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Abstract:  The aim of this bachelor thesis is to find out the possibilities 

for librarians and book bloggers to collaborate. We find this 

relevant because of blogs being a new medium that could be 

useful for librarians to embrace. Book blogs are often 

networks of blogs connected to each other through their 

common interest in literature and we have examined how this 

could be of use for librarians.  

The method we have used is semi-structured interviews, 

which gave us the possibility to adjust our questions based on 

the informants’ answers, when necessary. Our informants 

have been both librarians and book bloggers; we have met 

some of them and interviewed the others by e-mail. The 

questions we used were meant to show us how librarians use 

private book blogs, what bloggers’ relation to libraries look 

like and their respective attitudes about a possible 

collaboration.   

Our study showed that librarians have a positive attitude 

towards collaboration, but are slightly anxious about its 

operability. Book bloggers on the other hand focused on the 

possibilities rather than the difficulties. Collaboration 

options, recommended by the informants, were that book 

bloggers could write on the library blog or connect to the 

library blog via links. Book clubs between librarians and 

book bloggers was yet another option. 
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1. Inledning och bakgrund 

Vad är en blogg? Kim Holmberg, en finsk forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, beskriver en blogg som en sida på Internet där texterna som 

publiceras vanligtvis placeras i den ordning de skrivs. Äldre texter går sedan att finna via 

länkar på bloggen. (Holmberg, et. al. 2009, s. 39). Brit Stakston, en svensk-norsk författare 

och debattör inom IT, ser till de sociala aspekterna av bloggar och beskriver dem som ett 

verktyg där bloggaren kan ge ett personligt perspektiv och sin egen vinkling på aktuella 

ämnen. Det är enkelt att dela med sig av information och upplägget i bloggen gör det också 

lätt för läsaren att navigera sig runt på den (Stakston, 2011, s. 53). Det upplägg som en 

blogg bygger kring, gör det möjligt för författaren till bloggen att skapa roliga och 

intressanta inlägg med hjälp av text, bilder, video och ljud. Det går också att länka till andra 

som skriver om intressanta och liknande ämnen (Stakston, 2011, s. 62). 

En form av bloggar som vi själva är intresserade av är bokbloggar, som är ett enkelt och 

roligt sätt att dela med sig av boktips på. Bloggen gör det möjligt att nå ut till många 

människor samtidigt och den inbjuder till att ifrågasätta, kommentera, diskutera eller prata 

allmänt kring olika perspektiv runt ett specifikt ämne (Stakston, 2011, s. 61). I en bokblogg 

är detta ämne böcker och läsning.  

Det har även visat sig att de som läser bloggar är människor som i vanliga fall läser böcker. 

Det menar Jeff Gomez, som är en amerikansk författare och försäljningschef (Gomez, 

2005, s. 6). Därför kan en bokblogg fungera som ett forum för människor som tycker om 

litteratur, där de diskuterar läsning med likasinnade (Eklund, 2010). På en bokblogg kan 

dels skribenten själv, men även bloggens läsare dela med sig av boktips, hitta inspiration 

till läsning eller bara få läsa om andras upplevelser kring böcker och litteratur. 

Det är inte bara privatpersoner som läser och använder sig av bokbloggar. Bland annat är 

det är vanligt att förlag skickar ut recensionsexemplar till bloggskribenter (Domellöf-Wik, 

2011), men kan bokbloggar vara till nytta för en bibliotekarie?  

Bokbloggar ger ofta bra översikter över vilka böcker som är aktuella och dess läsare får 

också boktips från andra som föredrar samma sorts böcker. Det finns många bokbloggar 

som drivs av engagerade privatpersoner som vill dela med sig av de böcker de tycker är bra 

och på så sätt förmedla litteratur. Litteraturförmedling är en av bibliotekariernas viktigaste 

arbetsuppgifter, menar Åse Kristine Tveit, norsk lektor vid Bibliotekshögskolan i Oslo 

(Tveit, 2004, s. 21).  

Vi vill ta reda på om bibliotekarier och bokbloggare på något sätt kan mötas i sitt 

gemensamma intresse för litteratur och om det finns någon möjlighet för dem att samarbeta 

kring litteraturfömedling. Aktiva bokbloggare skriver ofta nya inlägg på sina bloggar och 

det är viktigt för bibliotekarierna att hålla sig uppdaterade kring olika böcker. Därför vill vi 

se hur bibliotekarier i dag använder sig av bokbloggar om de kan tänka sig att utveckla det 

till någon form av samarbete. Vi är också intresserade av hur bokbloggare väljer målgrupp 

och vilka böcker de ska skriva om. 
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1.1 Problemformulering 

Bokbloggar har de senaste åren ökat stadigt i popularitet (Gomez, 2005, s. 4), men inom 

Biblioteks- och Informationsvetenskap är det ännu inte beforskat i någon större 

utsträckning. De flesta som driver bokbloggar läser själva väldigt mycket böcker och 

förmedlar litteratur till andra med samma litterära preferenser, och detta påminner om 

bibliotekariens förmedlingsarbete. Använder sig bibliotekarier av privata bokbloggar och i 

så fall, på vilket sätt? Vi vill undersöka om bibliotekarier kan ta hjälp av bokbloggares 

upplägg att förmedla de senaste och populäraste böckerna. Bokbloggare följer ofta aktivt 

utgivning och det är vanligt att de skriver recensioner av böcker som snart kommer ut på 

marknaden. Finns det någon möjlighet för bibliotekarier att dra nytta av bokbloggares stora 

intresse för litteratur och kan de som bloggar få ut något av ett samarbete med 

bibliotekarier?  

För att en bibliotekarie ska förmedla litteratur på bästa sätt, ska denna ha god kunskap om 

litteraturen och de olika genrer som finns (Tveit, 2004, s. 21-24). De som skriver på 

bokbloggar är ofta vana att förmedla stora mängder av litteratur av varierande slag, till 

många personer och med hjälp av de kategoriseringsmöjligheter som ofta finns på bloggar, 

kan skribenten lätt dela in litteraturen efter genre eller annan typ av gruppering. Även om 

litteraturförmedling är en viktig del av bibliotekariernas arbete så blir det bara en del i 

bibliotekarierns yrkesroll. För skribenten på en bokblogg är istället förmedlingen av 

litteratur en del av ett stort fritidsintresse. Denna kan lägga mycket tid och engagemang på 

bloggen, genom att exempelvis kategorisera inläggen efter ämnesrelevans. Kan bloggar 

fungera som en översikt för bibliotekarier och är det möjligt att bibliotekairer via 

bokbloggar kan hitta inspiration till sina bibliotek, för exempelvis bokprat och inköp? Vi 

ser inte att man behöver skilja mellan de som läser bloggar och de som besöker bibliotek på 

det sättet att det ena är bättre än det andra. Båda forum är till för att förmedla litteratur och 

vi vill undersöka om bibliotekarierna respektive bloggskribenterna skulle kunna förmedla 

litteratur tillsammans och hur de båda parterna resonerar kring detta.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att få fördjupad kunskap kring dels hur bibliotekarier 

använder sig av bokbloggar, samt möjligheterna för bibliotekarier och privata bokbloggare 

att samarbeta kring litteraturförmedling. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilken funktion fyller privata bokbloggar för bibliotekarien på ett folkbibliotek? 

 Hur uppmärksammar bibliotekarien privata bokbloggar för bibliotekets användare? 
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 Vilken attityd går att uttyda bland bibliotekarier och privata bokbloggare kring ett 

samarbete mellan de båda parterna? 

 

1.4 Begreppsförklaringar 

Under detta avsnitt presenteras begrepp som vi genomgående använder oss av i rapporten.  

Blogg: Vid definitonen av blogg har vi valt att använda oss av Brit Stakstons beskrivning 

från hennes bok Gilla! Engagemang i en digital samtid från 2011. Där beskriver Stakston 

att en blogg är ett kommunikationsverktyg som klassas som en del av de sociala medierna. 

Bloggar gör det möjligt för författaren att ge ett personlig och eget perspektiv på aktuella 

ämnen (Stakston, 2011, s. 53). När vi i denna uppsats använder oss av begreppet blogg, 

menar vi i första hand bokbloggar.  

Bokblogg: En blogg som riktar sig mot och även drivs av personer med ett intresse för 

litteratur och läsning.  

Booktralier: En reklamfilm som liknar en filmtrailer, men som är gjord för böcker. 

Booktrailers kan vara professionellt gjorda, men ofta är det privatpersoner som ägnar sig åt 

detta skapande. Booktrailers är till för marknadsföring av boken och vänder sig mot läsare. 

Litteratur: När vi i denna uppsats skriver om litteratur, menar vi skönlitterära, tryckta 

böcker. 

YA: För förklaringen av YA använder vi benämningen från Goodreads, som är en 

samlingssida för människor med litteraturintresse. YA står för Young Adult fiction och 

med det menas litteratur som är skriven och marknadsförd för tonåringar och unga vuxna, 

vilket berör människor mellan åldrarna 13 till 21. YA känns igen där huvudpersonen är av 

denna ålder och de utmaningar som kan tillkomma på grund av eller tack vare detta. 

Berättelser av typen YA är inte bundna till någon särskild genre, utan sträcker sig över flera 

typer av berättelser (Goodreads, 2014-05-14). 

 

2. Tidigare forskning 

Under detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning och annan relevant litteratur 

kring litteraturförmedling, läsning och bloggar. 

Aidan Chambers har skrivit Böcker inom och omkring oss (2011). I den presenterar han 

Läsandets cirkel, som han tillsammans med några kollegor arbetade fram för att göra 

litteraturundervisnigen i grundskolan mer uppskattad. Denna modell fungerar även i andra 

sammanhang och vi kommer att utveckla detta närmare under avsnittet Teori. Chambers 

varnar för att läsa samma sorts böcker hela tiden. Han säger att läsare ofta gör det av en 
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rädsla för det som är nytt, men menar att de istället ska sträva efter att utveckla sin läsning 

genom att läsa varierat (Chambers, 2011, s. 131).  

Åse Kristine Tveit skriver i Innganger: om lesing og litteraturformidling (2004) att 

litteraturförmedling är en stor del av skol- och folkbibliotekariers arbetsuppgifter. 

Litteraturförmedlingen sker på olika sätt, exempelvis genom samtal med 

biblioteksbesökare, vid arrangemang och event, vid boktips på Internet och boklistor. 

Litteraturförmedling kräver att bibliotekarien dels har kunskaper om litteraturen och 

läsaren, men också att den har ett intresse för det. Det är mycket som krävs av en 

litteraturförmedlare. Den ska ha kunskap om bland annat olika genrer, men också läsa 

mycket och kunna förmedla olika sorters böcker (Tveit, 2004, s. 21-24). Forskaren anser 

även att en bibliotekarie måste inta ett professionellt förhållningssätt när det gäller 

litteraturförmedling, så den personliga smaken inte påverkar läsarens val (s. 76).  

Joseph Appleyard, lägger fram en teori om att valet av litteratur kan bero på vilket stadie 

man befinner sig på i livet. I sin undersökning Becoming a reader från 1994 undersöker han 

läsares olika förutsättningar till att ta till sig litteratur. En persons personlighet, ålder och 

bakgrund kan vara exempel på en sådan förutsättning. Författaren går noggrant igenom de 

olika stadierna, från små barn upp till den vuxna läsaren. Tonåringar benämns av 

Appleyard som tänkande läsare. De överväger om det som de läser kan appliceras på deras 

egna liv. De letar i läsandet efter värderingar som de kan göra till sina egna och förebilder 

som de kan efterlikna, de vill också veta vad som är meningen med livet (Appleyard, 1994, 

s. 14). Till skillnad från yngre barn som har en självcentrerad bild av verkligheten, ser 

istället tonåringar verkligheten ur ett större perspektiv. De söker efter känslor, åsikter och 

tankar som de inte är vana vid. De har även ett medvetande om att det finns saker och 

händelser som är större än dem själva (s. 97). De söker böcker som innehåller en blandning 

av livets svårigheter och olika känslor som kan uppstå (s. 100). Appleyard beskriver vuxna 

som pragmatiska läsare och att man som vuxen kan läsa en bok på olika sätt, beroende på 

vad det är för typ av bok och vad man vill få ut av boken. Vuxna kan läsa böcker på olika 

sätt och det han menar med pragmatiska läsare är att de när de läser väljer på vilket sätt de 

vill läsa. De kan göra det som exempelvis verklighetsflykt eller för att utmana sig själva 

(1994, s. 15). Vuxna läsare har, till skillnad från tonåringar, inte lika stort behov av att 

förstå världen och de söker inte efter identifiering. Istället handlar deras läsning om att 

förstå relationer mellan människor och att känna empati med karaktärerna i boken (s. 159). 

Vuxna läsare har ett medvetet sätt att se på sin läsning, då de väljer läsning framför andra 

saker att göra, och de väljer sina böcker efter vissa kriterier. De väljer hur de tar till sig en 

bok och även vad de vill ha ut av sin läsning (s. 164). 

Catherine Ross skriver i sin artikel “Finding without seeking” (1999) att de som är vana att 

läsa mycket inte kan tänka sig att vara utan något att läsa. Läsning är en stor del av deras 

identitet och de skulle inte vilja vara utan böcker ens för en kort tid (Ross, 1999, s. 787). 

Ross tar också upp att vilken bok en läsare bestämmer sig för att läsa, kan bero på vilken 

situation i livet läsaren befinner sig i. Är läsaren inne i en stressig period väljer den hellre 

att läsa något som är bekant sedan tidigare, som den känner sig trygg med att läsa. Det kan 

vara en bok den läst tidigare eller en bok av en författare som den känner till. Befinner 

läsaren sig däremot i en lugn period i livet, väljer den hellre att läsa något som är helt nytt 
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för den, kanske något som den inte upptäcker förrän den ser det. Det kan också spela roll 

vilken dagsform läsaren befinner sig i. Vissa dagar vill den läsa något lättläst, andra dagar 

något djupare (Ross, 1999, s. 790). 

Brit Stakstons bok Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier (2011) 

berör hur företag och organisationer kan använda sig av sociala medier och på så sätt 

utveckla sin verksamhet. Hon tar upp hur man ska tänka runt de sociala medierna och 

vilken strategi organisationer bör använda för att tillämpa dem på bästa sätt. Bland annat 

diskuterar författaren kring bloggar, som genom länkning kan bli en samlingsplats för 

kunskap och även kan synliggöra information från andra hemsidor och bloggar som känns 

relevanta (Stakston, 2011, s. 62). En organisations identitet kan lyftas genom bloggar, där 

det effektivt kan ske marknadsföring och där varumärken kan byggas. För att det ska 

lyckas, beror det dock på hur mycket organisationen tar till sig de sociala medierna. Det 

hänger på attityden och på hur deras förhållningssätt ser ut gentemot den digitala världen. 

Stakston skiljer här på analoga och digitala värderingar, där digitala värderingar innebär att 

det digitala inte är separerat från vardagen utan en utökad del av den, där det finns oändligt 

med möjligheter att ta till sig. Analoga värderingar innebär istället att man ställer sig osäker 

till Internet och allt vad det innebär. En tryckt källa är tillitsfull och den skapar relationer 

med människor i sin fysiska närhet. (s. 112) 

Kim Holmberg har tillsammans med Isto Huvila, Maria Kronqvist-Berg, Outi Nivakoski 

och Gunilla Widén-Wulff skrivit Bibliotek 2.0 - Deltagarkultur i förändring (2009). Boken 

handlar om begreppet Bibliotek 2.0, som är en modell för hur biblioteken ska hantera 

övergången inom bibliotekssektorn, speciellt inriktat mot användarvänlighet och hur 

tjänster utbyts. Fokus i boken ligger på hur biblioteken kan anpassa sig till och dra nytta av 

det moderna och digitala samhället. Biblioteken är under ständig utveckling och det är 

viktigt att ha med en förståelse kring de förändringar som sker i nätverksmiljön och på 

webben då det i och med detta kommer nya förväntningar, beteenden och utmaningar 

(2009, s. 5). I boken tar författarna upp bloggen och vad för slags funktioner den kan ha för 

biblioteken. En blogg blir vad man gör den till, och kan handla om nästan vad som helst. 

Men inte allt för sällan berör bloggens innehåll något som intresserar den som skriver, det 

vill säga bloggaren. Genom en blogg kan biblioteket synliggöra sig och nå ut till 

användarna på ett nytt sätt. Marknadsföringen kan få sig ett lyft och det kan locka 

användarna till att besöka bibliotekets hemsida oftare. Bloggar kan även nå ut till 

människor som traditionellt inte använder bibliotekets tjänster. Med hjälp av bloggen kan 

biblioteket utvecklas och främja sin verksamhet (s. 40).  

Jeff Gomez har i sin artikel ”Thinking outside the blog” (2005) skrivit om bloggar och 

deras användningsområden. Han tar upp att intresset för bloggar ständigt ökar och att 

mängden bloggar de senaste åren har exploderat. Bloggar är skrivna av människor med ett 

särskilt intresse och riktar sig mot de som delar deras passion. De som bloggar brukar 

gruppera sig med andra bloggare och länka vidare till andra bloggar med liknande innehåll. 

Bloggare uppmuntrar på så sätt bloggläsare att gå in på andras bloggar och de ser bloggare 

inom samma fält som vänner.  Bloggar växer på detta sätt ihop till nätverk, där det från en 

blogg går att hitta sig vidare till flertalet andra bloggar, som drivs av likasinnade personer. 

Bloggarna har genom åren vuxit fram inom mainstream media och blir ett alternativ till 

traditionell media. De har möjligheten att nå ut till tusentals läsare och Gomez menar att 
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bloggen därför bör vara ett givet val vid som marknadsföringskanal vid publicitet och 

marknadsföring. (Gomez, 2005, s. 1-9).  

 

3. Teori 

Under detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi har använt oss av vid analys av 

empirin. Vi har valt att använda oss av Aidan Chambers Läsandets cirkel och Åse Kristine 

Tveits tankar och resonemang kring litteraturförmedling på bibliotek och bibliotekarierns 

roll i samband med detta. 

3.1 Läsandets cirkel 

Läsning är en process och även det som Chambers använde som grund när han skapade 

modellen Läsandets cirkel. Cirkeln är indelad i tre delar; att välja, att läsa och 

reaktion/respons. Det finns även en del som är vuxenstöd, som ska finnas med under 

samtliga delar i cirkelns process. Cirkeln börjar där den slutar, det vill säga med att välja. 

Chambers menar med det att genom att en avsluta en bok, kan läsaren hitta en ny (2011, s. 

15).  

Att välja: Detta är det första steget i processen, då all läsning börjar med valet av en bok. 

Vilken bok som väljs kan bero på olika saker, men Chambers menar att läsare överlag styrs 

till att välja sådant som det finns tillgång till. Läsarna väljer även böcker ut efter vad de 

tycker om. Även hur böckerna presenteras har betydelse, om de är lockande är det större 

chans att de blir valda. Om boken presenteras på ett dåligt sätt, blir läsaren däremot inte lika 

intresserad (s. 17). 

Att läsa: Läsning innebär mer än bara att ögna igenom en text eller att koda av de tecken 

som är skrivna. Chambers tar som exempel upp pekböcker för små barn som ännu inte kan 

läsa. Han menar att läsning är det som sker i samma stund som någon tar tag i en bok och 

ägnar sig åt den. (Chambers, 2011, s. 18). En viktig del i att man ska lyckas med läsningen, 

och känna att det är roligt och lustfyllt, är att man har tid till att läsa. En del av nöjet med 

läsning av skönlitterära verk är bland annat att kunna koncentrera sig på texten, hitta 

mönster, sätta sig in i handling och personers liv och se hur språket är uppbyggt. Det är 

saker som kräver tid och något som man som läsare behöver lära sig för att fullt ut kunna 

njuta av en text (s. 20). 

Reaktion/respons: Läsning skapar en reaktion av något slag, och skönlitterär läsning 

påverkar människan på flera olika sätt. Vid arbete med att väcka någons läslust, finns det 

framför allt två typer av reaktioner på läsning som är extra viktiga att ta hänsyn till. Dels är 

det den känslan som uppstår när läsaren har läst en bok den tycker väldigt mycket om och 

gärna vill vara med om den känslan igen. Den känslan “tvingar” läsarna till ett nytt val av 

en bok, och då påbörjas ett nytt varv i cirkeln. Den andra reaktionen är när läsaren känner 

ett behov av att berätta om boken för andra. Det visar att läsaren vill utforska vad som 

hände när den läste och vill veta om andra skulle känna likadant om de läste samma bok (s. 

21).  
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Just att samtala om böckerna är det som motiverar en läsare till fortsatt läsning. Genom att 

höra om böcker som har engagerat och berört dess vänner, kan läsaren själv bli motiverad 

till att läsa mer. Läsning som intresserat läsarna utvecklar dem till tänkande läsare. När 

läsarna börjar fundera över vad de läser blir de mer medvetna vad som händer när de läser, 

vilken i sin tur leder till att de väljer böcker mer kritiskt och medvetet. Detta ska då få dem 

att våga utforska ny litteratur (s. 23).  

 

3.2 Bibliotekariens förmedlingsroll 

Åse Kristine Tveit tar upp vikten av att bibliotekarien är medveten om hur och varför en 

läsare väljer den litteratur den ska läsa (Tveit, 2004, s. 67). På biblioteket finns det mycket 

litteratur av olika slag, både i fysisk form och i digital form. Det är svårt, näst in till 

omöjligt, för någon att veta om precis allting som finns där. Det kan därför kännas lite 

överväldigande för besökare av biblioteket att ta reda på vad de vill ha och hur de letar reda 

på det. I en sådan situation är det många som är i behov av vägledning och hjälp (s. 77).  

En bibliotekarie ska ha god översikt kring bibliotekets utbud, katalog och vad som finns i 

hyllorna, och det är en bibliotekaries uppgift att kunna tillgodose läsarens behov och utifrån 

de behoven finna passande litteratur (s. 82). För bibliotekarien är det ofta roligt att förmedla 

litteratur, då det är berikande och utvecklande att presentera böcker för andra som också 

uppskattar böcker. Att prata om litteraturen, exempelvis vid bokprat, kan ge läsare chansen 

att få upptäcka ny typ av litteratur. Samtidigt kan både nya och äldre böcker finna nya 

läsare (s. 79). Litteratur kan ha en viktig funktion ur ett socialt perspektiv. En del läser för 

att de vill bli överraskade och upptäcka nya saker, medan andra känner ett behov av att 

hänga med i det senaste och kunna delta i diskussioner kring nya böcker. Bibliotekarien ska 

då inta ett professionellt förhållningssätt där den är mottaglig och öppen för läsarens val 

och önskemål (s. 67).  

Vid bokprat eller andra situationer där bibliotekarien får prata om böcker med låntagare och 

läsare, kan bibliotekarien även hjälpa läsaren vidare i sin läsning. Många läsare söker sig 

till samma sorts böcker som de alltid läser, men genom att hålla kvar vid detta, och alltid 

hålla sig till en typ av litteratur, tar sig läsaren aldrig framåt i sin läsning. Utbytet blir till 

slut plus minus noll. Det är då bibliotekariens uppgift, i sin förmedlingsroll, att vägleda 

läsaren till att ta sig vidare (s. 83). 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom den metod vi har valt att använda oss av i studien. 

Vi ger här en motivering kring metodvalet och även hur vi har gjort vid urval av 

informanter. Vi beskriver även kort hur genomförandet av studien har gått till. 
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4.1 Val av metod 

Den metod som vi har valt att använda oss av är den semistrukturerade intervjuformen. 

Intervju är ett vanligt sätt att samla in data på (Bryman, 2011, s. 202). Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att vi som intervjuar kan anpassa frågorna utifrån de svar vi 

får från informanten. Genom intervjuer kan informanten berätta om sina erfarenheter, 

föreställningar, attityder och känslor kring ett visst ämne (Wildemuth, 2009, s. 223). Just 

vid den semistrukturerade intervjuformen har vi som datainsamlare en viss kontroll över 

situationen genom att vi har en intervjumall med teman som vi utgår ifrån. Då vi kommer 

att jämföra svaren från de olika informanterna med varandra, är det tvunget att det finns en 

viss struktur kring intervjun. Vid varje intervju har vi utgått från intervjumallen, men ändå 

anpassat den efter varje individuellt möte, utifrån de svar vi fick. 

En form av den semistrukturerade intervjuformen är mailintervjuer. Detta för att de 

informanterna, i det här fallet de bloggare vi skulle intervjua, befann sig på för stort avstånd 

för oss. Vi beskriver det närmare i nästa avsnitt, men Pål Repstad, professor och forskare 

inom bland annat samhällsvetenskap, hävdar att det inte alltid krävs personliga möten för 

en intervju och anger långa avstånd mellan informant och intervjuare som en av 

anledningarna. Repstad menar även att kvaliteten på en mailintervju beror på respondentens 

förmåga att uttrycka sig i skrift (Repstad 2007, s. 108). Eftersom informanterna är bloggare 

och därmed har stor erfarenhet av att uttrycka sig i skrift ser vi inte att det skulle vara något 

hinder för dem. Liksom intervjuer som sker i ett fysiskt möte personer emellan, ger även 

mailintervjuer möjligheter till uppföljningsfrågor. Det kan på ett sätt vara enklare i och med 

att följdfrågor kan uppstå en tid efter intervjun. 

 

4.2 Urval och avgränsning 

Informanterna i vår studie är bibliotekarier som i någon utsträckning använder sig av 

privata bokbloggar i sitt arbete. Vi har medvetet valt bort bibliotekarier som inte använder 

sig av bokbloggar. Vid urvalet har vi skickat ut en förfrågan om intervju till flera olika 

bibliotekarier och bibliotek där vi tänkte att de kunde använda sig av bokbloggar. Från 

några av bibliotekarierna har vi fått tips på andra bibliotek som använde sig av bloggar, och 

därför har vi även mailat dem. De bibliotekarier som har tackat ja till en intervju, har 

befunnit sig på bibliotek i fem olika städer i Västra Götaland. Samtliga bibliotek har varit 

stadsbibliotek eller huvudbibliotek i den aktuella kommunen. Vi har aktivt valt bort 

skolbibliotekarier som arbetade på låg- och mellanstadieskolor, eftersom vi i vår 

undersökning har riktat oss mot läsning och litteraturförmedling av ungdoms- och 

vuxenböcker. Några av de kontaktade bibliotekarierna, har varit skolbibliotekarier som 

riktade sig mot högstadieelever eller äldre. Det var dock ingen av dem som svarade att ville 

ställa upp på en intervju.  

I valet av informanter för bokbloggare har vi letat upp bloggar som uppdateras ofta och 

regelbundet, gärna den senaste veckan. Bloggarnas målgrupper skulle främst vara 

ungdomar och/eller vuxna läsare. Vi har valt bloggar som drivs av privatpersoner och 

därför valt bort bloggar som drivs av bibliotekarier eller författare. Vi har kontaktat flera 



 

13 

olika bloggar, men många av dem ignorerade oss eller svarade att de inte ville ställa upp. Vi 

har därför fått vända oss mot väldigt många för att få någon form av kontakt. Då det blev 

stor geografisk spridning bland informanterna, uppstod det svårigheter med att boka in ett 

fysiskt möte för intervjun. Därför har valet fallit på att göra mailintervjuer med samtliga 

bloggare.  

Samtliga informanter har fått fingerade namn i rapporten. Alla har varit kvinnor, men vi har 

medvetet valt bort genusperspektiv. När vi var i stadiet med att finna lämpliga informanter 

till vår undersökning, märkte vi att det var svårt att finna bokbloggar med manliga 

skribenter, lika så manliga bibliotekarier. Detta har dock inte fått något fokus i rapporten.  

Något annat som heller inte kommer diskuteras är informanternas respektive ålder, då vi 

inte har funnit det relevant för vår studie.  

 

4.3 Genomförandet 

Informationen kring informanterna har hanterats konfidentiellt, det vill säga att det bara är 

forskaren, det vill säga vi, som kommer veta vem informanten är (Bryman, 2009, s. 420). 

Ingen annan än vi, som har genomfört undersökningen, har vetat vem informanten i fråga 

är. De svar vi har fått i samband med intervjuerna har bevarats på en plats som är 

otillgänglig för andra än oss. Då informanterna har svarat oss i förtroende, har det även 

varit vår skyldighet att skydda dessa uppgifter (s. 133).  

De fysiska intervjuerna har tagit cirka en timme vardera att genomföra. Vi har valt att spela 

in intervjuerna via våra mobiltelefoner för att kunna gå tillbaka till dem vid ett senare 

tillfälle och kunna lyssna igenom dem ytterligare en gång. Innan intervjun meddelade vi 

informanterna om detta och frågade även om det gick bra att vi gjorde det. De fick även i 

förväg veta att de skulle presenteras anonymt i rapporten. De informanter som besvarade 

intervjuer via mail, fick drygt en vecka på sig att svara. De fick även veta att de skulle bli 

anonymt presenterade i rapporten.  

 

4.4 Bearbeting av empirin 

Efter insamlingen av data transkriberade vi, det vill säga skrev ut, samtliga intervjuer som 

gjordes med ljudupptagning. Svaren samlade vi sedan i ett dokument som endast vi själva 

har haft möjlighet att komma åt. I dokumentet lade vi även in mailsvaren. När alla svaren 

var samlade på ett och samma ställe, blev de indelade efter teman, där varje tema hade en 

egen färg och därefter jämförde vi svar med samma färg med varandra. Detta för att lättare 

kunna dra kopplingar och slutsatser. Vid valet av teman har vi utgått ifrån 

problemformuleringen och intervjuguiden.  
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5. Resultat 

Under detta kapitel kommer vi att presentera informanterna och deras svar. Den första 

delen beskriver bibliotekarierna, och därefter presenteras bloggskribenterna. Vi har delat in 

svaren under tre rubriker som rör användning, förmedling och samarbete. Dessa teman 

använde vi i intervjuguiden och vi väljer att använda dessa teman även i rapporten för att få 

en bra översikt. 

 

5.1 Intervjuerna med bibliotekarier 

Vi har intervjuat fem bibliotekarier. Två av dem arbetar på större stadsbibliotek, de andra 

tre på medelstora bibliotek. En av intervjuerna har genomförts över mail på grund av 

svårigheter med att boka in ett möte. De fyra andra intervjuerna har skett på 

bibliotekariernas respektive arbetsplats. Samtliga informanter är kvinnor och i ungefär 

samma ålder. Under intervjuns gång har vi ställt frågor om deras användning av privata 

bokbloggar och hur dessa används i deras arbete med litteraturförmedling. Avslutningsvis 

har vi ställt frågor om hur de ställer sig till ett tänkt samarbete med bokbloggar och vad de 

tror att ett sådant samarbete kan leda till på sikt. Bibliotekarierna har även haft möjlighet att 

tillägga något efter att vi har ställt samtliga frågor från vår intervjumall. 

  

5.1.1 Bibliotekariernas användning av bokbloggar 

Alicia använder sig av bokbloggar då hon vill fördjupa sig inom ett visst ämne för ett 

specifikt ändamål. Det kan vara när hon söker information för bokprat eller kommande 

temakvällar. Hon navigerar även till stor utsträckning runt på bloggar som lyfter fram 

tillgänglighetsaspekter i samband med läsning. Det kan då hända att hon hittar bloggar som 

berör läsning för syn- och/eller hörselskadade. Dessa lägger hon på minnet då hon vet att 

det finns låntagare som skulle vara intresserade av sådana typer av bloggar. Även när hon 

har referenssamtal kring en specifik författare, kan hon välja att använda författarens egen 

bokblogg för att söka information om denna.  

Bloggarna används också som en omvärldsbevakning. Alicia vill då ta reda på vad som är 

populärt och vad det är för böcker det talas om. Hon får på så sätt även reda på vad 

ungdomar själva anser om en viss bok och det hjälper henne att se trender som är på gång. 

Hon använder inte bloggar som en ersättning för det hon inte hinner läsa in sig på, utan 

snarare som ett komplement till det hon redan vet. Som exempel på det menar Alicia att 

hon vid inköp i första hand använder sig av recensioner från Bibliotekstjänst, det vill säga 

BTJ, och recensioner i tidningar, men att bokbloggar ändå kan fungera kompletterande när 

hon vill få ett omdöme. Det särskilt när det kommer till litteratur på engelska och mer 

ovanliga böcker, där Alicia uppger att bland annat tidningarnas recensioner inte räcker till. 

Då kan hon vända sig till bloggar för att se vad läsare av den typen av böcker säger om 

dem. Även om bokbloggarna inte väger så tungt gentemot omdömena som kommer från 

BTJ, har de ändå en viss påverkan, säger Alicia. Dessutom, när det kommer till 
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referenssamtal kring den litteratur som är inom hennes ansvarsområde på biblioteket, väljer 

hon ofta att använda sig av bokbloggar. Då det är hennes specialområde och rör hennes eget 

intresse, tycker hon det är väldigt givande att söka efter bokbloggar som berör området i 

fråga.  

När Alicia söker efter nya och relevanta bloggar brukar hon ofta söka på Internet. När hon 

väl hamnar på en blogg, kan där finnas länkar till andra bokbloggar och på så sätt tar hon 

sig vidare. ”Jag googlar ju då och så har jag en samlingssida /…/ dit jag går och tittar. Och 

så länkar jag mig väl vidare och surfar runt så. Jag är en ganska otrogen bloggläsare” säger 

hon och menar att hon lätt ger upp en blogg om hon hittar någon bättre. Trots det har hon 

några bloggar som hon har hållit sig kvar vid under en längre tid och har i nuläget fem 

bloggar som hon regelbundet besöker. En av favoriterna är den numera nedlagda bloggen 

Swedish Zombie, som hade en inriktning mot skräck och fantasy. Andra sidor som hon 

använder sig av är Goodreads och Litteraturmagazinet, som liksom Goodreads är en 

samlingssida för bokälskare. Detta är för Alicia ett fungerande arbetssätt och hon tror att 

det kan passa fler bibliotekarier. 

Cynthia använder bokbloggar för att se vilken respons vissa böcker har fått från läsarna. 

Hon gör det också för att få idéer till inköp och bokprat. Hon nämner även att dessa 

synpunkter och idéer, liksom tips och omvärldsbevakning inom bok- och läsningsbranschen 

är det som hon får ut av att använda sig av bokbloggar. Hon använder sig av mellan fem till 

tio bokbloggar regelbundet och Bokhora, som är en av Sveriges största bokbloggar, är den 

hon främst föredrar. Hon använder sig också av hemsidan Forever Young Adult som bland 

annat har bokrecensioner. En bra blogg är för Cynthia en blogg som följer med i dagsläget i 

stort, men främst i utgivningen och hur diskussionen går kring den. Hon uppskattar också 

en blogg där det finns personliga kommentarer i inläggen. Hon hittar bloggar att följa 

genom länkar från andra bloggar. Hon använder målgruppsanpassade bloggar på det sättet 

att hon mest följer bloggar som riktar sig mot utgivningen av ungdomsböcker eller YA. 

Cynthia är nöjd med sitt användande av bokbloggar och uppmuntrar gärna andra 

bibliotekarier att göra det samma. 

Veronika använde sig av ganska många bokbloggar för några år sedan. Bland annat en som 

numera är nedlagd. I dagsläget är det endast Bokhora som hon använder regelbundet och 

det som omvärldsbevakning, för att hålla sig uppdaterad och för att förbereda sig inför 

bokprat. Veronika tror att hon skulle kunna använda sig av fler bloggar även nu, men menar 

att det kan vara svårt att få in i tidsplaneringen.  

För att Veronika ska läsa en blogg ska den helst vara personligt skriven. Anledningen till att 

hon använder just Bokhora är att den dessutom handlar om böcker som annars kanske inte 

syns i dagspressen eller blir recenserade i samma utsträckning, men som ändå är 

efterfrågade och populära. Hon tycker också det är bra att det är flera personer som skriver i 

den och att de har lite olika specialområden. De har dessutom regelbundna gästbloggare 

och uppdaterar bloggen flera gånger i veckan, vilket Veronika uppskattar. Hon kan även 

tänka sig att uppmana andra till att använda sig av den bloggen.   

Leila använder sig av bokbloggar för att få boktips som hon sedan använder till bokprat 

eller andra satsningar på biblioteket. I höst ska hon starta temabokcirklar med fantasy och 
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skräck och hoppas att då kunna använda sig av bokbloggar.  Hon är främst intresserad av 

att läsa recensioner, då hon ofta finner förlagens recensioner ensidiga. Hon tycker dels om 

bloggar där ungdomsförfattare recenserar andra ungdomsförfattare, exempelvis Bokhora, 

men mest uppskattar hon bloggar som drivs av tonåringar. Hon menar att även om hon som 

vuxen läser mycket ungdomsböcker så har hon svårt för att sälja in dem på bokprat. Det 

tror hon beror på att hon är vuxen och att ungdomar lägger större vikt vid andra ungdomars 

åsikter, när det kommer till att väcka intresse hos de unga. Leila tycker då det är bra att veta 

vad unga i den tänkta åldern tycker om en viss bok. Sedan är det även så att hon inte hinner 

läsa alla böcker och då tycker hon det är bra att via bloggar kunna få kort information om 

böcker och åsikter kring dem. Hon lägger inte in några värderingar i det, men hon tycker 

det är en särskilt bra förberedelse när hon ska skriva om en viss boks handling, exempelvis 

på bibliotekets egen blogg.  

På det bibliotek där Leila arbetar har hon nu, som en del av förmedlingsarbetet, en 

skyltning på ungdomsavdelningen där hon ställer upp böcker som blivit film. Inför den 

skyltningen har hon fått flera idéer på relevanta böcker via bokbloggar. Leila är 

ungdomsbibliotekarie och tittar därför i första hand efter ungdomsböcker på bokbloggar, 

hon tycker nämligen inte att tiden räcker till för att leta efter andra böcker i samma 

utsträckning. Ibland händer det dock att hon har bokprat även för andra åldersgrupper och 

då använder hon sig istället mot bloggar som riktar sig mot den aktuella målgruppen. Leila 

har tolv bokbloggar som hon använder sig av regelbundet. Hon för en lista över vilka 

bloggar hon följer och försöker att uppdatera den regelbundet. Ofta hittar hon nya 

bokbloggar att följa och ibland får hon sluta att följa vissa för att de lägger ner. Hon 

föredrar bloggar som sticker ut, som gör något utöver det vanliga och anger Bokpuffen som 

exempel, som är en hemsida där besökaren kan lyssna på första kapitlet från en bok som 

ligger som ljudfil.  

Ett annat exempel hon tar upp är bloggar som är proffsigt gjorda med tävlingar och 

boklistor. Det hade bland annat den numera nedlagda ungdomsbokbloggen Tonårsboken, 

som hon uppskattade mycket. Vad som gjorde den till en bra blogg var enligt Leila att den 

hade tilltalade layout, hon föredrar nämligen bloggar med tydlig struktur där det är lätt att 

navigera. Hon föredrar också om det tydligt framgår vem som äger bloggen. Hon använder 

helst bloggar som fokuserar på böcker framför privatliv och väljer ofta bort bloggar som 

skrivs av väldigt unga människor. Det för att hon vill att språket ska ha en viss nivå. 

Samtidigt uppskattar hon bloggare som skriver personligt om böckerna och säger ”Jag 

tycker det är kul så som [en bokbloggare] skrev där i ingressen, som hon skrev om 

Divirgent (Roth, 2011. red. anm.) när hon har skrivit typ såhär; ’efter att ha tampats med 

Divergent vet jag fortfarande inte hur man stavar till det’”. Leila föredrar privata 

bokbloggar framför de recensioner som skrivs i tidningar och kulturbilagor, då hon ofta 

finner att de privata bloggarna har ett mer omfattande sätt att beskriva böckerna. Leila 

använder bokbloggar som omvärldsbevakning och menar att skribenterna på bloggar har 

andra preferenser och är insatta på områden som Leila själv inte är så insatt i. Samtidigt får 

hon veta vad de tycker om olika böcker. Hon har tre tillvägagångssätt för att finna bra 

bokbloggar. Hon söker fritt på Google, antigen efter bokbloggar i allmänhet eller efter en 

viss boktitel, eller så hittar hon länkar i bokbloggar som hon redan använder sig av. Hon 

brukar jämföra olika nya bloggar som hon hittar med varandra och använder sedan de som 



 

17 

tilltalar henne mest. Leila rekommenderar varmt andra bibliotekarier att använda sig av 

bokbloggar.  

Miranda anger att omvärldsbevakning är en av anledningarna till att hon använder 

bokbloggar. Hon vill hålla sig orienterad inom skönlitteratur och på så vis finna aktuella 

böcker och recensioner som hon kan använda sig av. Hon föredrar att läsa personliga 

recensioner om böcker för att se vad bloggare tycker om en viss litteratur och hon följer 

gärna de diskussioner som uppstår kring en del av böckerna. Hon använder också bloggar 

till att söka efter litteratur inom ett visst ämne. Hon får genom bloggarna upp ögonen för ny 

typ av litteratur och hittar rekommendationer på böcker som hon vill undersöka närmare. 

Nya bloggar hittar hon genom att länka sig vidare från de bloggar hon redan följer. Miranda 

föredrar ibland att läsa bokbloggars inlägg om böcker som hon inte hinner läsa själv. Då 

kan hon ändå få sig en uppfattning om vad boken handlar om och även vad andra, främst 

ungdomar, tycker om dem. Favoritbloggarna är Bokhora och Bookshelf, en YA-blogg. 

Ungdomsbloggar är de bloggar som Mirandra främst använder sig av, då det oftast är den 

målgruppen hon bokpratar inför och hon har även en läseklubb dit hon letar läsinspiration 

via bloggar. Miranda rekommenderar andra bibliotekarier att använda sig av bokbloggar 

och tror att många redan gör det och att de använder Internet på olika sätt när de letar 

bokrecensioner.  

 

5.1.2 Bibliotekariernas synliggörande av bokbloggar 

När det kommer till förmedling av bokbloggar, hänvisar Alicia till bibliotekets hemsida, 

där hon ofta lägger ut rekommendationer till olika saker på webben, exempelvis bloggtips. 

Hon kan även rekommendera bokbloggar till låntagare när hon står i informationsdisken i 

biblioteket. När biblioteket har haft temakvällar av olika slag har hon gett flertalet boktips 

på temat, men även mycket länktips på internet och då bland annat länkar till bokbloggar. 

De som främst får tips på bokbloggar är de låntagare som har ett visst specialintresse. Om 

hon då vet att en specifik blogg handlar om den typ av böcker som efterfrågas, så 

rekommenderar hon den bloggen. När Alicia känner att hennes kompetens inte räcker till, 

slussar hon låntagaren vidare till en blogg som tillgodoser låntagarens intressen. Hon 

jämför det med att leda en låntagare fram till en bok, med den skillnaden att för ge en 

bloggrekommendation behöver hon inte ha läst hela bloggen, inte ens regelbundet, för att 

veta vad den handlar om. Medan hon vid en bokrekommendation känner att hon behöver ha 

läst hela boken. Samtidigt kan det dock vara nyttigt att läsa en hel blogg menar hon, 

framför allt vid förmedling till barn. Hon säger att det inger ett större förtroende om hon har 

läst bloggen ordentligt. Alicia förmedlar dock inte specifika böcker som finns på bloggen, 

utan snarare bloggen som sådan. För det mesta reagerar låntagarna positivt vid sådan 

förmedling, men en del studenter blir besvikna när de får ett bloggtips om de förväntat sig 

böcker. Överlag förmedlar hon dock oftare böcker än bloggar och rekommendationen på en 

blogg skickar hon ofta med som en bonus, och ger exempel på hur man inte ska göra när en 

låntagare kommer och ber om boktips. ”’Jag vill ha en kärleksbok’ ’Ja, då tycker jag du ska 

gå in på Tonårsboken, hejdå.’ Så gör man ju inte. Då plockar man ju fram tre kärleksböcker 

och säger om du vill ha ytterligare tips, eller här har vi vår kärlekshylla, men vill du ha mer 

böcker ska du gå hit (dvs bokbloggen. Red. anm.) ”, säger Alicia. 
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Cynthia förmedlar bokbloggar på samma sätt som hon förmedlar böcker, när frågan 

uppstår. Hon tycker att förmedlingen av en bok och en bokblogg går till på ungefär samma 

sätt. Ibland förmedlar hon dock en bok som hon inte har läst, men som hon hittat via en 

bokblogg. Hon skulle aldrig annars rekommendera en bok som hon inte har läst, men har 

hon läst om den på en blogg är hon noggrann med att tala om för låntagaren att hon själv 

inte läst boken. Hon vill även försäkra sig om att låntagaren kan internet och förstår vad en 

blogg är, för att de inte ska bli avskräckta, men hon har ännu inte fått någon respons från en 

låntagare som hon gett bloggtips till.  

Veronika har inte rekommenderat någon privat bokblogg till låntagare. Hon tror att de 

låntagare som har det intresset hittar bloggarna ändå. Hon använder sig i dagsläget inte av 

några målgruppsanpassade bokbloggar, men ser en potential med att göra det. Hon menar 

att många bokbloggar har specialinriktningar och att de kan ge henne en inblick i litteratur 

på områden där hon själv har färre kunskaper. Däremot tycker hon det är svårt att hitta 

bloggar som hon känner att hon kan använda sig av, just för att det är en sådan mångfald av 

bloggar. Tidigare, när bokbloggar var ett nytt fenomen läste hon dem mer frekvent och 

förde listor över de som hon tyckte var bra. 

Leila brukar passa på att rekommendera bokbloggar, i samband med bokprat. Hon har även 

lagt ut bloggtips på bibliotekets hemsida, men tycker att hon skulle kunna lägga upp fler. 

När hon exempelvis har en klass på besök i biblioteket och ger tips om en viss bokblogg 

brukar hon även tydligt visa hur bloggen ser ut. Hon tror dock att det är lättare att väcka ett 

intresse för bokbloggar om personen redan har ett stort intresse för böcker och läsning. Hon 

ser mest likheter mellan att rekommendera en blogg och en bok. Enda skillnaden hon ser är 

att hon vid ett boktips tipsar om en bok hon själv läst och att hon vid ett bloggtips tipsar om 

böcker som andra har läst. Leila får väldigt sällan respons på om någon tittat på bloggen 

hon tipsat om, men hon känner igen någon som kommer tillbaka till biblioteket händer det 

ibland att hon frågar som uppföljning. Den respons hon då får är oftast positiv.  

Miranda använder ibland bokbloggar i sitt arbete kring förmedling av litteratur. Även om 

hon sällan tipsar låntagare om bokbloggar, har hon ändå en blogg i bakhuvudet när hon 

pratar om böcker. Det kan hända att hon vid ett referenssamtal rekommenderar en bok som 

hon själv inte har läst. Det kan då hjälpa henne att ha läst om boken på en blogg. Det ger 

henne en god uppfattning om vad boken handlar om och hon kan i en specifik situation dra 

sig en bok till minnes som hon tror kan passa en särskild låntagare. Miranda menar, att 

eftersom hon inte hinner läsa allting, kan bokbloggars recensioner ändå ge bra 

sammanfattningar av böcker.  

De bloggar Miranda använder sig av har ofta fokus på ungdomsböcker, men även om 

böckerna riktar sig mot samma åldersgrupp är de blandade och tillhör flertalet genres. Ofta 

stöter hon på böcker som väcker ett intresse hos henne själv och som hon känner att hon 

skulle kunna förmedla till låntagare.  
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5.1.3 Bibliotekariernas tankar kring samarbete med bokbloggare 

Alicia ställer sig positiv till ett samarbete. Hon föreslår att biblioteket kan ha digitala 

skärmar, sittandes på hyllornas gavlar, där det sedan kan presenteras specialinriktade 

bokbloggar. Det skulle bli en bredare och fördjupande skyltning av de fysiska böckerna 

som finns på hyllan genom att visa upp bloggar och/eller hemsidor som har anknytning till 

dem.  

Ett annat förslag är att anordna ett evenemang där bokbloggare kan komma och träffas i 

verkligheten. Hon har dock svårt att se vad bokbloggare skulle vinna på att samarbeta med 

bibliotekarier, utöver ökad besöksstatistik, menar hon och drar kopplingar till när bloggar 

och förlag samarbetar. Förlag kan ge bort exempelvis recensionsexemplar till bokbloggare, 

men hon funderar över vad biblioteken kan erbjuda.  

En tredje tanke inför ett samarbete är enligt Alicia att bokbloggare även kan skriva via 

bibliotekets hemsida eller blogg och på så vis bli en ambassadör för biblioteket. Hon tror 

dock inte att biblioteket är ett så pass starkt varumärke att någon ung person, även om den 

har ett starkt intresse för böcker, skulle vilja bli ambassadör för det.  

Cynthia har svårt att se ett samarbete mellan bibliotekarier och privata bokbloggare. ”Det 

känns som andra sociala medier har kommit emellan. Sådana som är snabbare och enklare” 

säger hon och tar samtidigt upp att hon tror att ”bloggvärlden är på nedgång”. Den 

möjlighet hon kan tänka sig är att bibliotekarierna och bokbloggarna använder sig av 

varandras kompetens. Däremot tycker hon det skulle vara intressant att i samarbete med ett 

skolbibliotek låta eleverna skriva på en blogg istället för att lämna in bokrecensioner till 

läraren.   

Veronika ser några olika samarbetsmöjligheter och ger Bokcirklar.se, en hemsida för 

bokcirklar, som exempel. Hon säger dock att hon tycker det är synd att göra något som 

redan finns, men hon menar att Bokcirklar.se har ett bra upplägg. Hon berättar att man som 

medlem där kan göra en användare och skriva upp allt man läser och använda det för 

kontakt med likasinnade. Dock ser hon det som svårt att genomföra något sådant i 

dagsläget, då hon anser att det krävs regelbundenhet och personlig kontakt och då behöver 

det vara någon som driver det hela. Det ska vara organiserat och behöver drivas av någon 

som har intresse för det, så att man inte skapar ett intresse hos någon som egentligen inte 

har den passionen. En annan samarbetsmöjlighet Veronika ser är en bokbloggcirkel på 

biblioteket där privatpersoner lär sig att blogga, men hon är osäker på hur länge 

bokbloggande kommer att vara populärt. ”Jag tänker bara på de där ungdomarna som har 

gått över till att skaffa YouTube-kanaler. Det förändras ju hela tiden det där landskapet” 

säger hon och menar att det kan leda till att bloggare överger sina bloggar.  

Leila anser sig redan ha en form av samarbete med privata bokbloggare. På vissa bloggar 

hittar hon ibland booktrailers som hon tycker är bra. Dessa lägger hon sedan över på ett 

USB-minne och visar dem på en TV-skärm i ungdomsavdelningen på biblioteket. Leila är 

också öppen för tanken att ta kontakt med privata bokbloggare. Hon skulle vilja att de 

skickade tips direkt till henne när de har lagt ut något på bloggen, eftersom hon inte alltid 

själv hinner sitta och leta efter dem. Hon funderar också över om de som bloggar kan vara 
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intresserade av hur deras boktips presenteras på biblioteket, eller vad böckerna de har 

rekommenderat har väckt för reaktioner hos läsarna på biblioteket. Hon tror också att 

privata bokbloggare, då främst ungdomar, skulle kunna ge henne inköpstips, genom att hon 

personligen tog kontakt med privata bokbloggare och uppmanade dem att höra av sig till 

henne med nyheter från bloggen. Leila ser bara möjligheter med dessa samarbeten men 

misstänker att bibliotekarien i fråga inte kan ha kontakt med för många bloggare. Hon tror 

även att det tar mycket tid i anspråk från annat arbete på biblioteket. 

Miranda skulle gärna genomföra någon form av samarbete med en bokbloggare, om det 

fanns någon i samma stad som biblioteket hon jobbar på. Hon menar att det är lättare att 

genomföra i en större stad där utbudet av privata bokbloggare är större. Hon tänker sig att 

ett sådant samarbete skulle kunna gå till så att privata bokbloggare aktivt skriver om böcker 

på bibliotekets egen blogg. Hon tycker att det på bloggen ska recenseras böcker som finns 

på biblioteket och det ska lyftas fram vad som är speciellt med just det egna biblioteket.  

Ett annat sätt att samarbeta på menar hon är att man skulle kunna koppla ihop privata 

bloggar till bibliotekets blogg, så att bokbloggens inlägg kommer upp i biblioteksbloggens 

flöde. Hon är dock osäker på om bloggare skulle vilja blogga åt ett bibliotek eftersom de 

förmodligen skulle få skriva utan ersättning. Att skriva recensioner kan vara svårt och 

tidsödande, därför är det viktigt att den som utför arbetet får betalt, för det ska ingå i 

arbetsplaneringen, menar Miranda. Hon trycker dock på vikten av att bibliotekarierna själva 

lägger ner mycket tid på bibliotekets egen blogg, istället för att någon utomstående ska 

komma in och skriva för dem. 

Miranda har själv funderat på om hon skulle starta upp en bokblogg för ungdomar, där de 

kan gå in och skriva recensioner själva. Hon tror dock att det kan vara svårt att få ungdomar 

att ta sig tid till det. Samtidigt menar hon att om intresse finns skulle hon gärna utveckla en 

sådan blogg till en foto- och videoblogg där ungdomar lägger upp bilder på böcker de har 

läst, ”att man gör en fotorecession, eller alltså en film. Att man filmar när man pratar om en 

bok”, säger Miranda. 

Hon tror nämligen att det bästa sättet att förmedla en ungdomsbok eller liknande är om 

unga hör andra unga prata gott om den boken. Som exempel tar hon upp en temakväll som 

hade hållits av några ungdomar på biblioteket. ”Det är ju så mycket bättre än att jag håller i 

det. Alltså jag är ju ändå [äldre] liksom, det är ju ändå bättre, när de är någonting för 

ungdomar att ungdomar håller i det, så kan man ju vara spindeln i nätet och stå bakom”. 

 

5.2 Intervjuerna med bloggare 

Vi har intervjuat fem bokbloggare via mail. Informanternas bloggar har mellan 350-1700 

besökare i veckan, men en av bloggarna är lite större med några tusen besökare per vecka. 

Informanterna är i varierande åldrar och deras bloggar har fått fingerade namn. Samtliga är 

kvinnor, då vi hade svårigheter med att hitta manliga bloggare, men som vi tidigare 

beskrivit i resultatdelen, har vi valt att inte lägga något fokus vid detta. 
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Frågorna som informanterna besvarat, har inledningsvis berört bakgrundsfakta kring 

bloggen och besöksstatistik. Därefter kom frågor kring bloggens tänkta målgrupp och urval 

kring den litteratur som recenseras på bloggen. Skribenterna fick även svara på hur reaktion 

och respons från läsare kunde se ut. Avslutningsvis har vi frågat om skribenternas relation 

till bibliotek och hur de har sett på ett tänkt samarbete med bibliotekarier. 

 

5.2.1 Bakgrundsfakta om bokbloggarna 

Björnbloggen skapades 2000 och var från början en hemsida där skribenten skrev 

information om sig själv. Efter hand började hon istället skriva om böcker, då det alltid 

varit ett intresse för hennes del. Några år senare gick hon över till ett bloggverktyg för att 

kunna uppdatera sidan och nu är den mer som en regelrätt bokblogg. 

Smurfbloggen startade 2010 som ett projekt flera vänner emellan. En efter en hoppade de 

av, men bloggen drivs nu av den som var mest motvillig till att starta den från början. 

Anledningen till att hon började blogga var att hon föll för grupptrycket, men så fort hon 

kommit igång insåg hon att hon trivdes med det. Nu är hon glad över att vara den som 

håller bloggen vid liv.   

Legobloggen har funnits sedan 2011. Den startades av två vänner som ett roligt projekt 

dem emellan. De började med en mode- och vardagsblogg men intresset för böcker och 

läsning tog över och de startade istället en bokblogg. Den ena av dem hade dessutom följt 

en del bokbloggar sedan en tid tillbaka och det påverkade också deras beslut att starta en 

egen bokblogg. Det är även henne som vi har haft kontakt med.  

Trollbloggen har funnits sedan 2006 och anledningen till uppstarten var, som hon uttrycker 

det att ”jag ville samla allt jag läst på ett ställe som jag själv lätt kunde nå”. 

Hundbloggen startades upp 2006 av några vänner. Bloggens syfte var främst att de skulle 

ha en gemensam plats där de kunde dela med sig av sina läsupplevelser. 

 

5.2.2 Urval och inriktning på bokbloggarna 

Björnbloggen har inte någon särskild inriktning och den har heller inte någon tänkt 

målgrupp. De böcker det skrivs om är dock uteslutande på svenska. De böcker som väljs ut 

är sådana som skaparen av Björnbloggen själv har läst. Vilka böcker som ska läsas väljs ut 

genom boktips från andra bloggar och hemsidor, och även från tidningsrecensioner. Ibland 

står det på Björnbloggen även om böcker som ska komma och som skribenten vill läsa 

längre fram. Men kort menar hon att ”jag läser det jag är nyfiken på och inte för att blogga 

om dem, så att säga”. 

Det kommer in en del kommentarer på Björnbloggen, ofta från andra bloggare som har läst 

samma bok eller som är intresserade av den recenserade boken. Vad de skriver är olika, 

men det kan vara att de tycker likadant om en viss bok eller har en annan åsikt. Det händer 
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även att författare och förlag visar intresse och vill dela det som på Björnbloggen har 

skrivits om en bok. Även bibliotekarier läser och kommenterar på bloggen, men inte i sin 

yrkesroll utan som privatpersoner. 

Smurfbloggen är en blogg som främst riktar sig mot ungdomar, då bloggaren själv är 

väldigt intresserad av denna typ av böcker. Det blir därför mycket YA-böcker när hon 

skriver, men hon vill ändå inte begränsa sig till att Smurfbloggen bara handlar om 

ungdomsböcker. Istället väljer hon ut sådant som hon finner intressant och spännande för 

egen del. Sedan bloggaren började följa andra bokbloggar har hon blivit mer intresserad av 

vuxenböcker, vilket också fått utrymme på hennes blogg där hon ibland skriver om 

vuxenböcker och ibland även om barnböcker. Det skulle därför vara svårt för henne att bara 

ha en typ av inriktning på bloggen menar hon. Smurfbloggen handlar inte bara om böcker 

som skribenten tyckt varit bra, utan även om sådant som hon inte funnit lika bra. 

Huvudsaken är att böckerna har väckt starka känslor. Ibland får hon recensionsexemplar 

från förlag och då väljer hon att recensera de böckerna i första hand. Gällande kommentarer 

händer det inte så ofta att Smurfbloggen får några och får den det, är det oftast uteslutande 

från andra bokbloggare. Kommentarerna handlar då om att andra har blivit intresserade av 

boken och/eller att de delar med sig av sina åsikter. Men det kommer väldigt sällan in några 

kommentarer gällande urvalet, det vill säga det faktum att skribenten ibland väljer att 

blogga om barn- och vuxenlitteratur. Ett mål skribenten har med bloggen är att läsare ska 

bli inspirerade till att läsa böcker de vanligtvis inte skulle välja, och uttrycker det som så att 

”jag vill ibland inspirera mina läsare till att plocka upp böcker som kanske inte är lika 

kända och som de kanske inte hade plockat upp annars”. 

Legobloggen har ingen särskild inriktning eller tänkt målgrupp, utan skribenten mot väljer 

de ut böcker som de själva tycker om att läsa och då blir det främst ungdomsböcker och 

YA. Vid urval inför bloggandet har de aldrig valt ut böcker för att de tror att de skulle passa 

på bloggen. De har heller inte valt bort böcker som de inte tycker passar in. Istället bloggar 

de om det som intresserar dem. De kommentarer som har kommit in till Legobloggen har 

varit av sådant slag att människor har blivit intresserade och nyfikna på böckerna. De kan 

även ha delat med sig av sina egna erfarenheter av och/eller åsikter kring någon specifik 

bok och ibland kan det uppstå diskussioner av mildare grad. Skribenterna på Legobloggen 

menar att kommentarerna är en bidragande effekt till att de driver bloggen vidare, de ser det 

som positivt när de får dela med sig av sitt stora intresse, det vill säga böcker, till andra som 

delar det intresset. 

Trollbloggen har ingen särskild inriktning, utan där hamnar de böcker som skribenten 

läser, både för egen del och för sina barn. Den har ingen specifik målgrupp, hon vänder sig 

till alla som läser eller som är intresserade av läsning. De reaktioner hon får på bloggen är 

ofta från människor som blivit nyfikna på en viss bok eller som har åsikter om den. Det är 

både privatpersoner och bibliotekarier som hör av sig, men de bibliotekarier som gör det, 

gör det i egenskap av bokbloggare. 

Hundbloggen hade från början ingen specifik målgrupp, ”även om vi har börjat anpassa 

oss efter [bloggens] läsare, vilka framförallt är kvinnor med högskole- eller 

universitetsutbildning i åldrarna 25-50 år”, säger skribenten. Bloggen har heller ingen 

särskild inriktning utan det skrivs om allt som har med läsning att göra. Böckerna det 
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bloggas om väljs ut genom att de som bloggar väljer vad de själva vill läsa. Hundbloggen 

får reaktioner från bloggläsare, författare, översättare och bibliotekarier. Reaktionerna 

märks dels i kommentarerna på bloggen, men även i vissa tidningsartiklar. 

 

5.2.3 Bloggarna och biblioteken 

Björnbloggen skribent besöker ofta biblioteket och hon väljer alltid att låna en bok framför 

att köpa den. Hon har därför en bra relation till biblioteket och kan tänka sig att samarbeta 

med det. Som exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut tänker hon att en bokbloggare 

kan blogga via bibliotekets hemsida eller att bokbloggens flöde syns någonstans på 

bibliotekets hemsida.  

En annan tanke hon har är att bokbloggaren gör inlägg på bibliotekets egen blogg, om en 

sådan finns. Möjligheterna säger hon skulle vara de samma som att driva en egen blogg. 

Med det menar hon att hon kommer i kontakt med likasinnade och att hon fördjupar sitt 

bokintresse. Hon tror även att ett sådant samarbete på sikt skulle kunna leda till att bloggen 

får fler följare och läsare och att biblioteket i sin tur kan få fler besökare bland dem som 

följer bokbloggen. Hon tror också att bloggaren skulle kunna bidra till att det blir större 

aktivitet på bibliotekets hemsida och i arbetet med sociala medier. Skribenten menar också 

att ett samarbete skulle kunna leda till att äldre böcker som inte längre är lika aktuella får en 

ny chans på bokbloggen.  

De hinder som skulle finnas för ett sådant samarbete är att det är tidskrävande och 

bloggaren kan känna sig pressad och skriva om något specifikt när den gör inlägg åt 

biblioteket. Skribenten måste också tycka att det är roligt och själv välja hur den vill lägga 

upp arbetet, även om den bloggar för ett bibliotek.  

Smurfbloggen drivs av en van biblioteksbesökare, som både lånar mycket böcker och är 

med på aktiviteter som biblioteket anordnar. Bland annat är hon med i en bokcirkel. Hon 

lånar dock inte lika mycket böcker längre, utan väljer istället att köpa dem. Detta har olika 

anledningar; dels anser hon att bibliotekets utbud av engelsk ungdomslitteratur är 

begränsat, dels föredrar hon att äga sina böcker. Hon anser dock att biblioteket är en plats 

där hon alltid känner sig hemma. ”Det är helt klart det bästa stället att gå till när jag är i 

centrum och jag älskar att alla kan få tillgång till böcker där. Även om jag inte alltid lånar 

böcker så tycker jag om att bara befinna mig i bibliotekets miljö och jag känner mig hemma 

där” säger hon. 

Skribenten på Smurfbloggen ser positivt på ett samarbete. Genom att bokbloggare skulle få 

en större roll på biblioteket, kan människor som vanligtvis inte följer bokbloggar bli 

medvetna om bloggarnas existens. Bokbloggarna skulle exempelvis kunna få möjlighet att 

sätta upp affischer i biblioteket, med reklam för sina bloggar, för att skapa den 

medvetenheten. Hon tror att om bokbloggare skulle få möjlighet att ge boktips, kan det 

underlätta när ungdomar letar litteratur, att de får möta någon i sin egen ålder. Dock tror 

hon att de hinder som kan finnas för samarbete kan vara bristen på bokbloggare i den 

aktuella staden. Dessutom kan det vara svårt att se hur samarbetet ska lösas rent praktiskt. 
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På sikt tror Smurfbloggens skribent att ett samarbete skulle leda till att fler blir medvetna 

om bokbloggar och dess möjligheter med att ge bra och relevanta boktips. Det skulle även 

kunna finnas möjlighet för både bloggare och bibliotekarier att få upp ögonen för nya typer 

av böcker. Hon anser också att det är viktigt att biblioteket har en blogg som är aktiv och 

menar att biblioteket genom en bra blogg kan nå ut till många människor. 

Legobloggens skapare brukade ofta gå till biblioteket när hon var yngre. När hon blev äldre 

började hon dock läsa mer böcker på engelska och eftersom hennes lokala bibliotek var litet 

med ett litet utbud av engelska böcker, började hon gå dit mer sällan. Att hon gärna vill äga 

de böcker hon läser är en annan anledning till att hon nu inte går dit lika ofta. Hon har sett 

andra bokbloggare som haft hörnor med boktips på sina lokala bibliotek och skulle gärna ha 

det på det bibliotek hon själv brukar besöka. Hon ger också exemplet att bokbloggare har 

fått hålla föredrag om bloggande och böcker, men hon tror inte att hon personligen skulle 

vilja ställa upp på det. Ett samarbete som hon däremot skulle vilja vara med på är att starta 

en bokcirkel för ungdomar från sexton år och uppåt, då hon tycker att hennes lokala 

bibliotek mest fokuserar på yngre tonåringar och barn och vuxna. Hon skulle gärna vara 

med att förändra den attityden och genom sin bokblogg fylla det tomrum som finns för den 

specifika åldersgruppen. Detta är något som hon gärna engagerar sig i och kan tänka sig att 

vara med på exempelvis en temakväll som utgår från en speciell bok.  

De hinder hon kan se för eventuella samarbeten är främst att det finns en risk för lågt 

intresse samt att det även kan uppstå finansiella problem på några av punkterna. Hon 

önskar däremot att ett sådant samarbete kunde leda till att fler personer blir intresserade av 

läsning och böcker i allmänhet. I så fall skulle bibliotek och bokbloggare kunna hjälpa fler 

”att upptäcka det fantastiska med läsning”, men också ge läsning av skönlitteratur en chans. 

Trollbloggens skribent lånar ofta böcker på biblioteket och uppskattar det mycket. Hon 

skulle kunna tänka sig att samarbeta med ett bibliotek och berättar att hon redan har gjort 

det, genom att skriva på ett biblioteks egen blogg. Andra samarbetssätt som hon kan tänka 

sig är att bloggen och biblioteket länkar till varandra. Ett annat alternativ är att ställa upp på 

intervjuer och att vara med i en bokcirkel. Hon kan också tänka sig att ha bokprat inför 

biblioteksbesökare. Hon ser många möjligheter med ett sådant här samarbete och hoppas att 

det kan leda till att det är ”fler som får hjälp att hitta något som passar dem att läsa eller 

som vidgar sina vyer”. 

Hundbloggens skribenter besöker biblioteket ofta, både yrkesmässigt och privat. De ser ett 

möjligt samarbete mellan bibliotekarier och bloggare genom en bokblogg där båda parter 

ger boktips till sina besökare. Den skulle kunna se ut som Cirkbloggen, som är en blogg 

som tillhör Cirkulationsbiblioteket, som i sin tur är Mediotekets bokdepå. Skribenterna på 

Hundbloggen menar att den har ett bra upplägg, men att sök- och filtreringsfunktionerna 

skulle kunna förbättras. De ser det också som en möjlighet att bokbloggare skulle kunna 

komma med boktips på tjänsten bibblan svarar, samt att bokcirklar som för bokbloggare 

och bibliotekarier anordnas. 

Hundbloggens skribenter menar att bibliotekarier i första hand bör satsa på att ha egna 

biblioteksbloggar och där skriva bokrecensioner och boktips. De tycker dessutom att 

bibliotekarierna borde ges möjlighet, och uppmuntras till, att läsa på arbetstid. De tror att 
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ett samarbete i framtiden kan leda till att fler diskussioner om läsning uppstår och att fler 

läser. 

 

6. Analys och Diskussion 

Under detta kapitel diskuterar vi informanternas svar och kopplar dem till teoriavsnittet och 

forskning kring litteraturförmedling, läslust och blogganvändning. Vi har delat in följande 

stycken under samma rubriker som vi presenterade under kapitlet Resultat, detta för att få 

det mer lättöverskådligt. Följande kapitel avslutas med ett kort avsnitt kring de slutsatser vi 

har kunnat dra. 

Som grund för analys och diskussion av empirin har vi använt oss av forskningsfrågorna 

och funnit svar till dem. Frågorna som vi ställde var alltså:  

 Vilken funktion fyller privata bokbloggar för bibliotekarien på ett folkbibliotek? 

 Hur uppmärksammar bibliotekarien privata bokbloggar för bibliotekets användare? 

 Vilken attityd går att uttyda bland bibliotekarier och privata bokbloggare kring ett 

samarbete mellan de båda parterna? 

 

Under sista avsnittet Slutsatser kommer det presenteras en sammanfattning av de svar vi 

har kommit fram till under varje fråga.   

 

6.1 Bokbloggens funktion för bibliotekarier  

De användningsområden bibliotekarierna har för bloggar skiljer sig inte så mycket åt. Det 

vanligaste användningsområdet är omvärldsbevakning och att de vill följa med i vilka 

böcker som kan tänkas bli populära, det uppger flera av informanterna. Att hålla sig 

uppdaterad inom bloggsfären och följa de diskussioner som uppstår där, bidrar till 

utveckling hos biblioteken och främjande av verksamheten, då det vidgar perspektivet och 

kan göra att frågor ses ur en annan synvinkel, menar Holmberg (2009, s. 41). Det är enligt 

våra informanter även vanligt att använda sig av bloggar med specialinriktningar eller 

bloggar som drivs av personer med olika specialområden. Att många bloggar har en 

inriktning, där det publiceras text som är riktat mot en specifik typ av målgrupp, är en av 

fördelarna med bloggar (Gomez, 2005, s. 5). Genom dessa varierade inriktningar kan 

bibliotekarierna fördjupa sig inom områden som de annars inte är lika bevandrade inom och 

använda sig av bloggarnas kunskap, när deras egen inte räcker till. Det stämmer överens 

med vad Tveit säger om att en förmedlare bör känna till utbudet och kunna ge olika förslag 

utefter en läsares önskemål (2004, s. 82), något som även vi känner igen hos våra 

informanter. Bland andra Veronika och Miranda menar att de ser det som en fördel att läsa 

blogginlägg; boktipsen lägger sig då någonstans i bakhuvudet och de kommer ibland, i 

vissa förmedlingssituationer, att tänka på en bok de läst om på en blogg. Alicia säger att en 

låntagare med specifika önskemål kring böcker kan få henne att tänka på en viss bokblogg 

och uttrycker det som så att ” om jag har en låntagare som jag vet /…/ att det finns en 
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bloggare som bloggar om den typen av böcker, och som har precis samma smak som 

henne, då kan jag liksom tipsa henne vidare för att jag räcker liksom inte till” 

De flesta av bibliotekarierna har mer än en favoritblogg och de upptäcker nya genom att 

länka sig vidare från de bloggar de redan följer. De flesta bloggar ingår i ett nätverk där de 

länkar till varandra, något som Gomez har uppmärksammat och menar att bloggar ofta 

länkar till andra bloggar med liknande innehåll (2005, s.3). På så sätt är det lätt att hitta 

vidare till andra bloggar och hemsidor som berör ett ämne som intresserar en, men för 

informanterna har detta även beskrivits som ett hinder. Det kan vara svårt att välja ut en 

eller några specifika bloggar att följa, framför allt när de flesta befinner sig ett knapptryck 

bort från andra, liknande bloggar.  

Tre av våra informanter uppger att de tidigare skrev listor över relevanta bloggar att följa. 

Anledningen till att de inte längre följer lika många bloggar, är att det finns så många fler 

bloggar nu och de upplever det som svårt att orientera sig bland dem alla. Beroende på 

bibliotekariens syn, kan bloggsfären antingen ses som en plats där det enkelt går att hitta 

nya bloggar att följa, eller en plats där de inte hittar någonting, eftersom utbudet är så stort 

och därför skapar förvirring. Kan det vara så att nätverket av bloggar ibland snarare stjälper 

än hjälper? För privatpersoner kan bloggar ses som en guldgruva där det är enkelt att hitta 

fler som har samma intresse för litteratur som en själv, men för bibliotekarien som arbetar 

med litteraturförmedling, kan det snarare uppfattas förvirrande med den stora mängden 

länkar.  

Däremot har de flesta bloggar funktioner som gör det enkelt att skapa bokmärken som gör 

det möjligt att enkelt hitta tillbaka till sidan vid ett annat tillfälle. Detta förenklar arbetet 

kring att söka efter nya bloggar och att strukturera de man redan har valt att spara 

(Stakston, 2011, s. 55). Vi menar att bibliotekarier och andra blogganvändare kan ha det i 

åtanke när det börjar kännas övermäktigt med mångfalden bloggar.  

Några av informanterna bland bloggarna har uppgett att bloggar har bidragit till att de har 

fått upp ögonen för ny typ av litteratur att läsa. Bland annat skribenten på Smurfbloggen 

säger att ”min blogg har däremot också fått mig att läsa lite mer vuxenlitteratur eftersom 

jag blivit intresserad efter att ha läst vissa bokbloggares recensioner på vuxenböcker”. Även 

flera av bibliotekarierna menar att de har funnit litteratur med hjälp av bokbloggar; 

litteratur som de annars kanske inte hade hittat. Detta är något som Chambers tar upp, när 

han diskuterar kring att läsaren rör sig utanför de referensramar den vanligtvis har och 

istället utmanar och utvecklar sin läsning. På detta sätt blir läsaren tänkande och medveten 

kring sitt val av litteratur. Vi menar att det finns en möjlighet att både läsning och skrivande 

av bokbloggar kan bidra till sådan ökad medvetenhet. Smurfbloggen berättade även hon 

skrev om böcker som berörde henne, oavsett om boken var bra eller dålig. Hon ville främst 

dela med sig av de känslor som boken hade väckt hos henne, något som indikerar att hon är 

en tänkande läsare.  
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6.2 Hur bokbloggarna får nya läsare 

När det kommer till förmedling av bokbloggar, rekommenderar en del av bibliotekarierna 

hela bloggar, medan de flesta endast rekommenderar vissa böcker från bloggara. När 

bibliotekarierna rekommenderar böcker de finner via bloggar, är det ofta böcker som de 

själva har läst. Det är sällan de rekommenderar en bok som de tycker är dålig eller som de 

inte har läst. Bland annat Miranda säger att det är lättare att rekommendera en bok eller 

blogg när hon vet vad den handlar om. Det är ingen idé att förmedla en bok som man inte 

har läst och en blogg som man inte följer, menar hon. Även många av bloggarnas skribenter 

skriver om böcker som de har läst och tyckt om eller på annat sätt blivit berörda av. Detta 

menar Tveit är något som bör eftersträvas; vid förmedlingsarbete måste bibliotekariern 

lägga sina egna åsikter och tankar kring viss litteratur åt sidan för att på bästa sätt uppträda 

professionellt. Det märks snabbt om bibliotekarien ljuger om en bok som den egentligen 

inte uppskattar (2004, s. 80). 

Detta går även att koppla till den första delen i Chambers Läsandets cirkel, som heter att 

välja. Chambers menar att all läsning börjar i valet av en bok. För att läsaren 

överhuvudtaget ska upptäcka en bok, är det viktigt att boken fångar intresset hos läsaren. 

Hur den gör det kan bero på olika saker, men i detta sammanhang handlar det om hur boken 

framställs och presenteras. Om litteraturen framställs på ett positivt sätt, där läsaren lockas 

till läsning, ökar chansen till att läsaren väljer boken i fråga. Det motsatta är att om boken 

presenteras på ett dåligt sätt, kan det istället göra läsaren ointresserad (2011, s. 16-17). De 

intervjuade bibliotekarierna arbetar ständigt med att presentera litteratur för låntagarna på 

biblioteket och har olika sätt att lägga upp det på. Leila väljer att visa booktrailers på 

bibliotekets ungdomsavdelning, Veronika har bokprat för låntagare i olika åldrar och 

Miranda har sedan länge haft i gång en bokklubb för unga. De har även alla uppgett att de 

inför dessa tillfällen har letat inspiration och boktips bland olika bokbloggar.  

Alla bibliotekarier vi intervjuat upplever sig nöjda med sitt användande av bokbloggar och 

de rekommenderar även andra bibliotekarier att göra detsamma. Bibliotekarierna ser 

bloggarna som en tillgång när de vill kunna förmedla till en bred användarskara med olika 

personliga läspreferenser. Att läsa om böcker på en bokblogg blir ett sätt att få en inblick i 

vad som är populärt inom en viss litteraturgenre. Speciellt vid tillfällen som de själva inte 

har haft möjlighet att läsa den förmedlade litteraturen, menar en del och syftar till att det 

kan vara ett alternativ att ha läst vad andra säger om en viss bok när bibliotekarien själv inte 

hunnit läsa hela boken. Cynthia är dock noggrann med att själv bilda sig en uppfattning 

kring en bok. ”Har jag inte läst boken själv och rekommenderar den på egen hand är det 

viktigt känner jag att tala om det för låntagaren, att jag bara läst om den och var”, säger 

hon. 

Alicia säger även att hon inte använder sig av en bokblogg för att läsa in sig på ett område, 

eller för att hon inte har tid att läsa en bok. Enligt henne ska bloggen istället användas som 

ett komplement till det hon redan vet.  

Nästan alla av de intervjuade bibliotekarierna har barn- och ungdomslitteratur som 

ansvarsområde på sitt bibliotek. Därför är det inte oväntat att de aktivt söker efter 

bokbloggar som riktar sig mot denna typ av litteratur. Något som även bibliotekarierna 
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även föredrar är om bokbloggarna dessutom är skrivna på ett personligt sätt av ungdomar, 

då bibliotekarierna känner att de unga bloggarna har möjlighet att göra bättre reklam för 

ungdomsböcker än de själva kunde. Med detta menar de att de vid bokprat eller 

referenssamtal med ungdomar, gärna rekommenderar böcker som de läst om på 

bokbloggar. Detta för att den unga bokbloggaren själv skrivit vad den tycker om boken och 

bibliotekarien då ser det som mer trovärdigt än att bibliotekarien ska rekommendera boken 

utifrån dess egna preferenser. När en läsare får rekommendationer kring en viss typ av 

litteratur från någon som tillhör samma åldersgrupp och har liknande intresse, kan det verka 

för större läslust. Detta tar även Tveit upp och menar att det kan bidra till bättre 

kommunikation med den aktuella åldergruppen, något som gäller både barn och vuxna. 

Läsaren blir då mer övertygad om att den rekommenderade boken är bra (Tveit, 2004, s. 

79). 

Att bibliotekarierna hellre förlitar sig på ungdomar kan tyckas oroväckande, eftersom 

många bibliotekarier ändå har litteraturförmedling för alla åldrar som en del i sitt yrke och 

borde känna sig bekväma med det. Dock förstår vi det som att bibliotekarier ser 

bokbloggare som en tillgång och inte som en ersättning. Bloggarnas kunskaper ersätter inte 

bibliotekariernas, utan de hjälper till när bibliotekariernas kunskap inte räcker till. Flera 

bibliotekarier har sagt att det inte är möjligt att läsa alla de böcker de vill läsa och då kan de 

istället ta hjälp av bloggar, där någon annan har läst och recenserat boken. Kanske någon 

med samma litterära preferenser som en själv, så bibliotekarien vet att den kan lita på 

bloggarnas omdömen.  

De som förmedlar bokbloggar anser inte att skillnaden mellan att rekommendera en 

bokblogg och en bok är så stor. Alicia menar att på samma sätt som hon måste veta vilken 

nivå en läsare befinner sig på när hon rekommenderar en bok, så att hon inte tipsar om en 

bok som överskrider läsarens nivå, måste hon även vid förmedling av en blogg veta om 

låntagaren har tillgång till Internet hemma, så den fysiskt kan ta till sig en blogg. Något 

som även Cynthia uppger att ”man får känna av att bloggen skulle passa låntagaren/den 

som man tipsar”. Dagens teknologi är enkel och användarvänlig, man behöver inte vara 

expert för att kunna hantera en dator (Holmberg et. al. 2009, s. 30). Trots det kan inte 

bibliotekarien anta att alla som kommer till biblioteket är vana datoranvändare och vet hur 

de ska navigera sig runt på Internet.  

På vilket sätt bibliotekarierna väljer att förmedla och upplysa om bokbloggar varierar. 

Vissa av dem gör det muntligt vid referenssamtal och bokprat, medan andra väljer att länka 

till bokbloggar via bibliotekets hemsida. Att Internet har blivit en förlängd arm, eller ett 

komplement vid litteraturförmedling, är något som Tveit tar upp. Det blir aktuellt inte minst 

när låntagare efterfrågar böcker och litteratur som de själva inte är bekanta med och som 

bibliotekarien ska hjälpa dem att hitta (2004, s. 78). 

Miranda och Alicia uppskattar när blogginlägg leder till samtal om böckerna. Även några 

av informanterna bland bloggarna säger att bokbloggen öppnar upp för diskussioner kring 

böcker. Skaparen av Legobloggen menar att reaktionerna hon får på bloggen är en 

motivation till att fortsätta skriva. ”Det är så roligt att få dela med sig av sin kärlek för 

böcker och kunna diskutera med personer som delar ens intresse” Detta går att koppla till 

Chambers Läsandets cirkel, och framför allt den del som heter reaktion/respons. Vid 
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läsning skapas det alltid någon form av reaktion och den påverkar läsaren på olika sätt. 

Vanligtvis har läsaren ett behov av att samtala kring boken, att få berätta för andra vad som 

hände under själva läsningen och vilka tankar och känslor som väcktes (Chambers, 2011, s. 

21).  

En majoritet bland blogginformanterna har i nuläget ingen särskild inriktning eller 

målgruppsanpassning på sina respektive bokbloggar. Istället skriver de om böcker de själva 

tycker om, och genom den vägen har bloggen fått en viss typ av läsare, det vill säga de som 

läser och uppskattar samma slags litteratur som bloggskribenten själv. Detta är något som 

syns bland kommentarerna, då människor har visat sitt intresse för de recenserade 

böckerna. Men det är i de allra flesta fall privatpersoner som ger respons och kommentarer 

på bloggarna. Några av informanterna, bland annat skribenten för Björnbloggen, uppger att 

bibliotekarier vid några tillfällen har synts vid kommentarerna, men att det inte är i deras 

yrkesroll som de tittar in på bloggen. Istället är det ”bokbloggare som råkar vara 

bibliotekarier och som kommenterar ibland”, säger hon. Även Trollbloggens skapare menar 

att bloggande bibliotekarier besöker hennes blogg och att detta i vissa fall syns bland 

kommentarerna. 

Att bibliotekarier inte kommenterar på de bloggar de följer, behöver inte betyda att de 

tycker bloggen är ointressant. Istället är det förhållandevis få som är så aktiva så de 

producerar material på Internet, exempelvis genom kommentarer. Detta är något som 

Holmberg tar upp (2009, s. 134) och menar att det är inte svårt att starta en blogg, utan 

utmaningen istället ligger i att få en aktiv läsare, som kommenterar och ger respons på det 

som skrivs. Att blogginformanterna inte märker av bibliotekarierna på sina bloggar, 

behöver nödvändigtvis inte betyda att de inte är där och besöker den. Istället tillhör de med 

största sannolikhet den skara av Internetanvändare som är har låg aktivitet i sitt läsande av 

bloggar. Denna grupp av läsare är lika viktiga som de som kommenterar mycket, även om 

det är, precis som Holmberg tar upp, svårt att få ett grepp om de som läser blogginlägg men 

som diskuterar innehållet på annat håll (s. 135). Men om bibliotekarierna inte skriver några 

kommentarer vid sina besök på bokbloggar, är det svårt att se att de har varit där. Om de 

istället valde att göra det, skulle bloggskribenten i större utsträckning få veta vilka resurs 

och hjälp deras blogg är för bibliotekarien i förmedlingsarbetet på biblioteket.  

 

6.3 Attityden kring ett tänkt samarbete  

Även om de flesta av våra informanter, både bloggare och bibliotekarier, ställer sig positiva 

till ett samarbete, går det ändå att bland bibliotekarierna utläsa en viss osäkerhet kring hur 

det hela skulle gå till. En del av dem tycker det skulle vara roligt och ser även möjligheter 

med det, men de upplever svårigheter med att lösa det praktiskt. En del bibliotekarier 

förslår att bokbloggares flöde kan synas bland bibliotekbloggens inlägg. Något som flera av 

informanterna föreslår är att bloggare skulle kunna skriva på bibliotekets egen blogg. Detta 

är något som de flesta både bloggare och bibliotekarier ser som genomförbart och något 

som enligt dem skulle kunna leda till att biblioteket blir mer aktiv bland de sociala 

medierna och att de som i vanliga fall besöker den privata bokbloggen även får upp ögonen 

för biblioteket. Bloggens möjligheter för biblioteket är något som Holmberg tar upp, där 
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han menar att bloggar kan vara bra för biblioteken när det kommer till marknadsföring. 

Genom bloggen kan låntagarna bli uppmuntrade till att besöka bibliotekets hemsida, och 

biblioteket kan även nå ut till de som vanligtvis inte använder biblioteket på något sätt 

(Holmberg et al. 2009, s. 40). Om biblioteken skulle använda sig av privata bokbloggare, 

skulle de nå ut till fler. Även om de som följer bloggar, ofta redan är bokläsare (Gomez, 

2005, s. 5), så kan det ändå vara så att bloggen når ut till ickebesökarna och då fungera som 

en väg för marknadsföring av biblioteket. En variant på det skulle vara om bokbloggar och 

biblioteken länkar till varandra, något som de flesta av informanterna föreslår. Även 

Stakston tar upp vikten av länkning, som blir en signal för besökaren av sidan vad som är 

värt att besökas (2011, s. 58). Om bokbloggarna länkar till bibliotekets webbplats, skulle 

detta få fler att hitta till biblioteket den digitala vägen. Dock uppger flera av informanterna 

att de tycker att biblioteken i första hand ska satsa på sin egen blogg, istället för att ta in 

någon utifrån för att blogga för dem. 

En av bibliotekarierna anser att en utomstående bokbloggare bör skriva om bibliotekets 

eget bestånd. ”Det är ju något som man eftersträvar /…/ med recensioner från det 

biblioteket /…/ det ska ju ändå visa upp någonting för vårt bibliotek”. Detta menar hon kan 

bli problematiskt, då det kan begränsa bloggarens möjlighet att fritt kunna välja vilka 

böcker den vill skriva om.  

Samtidigt finns det en önskan hos andra informanter om att få inköpsförslag från 

bokbloggare. Vi menar att det på bibliotekens bloggar kan skrivas om böcker som inte 

redan finns i bibliotekets bestånd. Det skulle kunna leda till att bibliotekarierna får 

inköpsförslag, genom att de ser vad litteraturen det bloggas om får för respons från 

bloggläsarna, om det väcks ett intresse för dem 

Några av bibliotekarierna och även några av bloggarna ser en risk med att ett bloggande för 

biblioteket skulle kunna kännas som ett tvång och därför skulle bloggare lätt kunna tappa 

intresset kring det. Bland annat Alicia funderar kring detta, då hon är osäker på vad 

biblioteket kan erbjuda en bokbloggare för att få den att blogga för biblioteket eller på 

annat sätt samarbeta med dem. Även Mirandra berör ämnet, och menar att bloggaren bör få 

lön för sitt arbete. Dock skulle det till en början ske obetalt.  

Denna oro över hur ett eventuellt samarbete kan tänkas se ut, menar Stakston kan grunda 

sig i hur vi väljer att förhålla oss till den digitala kommunikationen. Det handlar om de 

digitala eller analoga värderingarna som människor kan ha, och beroende på vilka 

värderingar man har, kan ett digitalt samarbete tas emot på olika sätt (Stakston, 2011, s. 

112-114). Bland våra informanter finns det en del som hellre lyfter fram fler hinder och 

svårigheter med samarbete än ser hur det faktiskt skulle kunna fungera på ett positivt sätt. 

Detta kopplar vi till analoga värderingar, där man hellre umgås och träffas i fysiska rum. 

Det finns en osäkerhet kring möte med människor över Internet och den information som 

finns där upplevs som mindre trovärdigt och prioriteras lägre än till exempel en bok. 

Motsatsen till de analoga värderingarna, är de digitala värderingarna som är det motsatta. 

Har man digitala värderingar ses det fysiska rummet bara som en del av vardagen, och 

Internet som en värld utan begräsningar. Det finns många tolkningar och perspektiv på 

saker som påverkar oss var dag. Så som de med analoga värderingar ser att den digitala 

världen är för stor och opålitlig, anser de med digitala värderingar att till exempel 



 

31 

papperstidningar är begränsande och saknar möjlighet till interaktion (Stakston, 2011, s. 

113). Den osäkerhet som en del av informanterna, både bloggare och bibliotekarier känner, 

kan bero på att de till viss del har analoga värderingar. Att den fysiska världen och möten 

där, exempelvis bokprat och bokcirklar, värderas högre än att låntagare skulle kunna 

komma i kontakt med någon över Internet för litteraturtips.  

För bibliotekarier och bloggare är länkning till varandra via hemsidor och bloggar ett sätt 

att göra reklam för den andre, men det verkar även finnas en önskan hos både bloggare och 

bibliotekarier kring ett samarbete som involverar fysiska träffar. Flera av bibliotekarierna, 

bland annat Veronika tar upp att bokbloggare kan komma till biblioteket och hålla i 

bokcirklar eller ha verkstäder där låntagare får hjälp med att skapa sin egen bokblogg. Även 

skribenterna på Legobloggen och Trollbloggen tar upp att de skulle kunna hålla i olika 

evenemang på biblioteket, exempelvis boktipshörn och bokprat inför låntagare. Flera av 

blogginformanterna ser gärna att fler upptäcker litteraturbloggar och att detta i så fall kan 

leda till att människor förstår hur roligt det är med läsning. Något annat som kommit upp 

bland flera av informanterna är att de vill delta i bokcirklar mellan bibliotekarier och 

bloggare. Dock visar flera en oro över om det är genomförbart i små städer, där de som 

bloggar inte är så många. Vi menar att ett alternativ skulle kunna vara att bibliotekarier och 

bokbloggare tillsammans startar bokcirklar för allmänheten, där diskussionen går kring 

böcker som presenterats på bloggarna. Läsare får på detta sätt upp ögonen både för 

bibliotekets blogg, de privata bloggarna och biblioteken, om träffarna sker där. Det skulle 

även kunna leda till att dels få fler intresserade av läsning, som flera informanter uttryckt 

som viktigt, men också till att deltagarna i bokcirkeln skulle utvecklas i sin läsning, som vi 

flera gånger nämnt att Chambers finner viktigt.  

 

6.4 Slutsatser 

 Vilken funktion fyller privata bokbloggar för bibliotekarien på ett folkbibliotek? 

 

Den slutsats vi har kunnat dra kring bibliotekariernas användning av bokbloggar och vilka 

funktioner bokbloggarna har för dem är att det inte skiljer sig nämnvärt mellan 

informanterna. Det vanligaste användningsområdet för bloggen är att bibliotekarierna tar 

hjälp av den vid arbetet med omvärldsbevakningen, när de ville följa med i diskussioner 

och samtal kring böcker och litteratur som är populära eller som bara är i ropet. Att ta till 

bokbloggar vid fördjupning av ett ämne eller leta reda på bokbloggar med 

specialinriktningar var något som flera utav informanterna har uppgett som 

användningsområden.  

 

Genom att följa och läsa bloggar, kan bibliotekarierna finna andra bokbloggar som matchar 

deras önskemål och behov. Länkning och nätverk som finns mellan bloggarna underlättar 

när bibliotekarierna söker sig vidare efter relevanta bokbloggar, även om några av 

informanterna uppger att bloggarnas länkningar till varandra kan ge ett rörigt intryck.  
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Vissa av bibliotekarierna använder även bokbloggarna till inköpsförslag, även om det inte 

är den enda utgångspunkten när de bestämmer sig för att köpa in litteratur till biblioteket. 

Beroende på vilken typ av bok det är, har bokbloggar större eller mindre påverkan på om 

inköpet genomförs.   

 

 Hur uppmärksammar bibliotekarien privata bokbloggar för bibliotekets användare?  

Något som vi har kunnat tyda bland bibliotekarierna är att skillnaden mellan att förmedla en 

bok och en bokblogg inte är särskild stor. Istället ska bibliotekarien, oavsett vad det är som 

ska förmedlas, ska det alltid finnas en hänsyn till att låntagaren kan ta till sig det som 

förmedlas. Exempelvis måste bibliotekarien höra sig för om låntagaren ens har Internet 

hemma för att kunna läsa bokbloggen. Det är viktigt att inte dra några slutsatser om att 

detta är något självklart för alla låntagare. 

När det gäller förmedling av bokbloggar, menar de flesta av våra informanter bland 

bibliotekarierna att de väljer att förmedla hela bokbloggen, och att dessa bloggar då är 

sådana som bibliotekarierna själva följer eller tycker om. På detta sätt framställs 

bokbloggen på ett positivt sätt och låntagaren får en bra och rättvis bild. Troligtvis ökar 

även lusten att gå in och titta och läsa bloggen hos låntagaren.  

Varför just bokbloggar skulle vara ett bra sätt att förmedla böcker på, menar flera av 

bibliotekarierna kan bero på att bokbloggarna ofta drivs av ungdomar som skriver och 

framställer sin blogg på ett personligt sätt. Detta gör att det känns mer trovärdigt och 

tillförlitligt för andra unga människor att läsa de bokrecensioner som finns på bokbloggar, 

snarare än att en bibliotekarie som är äldre och ska förmedla en ungdomsbok. Att 

bibliotekarierna förlitar sig mer på recension på bokbloggar än sitt eget omdöme, kan ses 

som oroväckande. Men som flera av bibliotekarierna menar och som vi själva även tolkade 

det som, är det så att de ser bokbloggar som en tillgång istället för en ersättning i 

förmedlingsarbetet. Istället är det så att de väljer att ta hjälp av bokbloggar när deras egen 

kunskap kring ett ämne inte räcker till.  

Bland blogginformanterna har flera av dem uppgett att bibliotekarier ibland besöker deras 

bloggar, men att det ofta sker som privatpersoner. Om bibliotekarierna inte skriver något i 

kommentarsfältet, är det svårt att se att det är just bibliotekarier som besöker bloggen, även 

om de gör det. Om bibliotekarien istället väljer att lämna en kommentar vid varje besök, 

eller i alla fall ibland, skulle fler bokbloggare bli uppmärksamma på vilken hjälp deras 

bokblogg är bibliotekarien i förmedlingsarbetet på biblioteket.  

 Vilken attityd går att uttyda bland bibliotekarier och privata bokbloggare kring ett 

samarbete mellan de båda parterna? 

En slutsats vi har kunnat dra utifrån denna studie och de svar vi har fått är att flera av de 

intervjuade bibliotekarierna visar en osäkerhet kring ett eventuellt samarbete med 

bokbloggar. Osäkerheten ligger oftast inte i frågan om det skulle vara intressant eller inte, 

utan snarare kring hur det praktiska arbetet skulle gå till. Ska bloggaren ses som en anställd 

eller ska det vara frivilligt arbetare? Ska bloggaren besöka biblioteket i samband med olika 

evenemang eller blogga för bibliotekets räkning? Kommer det att finnas ett intresse för 
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samarbete från låntagarnas sida? Även de som ställde sig positiva till ett samarbete hade 

dessa funderingar. Trots att en del av bibliotekarierna kom med konkreta och roliga förslag, 

exempelvis bokbloggverkstäder, fanns det ändå, av olika anledningar, denna tveksamhet 

inför om det skulle vara genomförbart. 

Bland de intervjuade bloggarna finns det en mer positivt inställning till samarbete. Flera av 

dem föreslog att de skulle kunna komma till biblioteket och hålla i bokprat eller liknande. 

Bloggaren skulle även kunna skriva åt biblioteket, antingen på hemsidan eller via 

bibliotekets blogg, var något som återkom hos flera. Några av blogginformanterna uppgav, 

liksom en del bibliotekarier, att de hellre såg att biblioteken fokuserade mer på sina egna 

bloggar, än att de tar in en extern bloggare som skulle skriva på biblioteksbloggen. 

Oavsett hur bibliotekarierna ställde sig till ett samarbete, trodde de sig i alla fall se att 

samarbetet skulle kunna leda till något bra. Exempelvis att genom länkning från 

bokbloggen till bibliotekets hemsida skulle fler hitta dit och indirekt även hitta till 

biblioteket. Detta är något som nästan alla av de intervjuade bloggarna också tror; att det 

skulle bli enklare för människor att hitta böcker de finner intressanta och från bibliotekets 

sida få hjälp med att hitta mer litteratur. På sikt skulle det leda till att människor finner ny 

litteratur, mer litteratur och på så sätt utvecklar sin läsning.  

 

7. Sammanfattning 

Vi har i denna rapport velat undersöka huruvida det är möjligt för bibliotekarier att 

samarbeta med privata bokbloggare och vad det skulle kunna leda till. Då vi ville få båda 

parters resonemang kring ett sådant samarbete har vi intervjuat både bibliotekarier och 

bokbloggare.  

Som teori har vi främst utgått från Aidan Chambers modell Läsandets cirkel, (2011) där vi 

lagt mest fokus på försa och tredje delen som är att välja och reaktion/respons. Vi har i 

diskussionen jämfört det med hur bloggare väljer vad de förmedla via sin blogg och hur 

bibliotekarier väljer vilka böcker de ska förmedla. Vi har även använt oss av Åse Kristine 

Tveits resonemang och tankar kring bibliotekariens arbete med litteraturförmedling (2004).  

Den metod vi har använt är semistrukturerade intervjuer. Den intervjuformen passade oss 

bra, då vi som informanter hade möjlighet att modifiera frågorna utifrån de svar vi fick. 

Intervjuerna vi har genomfört var tio stycken. Med fyra av informanterna hade vi stämt 

möte och resten av intervjuerna genomfördes via mail. De frågor vi ställde specifikt till 

bibliotekarierna var bland andra hur de använder privata bokbloggar och till bloggarna hur 

de använde bibliotek. Frågor som båda fick rörde deras tankar kring ett samarbete.  

De resultat vi fått fram är att bibliotekarierna inte ställer sig lika positivt till ett samarbete 

som bokbloggarna gör. Även om bibliotekarierna inte verkade främmande inför det så 

framgick det att de kände en viss oro över hur ett samarbete skulle gå till rent praktiskt och 

över vad skribenterna skulle få ut av det. Några sådana funderingar fanns dock inte hos 

bloggarna, som hade en mer positiv syn på ett samarbete. Det som alla svarade var att 
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bokbloggarna skulle kunna länka på bibliotekens bloggar, eller om biblioteken länkar till 

bloggarna. Något annat som många kunde tänka sig var att vara med i bokcirklar mellan 

bibliotekarier och bokbloggare. Angående vad ett samarbete skulle kunna leda till har de 

flesta svarat att de tror att fler kan upptäcka läsning av skönlitteratur och att biblioteket och 

bloggarna kan få fler besökare och därmed nå ut till fler. 

 

8. Förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis vill vi ge förslag på vidare forskning och undersökning kring bokbloggar 

och bibliotek. Under undersökningens gång har vi stött på olika aspekter och infallsvinklar 

som har intresserat oss men som det dock inte har funnits möjlighet till att ge något större 

fokus eller utrymme i denna rapport. Något som vi har fått selektera bort har varit 

diskussionen kring genus i samband med litteraturförmedling. Vi hade själva svårt att finna 

manliga informanter, både bland bibliotekarier och bland bokbloggare och det går att ställa 

sig fråga varför det är på det viset.  

Något annat som inte har fått något utrymme i vår rapport, men som ändå kan vara 

intressant att spekulera kring, är informanternas åldrar och om det kan ha haft betydelse för 

deras inställning för bloggar och digitala medier. Överlag kan en undersökning om sociala 

medier på biblioteken vara både intressant och relevant, då vi lever i en tid då det digitala 

forumet får allt större betydelse.  

Att göra en fördjupning kring vilka det är som följer bokbloggar och om låntagare på 

biblioteket även läser dessa bloggar skulle vara ett annat intressant studieobjekt.  
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Bilaga 1 

Mail till bibliotekarier 

Hejsan!  

Jag heter Johanna Larsson och går sista året på Bibliotekshögskolan här i Borås. Jag skriver 

till dig med anledning av att jag, tillsammans med Josefin Stellansdotter, nu har påbörjat 

vår C-uppsats. Vårt syfte med uppsatsen är att "undersöka hur bibliotekarien använder sig 

av bokbloggar och vilken inverkan det har på deras litteraturförmedling". I vår 

undersökning vill vi intervjua bibliotekarier som ibland använder sig av bokbloggar, i syfte 

att hitta boktips. Med bokbloggar menar vi etablerade bloggar, som exempelvis bokhora.se 

och liknande. Vi menar inte bibliotekets egna blogg eller bloggar som någon av bibliotekets 

bibliotekarier driver.  

Tror du att någon av bibliotekarierna på biblioteket använder sig av bokbloggar? I så fall 

vore det jätteroligt om de ville ställa upp på en intervju! 

Vänliga hälsningar Johanna och Josefin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bokhora.se/


 

38 

Bilaga 2 

Mail till bloggare 

Hej! 

Jag heter Josefin Stellansdotter och går sista terminen på bibliotekshögskolan i Borås. 

Tillsammans med Johanna Larsson skriver jag nu en C-uppsats som handlar om 

bokbloggar. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur bibliotekarier använder sig av 

bokbloggar i sitt arbete. Vi kommer att intervjua bibliotekarier kring ämnet, men vi vill få 

bloggskaparnas perspektiv kring bokbloggar. Därför undrar vi om Ni vill ställa upp i en 

intervju kring Er blogg och Ert bloggande. I uppsatsen kommer Ni få vara anonym och det 

blir förmodligen en mailintervju. 

Det skulle vara väldigt roligt om Ni ville ställa upp! Vänliga hälsningar Josefin 

Stellansdotter och Johanna Larsson 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för bibliotekarier 

● Berätta vem du är och vad du jobbar med 

 

Användandet av bokbloggar 

● Beskriv en situation där du skulle ha hjälp av en bokblogg? 

● Vad får du ut av att använda dig av bloggar? 

● Hur många bloggar använder du dig av? 

● Vad tycker du är en ”bra” blogg? 

● Hur hittar du en “bra” blogg?  

○ Har du någon favoritblogg? 

● Använder du dig av målgruppsanpassade bloggar? 

● Vad för slags avvägande gör du när du bestämmer dig för att använda dig av 

bokbloggar? 

● Skulle du rekommendera andra bibliotekarier att använda sig av bokbloggar? 

 

Förmedling kring litteratur och bokbloggar 

● På vilket sätt använder du dig av bokbloggar vid litteraturförmedling? 

● Tipsar du låntagare om bokbloggar på samma sätt som du tipsar om böcker? 

○ Vilka skillnader/likheter finns det? 

○ Är det samma slags böcker du förmedlar via bloggar? 

○ Hur påverkas låntagaren när den får bloggtips? 

○ Ger de respons på att de har besökt bloggen? 

 

Samarbete mellan bibliotekarier och bokbloggare 

● Hur tänker du kring ett samarbete mellan bokbloggare och bibliotekarier?  

● Hur skulle ett sådant arbete kunna se ut? 

● Vad ser du för hinder/möjligheter? 



 

40 

 

Bilaga 4 

Intervjuguide för bloggare 

● Berätta vem du/ni är och vad du/ni gör. 

 

 

Bloggens metadata 

 

● Hur länge har du/ni bloggat? 

● Hur ser bloggens besöksstatistik ut? 

● Hur kom det sig att du/ni började blogga? 

 

 

Förmedling av böcker 

 

● Har bloggen någon tänkt målgrupp? 

○ Om ja, varför just den?  

● Har bloggen någon särskild inriktning? 

○ Hur/varför valde du/ni den? 

●  Hur väljer du/ni ut de böcker som ska vara med på bloggen? 

●  Har du/ni fått reaktioner på böcker du/ni bloggat om? 

○ Om ja, på vilket sätt?  

●  Vilka är det som ger respons på bloggen och böckerna? 

 

Bloggar och biblioteken 

● Vad har du/ni för relation till bibliotek? 

● Händer det att bibliotekarier visar intresse för bloggen? 

○ Om ja, hur då? 

●  Skulle du/ni kunna tänka dig/er att samarbeta med en bibliotekarie? 

○ Hur skulle ett sådant arbete mellan biblioteket och bloggar kunna se ut? 

○ Skulle det finnas några hinder/möjligheter med det? 

● Vad tror du/ni att det skulle kunna leda till i framtiden?  
 

 


