).  Med  det  extra  perspektivet 
bloggande, och då bloggande om själva läsningen, vill jag undersöka om också skrivandet och den 
sociala interaktionen om läsning också kan fungera som en del av ett identitetsskapande. Bloggen 
som  en  arena  för  denna  transaktion:  identitetsskapande  genom  att  läsa  skönlitteratur,  skriva 
skönlitteratur och den sociala interaktionen med andra som gör samma sak – det är det som den här 
studien kommer att handla om. 

1.1 Problemformulering
Det  är  viktigt  att  från  ett  biblioteks-  och  informationsvetenskapligt  håll  att  studera  de  nya 
medieformer där målgruppen ungdomar interagerar,  diskuterar och reflekterar kring läsning och 
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läsupplevelser. Bloggen är ett sådant medium, som dessutom är relativt ostuderat från biblioteks- 
och informationsvetenskapligt håll, i alla fall när det gäller ungdomar användning av den. Processen 
då ungdomarna använder bloggen för att  läsa skönlitteratur, sedan skriva om det i bloggen och 
sedan interagera och diskutera med andra som gör samma sak, skulle kunna ses som en del av ett 
identitetsskapande på samma sätt som forskare som t.ex. Ross (2006) redan konstaterat att läsning 
av skönlitteratur i sig fungerar som. Viktiga frågeställningar att nysta i från detta håll, då det handlar 
om  att  förstå  dels  ett  medium  och  dels  en  målgrupp  som båda  är  relevanta  för  bibliotekens 
verksamhet, handlar om vilken roll bloggen som arena utgör för de ungdomar som använder den. 

1.2 Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka hur bloggen som arena används av läsande ungdomar 
för att diskutera och reflektera kring läsning av skönlitteratur, och vilken betydelse bloggen som 
arena kan ha för ungdomars identitetsskapande.

1.3 Forskningsfrågor
Forskningsfrågorna lyder:  

Hur använder läsande ungdomar bloggen som medium för att diskutera och reflektera kring läsning 
och litteratur? 

Hur ser de bokbloggande ungdomarnas förhållande till läsning ut?

Hur  kan  man  se  ungdomarnas  användning  av  bloggen  som  arena  som  en  del  av  ett  
identitetsskapande?

Det här kommer att undersökas genom en innehållsanalys av två utvalda bokbloggar skrivna av 
ungdomar. Ett urval av blogginläggen och dess kommentarer kommer att analyseras med hjälp av 
relevanta teorier för att på så sätt kunna besvara frågeställningen. 

1.4 Definition av begrepp
För att definiera begrepp som kommer att läggas stor vikt vid i den här studien, ges här en kort  
återgivning av hur begreppen beskrivs på Nationalencyklopedin (www.ne.se): 

1.4.1 Identitet
I Nationalencyklopedin förklaras identitet på följande sätt: 

identitet, likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, 
en individ (eller ett objekt) och individen själv (objektet självt). 

identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. 

identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som 
tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation. 

Identitet handlar alltså om vem man är och vem man anser sig eller anses vara. Begreppet används 
både som ett uttryck för ens egen person och som ett uttryck för att vara en del av grupptillhörighet. 
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1.4.2 Identifiera sig
Jag kommer även att anväda begreppet ”identifiera sig” en hel del, och väljer för tydlighets skull att 
delge Nationalencyklopedins förklaring även av det:

identifie´ra sig verb identifierade identifierat 
SUBST.: identifierande, identifiering; identifikation
• känna sig som samma person (som): många barn identifierar sig med Pippi Långstrump
BET.NYANS: försvagat om att leva sig in i andra människors situation e.d.: en läkare som har  
förmåga att ~ med patienterna 

Med att identifiera sig menas alltså ”att känna sig som samma person som”, och/eller ”att leva sig in 
i en annan människas livssituation”. 

1.4.3 Blogg
Blogg förklaras på följande sätt i Nationalencyklopedin: 

bogg (av  engelska  weblog och  svenska  webblogg),  personlig  och  öppen  dagbok  eller  logg  på 
webben.

1.4.4 Bloggosfär
Begreppet  bloggosfär som jag  kommer  att  använda  förklaras  på  Nationalencyklopedin  inte  på 
svenska, men däremot på engelska: 

blogosphere (på Internet) bloggosfär, världen av bloggar och bloggare 
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2 Tidigare forskning 
Vid sökning av tidigare forskning har jag letat efter litteratur som kan delas in i två huvudteman.  
Det  ena  temat  är  läsning  och  ungdomar,  med  tonvikt  på  ungdomars  läsning  och  ungdomars 
identitetsskapande genom läsning. Det andra temat är ungdomar i grupp och bloggandet som en del 
i  ungdomars   identitetsskapande.  Det  har  varit  en  utmaning  att  hitta  relevant  litteratur  –  inom 
biblioteks-  och  informationsvetenskap tenderar   det  mesta  som skrivits  om bloggar  handla  om 
biblioteksbloggar, och de mesta om ungdomars läsning specifikt om pojkars eller flickors läsning. 
För  att  komma  åt  relevant  forskning  krävdes  det  att  även  gå  utanför  det  biblioteks-  och 
informationsvetenskapliga  fältet,  även  om allt  som kommer  att  refereras  till  i  högsta  grad  kan 
användas och har använts inom biblioteks- och informationsvetenskap. Huvudtematiken läsning, 
ungdomar,  bloggande  och  identitetsskapande  har  valdes  eftersom  syftet  är  att  undersöka  hur 
bloggen som medium används av läsande ungdomar, för att diskutera och reflektera kring läsning 
av skönlitteratur. Jag börjar med att redogöra för relevant litteratur som kan kategoriseras in under 
temat ”ungdomars läsning”. 

2.1 Ungdomars läsning
Cathrine Sheldrick Ross är en framstående forskare inom området läsning, och hennes  Reading 
Matters  från  2006  (skriven  ihop  med  Lynne  McKechnie  och  Paulette  Rothbauer)  är  ett  inom 
området  mycket använt  och uppskattat  verk.  Ross redogör för olika,  djupt  befästa,  myter kring 
läsning till  diskussion. Två av dessa är att,  1: bokläsare är introverta,  asociala bokmalar och 2: 
läsning är en ”solitary affair”, någonting enskilt och ensamt. Ross hävdar att ingen av dessa myter 
är helt sanna.  Hon förklarar att många studier de senaste åren visat tvärt om, att bokläsare ofta är 
mycket  sociala  människor,  som  är  engagerade  i  många  olika  typer  av  sociala  aktiviteter  och 
liknande, till och med i en större utsträckning än vad människor som inte läser är. I studien hon 
hänvisar till hävdar man att läsare ofta är frekvent engagerade i sociala aktiviteter så som sport- och 
kulturliv. Det här är en intressant aspekt i relation till bokbloggande ungdomar. De är läsare, men 
ägnar sig åt en högst social aktivitet dagligen, genom att blogga om sin läsning och delta i sociala 
interaktioner på sin blogg och på andras bloggar. Också fenomenet bokbloggande ungdomar kastar 
alltså omkull myten om läsning som en asocial syssla som introverta personer ägnar sig åt.  Ross 
kopplar  ihop läsning av skönlitteratur  och identitetsskapande då hon skriver  om ungdomar och 
läsning. Det är i ungdomsåren som utvecklingen av en personlig identitet är som mest växande och 
omvälvande, menar Ross. Hon nämner självkategorisering och gruppidentifiering  som viktiga delar 
av ett identitetsskapande. Läsning hjälper oss att förstå vem vi är och vilken vår plats i världen är. 
Identitetsskapande är baserat på en ändrad och utökad förståelse kring jaget i  relation till  olika 
sociala strukturer, och i kontexten läsning av skönlitteratur blir det egna jaget i relation till olika 
romankaraktärer och fiktiva världar en viktigt del av utforskandet (Ross m.fl., 2006).

Studien  Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa är skriven av Louise M. Rosenblatt. 
Rosenblatt  är  professor  vid  New  York  University  där  hon  undervisat  och  forskat  i 
litteraturvetenskap. Studien har många år på nacken då första utgåvan kom 1938. Den har inspirerat  
litteraturforskare och lärare i över sex decennier, och har ständigt berömts för sin aktualitet samt 
givits ut i flera nyutågvor på flera olika språk. Rosenblatt (2002) menar att en läsares personlighet 
och intressen utformas socialt, i ett socialt sammanhang, och det litterära verket liksom språket själv 
är en social produkt. Litterära verk vinner sin betydelse genom de sätt som enskilda läsare reagerar 
på de språkliga stimuli  som texten erbjuder Ungdomar går igenom en omvälvande psykisk och 
fysisk förändring när de hamnar i detta glapp mellan barndom och vuxendom som kallas ungdom. 
Denna förändring kan skapa förvirring och psykisk instabilitet, och individen utvecklar en stärkt 
självmedvetenhet och en nyfikenhet på det egna jaget. Det här är någonting som färgar grunden till 
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deras inställning till litteratur. Frågor som ”Vad är normalt?!” snurrar ofta i tonåringens huvud.  En 
nyfikenhet  på  vuxenvärlden  växer  sig  fram  hos  tonåringen.  En  intensiv  medvetenhet  kring 
personligheten  och  en  nyfikenhet  på  hur  människor  påverkar  varandra  utvecklas.  Här  kan 
litteraturen ge svar och perspektiv, på flera olika sätt. Långvarigt umgänge med litteratur kan leda 
till ökad social känslighet och större förståelse för andra människors personligheter, och den läsande 
individen kan bättre förutse de möjliga verkningarna av sina egna handlingar i någon annans liv 
(Rosenblatt, 2002). En önskan om att uppnå just den här ökade förståelsen av världen och av andra 
människor är inte svår att applicera på just ungdomen. Rosenblatt gör alltså, precis som Ross, en 
stark koppling mellan ungdomars läsning av skönlitteratur och skapandet av eller sökandet efter en 
egen identitet.

Forskaren Joseph A. Appleyard är ett tungt namn när det kommer till forskning om läsning, och har  
haft stor betydelse för många som närmar sig samma ämne. Appleyard (1991) delar in människor 
som olika typer av läsare beroende på ålder. I Appleyards teorimodell om läsarroller beskriver han 
fem olika sådana. The reader as player,  the reader as hero and heroine,  the reader as thinker,  the 
reader as interpreter och the pragmatic reader. Ungdomar hör hemma bakom the reader as thinker. 
Appleyard menar att tonårsläsaren letar i berättelser efter insikter om livets mening, värderingar och 
trosuppfattningar  värda att  ta  till  sig.  De letar  efter  förebilder  och ideal.  Sanningen som dessa 
förebilder och ideal representerar blir ett kriterium för hur ungdomarna dömer dem. Det här skiljer 
ungdomarna  från  t.ex.  skolbarnet,  som Appleyard  placerar  in  i  rollen  the reader  as  hero  and 
heroine, som snarare söker efter en alternativ verklighet att fly in i, en mindre tvetydig sådan än den 
verkliga verklighet som barnet upplever (Appleyard, 1991). I den här studien används Rosenblatt 
och  inte  Appleyard  som  en  del  av  analysens  teorietiska  ramverk.  Detta  för  att  jag  som 
uppsatsförfattare  upplever  Appleyards  indelning  av  läsarroller  efter  ålder  som  något  snäv. 
Rosenblatt  kopplar  ihop  identitetsskapande  och  läsning  på  ett  mer  allmänt  plan  har  ett  mer 
mångbottnat  och  undersökande förhållningssätt  till  varför  ungdomar  läser  skönlitteratur  än  vad 
Appleyard har, som istället är mer konstaterande i sin teoribeskrivning.  

I en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från 2006,  Identitetsskapande i och  
genom ungdomslitteratur, skriver Paula Högström om ungdomslitteratur och identitetsskapande då 
hon gör en textanalys av två av ungdomsbokförfattaren Per Nilssons romaner. Högström förklarar 
att  den  tidigare  forskningen  kring  identitetsskapande  hos  läsande  ungdomar  tenderar  att  vara 
könsuppdelad, och fokusera antingen på pojkars eller på flickors olika relationer till skönlitteratur, 
vilket också jag uppfattat då jag sökt efter tidigare forskning. Intressanta iakttagelser Högström gör 
i sin studie är att ungdomsboksförfattaren Per Nilsson genom sina romaner presenterar olika sätt att  
vara ung på, som de unga läsarna kan identifiera sig med och få perspektiv på sin egen tillvaro 
genom, vilket kan fungera som en tröst eller ett stöd i en tonårings skapande av sin egen identitet 
(Högström,  2006).  Det  här  bekräftar  var  Rosenblatt  säger  om  identitetsskapande  genom 
identifikation med romankaraktärer. 
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2.2 Ungdomar i grupp – ungdomars bloggande
I Ungdomsgrupper i teori och praktik (2012) skriver Philip Lalander, professor i socialt arbete, och 
Thomas  Johansson,  professor  i  pedagogik,  om  ungdomar  och  identitetsskapande  utifrån  olika 
gruppstrukturer. De skriver om en ungdomskultur, med vilket de menar de stilar, värden och ideal 
som kommer till uttryck i medier och i ungdomars verksamheter. De menar att det existerar ett 
kulturmönster som t.ex. kommer till uttryck i de mediala sammanhang där ungdomar deltar. I de 
olika  ungdomsgrupperna  finns  likheter  mellan  olika  ungdomars  livsformer  och  stilar, 
sammankopplade med gemensamma erfarenheter, knutna till att vara ung.  De menar att även om 
ungdomar idag söker  sig  till  och strävar  efter  gemenskap och kollektiva  upplevelser,  samtidigt 
värnar om sin individuella position och identitet (Lalander & Johansson, 2012). Det är rimligt att se 
bokbloggande,  läsande  ungdomar  som en  del  av  denna  ungdomsgruppering.  Att  ha  sin  egen, 
personligt färgade blogg, som en del i ett större gruppsammanhang, kan definitivt relateras till det 
Lalander & Johansson skriver om dynamiken och samspelet mellan ”individ-grupp-kollektiv”. 

I  den av Marc Prensky skrivna artikeln  Digital  Natives,  Digital  Immigrants  från 2001 används 
uttrycket digital natives – digitala infödingar, för första gången. Prensky menar att en digital native 
är en person som fötts i eller strax innan den tid då datorer och Internet redan var en väsentlig del av 
samhället. Han beskriver den digitala revolutionen som ett paradigmskifte – den förändrade saker så 
fundamentalt att det inte finns någon återvändo, saker och ting blir aldrig riktigt som före den ägde 
rum igen. Dagens unga har spenderat hela sitt liv omringade av digital teknik  så som datorspel, 
mobiltelefoner och Internet. Prensky menar att denna generation (eller dessa generationer) därför 
tänker  och  arbetar  med  information  på  ett  sätt  som  skiljer  sig  fundamentalt  från  tidigare 
generationer, de har ett annorlunda tankemönster. De digitala infödingarna är vana vid att läsa från 
en skärm medan de som tillhör äldre generationer, som Prensky benämner  digitala immigranter, 
kanske hellre skriver ut  mejlet  eller  artikeln.  De digitala infödingarna pratar ett  nytt  språk,  och 
interagerar med varandra på ett nytt sätt (Prensky, 2001). Prensky vågar sig till och med på att påstå  
att det skulle kunna vara så att deras hjärnor fungerar annorlunda (även om han understryker att det  
inte finns några medicinska belägg för det). Prenskys artikel om ungdomar av idag är intressant att 
ta upp i detta sammanhang, då det ger perspektiv till annan forskning om läsning och ungdomar 
som jag redogjort för. Man skulle kunna ställa sig frågan om äldre teorier som kom till innan det var 
digitala  infödingar  som var  dagens  ungdom  fortfarande  är  applicerbara  på  deras  läsning  eller 
identitetsskapande,  speciellt  då  det  i  bloggarna  reflekteras  över  läsningen  i  ett  så  digitalt 
sammanhang som bloggosfären är.  Tänker dagens ungdom på ett så annorlunda sätt än tidigare 
generationer som Prensky hävdar, är det en viktigt aspekt att ha med sig. Det här är dock ingenting 
som kommer att undersöka i denna studie, men det ändå är ett intressant och nämnvärt perspektiv.

I  den amerikanska studien  Hangning Out,  Messing Aroung and Geeking Out – kids living and  
learning with new media  från 2010 skriver flera forskare om ungdomar i den nya medievärlden. 
Dessa forskare framhåller precis som Prensky en generation som växer upp i en tid där digitala 
medier är någonting man tar för givet, som man använder för både utbildning, lek och vardaglig 
social interaktion. De menar att ungdomar idag kämpar med samma problem och funderingar kring 
livet som tidigare generationer, men de gör det i en tid där villkoren för kommunikation, vänskap, 
lek och personligt uttryck har förändras dramatiskt eftersom så mycket av det sker genom deras 
engagemang och deltagande i sociala medier. Denna dramatiska förändring kan likställas med det 
paradigmskifte Prensky menar har skett.  Syftet med  Hanging out... är att att undersöka hur nya 
medier tas upp av unga vuxna, samt hur dynamiken kring lärande och litteracitet hos ungdomar 
förändras i  och med den digitala mediekulturen.  I  studien beskrivs begreppet  geeking out,  som 
förklaras som en slags interaktion mellan unga vuxna på webben som präglas av ett specialintresse 
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av någon sort. Exempel som ges är t.ex. Harry Potter- eller animefans som har egna forum och 
liknande  (Ito  m.fl,  2010).  I  beskrivningen  av  nätbaserade  interaktionstypen  som beskrivs  som 
geeking out skulle de bokbloggande ungdomarna definitivt kunna passa in, då läsning i sig skulle 
kunna ses som ett sådant ”nördintresse” som artikelförfattarna beskriver, speciellt de bloggar som 
handlar om en specifik bokgenre. 

I artikeln  Teenagers, blogs and socialization: a case study of young French bloggers  från 2008 
skriver  forskaren  Isabelle  Muratore  om hur  hon studerat  franska  tonåringars  bloggar.  Muratore 
förklarar att hon med sin artikel vill beskriva och försöka förstå den unga bloggaren och undersöka 
på vilket sätt bloggformatet bidrar till en virtuell form av socialisering bland tonåringar. Muratore 
beskriver bloggosfären som ett ställe där virtuella vänner, genom att starta bloggar och  kommentera 
och länka till varandras bloggar, söker bekräftelse och bekräftar varandra. Vilket också händer i 
verkliga  livet  –  vänner  söker  bekräftelse  hos  och  bekräftar  varandra.  Muratore  menar  att  två 
anledningar  till  att  just  bloggandet  attraherar  tonåringar  är  anonymiteten  man  ändå  kan  ha  i 
bloggosfären,  och  förmågan  att,  om man  så  vill,  vara  helt  osynlig.  I  bloggosfären  sker  ingen 
ansikte- mot ansikte-konfrontation. Muratore menar också att bloggare lättare kan distansera sig 
från det de skriver än vad de kan när de samtalar med folk i det verkliga livet, eftersom det sker en 
tidsförskjutning  från  att  ett  blogginlägg  skrivs  till  att  det  läses  av  folk.  Hon  framhåller  även 
bloggosfärens icke-hierarki; de hierarkier vad gäller populariet och liknande som finns i verkliga 
livet gäller enligt Muratore inte i bloggosfären, just på grund av att där inte finns några ansikte- mot 
ansikte-möten människor emellan. Vem som helst kan uttrycka sig och bli läst, oavsett ålder eller 
social  status.  Andra anledningar  som Muratore lägger  fram som förklaring till  att  bloggosfären 
lockar tonåringar är t.ex. att de genom dem kan visa upp sin bästa sida, de kan vara den de vill vara,  
utan att för den delen ljuga. Bloggosfären är därför en ypperlig plats för en vilsen, kanske blyg eller 
socialt osäker tonåring att hitta ett socialt sammanhang som hen kan vara en del av, där hen kan 
bidra med någonting (Muratore, 2008). Frågan om icke-hierarkin är någonting som skulle kunna 
ifrågasättas, och jag kommer att återkomma till det längre fram i studien. 

Frågan om sammanhang och grupptillhörighet leder oss in på Wenger (1998) och hans teori om 
communities  of  practise.  Grundtanken  bakom  denna  teori  är  att  människor  lär  genom  social 
delaktighet i en gemenskap. Wenger menar att teorier om lärande ofta är baserade på antagandet att 
lärande är en indivuduell, enskild process. I instutitioner som t.ex. skolan ses ofta samarbete som 
fusk, som ett led i denna syn på lärande som en individuell process.  I  studien  Communities of  
practice  (1998) beskriver Wenger istället lärande som någonting som kan uppnås kollektivt i en 
gemenskap med andra. Wenger menar att att individer som ingår i en grupp, t.ex. på grund av en 
delad  gemensam kunskap eller  ett  intresseområde,  lär  sig  och utvecklas  personligen genom att 
bearbeta och dela erfarenheter i och med gruppen. De delade erfarenheterna bidrar till att gruppens 
medlemmar lär av varandra, och därför har de möjlighet att utveckla sig själva.  Communities of  
practice  existerar  på  många  olika  ställen  i  samhället,  t.ex.  på  arbetsplatser,  på  skolor  och  i 
organisationer och föreningar. Vi tillhör olika communities i olika delar av livet. Wenger kopplar sin 
teori till begreppet identitet, och beskriver hur att lära sig saker ändrar och formar vilka vi är, och vi  
skapar personliga historier kring att  växa och lära sig nya saker inom den arena som utgör vår 
”community”  (Wenger,  1998).  Jag  kommer  att  resonera  mer  kring  communities  of  practice  i 
teoriavsnittet, då denna teori utgör en del av studiens teoretiska ramverk. 

En  studie  där  man  använt  Wengers  teori  om  communities  of  practice är  Christina  Turners 
magisteruppsats Ett socialt forum som mötesplats och idébank för praktiserande och blivande bild  
och medielärare?, skriven i Utbildningsvetenskap vid Uppsala Universitet. Här används studien för 
att undersöka behovet av ett gemensamt nätbaserat forum för bild- och medielärare i Sverige. I 
studien lägger man vikt på hur man som aktivt deltagande individ kan utveckla sin identitet och sin 
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kunskap genom en social gemenskap av delad praxis, genom en community med andra inom samma 
profession (Turner, 2012). 

Jag  har  nu  redogjort  för  relevant  tidigare  forskning  kring  läsning,  ungdomar,  bloggande  och 
identitetsskapande. Som teorietiskt förhållningssätt kommer jag att använda Rosenblatts teorier om 
ungdomars läsning, samt även koppla till Wengers teori om communities of practice. Dessa kommer 
att applicera på utvalda bokbloggar genom en analysmetod som jag kommer att redogöra för nedan.

10



3 Teoretiskt ramverk
Studiens teoretiska ramverk utgörs av två huvudteorier, Rosenblatts (2002) och Wengers (1998). 
Med stöd i Rosenblatts kommer de bokbloggande ungdomarnas förhållande till texter och läsning 
att  analyseras.  Vid  analys  av  ungdomarnas  interaktion  med  varandra  och  deras  användning  av 
bloggen som arena, kommer jag även att koppla till Wengers teori.  

3.1 Ungdomars förhållande till texter och läsning: Rosenblatts teori
Eftersom  att  studera  hur  läsande  ungdomar  skriver  om  skönlitteratur  som  en  del  av  ett 
identitetsskapande är ett av de främsta delarna av syftet med den här studien, väljer jag att göra en 
analysmetod av Rosenblatts teorier om ungdomars läsning. Det här är en gammal studie med många 
år på nacken, men då den fortsatt att användas på grund av sin ständiga aktualitet år efter år är den 
tillförlitlig även i detta nya sammanhang som bloggosfären utgör. Eftersom bloggarna som kommer 
att studeras i den här studien har sin grund i ungdomarnas läsning av skönlitteratur, är Rosenblatts 
teori om ungdomar som läser skönlitteratur relevant att använda. Jag valde Rosenblatts teori som en 
del av studiens teoretiska ramverk just  eftersom hon skriver  så konkret om vad i  läsningen av 
skönlitteratur som attraherar ungdomar, samt vad och hur de använder och tar till sig det de läser för 
att på så sätt skapa sig sin egen identitet. I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa gör 
Rosenblatt en deskriptiv framställning av hur läsning av skönlitteratur används av ungdomar som 
ett  led  i  ett  identitetsskapande.  Jag har  valt  ut  begrepp som återfinns  i  Rosenblatts  deskriptiva 
teoribeskrivning,  för att de ska kunna appliceras på ungdomarnas bloggar på ett sätt som gör att jag 
med  teorins  hjälp  kan  uppfylla  mitt  syfte.  Nedan  följer  en  förklaring  av  begreppen  utefter 
Rosenblatts teori. 

Igenkänning/identifikation -  Rosenblatt skriver om hur igenkänning med romankaraktärer är ett 
av  skälen  till  att  ungdomar  läser  skönlitteratur.  Genom att  känna  igen  sig  i  någon  annan  får 
ungdomarna perspektiv på sig själva och sin egen tillvaro. När en grupp människor genomlever 
någonting  tillsammans,  kan  de  växa  och  utveckla  sin  egen  person.  Rosenblatt  använder  även 
begreppet  identifikation,  och  hon  skriver  om  hur  läsare  genom  att  identifiera  sig  med  en 
romankaraktär får en möjlighet att  kompensera för sina egna brister eller tillkortakommanden, då 
identifikationen  möjliggör  en  objektiv  framställning  av  våra  egna  problem (Rosenblatt,  2002). 
Tidigare i begreppsförklaringen redogjordes för begreppen identitet och att identifiera sig, utefter 
Nationalencyklopedins definition. Enligt denna betyder ”att identifiera sig” bl.a. ”att känna sig som 
samma person som”. Då detta ligger väldigt nära att känna igen sig i något, väljer jag att använda 
igenkänning/identifikation tillsammans, som ett begrepp, vid analys av hur ungdomarna skriver i 
bloggarna. 

Verklighetsflykt  -  Rosenblatt  skriver  om hur  ungdomar gärna flyr  verkligheten genom att  läsa 
skönlitteratur.  Viss  sorts  litteratur  kan  ge  ungdomarna  en  behaglig  flykt  från  svårigheter  i  det 
verkliga livet. Att vilja fly till en annan värld skulle kunna utgöra en del av ett identitetsskapande då 
individens ”jag” förflyttas, bort från den vardag som hela tiden omger det och får vara fritt och 
självt någon annanstans. Under ”Verklighetsflykt” kommer bl.a.  fantasyböcker att diskuteras. Detta 
därför att Rosenblatt, då hon skriver om verklighetsflykt genom skönlitteratur, tar upp litteratur som 
”tar  en  till  en  annan  värld”  som  ett  exempel  på  hur  ungdomar  kan  fly  verkligheten  genom 
skönlitteratur.  Samtidigt  behöver  det  inte  betyda  att  ungdomar flyr  verkligheten genom att  läsa 
fantasyböcker – det finns förstås stora möjligheter att identifiera sig med eller känna igen sig i en 
romankaraktär även om romanens handling utspelar sig i en annan sorts verklighet. Jag väljer ändå 
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att  diskutera  hur  det  skrivs  om  den  här  typen  av  litteratur  i  bloggarna  under  begreppet 
”verklighetsflykt”,  just  eftersom Rosenblatt  gör  den  kopplingen.  (Här  blir  det  extra  viktigt  att 
återigen komma ihåg att hennes teori är från 1930-talet, och att det har hänt mycket i fantasygenren 
sedan dess.)

Perspektivet - Rosenblatt förklarar att läsande ungdomar vill ”bredda sin ram” om verkligheten och 
få  nya  perspektiv  genom  litteratur,  genom  att  få  en  större  förståelse  om  världen  och  andra 
människor.  Hon förklarar, 1938, hur det som då var dagens ungdom hyser en önskan om att se och 
leva sig in i hur andra lever sina liv, då det finns en så stor valfrihet nu för tiden vad gäller livsval – 
alla kan bli och göra allt (Rosenblatt, 2002). Det här är någonting som ter sig ännu mer högaktuellt 
idag. 

Intellektuell stimulans - En anledning som Rosenblatt tar upp som en anledning till att ungdomar 
läser  är  att  de  vill  ha  intellektuell  stimulans,  någonting  som  kan  ses  som  en  del  av  ett  
identitetskapande  då  intellektuell  stimulans  handlar  om  att  lära  sig  saker  och  upprätthålla  ett 
intellekt (Ibid.). 

3.2 Ungdomars identitetsskapande på bloggen som arena och social 
praktik: Wengers teori

I studien kommer Wengers teori om communities of practice (1998) att kopplas till för att analysera 
hur bloggen som arena och den sociala interaktionen bokbloggande ungdomar emellan, används av 
ungdomarna som en del av ett identitetsskapande. Tidigare redogjordes för hur Wenger menar att 
man som medlem i ett kollektiv där man delar intresseområde med andra, lär av varandra och växer  
och skapar sig sin egen identitet med hjälp av kollektivet. I analysen kommer jag att undersöka om 
det empiriska materialet från bloggarna tyder på att det här är någonting som sker i bloggosfären. 

Wenger skriver följande om identitetsskapande:

Building  an  identity  consists  of  negotiating  the  meanings  of  our  experience  of  membership  in  social  
communities. The concept of identity serves as a pivot between the social and the individual, so that each can 
be talked about in terms of the other (Wenger, 1998, s.145).  

Att  skapa  en  identitet  består  av  att  förhandla  om  meningen  av  våra  erfarenheter  i  sociala 
sammanhang, kollektiv,  communities. Idén om identitet fungerar som bron mellan det sociala och 
det individuella – man kan prata om det ena i termer av det andra. Det här citatet visar på Wengers 
idé om att identitet är någonting som uppstår i ett kollektiv, där individen kan finna sig själv genom 
att vara en del av någonting tillsammans med andra. I analysen kommer jag även att återkoppla till 
det  Wenger  skriver  om  deltagande inom kollektivet:  ”Participation here refers  not  just  to  local 
events and engagement in certain activities with certain people, but to a  more  encompassing 
process  of  being  active  participants  in  the practices  of  social  communities  and  constructing 
identities in relation to these communities” (Wenger, 2008, s.4). Att skapa sin identitet i relation till  
kollektivet hänger alltså ihop med ett aktivt deltagande inom gruppen. I min analys kommer jag att  
undersöka om det finns något i bloggarna som tyder på ett sådant.  I metodavsnittet kommer jag att 
redogöra för hur jag kommer att använda Rosenblatt kategorier som en del av studiens analysmetod. 
I analysen kommer jag sedan att återkoppla till dem, och till denna Wengers teori. 
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4 Metod

4.1 Kvalitativ innehållsanalys
För  att  uppfylla  uppsatsens  syfte  kommer  jag  att  göra  en  kvalitativ  innehållsanalys.  Metoden 
beskrivs av Bergström och Boréus i metodboken Textens mening och makt från 2005. De förklarar 
att  man  med  kvalitativ  innehållsanalys  menar  textanalyser  där  ingenting  räknas  eller  mäts.  De 
förklarar att vilken slags text eller annan kulturyttring som helst kan innehållsanalyseras. Kvalitativ 
innehållsanalys lämpar sig för när man vill veta hur något sägs i en textbaserad kontext. Bloggarna 
jag studerar utgör  en sådan kontext,  och jag använder  mig av kvalitativ  innehållsanalys för  att 
studera  fenomenet  blogg  samt  komma  åt  temat  identitetsskapande.  I  metodboken 
Samhällsvetenskapliga metoder  (2005) skriver också Alan Bryman om kvalitativ innehållsanalys, 
och beskriver det som en metod att använda då man vill söka efter bakomliggande  teman  i  det 
material som studeras. Genom denna metod ges möjligheten att i det textmaterial som bloggarna 
utgör, kartlägga det tema som identitetsskapande är. 

4.2 Rosenblatt som analysmodell
Nedan följer en förklaring för hur begreppen utifrån Rosenblatts teori (2002), kommer att användas 
i  analysen.  Dessa  kommer  att  användas  i  kombination  med Wengers  teori  om  communities  of  
practice  (1998).  Det  teoretiska  ramverket  utgörs  alltså  av  Rosenblatts  teori  för  att  studera 
ungdomarnas förhållande till texter och läsning, samt Wengers teori för att studera ungdomarnas 
interaktion med varandra i den sociala praktik som bloggen som arena utgör.   
Igenkänning/identifikation –   Skriver  ungdomarna  om  igenkänning  hos  romankaraktärer  och 
litterära handlingar? 

Finns det några tecken på identifikation med romankaraktärer i hur ungdomarna skriver om sina 
läsupplevelser? 

Verklighetsflykt – I bloggarna jag kommer att analysera skrivs det mycket om fantasylitteratur – 
verkar ungdomarna läsa sådan för att de får fly in i en annan värld? Ger ungdomarna uttryck för en 
önskan om att fly verkligheten med hjälp av litteratur? 

Perspektiv – Skriver  ungdomarna om vidgade perspektiv och större förståelse om världen och 
andra människor i litteraturen de läser? 

Intellektuell stimulans – Finns det någonting i bloggskribenternas läsande av skönlitteratur samt 
deras bloggande om och kring det som tyder på att de gör det för att stimuleras intellektuellt?

Begreppen på många plan går in i varandra. Mycket av det för analysen relevanta som återfinns  i  
bloggarna kommer således att höra hemma och kunna kopplas till mer än ett begrepp. Begreppen 
fungerar som ett  schematiskt  hjälpmedel  och förhållningssätt  till  Rosenblatts  teori  i  relation till 
blogganra. För att sedan studera ungdomarnas sociala interaktion med varandra på bloggen som 
arena kommer jag att i analysen koppla till Wengers teori om communities of practice. 

4.3 Tillvägagångssätt och tillförlitlighet
Bloggarna återfanns genom sökningar på Google, på ”bokblogg + ungdom” och liknande. När en 
blogg hade hittats var det lätt att hitta fler, då bloggskribenterna ofta länkar till och kommenterar 
hos varandra. Eftersom syftet med den här studien är att studera inte bara hur ungdomarna skriver 
inlägg på bloggen utan också hur interaktionen i kommentarsfält och så vidare ser ut, valdes bloggar 
där inläggen faktiskt kommenteras på en relativt frekvent nivå. För att göra ett urval valde jag att 
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spara ner de inlägg och de kommentarer som skrevs i bloggarna under en period på fem månader; 5 
januari – 5 maj 2013.  Detta urval görs därför att det finns så mycket text i bloggarna att jag i den 
beskrivande delen av analysen måste göra ett urval av vad som ska beskrivas. En och samma period 
för båda bloggarna valdes för tidsmässig överensstämmelse och högre validitet. Validiteten är också 
den huvudsakliga anledningen till att jag valde att studera två bloggar och inte en. Hade endast en 
blogg  undersökts  hade  det  varit  svårt  att  säga  något  allmänt  och  generellt  om  ungdomars 
bokbloggar. 

Genom att välja en specifik tidsperiod ökar jag även studiens reliabilitet. Med reliabilitet menas 
huruvida studiens resultat  skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 
2005). Jag sparade ner texten, skrev ut den, markerade med markeringspennor i olika färger och 
antecknade  på  sidan  om.  Jag  sökte  specifikt  efter  de  teman  som  redogjorts  för  ovan: 
igenkänning/identifikation, verklighetsflykt, perspektiv och intellektuell stimulans. Analysen gick 
alltså ut på att tolka in dessa teman i det som ungdomarna skriver – ges det uttryck för igenkänning, 
ges det uttryck för en önskan om vidgade perspektiv och så vidare. Jag har utarbetat ett färgschema 
där varje färg hör till en av kategorierna, och sedan strukit under text där ungdomarna t.ex. skriver 
om att de känner igen sig i en romankaraktär, med färgen för kategorin igenkänning/identifikation. 
På  så  sätt  gick  det  att  överskådligt  se  hur  mycket  av  varje  kategori  som finns  representerat  i 
materialet. Jag har också en färg som jag markerade aspekter av interaktion ungdomarna emellan i 
bloggen och aspekter som visar på en grupptillhörighet. Dessa kommer jag senare att belysa med 
Wengers teori.  

Min roll som forskare gör att jag i analysen inte kan förhålla mig fullständigt objektiv då studien 
grundar sig i att jag gör ett urval av vad som ska analyseras. Detta förhållningssätt är någonting som 
karaktäriserar kvalitativ forskning där det  handlar om att man går igenom en urvalsprocess. Det är  
rimligt att jag som forskare redovisar valen så öppet som möjligt och motiverar urvalsprocessen.  
Anledningen till att kvalitativ metod är mer lämpad än kvantitativ för en undersökning som den här, 
är  för  att  jag  arbetar  med  textbaserat  material  –  bloggar.  Det  är konstruktionen  blogg som 
analyseras och inte individernas texter i sig, och därför är det inte av vikt att t.ex. räkna ord eller  
uttryck då jag studerar ett helt fenomen, en arena.

Jag har tagit med all text i bloggarna under ovan nämnda femmånadersperiod, men uteslutit länkar 
och filmklipp av praktiska skäl. Textmaterialet består därför av blogginlägg och bloggkommentarer. 
Där texten inte passat in i någon av kategorierna men ändå varit relevant för min övergripande 
frågeställning, har jag markerat den med färgen för övrigt. Den text som jag upplevt irrelevant för 
undersökningen har lämnats omarkerad. Exempel på sådan text är t.ex. text som utgörs av flera 
kommentarer  bestående av ungefär  samma innehåll,  som t.ex.  när  en  bloggförfattare  ordnar  en 
tävling och ber bloggläsarna kommentera svaren på frågorna hon ställt i inlägget. När det gäller 
citat i analysen refererar jag till datum för bloggposten och från vilken blogg citatet är taget, då 
detta gör att det kan återfinnas både på bloggen och i mitt nedsparade material (min empiri) då 
blogginläggen är daterade även i min nedsparade text. 

Jag har valt att skriva ut bloggtitlarna, men inte vad ungdomarna som skriver i dem heter. Detta 
eftersom det  som står  där  redan finns  tillgängligt  för  alla  på Internet,  och  även om jag skulle 
anonymisera bloggtitlarna skulle det vara lätt att hitta dem då bloggadresserna anges som källa. Det 
som framkommer ur bloggarna i min analys finns redan tillgängligt för alla att läsa. Därför har jag 
valt  att  inte  anonymisera  eller  ändra  bloggarnas  titel.  Bloggskribenternas  förnamn  finns  lika 
lättillgängliga,  och anledningen till  att  jag utelämnar dem i min analys är därför att  det inte är 
relevant vad ungdomarna heter eftersom jag inte analyserar ungdomarna utan bloggen. Det blir 

14



därför enklare att inte nämna bloggskribenterna vid förnamn, då för mycket fokus riskerar att riktas 
mot dem som person. Forskningsprocessen består av att närläsa bloggarna och analytiskt beskriva 
dem  utefter  det  teoretiska  ramverk  som  redogjorts  för  ovan.  Jag  undersöker  alltså  både  hur 
ungdomarnas förhållande till läsning ser ut, samt hur den sociala interaktionen i och kring bloggen 
med andra bloggarna kan ses som ett led i ungdomarnas skapande av sin egen identitet. 
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5 Analys
Jag kommer att börja med att göra en kort presentation av de utvalda bloggarna. Därefter kommer 
analysen att  delas in  i  två huvuddelar;  en som rör  för ungdomarnas  förhållande till  läsning av 
skönlitteratur och bygger på kategorierna från Rosenblatt, och en som rör bloggen som arena och 
ungdomarnas sociala interaktion med varandra då jag också kommer att koppla till Wengers teori 
om communities of practice. 

5.1 Presentation av bloggarna 

5.1.1 Bokugglan
Bokbloggen  Bokugglan drivs av en tjej som presenterar sig som en ”15-årig boknörd”.  Den här 
bloggen valdes efter en jämförelse med andra bloggar som dök upp under sökprocessen. Jag förstår 
att Bokugglan är en stor blogg med många läsare då det är mycket interaktion i kommentarsfälten, 
och flera andra ungdomsbokbloggar länkar till just Bokugglan då de listar sina favoritbloggar. Rent 
utseendemässigt ger Bokugglan ett glatt, färgrikt och spralligt intryck. Bloggens startsida består av 
flera bilder på aktuella böcker, samt en bild på bloggförfattaren själv. På sidan listar hon sitt arkiv 
samt  ”Recensioner  på  olika  böcker”,  där  det  går  att  välja  bland  olika  kategorier,  som  t.ex. 
”ungdomsböcker”,  ”vuxenböcker”,  ”barnbok”, ”engelska böcker”,  ”faktaböcker”.  I  enlighet med 
den inledande presentationstexten  som avslöjar  att  bloggen främst  handlar  om ungdomsböcker, 
finns det betydligt fler inlägg under just den kategorin. Inläggen ger ett prydligt intryck, är relativt  
korta och handlar oftast om någon specifik bok. Det finns alltid en bild på boken. I vissa inlägg 
svarar bloggaren på frågor hon fått, och i vissa presenterar hon andra bokbloggare. När man klickar 
på kommentarsfältet ser man först en text skriven av bloggskribenten där denne skriver att man 
gärna får tipsa henne om böcker, säga till om man tycker att hon borde skriva fler recensioner eller 
om man  bara  vill  säga  hej.  Bloggskribenten  understryker  att  hon  svarar  på  alla  kommentarer. 
Kommentarerna från andra bloggare är allt som oftast uppmuntrande.

5.1.2 Tonårsboken
Den  andra  bloggen  som  ingår  i  min  analys  är  Tonårsboken  som  drivs  av  två  tjejer.  I 
presentationstexten förklarar de att de är är 18 år och går andra året i gymnasiet. De beskriver att de 
älskar allt som har med ungdomsböcker att göra, och att man i bloggen får boknyheter, intervjuer, 
recensioner, tankar och allt som har att göra med ungdomsboksvärlden.De två bloggskribenterna 
har varsin presentation på bloggen. Tonårsboken har ett relativt stilrent och minimalistiskt utseende, 
färgerna går i grått, svart och vitt. Det finns ingen bild på bloggskribenterna direkt på startsidan,  
men däremot på deras respektive presentationer. Inläggen är även på den här bloggen kategoriserade 
och arkiverade. Kategorierna är spridda och man kan klicka både på  genrer och bokteman, några 
kategorier är t.ex: fakta, familjeproblem, fantasy, homosexualitet, cancer, chick-lit, böcker till film 
o.s.v. Också på den här bloggen finns”Frågor & svar” samt ”Gästbloggare”. Under ”Frågor och 
svar” svarar de på frågor från bloggläsare precis som i Bokugglan.  Inläggen innehåller både mycket 
text och mycket bilder, och även filmklipp. De handlar bl.a. om nyheter i bokvärlden (t.ex. om 
utländska författarbesök och signeringar eller föreläsningar), om enskilda böcker och om speciella 
teman där det tipsas om böcker relaterade till temat. I ett inlägg tipsar de om en länk till Sveriges 
radio  och  förklarar  att  bloggens  ena  skribent  varit  med  i  P3  och  pratat  filmatisering  av 
ungdomsboken Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Även böcker som inte är 
uttalade  ungdomsböcker  skrivs  och  tipsas  friskt  om  i  denna  blogg,  och  man  kan  bl.a.  se 
författarnamn som Bengt  Ohlsson och Stig Dagerman nämnas.  Inläggen kommenteras  allt  som 
oftast  av flera personer,  som kommer med synpunkter,  medhåll  eller  entusiastiska kommentarer 

16



kring vad som skrivits i inläggen. Blogginnehavarna får många boktips i kommentarsfälten, från 
andra läsare. 

5.2 Analys av ungdomarnas förhållande till läsning
Här kommer jag att lista de kategorier jag valde ut från Rosenblatt, och genom min närläsning av 
bloggarna analysera vad jag kan utläsa ur bloggen som stämmer överens med de begreppen, för att  
på så sätt försöka komma åt hur de bloggande ungdomarnas förhållande till läsning av skönlitteratur 
ser ut. 

5.2.1 Igenkänning/Idenfitikation
Efter  att  ha  läst  ett  stort  antal  inlägg  på  Bokugglan går  det  att  urskilja  en  tydlig  vilja  från 
bloggskribentens sida om att romankaraktärer ska ”kännas verkliga”, och i flera inlägg framhåller 
hon att hon ”inte brukar gilla fantasy.”. T.ex. så skriver författaren om boken Där jag inte längre  
syns  (130113) att:  ”Personerna tycker  jag är  väldigt  bra beskrivna och de känns verkliga.” Att 
någonting ”känns verkligt” skulle kunna ses som en förutsättning för igenkänning. Någonting som 
är intressant att  ta upp här är kommentarerna under inlägget på  Tonårsboken (130316),  där det 
skrivs om  Dagar i tystnadens historia  av Merethe Lindström. I inlägget står:”Även om jag inte 
rekommenderar boken så tyckte jag om den. Jag gillade framförallt hur tystnaden som präglade 
parets tillvaro riktigt smittade av sig genom sidorna. Språket hade en lågmäld ton men lyckades 
ändå förmedla de starka känslorna trots sparsamheten med ord.” I en kommentar till inlägget skriver 
en  bloggläsare:  ”Varför  rekommenderar  du  den  inte?  Låter  ju  som  att  du  gillade  den.” 
Bloggförfattaren svarar att hon inte rekommenderar den till ungdomar, bloggens målgrupp, utan att 
hon  då  istället  kan  komma  på  en  massa  andra  ”vuxenböcker”  som  ungdomar  skulle  kunna 
uppskatta.  Hon skriver  att  hon tror  att  historien främst  lockar  en äldre målgrupp.  Bloggläsaren 
svarar: ”Känns rätt stereotypt bara… Varför skulle man som tonåring inte kunna uppskatta en bra 
bok fastän den inte handlar om typiskt tonårsgrejs?” Det här är högintressant i relation till begrepp 
som  igenkänning  och  identifikation.  Uttalade  ungdomsböcker  handlar  ofta  om  något  ”typiskt 
tonårsgrejs” för att använda kommentatorns ord, men är inte en tonåring mer än så? Det är  ett 
intryck som den här bloggläsaren bidrar med. Ett av de första inläggen jag möts av på Tonårsboken, 
är  en  recension  av  Karolina  Ramqvists  generationsroman  Alltings  början (recension  skriven 
1300505). Bloggförfattaren skriver ”Men trots att jag själv inte var ung under 90-talet lyckas boken 
på ett  otroligt  sätt  förmedla en igenkänning om hur det är  att  vara ung i  en storstad och vilka 
förväntningar som ställs på en.” Sedan diskuterar bloggförfattaren hur verklighetsbaserad boken är, 
då det  är  en roman men som marknadsförts  som att  ha en tydlig koppling till  Ramqvists  egen 
tonårsperiod i Stockholm på 1990-talet. Bloggförfattaren skriver: ”Jag vill inte att det ska vara på 
riktigt eftersom hon lever ett så intressant liv redan som 15 år.” Här syns en tydlig önskan om att 
vilja identifiera sig med romankaraktären, på grund av den tidigare nämnda igenkännning om hur 
det är att vara ung i en storstad, men eftersom romankaraktären lever ett liv som bloggskribenten 
inte känner igen från sin egen tillvaro önskar hon att Ramqvists romankaraktär är påhittad. Det går 
att  tolka bloggskribentens mening som att  hon inte gillar  romankaraktären på grund av det.  En 
perplex inställning till romankaraktärens tillvaro står här i vägen för helhjärtat identifikation och 
igenkänning. En intressant aspekt av det här är åldersreflektionen, den 18-åriga bloggskribenten 
upplever  att  den  15-åriga  romankaraktären  lever  ett  intressant  liv,  samtidigt  som man  i  media 
diskuterat romankaraktärens leverne i helt andra, betydligt mörkare termer (Berg, 2012 (Svensson, 
2012).  

I  båda  bloggarna  syns  alltså  en  tydlig  önskan om verklighetstrogna  romankaraktärer.  De  äldre 
bloggskribenterna har en förmåga att uttrycka sig på ett mer mångbottnat sätt,  så istället för att 
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skriva att romankaraktärerna ”känns verkliga”, skriver de t.ex. i en recension (skriven 130408) om 
romanen  Var  är  Alaska av  John  Green;  ”...och  inte  bara  berättelsen  utvecklas,  det  gör  också 
karaktärerna. De blir djupare, deras personligheter växer fram och man förstår att de har många 
olika lager.” En vilja att identifiera sig med romankaraktärerna syns tydligt här då det uttrycks om 
en önskan att romankaraktärerna ska ha synliga personligheter och ”lager” av känslor. Det är det 
verkliga människor har, det är det ungdomarna känner att de själva har, och de vill kunna känna 
igen sig i romankaraktärerna. I kommentarerna till det här inlägget finns mycket medhåll kring vad 
som skrevs om boken, samt tips till  bloggförfattarna om andra böcker de borde läsa av samma 
författare.  

I ett inlägg (skrivet 130215) skriver en bloggförfattare om ungdomsromanen Wallflower av Stephen 
Chbosky: “Att vara inne i Charlies vardagsliv och vara en del av hans förvandling från väldigt 
ensam  till  någon  i  ett  kompisgäng  är  både  spännande  och  väldigt  fint.”  Bloggskribenten 
understryker alltså att det är just att vara en del av protagonistens vardagsliv och utvecklingen som 
är det fina med berättelsen. Det här hör ihop med perspektiv också, genom att läsa om en annan 
tonårings  vardagsliv  får  ungdomarna  perspektiv  på sitt  eget.  Genom att  identifiera  sig  med en 
romankaraktär,  menar  Rosenblatt  att  läsaren får  möjlighet  att  kompensera för  sina egna brister. 
Identifikation,  alltså att leva sig in i  en annan persons livssituation eller känna sig som samma 
person  som  en  annan  person,  möjliggör  en  objektiv  framställning  av  vårt  eget  liv.  En  av 
bloggförfattarna  på  Tonårsboken  skriver,  i  ännu  ett  inlägg  om  Chobskys  roman  Wallflower  
(130329), att hon gillar brevformatet i boken eftersom: ”Det är som att Charlie skriver till mig. Att 
jag varje dag får ett brev på posten från en Charlie, som med en kuslig insikt skriver om sitt liv.” 
Det här är  ett  tydligt  exempel på när  en bloggskribent  har förmågan att  identifiera  sig med en 
romankaraktär.  

I båda bloggarna syns en strävan efter att tycka om romankaraktärerna, som inte alltid uppfylls. Ett 
exempel på det är t.ex. när bloggskribenten på  Bokugglan recenserar romanen Ge mig arsenik  av 
Klara Krantz (inlägg skrivet 130428) och skriver: ”Jag hade lite svårt att förstå mig på Elsa ibland, 
hon är ett  'geni'  men skolkar ofta och hennes känslor var lite otydliga.”  En sorts igenkänning i 
romankaraktärer och i litterära handlingar är alltså tydligt eftertraktat från bloggskribenternas sida, 
och en vilja att inte bara känna igen sig utan också att  tycka om romankaraktärer går också att 
urskilja. 

5.2.3 Verklighetsflykt
Under denna kategori kommer jag även att beröra fantasylitteratur, för att Rosenblatt, då hon skriver 
om verklighetsflykt genom skönlitteratur, tar upp litteratur som ”tar en till en annan värld” som ett 
exempel på hur ungdomar kan fly verkligheten genom skönlitteratur. Detta behöver, vilket nämndes 
i  teoridelen,  inte  betyda  att  ungdomar  flyr  verkligheten  genom  att  läsa  fantasyböcker. 
Ungdomsböcker  med  fantasyinslag  idag  har  ofta  en  realistisk  grund  i  handlingen,  t.ex.  redan 
nämnda Cirkeln som klassas som fantasy men som utspelar sig på en gymnasieskola i Dalarna. Jag 
väljer ändå att diskutera hur det skrivs om den här typen av litteratur i bloggarna under begreppet 
”verklighetsflykt”, just eftersom Rosenblatt gör den kopplingen.

På  Bokugglan hittar  jag  inget  uttryck  för  någon  önskan  att  fly  verkligheten  på  det  sätt  som 
Rosenblatt beskriver. När det gäller litteratur som tar en till en annan värld ger bloggförfattaren flera 
gånger  uttryck  för  att  undvika  sådan,  och  framhåller  att  hon  gillar  realistiska  romaner.  Bland 
inläggen  på  Tonårsboken  går  det  att  utläsa,  hand  i  hand  med  önskan  om  verklighetstrogna 
karaktärer, en vilja att med litteraturens hjälp ta sig till och besöka en annan plats, en annorlunda 
värld. När bloggförfattarna skriver om  Berättelser från Engelsfors (130402), en serieroman som 
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utspelar sig på samma plats och med samma karaktärer som Cirkeln, skriver de: ”Det var underbart 
att få återvända till den magiska och härliga stämningen som Engelsfors lyckas förmedla.” Cirkeln 
och de andra böckerna i samma serie av samma författare utspelar sig som redan nämnts på en 
gymnasieskola  i  Dalarna,  så  trots  sina  fantasy-  eller  sci-fi-liknande  utspelar  de  sig  på  en  för 
ungdomarna  hyperrealistisk  plats.  Bloggförfattarna  skriver  (130323)  ”Det  kommer  allt  fler 
paranormala böcker som utspelar sig i svenska städer, en genre vi gärna vill se mer av!”. Kanske 
skulle man kunna se denna önskan, om verklighetsflykt i en verklig miljö, som en kombination av 
flera av de från Rosenblatts teori utvalda begreppen. Fantasyinslagen ger en viss möjlighet att fly 
verkligheten, att försvinna till en magisk värld, samtidigt som ungdomarna fortfarande kan känna 
igen sig i och identifiera sig med karaktärerna och med en stor del av tillvaron som speglas runt 
dem. Det ger ändå en möjlighet till identifikation och igenkänning hos karaktärerna, samtidigt som 
man som läsare får möjlighet att besöka en magisk och annorlunda värld. Det här understryks och 
förstärks i en recension på  Tonårsboken av  Magikerna  av Lev Grossman (skriven 130205): ”Att 
läsa om Bakerbills ger lite samma känsla som att läsa om Hogwarts, en stark längtan efter att få 
vara där och läsa samma ämnen och gå i  samma korridorer som karaktärerna i boken. Vad jag 
älskade  med  Magikerna  är  att  den  hela  tiden  känns  så  realistisk  till  skillnad  från  andra 
fantasyböcker.  Den  romantiserade  bilden  bryts  ner  av  karaktärernas  mänskliga  känslor.” 
Karaktärernas  mänskliga  känslor  gör  alltså  fantasymiljön  igenkännings-  och  identifierbar  för 
ungdomarna. Samtidigt ges det på Tonårsboken uttryck för en vilja att ta sig till en annan, magisk 
värld även utan krav på realistisk aspekt.  En av bloggförfattarna skriver (130224) om romanen 
Blodsmagikerna: ”Vad jag mest älskade med Blodsmagi (förutom den röda, sametsklädda ryggen) 
var själva magin.  I  många böcker  skönmålas  ofta  magin,  men i  Blodsmagi framställs  den som 
smutsigt, farlig och något som gör magikerna galna.”

På Tonårsboken finner jag mycket som handlar om Harry Potter, på ett ganska ”nördigt” sätt, vilket 
definitivt kan kopplas till det som tidigare nämnts om att ungdomarna blir en del av en fan- eller 
nördkultur  för  att  höra  hemma  någonstans,  för  att  vara  en  del  av  något  som  ett  led  i  ett  
identitetsskapande. På Tonårsboken listas ”nördfakta” om Harry Potter i ett inlägg (skrivet 130123), 
där en av bloggförfattarna skriver ”Man nästan säga att det finns en helt egen Harry Potter kultur på 
internet, där intresset aldrig verkar svalna. Varje dag hittar jag något nytt.” I samma inlägg skriver 
hon om en chatt som finns att läsa där fans ställt frågor till författaren J.K. Rowling, som skrivit  
Harry Potter-böckerna. ”Det är underbar nördfakta och en inblick i Rowlings tankegångar när hon 
skrev på böckerna.” Då att vara ”nörd” inom någonting specifikt kan ses som ett exempel på ett 
epitet, en identitet, som ungdomar tar till sitt eget och kallar sig själva, för att på så sätt bli en del av 
det och på så sätt bli någon. Jag kommer att återkomma till det här längre fram i analysen. 

5.2.4 Perspektiv
Rosenblatt skriver om att man som ung vill ”bredda sin ram”, sin föreställningsram om världen, och 
att  läsande  ungdomar  kan  göra  detta  med  hjälp  av  de  perspektiv  på  verkligheten  som 
skönlitteraturen  kan  ge.   Det  här  finner  jag  flera  exempel  på  i  bloggarna  när  det  skrivs  om 
skönlitteratur.  Ett  återkommande  inslag  på  Tonårsboken  är  någonting  bloggskribenterna  kallar 
”boklistan”,  listor  på  böcker  utefter  ett  speciellt  tema.  Där  skriver  de:  ”Många  av  de  största 
upplevelserna och minnena vi har i våra liv kommer från olika resor vi gjort […] Därför vill vi i  
månadens boklista uppmärksamma böcker som på olika sätt berättar om just detta” (inlägg skrivet 
130427). De skriver alltså om någonting som förekommer i verkliga livet, och tar upp skönlitterära 
böcker där detta behandlas och gestaltas, alltså ger perspektiv utifrån en verklig kontext. I ett inlägg 
(skrivet  130122)  om  romanen  jag,  En  av  David  Levithan  skriver  en  av  Tonårsbokens  
bloggförfattare:  ”Alla  dessa  möten  med karaktärer  är  så  intressant  och  man förstår  hur  många 
människor det verkligen finns som lever sina vardagsliv på så olika sätt.” Samma tanke om en 
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vidgad föreställningsram genom läsningen ges när  de (130226) ger tips  om olika romaner  som 
utspelar sig i skolmiljö, med orden: 

När man tänker på alla dessa tusentals timmar man spenderat i skolbänken inser man hur stor del den är av ens 
liv, hur mycket man gjort och varit med om där. Det kanske är just därför det är så kul att läsa böcker som till 
stor del utspelar sig i skolan. Man vill få reda på hur andra lever sina vardagsliv och hur deras klasser, vänner 
och lärare ser ut.

Det här är helt klart den typen av perspektiv och breddade föreställningsram som Rosenblatt skriver 
om, hon skriver till och med exakt det, att ungdomar med litteraturens hjälp kan se hur andra lever 
sina  liv  (2002).  När  man  på  Tonårsboken recenserar  Jonas  Gardells  Torka  aldrig  tårar  utan  
handskar,  del  2:  Sjukdomen,  skriver  bloggskribenten  (130130):  ”Vanligtvis  blir  såhär  mycket 
mörker i en bok för mycket för mig. Men inte nu. Jonas Gardells historia kan bara berättas på detta 
sätt  och  man får  som läsare  acceptera  det.  Det  var  så  här  det  gick  till  -  ur  de  homosexuellas  
synvinkel.” Också detta citat visar på ett vidgat perspektiv och breddad föreställningsram tack vare 
skönlitterär läsning. 

5.2.5 Intellektuell stimulans
Att stimuleras intellektuellt och lära sig nya saker, är någonting som går att uttyda viss strävan efter 
i bloggarna.  På Tonårsboken passar intellektuell stimulans att koppla till då bloggförfattarna skriver 
om klassiker de läst. När de skriver om Vilhelm Mobergs Utvandrarserie (130314) står det: ”...men 
jag har nog aldrig läst något så spännande, intressant och på samma gång lärorikt. Min uppfattning 
om Sverige och svenskarnas liv under den här perioden förändrades helt.” Det här handlar förstås 
också om perspektiv och vidgade föreställningsramar om världen. När  bloggförfattarna  recenserar 
Stig Dagermans novell  Att döda ett barn (130424) skriver de att novellen är ”som ett konstverk” 
och visar alltså någonting som tyder på en uppskattning av litteraturens estetik. I kommentarerna till 
detta inlägg finns mycket igenkänning och medhåll från andra som tycker samma sak. 

Att de 18-åriga blogginnehavarna börjar läsa klassiker som de uppskattar på andra sätt än hur de 
vanligtvis skriver om t.ex. ungdomsromaner, har förmodligen en grund i ett identitetsskapande från 
deras sida – de blir äldre och deras identitet som läsare utvecklas. Bloggnamnet  Tonårsboken får 
mig att gissa att det förmodligen övergripande bloggade om uttalade ungdomsböcker från början, 
när bloggen startade, men att klassiker som t.ex. Mobergs utvandrarserie, Dostojevskijs  Brott och 
straff och noveller av Stig Dagerman och Selma Lagerlöf nu blir ett mer och mer återkommande 
inslag. Är man någon som ser sig själv som en läsare, en bokälskare, och blir äldre och läser mer 
och mer om klassisk litteratur t.ex. på svenskan i skolan, är det ett högst naturligt steg att ta att 
också börja utforska den litterära kanon. En av  Tonårsbokens bloggförfattare skriver, i ett inlägg 
skrivet  130208 som handlar  om vad hon läser  just  nu:  ”Great  Expectations  läser  jag just  nu i 
engelskakursen. Är osäker på om Charles Dickens är min typ av författare, men ska ändå blir roligt 
att få läsa en bok som jag läst om i så många andra böcker. ” Här syns ett uttryck för vilja att lära sig 
den litterära kanon.  

Det går också att utläsa en viss önskan från bloggförfattarnas sida att läsa böcker på engelska, och 
en av dem tipsar om lättlästa engelska böcker för den som vill börja läsa på engelska. Detta syns  
t.ex. på Bokugglan när blogginnehavaren i en kommentar (130128), efter att ha fått tips om att börja 
läsa en viss bok på engelska istället för att läsa översättningen, som enligt kommentatorn gör att  
man går miste om mycket, att: ”Jag ska försöka att läsa mer och mer på engelska, både för att inte 
läsa översättningar och bli bättre på engelska”. I ett senare inlägg, skrivet 1300212, uttrycks samma 
önskan om att läsa böcker på engelska för att träna sin språkliga förmåga: 
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Jag har länge haft som mål att läsa böcker på engelska böcker både från skolan och från mig själv. Jag har läst 
någon väldigt lättläst bok då och då, men aldrig läst på riktigt. Nu har jag däremot börjat göra det och jag vet 
fler som vill börja läsa på engelska så jag har gjort en lista.

Det här visar definitivt på en strävan efter att använda skönlitteratur för att stimuleras och växa 
intellektuellt. Överlag finns det dock inte så mycket mer i bloggarna än det ovan nämnda som tyder 
på att ungdomarna genom skönlitteraturen vill stimuleras intellektuellt. Det finns mer som tyder på 
att de läser skönlitteratur för nöjes skull. Samtidigt kan läsandet av skönlitteratur och skrivandet om 
denna  läsning  ses  som  en  intellektuellt  stimulerande  syssla  i  sig.  Att  ha  diskussioner  i  
kommentarsfälten med andra läsare likaså. 

5.3 Analys av ungdomarnas interaktion med varandra
Det  sker  mycket  igenkänning  bloggskribenter  emellan  i  bokbloggarna.  I  kommentarerna  finns 
medhåll  och  hejarop  kring  det  bloggförfattaren  skrivit,  och  en  sorts  igenkänning  sker  när  de 
intervjuar andra bokbloggare på sin blogg, eller låter dem gästblogga. Det blir ett ”vi bloggare” när 
de skriver någonting i stil med att de den här veckan intervjuar en bloggare som de gillar mycket, 
och frågar hen samma frågor om läsning, favoritböcker och preferenser som de brukar få och svara 
på själva. De bloggande ungdomarna blir en del av någonting – de blir en del av bokbloggosfären. 
Det  här  visar att  bloggosfären,  och  mer  specifikt  ungdomsbokbloggosfären,  kan  ses  som  en 
community på det sätt som Wenger beskriver. Ett tydligt exempel på det här är t.ex. när Bokugglans 
bloggförfattare  ger  ”bokbloggtips”  i  ett  inlägg  och  håller  ”bokbloggskola”  i  flera  andra.   Hon 
skriver (130105) om anledningar till att bokblogga:

Man kan hitta massa vänner som gillar böcker lika mycket som sig själv, som kan vara svårare att hitta i skolan  
t.ex. Om du gillar fantasy kan du hitta någon som gillar det, om du har lite svårt att läsa men tycker det är kul 
kan du hitta någon som vet massa lättlästa böcker osv osv. Många bokbloggare finns på Twitter och där är det 
aldrig "bloggbråk" som det ofta är hos modebloggarna, utan väldigt trevlig stämning.

Under  inlägget  får  hon medhållande kommentarer  angående den trevliga  stämningen.  Här  syns 
också en tydlig positionering gentemot andra typer av bloggare, vilket förstärker ”vi”-känslan. I ett  
annat inlägg med ”bokbloggskola” skriver hon: 

Om du har en bokblogg är det bra att lära känna andra bokbloggare. För de flesta som läser bokbloggar,  
bokbloggar  själva.  Så  kommentera  bloggar  [...]  och  prata  med  bokbloggare  i  sociala  medier. 

Både  på  Tonårsboken  och  Bokugglan skrivs  det  om träffar  för  bokbloggare,  t.ex  läser  jag  på 
Bokugglan 130123:”Några bokbloggare har fixat en bokbloggsträff för ungdomar i Stockholm […] 
Jag har anmält mig och det verkar bli jättekul!” Sedan läser jag på Tonårsboken att de också varit på 
just  den  träffen.  De  skriver  (130216):  ”Det  var  några  bokbloggare  där  och  resten  var  andra 
bokläsare.” Återigen  förstärks  ”vi”-känslan  genom  en  ”vi  bokbloggare”-positionering,  ”resten 
andra” var bokläsare men inte  bloggare. Dessa träffar och sättet de skrivs om, som i föregående 
exempel,  tyder på en gemenskap bokbloggarna har med varandra,  genom att  vara bokbloggare. 
Ungdomarna känner igen sig i varandras läsupplevelser när de kommenterar igenkännande under ett 
inlägg där en bloggare redogjort för en läsupplevelse. Det här sker egentligen hela tiden i bloggarna 
– en övergripande del av kommentarerna är av den typen, från bloggare som läst samma bok och 
som känner  igen  sig  i  vad  blogginnehavaren  skriver  om sin  läsupplevelse  av  boken.   Denna 
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gruppdynamik är någonting som gör att man definitivt kan se de bokbloggande ungdomarna som en 
community på det sätt som Wenger beskriver. Att bokbloggare uppmanas, av andra bokbloggare, att 
kommentera och aktivt delta med andra bokbloggare, bekräftar det här. Jag väljer återigen delge 
citatet av Wenger då han beskriver deltagande inom kollektivet:  

Participation here refers not just to local events and engagement in certain activities with certain people, but to 
a  more  encompassing  process  of  being  active  participants  in  the practices  of  social  communities  and  
constructing identities in relation to these communities” (Wenger, 1998, s.4).

Ovan togs både sådant som tyder på att bokbloggarna deltar i ”events” och ”certain activities with 
certain  people”  genom  att  vara  bokbloggande  ungdomar  (t.ex.  träffar  med  andra  bokbloggare 
utanför bloggosfären), plus att de som deltagare i communityn bokbloggande ungdomar uppmanas 
deltar i den sociala praktik som bloggosfären utgör. Uppmaningen om att kommentera varandras 
bloggar och prata med andra bokbloggare i sociala medier borde definitivt kunna stämma överens 
med vad Wenger skriver om att vara aktiv deltagande i den sociala praktik som communityn utgör.

Den sista delen av citatet av Wenger ovan, leder oss in på identitet och identitetsskapande inom 
communityt. I bloggarna märks det att identiteten som ”boknörd” leder till en stark idolisering till 
författare och bokbranschen i stort, någonting som särskilt märks i  Bokugglan. Detta på grund av 
flertalet inlägg tillägnade ett visst förlag, i det här fallet  Gilla böcker, där bloggskribenten också 
praktiserar i två veckor och skriver flera blogginlägg om. Dessa blogginlägg bemöts av läsarna med 
en instämmande önskan om att bli professionell i branschen. Kommentarer under inlägget (skrivet 
130330)  då bloggskribenten tillkännager att hon kommer att praktisera på förlag med bemöts bl.a. 
med följande kommentarer:”Åh, så roligt  att  prao hos Gilla Böcker!”och ”Kul med prao på ett 
förlag!” När hon senare skriver mer om praktiken (130330) får hon bl.a.  kommentaren: ”Låter 
jätteroligt  att  ha  praktik  på  ett  bokförlag.  Det  skulle  jag  också  vilja.”En  idolisering  av 
förlagsbranschen syns bl.a. i ett inlägg där bloggskribenten på  Bokugglan staplar upp alla böcker 
från Gilla-förlag hon har, eller när hon (130421) skriver om sin praktik på förlaget med orden: 

Jag tyckte verkligen det var jättekul att praoa på förlag! För något år sedan var jag säker på att jag ville 
jobba på förlag, men sen ändrades det. Dels för att jag tror att man inte hinner läsa något annat förutom 
manusen man får in och att jag trodde att det kan bli lite enformigt att bara läsa manus. Nu har jag fattat 
att det finns väldigt många olika jobb inom ett förlag. Det var också väldigt intressant att få veta hur ett 
förlag tänker, användbart när man är bokbloggare och har mycket kontakt med förlagen.

Hon listar det roligaste som hände under praktiken, och då hamnar intervjun hon fick göra med 
ungdomsboksförfattaren Katarina Sandberg högst upp. Det här hänger till viss del ihop med en viss 
idolisering av eller i alla fall fascination och beundran för författare, som jag finner exempel på i 
båda bloggarna.  Ett tydligare exempel på när en författare beskrivs med beundran är när en av 
Tonårsbokens bloggförfattare  beskriver  författaren  John  Greens  YouTube-klipp  där  han  håller 
”litteraturskola” (130114) med orden: ”Nu önskar jag nästan att hela skolundervisningen bestod av 
John Greens youtube klipp,  för det är så otroligt  roligt,  underhållande och intressant på samma 
gång.”  Ett  annat  exempel  på denna typ  av idolisering  är  t.ex.  i  ett  inlägg (skrivet  130120) då 
Bokugglans bloggskribent stolt listar alla signerade böcker hon har. Att vara ett ”fan” och ha idoler, 
oavsett  om  det  är  författare,  bokförlag,  rockgrupper,  politiker  eller  skådespelare,  är  definitivt 
någonting som hör till ett identitetsskapande och en vilja att som ung vara en del av ett ”vi” ihop 
med andra fans. Denna idolisering av bokbranschen var ingenting jag förutsåg att jag skulle hitta, 
men  vid  läsning  av  bloggarna  märks  den  tydligt  och  det  är  högrelevant  att  nämna  ihop  med 
identitetsskapande.  En  fascination  kring  författare  och bokförlagsbranschen  går  alltså  också  att 
uttyda,  och  en  önskan om att  bli  professionell  i  branschen syns  tydligt  på  flera  ställen  i  båda 
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bloggarna. 

För  att  återkoppla  till  Rosenblatt  skulle  själva  bokbloggandet  skulle  kunna  ses  som  en  slags 
verklighetsflykt i de bloggande ungdomarnas liv. Bloggosfären ger ungdomarna en möjlighet att 
vara  någon,  den  de  vill  vara,  på  ett  sätt  som  de  inte  kan  i  det  verkliga  livet.  Bloggen  och 
interaktionen  med  andra  ungdomar  där  blir  en  parallell  värld,  ett  alternativ  till  den  verklighet 
ungdomarna möter i  det  verkliga livet.  Samtidigt  kan bloggosfären ses som en  förlängning,  en 
alternativ plats dit det verkliga livet flyttas. Det är också rimligt att se ungdomarnas interaktion med 
varandra i bloggosfären som ett sätt att ”bredda sin ram”, då de dels läser vad andra skriver om 
skönlitteratur och får tips på nya läsupplevelser på det sättet, men också eftersom de får en inblick i  
andra mer eller mindre jämnåriga ungdomars liv genom bloggandet. I bloggarna skrivs det mycket 
om ungdomarnas liv runt bloggen. På det sätt som Rosenblatt skriver att ungdomarna ser hur man 
kan leva sitt  liv genom perspektiv som fås genom litteratur, på samma sätt kan ungdomarna få  
perspektiv  på  sitt  eget  liv  genom att  läsa  andra  ungdomars  bloggar.  Här är  det  rimligt  att  dra 
paralleller till begreppet identifikation också – de bokbloggande ungdomarna har en möjlighet att 
identifiera  sig  med  varandra.  De  med  mindre  bloggar  eller  de  som  nystartar  en  blogg  om 
ungdomsböcker ser förmodligen upp till de som har bloggat längre och som har större bloggar med 
fler läsare och kommentarer. De bokbloggande ungdomarna bekräftar varandra i länklistor med sina 
favoritbloggare, genom att låta dem gästblogga på sin egen blogg och genom att svara på deras 
kommentarer. Det finns alltså mycket i bloggarna som tyder på att ungdomarna får och eftersträvar 
att få ett vidgad perspektiv på världen och andra människor genom att läsa skönlitteratur. Det går 
också  att  anta  att  ungdomarna  får  ett  vidgat  perspektiv  genom att  läsa  varandras  bloggar,  då 
bloggskribenterna skriver en hel del om sitt vardagsliv och om sitt liv utanför bloggen. På det sättet 
får bloggläsarna exempel på och perspektiv kring hur man som ung kan leva sitt liv. 

En  stark  identitet  som  går  att  utläsa  efter  min  analys  av  bloggarna,  är  att  de  bokbloggande 
ungdomarna identifierar sig som litteraturkritiker, eftersom de skriver om och bedömer litteratur på 
samma sätt som sådana gör. Det finns att läsa mycket i stil med denna mening, om romanen Lördag 
av  Ian McEwan på Tonårsoken (130113): ”Lördag blir tillsist inte bara en spännande thriller, den 
innehåller  mycket  mer.”  Att  vara  litteraturkritiker,  som  de  med  journalistisk  utbildning  i 
dagspressen, är också en identitet. Önskan om att bli professionell i branschen, som nämnts tidigare, 
hänger  ihop  med  denna  professionella  identitet  som  litteraturkritiker  eller  litteraturvetare. 
Bokugglans bloggförfattare sätter ord på det här då hon i ett enkätbesvarande inlägg (130118) svarar 
på frågan om huruvida hon skulle vilja jobba med litteratur och göra karriär inom litteraturens värd 
att: ”Både jag [sic!] och nej, på ett sätt är ju en bokblogg 'en karriär inom litteraturen'  och det 
tänker jag fortsätta med.”

Utefter  Wengers  teori  kan man alltså  se läsande ungdomar som en  community,  och ungdomars 
användning av bloggar,  ungdomsbloggosfären,  som en annan.  I  dessa grupper kan ungdomarna 
utveckla sig själva och skapa sin egen personliga identitet. Detta genom att vara en del av en grupp 
och genom att  dela sina läsupplevelser och erfarenheter med de andra i gruppen. De skapar en 
gemenskap genom sina delade erfarenheter, och utvecklar sig själva tack vare att de tillhör gruppen, 
kollektivet. Att läsa skönlitteratur kan definitivt kopplas till eller vara ett exempel på det Wenger 
beskriver som lärande, att lära sig saker, och således stämmer Wengers teori om  communities of  
practice som  en  del  av  ett  identitetsskapande  in  på  ämnet  bokbloggandet  som en  del  av  ett 
identitetsskapande. Ett exempel på det här, på att ungdomarna utvecklas med hjälp av varandra, är 
t.ex. när Bokugglans bloggförfattare får tips om engelska böcker att läsa då hon vill bli bättre på det, 
eller när Tonårsbokens bloggförfattare mer och mer börjar närma sig klassiker utifrån sin identitet 
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som boknörd och bokbloggare. 

Det sker en transaktion då ungdomar läser böcker, den skönlitterära texten tas in av läsaren, som 
sedan formulerar sina tankar och upplevelser av och om den skönlitterära texten och skriver om 
dessa i bloggen. Därefter läser andra läsare blogginläggen och kommentarerna, och kanske därefter 
läser boken och/eller kommenterar inlägget. Det handlar om utbyte på flera nivåer mellan text och 
läsare. Wengers teori stämmer väl överens med vad som sker i bloggosfären då dessa utbyten sker – 
de bloggande ungdomarna lär och upplever någonting tillsammans. De kan tack vare gruppen och 
utbytet i gruppen utveckla sig själva och bilda sig sin egen identitet, identiteten som bokbloggare. 
Som tidigare redogjorts för, beskriver Wenger skapandet av sin egen identitet som någonting som 
handlar  om att  dela  och  förhandla  om  meningen  av  våra  erfarenheter  i  sociala  sammanhang. 
Identitet fungerar enligt Wenger som en bro mellan det sociala och det individuella – i det ena får 
det andra plats. Det är det som sker i bloggosfären bland de bokbloggande ungdomarna – de bygger  
en bro mellan sina individuella erfarenheter tack vare, med hjälp av och som en del av kollektivet. 

5.4 Slutsatser av analysen
Det framkommer efter denna analys att bloggen används av de läsande ungdomarna på många sätt. 
Bloggen  används  bl.a.  för  att  dela  sina  läsupplevelser  med  andra  läsare.  På  så  sätt  utvecklas 
individen själv som läsare,  genom att  få medhåll,  tips och intryck från andra.  Detta genom att 
ungdomarna  skriver  om  sina  skönlitterära  läsupplevelser,  och  om  andra  litteraturrelaterade 
upplevelser och erfarenheter, och för att detta sedan läses av likasinnade. Genom att känna igen sig i 
och identifiera sig med romankaraktärer, och med varandra som bokbloggande ungdomar, använder 
sig de läsande ungdomarna av sin roll som läsande ungdomar och som bokbloggande ungdomar för 
att på så sätt skapa sig en identitet. Bloggen och den sociala interaktionen i och runt den ger dem 
perspektiv på sin egen personlighet som läsare och på sitt eget liv. De bokbloggande ungdomarna 
blir  en del av en helhet,  en grupp, genom att  vara just  bokbloggande ungdomar.  Ett  ”vi” lyser 
igenom då  jag studerar  interaktionen bloggare  emellan.  Läsningen och bokbloggandet  fungerar 
också som ett sätt att fly verkligheten, eller i alla fall förflytta sig från det verkliga livet in i en 
förlängning  av  det.  Bloggen  utgör  denna  förlängning  eller  parallella  värld.  Läsningen  av 
skönlitteratur samt det bloggbaserade skrivandet om och kring läsningen fungerar som ett led i ett 
identitetsskapande eftersom denna process ger tonåringen  intellektuell stimulans och en möjlighet 
att  växa  och  identifiera  sig  dels  som  läsare,  som  ”boknörd”  och  som  bokbloggare.  

Rosenblatts teori om ungdomars litteraturläsning som en del av ett identitetsskapande fungerade 
definitivt  att  applicera  på  konstruktionen  blogg.  Dels  när  det  gäller  hur  de  bokbloggande 
ungdomarna  skriver  om skönlitteratur  i  den,  samt även till  viss  del  på hur  bloggen som arena 
fungerar som ett led i ett identitetsskapande för ungdomar som läser skönlitteratur. Wengers teori 
om communities of practice är högst applicerbar på bloggen som arena och på hur de bokbloggande 
ungdomarna använder denna arena för att utveckla sig själva och sin egen identitet.  Genom att 
interagera med varandra och diskutera läsning och läsupplevelser i bloggosfären lär sig ungdomarna 
mer om skönlitteratur, om världen i stort och om hur andra människor fungerar. 
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6 Diskussion
Syfte  med den här  studien  har  varit  att  undersöka hur  bloggen som arena  används  av läsande 
ungdomar  för  att  diskutera  och  reflektera  kring  läsning  av  skönlitteratur,  och  vilken  betydelse 
bloggen som arena kan ha för ungdomars identitetsskapande. Ross m.fl. (2006) menade att läsning 
är en social praktik som extroverta och sociala individer ägnar sig åt, snarare än introverta som är 
den stereotypa bilden av läsaren. Detta påstående bekräftas definitivt av det jag finner då jag läser 
bloggarna  –  blogginnehavarna  ger  ett  intryck  av  att  vara  mycket  sociala  och  utåtriktade,  bl.a. 
eftersom de redogör för många ansikte-mot-ansikte konfrontationer de gör utanför bloggen som 
ändå har med deras position som bloggare att göra, t.ex. att de får komma till nationell radio och 
prata  om ungdomsböcker,  delta  i  en  monter  på  bokmässa,  praktisera  på  förlag  eller  intervjua 
författare.  

De bokbloggande ungdomarna använder bloggen som medium för att redogöra för och dela sina 
läsupplevelser  med  andra  läsande  ungdomar.  Genom kommentarer  och  annan  interaktion  delar 
bokbloggarna ett socialt medium som blir en förlängning av det verkliga livet. De utvecklar sin 
egen identitet genom att dela sina upplevelser och erfarenheter med andra likasinnade, i en miljö 
som skapar  en ”vi-känsla”,  en miljö  som blir  ett  kollektiv  för  de bokbloggande ungdomarna – 
bloggosfären. I detta kollektiv kan de växa tillsammans och därför utveckla sin egen personlighet 
och identitet.  Wengers teori om communities of practice stämmer väl överens in på denna process. 
När Wenger diskuterar identitet i förhållande till communities of practie skriver han att: ”...learning 
changes who we are and creates personal histories of becoming in the context of our communities” 
(Wenger, 1998, s.5). Det är rimligt att se bloggskribenternas inlägg i bloggen och bloggläsarnas 
kommentarer och intryck, som just histories of becoming, då dessa gör att  ungdomarna som håller 
på att utveckla sina egna personligheter växer inom sitt kollektiv bloggosfären. 

När  Lalander  och  Johansson  (2012)  framhåller  att  ungdomar  söker sig  till  och  strävar  efter 
gemenskap och kollektiva  upplevelser,  samtidigt  som de  värnar  om sin egen individualitet  och 
identitet,  är  bloggosfären också här  ett  relevant  exempel.  Med sin egen blogg är man en egen 
individ, samtidigt som man som bokbloggande ungdom ingår i ett kollektiv. Då bloggskribenterna 
diskuterar romankaraktärer går det att dra paralleller till Appleyard som ju menade att ungdomar 
letar  efter  förebilder  och  ideal  i  skönlitteraturen  de  läser,  och  dömer  karaktärerna  efter  hur 
verklighetstrogna de uppfattar  dem, någonting som recensionen av  Alltings början  är ett  tydligt 
exempel  på.  Det  är  också  rimligt  att  koppla  hur  ungdomarna  skriver  om  skönlitteratur  till 
Appleyards  läsarroller.  Detta  därför  att  mycket  av  det  han  skriver  om  ungdomen  som  läsare 
stämmer  in  på  det  jag  hittar  i  bloggarna,  samtidigt  som  andra  läsarroller  än  just  den  han 
kategoriserar som ungdomsläsaren får stöd i hur bloggskribenterna skriver om skönlitteratur. Hans 
beskrivning av hur den universitetsstuderande litteraturstudenten läser och tänker om skönlitteratur 
stämmer väl överens med mycket av det som skrivs på  Tonårsboken;  läsaren som tolkare,  som 
närmar  sig  texten  analytiskt  och  har  kunskap om teorier  och historiska  perspektiv  (Appleyard, 
1991). Det här tycker jag att jag ser exempel på då de skriver om klassiker. Just denna utveckling 
som läsare som ungdomarna i bloggen går igenom, från att uteslutande skriva om ungdomsböcker 
för att de är ungdomar, och till att ta sig an den litterära kanon, går också att koppla till Wengers 
teori om communities of practice.  Detta eftersom det handlar om utveckling av sin egen identitet 
inom  en  grupp  som  delar  en  gemensam  intressegrund.  Just  därför  är  ungdomars  bokbloggar 
intressanta  att  studera  –  här  ser  man denna  grupptillhörighet  och  hur  den  bidrar  till  personlig 
identitetsutveckling. Prensky menade att digitala infödingar interagerar med varandra på ett nytt 
sätt. Det är rimligt att  se den sociala interaktionen ungdomarna emellan i bloggen som ett sådant 
nytt sätt – ungdomarna förflyttar sina liv till bloggosfären, och bloggosfären blir en förlängning av 
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det verkliga livet. Den rollen som ungdomarna har som bloggförfattare blir en extra dimension av 
vilka de är.

I Muratores artikel (2008) om franska bloggare framgår att bloggare bekräftar varandra på samma 
sätt som vänner gör i det verkliga livet. Det här blir synligt vid analysen av bokbloggarna, och kan 
kopplas till Prensky och artikeln Hangning Out, Messing Aroung and Geeking Out av Ito m.fl. De 
framhöll precis som Prensky att ungdomar idag brottas med samma problem och funderingar som 
ungdomar alltid gjort, men att de gör detta i en tid då villkoren för personlig utveckling, vänskap 
och social interaktion har förändrats radikalt eftersom så stor del av den sker i sociala medier. Det 
här  hänger  ihop med Muratores  artikel  och det  som där  tas  upp om bloggande ungdomar och 
popularitetshierarki.  Muratore  menar  att  samma  sociala  koder  och  hierarkier  som  finns  i  det 
verkliga livet inte överensstämmer med det som finns i bloggosfären. Det här är inte lika lätt att  
hålla med om efter att ha surfat runt i den bokbloggande ungdomsdelen av Sveriges bloggosfär.  
Popularitetshierarkin är säkerligen något annorlunda i bloggosfären än vad den är i det verkliga 
livet, men samtidigt blir det tydligt att det ändå finns en hierarki. Ingen annan ungdomsbokblogg jag 
hittar kritiserar de här två stora (största?) som jag valde ut, någonstans. Andra bloggare skriver bara 
fint och bra om dem och länkar dem ofta längst upp i sina länklistor över favoritbloggar. Denna 
hierarki liknar utan tvekan den popularitetshierarki som finns bland ungdomar i det verkliga livet. 
Detta  överensstämmer  i  sin  tur  med  vad  Ito  m.fl.  menar  om att  ungdomar  trots  den  digitala 
mediekulturen ändå brottas med samma frågeställningar som ungdomar alltid gjort. Bloggosfären 
behöver inte ses som en annan värld, utan en förlängning av den värld ungdomarna vaknar upp i 
varje morgon. Digitala infödingar har inte två jag – ”nätjaget” på sociala medier och det jaget som 
går till skolan och hem, utan de är en enda person, som i denna digitala tid brottas med att fundera 
ut vem hen är och vem hen vill vara, så som ungdomar alltid gjort. Bloggen är bara ännu en arena  
där detta kan ske, där ett kollektiv som skapar en ”vi-känsla” kan uppstå. Detta t.ex. genom den 
gemensamma intressegrunden skönlitteratur och läsning.  

När det gäller metodens användbarhet upplevde jag att  innehållsanalys fungerade bra, men kanske 
hade diskusanalys varit ett bättre val i närmandet av bloggarna. Detta därför att det inte endast var  
texterna i sig jag studerade utan även den sociala interaktionen i och kring bokbloggarna.  Tanken 
kring det teoretiska ramverket, Rosenblatt (2002) och Wenger (1998), var att de skulle komplettera 
varandra för att på så sätt kunna användas i denna studie där både ungdomarnas förhållande till 
läsning av skönlitteratur och deras användning av bloggen som arena studeras. I efterhand får jag 
erkänna att detta kan ha varit lite för ambitiöst, och studien hade säkerligen tjänat på att jag valde ett 
av dessa teman och en av dessa teorier, och gjorde en mer ingående studie av t.ex. bokbloggen som 
arena  för  ungdomars  identitetsskapande  och  gick  in  mer  på  djupet  av  Wengers  teori  om 
communities of practice för att undersöka och analysera detta. Det här är någonting som skulle 
kunna göras i vidare forskning. 
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7 Avslutande sammanfattning
Denna studie börjar med ett inledande kapitel där studiens syfte redogörs för: Att undersöka hur 
bloggen som arena används av läsande ungdomar för att diskutera och reflektera kring läsning av 
skönlitteratur, och vilken betydelse bloggen som arena kan ha för ungdomars identitetsskapande. 
Tidigare forskning delas upp i två teman: ungdomars läsning, och ungdomar i grupp/ungdomars 
bloggande. Studiens teoretiska perspektiv utgörs av Louise M. Rosenblatts teori kring ungdomars 
litteraturläsning som ett led i ett identitetsskapande, samt Etienne Wengers teori om communities of  
practice. Begrepp som används i Rosenblatts deskriptiva teoribeskrivning har valts ut för att sedan 
appliceras på analysen av hur ungdomar skriver om skönlitteratur i bloggarna. I analysen undersöks 
två utvalda bokbloggar  skrivna av tonåringar.  Det  som undersöks är  dels  hur de bokbloggande 
ungdomarna skriver om skönlitteratur och skönlitterära upplevelser i bloggen, samt hur bloggen 
som arena fungerar  som ett  led i  ungdomarnas identitetsskapande.   Detta  undersöks genom att 
applicera begreppen ur Rosenblatts teori på hur ungdomarna skriver om skönlitteratur, och genom 
att  studera hur ungdomarna använder bloggen och den bloggbaserade sociala interaktionen med 
andra läsande ungdomar. Till den sistnämnda delen av analysen kopplas Wengers teori. Resultaten 
visar att de bokbloggande ungdomarna  använder sig av sin roll som läsande ungdomar  och som 
bokbloggande  ungdomar  för  att  på  så  sätt  skapa  sig  en  identitet.  Bloggen  och  den  sociala 
interaktionen i och runt den ger dem perspektiv på sin egen personlighet som läsare och på sitt eget  
liv.  De  bokbloggande  ungdomarna  blir  en  del  av  en  helhet,  en  grupp,  genom  att  vara  just 
bokbloggande ungdomar. Läsningen av skönlitteratur samt det bloggbaserade skrivandet om och 
kring  läsningen  fungerar  som  ett  led  i  ett  identitetsskapande  eftersom  denna  process  ger 
ungdomarna en möjlighet att växa och identifiera sig dels som läsare,  som ”boknörd” och som 
bokbloggare. 
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