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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to compare book blogs  
 about teenage literature, two blogs written by librarians, two  
	 blogs	written	by	youth.	The	aim	is	to	find	similarities	and	 
 differences with focus on how the blogs reach the target audi- 
 ence of youth and how the blogs work with reading promotion.

 The method used in this study is a qualitative content analysis  
 of four blogs. The study uses two different theories. A enquiry 
	 scheme	partly	influenced	by	a	study	by	Connie	Crosby	con- 
 cerning how to be an effective blog. Also a theory taken from  
 Jofrid Karner Smidt and her three approaches to reading pro- 
 motion: the promotion on demand, the active recommending  
 and informing promotion and reading promotion in dialog.

 For the library blogs to better reach the target of youth they  
 should try being more personal and recommend other book  
 blogs in order to be a part in the blog community. They  
 should also stimulate the interactivity by being thorough and  
 answer all the comments they get on the blog.

 The result concerning reading promotion shows that the  
 library blogs appears as accommodators while the youth  
 blogs appears as readers. All blogs write mainly about new  
 books and the library blogs should think about promoting  
 some older books as a complement to the youth blogs.
 There are also a clear difference between the approach  
 of reading promotion. The youth blogs represent the promo- 
 tion on demand while the library blogs represent the active  
 recommending and informing promotion and reading promo- 
 tion in dialog.

Nyckelord: Bibliotekarier, biblioteksbloggar, bokbloggar, litteratur- 
 förmedling, läslust, samarbete, ungdomar, ungdomsböcker
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1 Inledning

I detta kapitel redogörs för uppsatsämnets bakgrund och relevans. Sedan presenteras 
problemställningen, uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter det presenteras de 
avgränsningar	som	gjorts	och	några	centrala	begrepp	definieras.	Slutligen	följer	en
sammanfattning av uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

I regeringens proposition Läsa för livet lägger man särskild vikt vid att stärka barns och 
ungas läsförmåga och läslust och ser det som en förutsättning för att de ska utvecklas 
som vuxna (Kulturdepartementet 2013, s. 7). Många läsfrämjande aktiviteter handlar 
om att hjälpa ickeläsare till läsning men i läsambassadörens podcast Läs för livet (2014) 
uppmärksammas funktionen att hjälpa de redan läsande till att fortsätta läsa. Att hjälpa 
dem fördjupa sig och stödja dem i deras läsutveckling och läslust. Enligt bibliotekslagen 
paragraf åtta ska folkbiblioteken ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar” (SFS 2013:801). I dokumentet 
På barns och ungdomars villkor: Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för 
folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (2003) som bygger på FN:s barnkon-
vention sägs även att barn och ungdomar också ska erbjudas möjlighet att uttrycka sig i 
biblioteket.

”Tillsätt ett Läsfrämjanderåd som består av avlönade bokbloggare och bibliotekarier så 
ska du se att vi får fart på läsintresset hos svenska folket!” Detta skriver den bloggande 
Feelgoodbibliotekarien (2013) i ett råd till kulturministern. Privata bokbloggar har över-
lag	fler	läsare,	fler	publicerade	boktips	och	fler	kommenterade	blogginlägg,	jämfört	med	
biblioteksbloggar (Andersson & Holmgren 2011, s. 6.1). Jag tror att bokbloggar kan vara 
ett av många bra redskap för att sprida läsglädje bland ungdomar. Vår nuvarande läsam-
bassadör, Johanna Lindbäck, är till exempel själv en av grundarna till den uppmärksam-
made bokbloggen Bokhora. Med hjälp av bokbloggar så kan ungdomar inte bara ta del 
av boktips utan även själva uttrycka sig i både blogginlägg och kommentarer.

Tonåringar målas oftast upp som en målgrupp som är svår att nå. I en dansk rapport om 
ungas relation till biblioteket beskriver man det som att biblioteket är något som aldrig 
riktigt passar in i ungdomarnas liv. Man menar att biblioteket är skapat av vuxna, vilka 
är de som ungdomarna försöker frigöra sig ifrån vilket skapar ett motstånd (Kofod & 
Sørensen 2006., s. 33). Rydsjö och Elf uttrycker det som att ungdomar och bibliotek 
”aldrig gått i takt”. De skriver att ansvaret för ungdomarna blivit hängande mellan barn- 
och vuxenavdelningen (2007 s. 137). Samtidigt har gränserna mellan barn, unga och 
vuxna	blivit	mer	flytande	då	barn	växer	upp	allt	tidigare	vilket	gör	att	ungdomstiden	blir	
längre och målgruppen större och därmed spretigare och svårare att bemöta (Rydsjö & 
Elf 2007, s. 24).

I den senaste biblioteksstatistiken framkommer att antalet fysiska besök vid folkbiblio-
teken har minskat med så mycket som drygt två miljoner besök under de senaste fem 
åren. Samtidigt har de virtuella besöken många gånger kommit att ersätta de fysiska 
besöken (Kungliga biblioteket 2014, s. 35-36.). Som Sylén och Wall påpekar i sin mag-
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isteruppsats är ungdomar generellt mindre frekventa biblioteksbesökare samtidigt som 
de lägger mycket tid på den sociala webben (2009 s. 6.2). Rapporten Ungar & medier 
2012/13: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier visar att so-
ciala medier är den vanligaste aktiviteten på internet. Över 70 procent av 13-18-åringar 
ägnar sig dagligen åt sociala medier (Statens medieråd 2013, s. 7). Enligt Mediebaro-
metern så är det 28 procent i åldern 15-24 år som en genomsnittlig dag läser en blogg. 
Det vanligaste sociala mediet i samma åldersgrupp är dock att besöka ett socialt nätverk 
som görs av hela 90 procent (Nordicom 2014 s. 24). Den generella dagliga internetan-
vändningen har i sig ökat med en tredjedel under bara de senaste åren. Ökningen är 
troligtvis kopplad till tillgången till de smarta mobiltelefonerna och det mobila internet 
(Statens medieråd 2013, s. 7), Som Sylén och Wall kommer fram till så måste biblio-
teken	finnas	där	användarna	finns.	Tanken	är	att	biblioteksanvändningen	bland	unga	
möjligtvis kan öka om biblioteket använder sig av tjänster som tonåringarna är vana vid 
som bloggar, wikis och sociala nätverk (2009 s. 40). I detta sammanhang är det spän-
nande att både se bloggen som en potential att locka tillbaka ungdomarna till biblioteket 
samtidigt som bloggen även är en relativt ny arena för litteraturförmedlande arbete.

Att biblioteken bloggar är i sig inget nytt utan något som studerats tidigare (se kapitel 
2.1).	Likaså	har	flera	tidigare	studier	kommit	fram	till	att	bibliotekens	bloggar	inte	alltid	
varit helt lyckade (Andersson & Moilanen 2008; Berling 2010; Karlsson & Nordlöf 
2011).	Det	finns	också	exempel	på	bibliotek	som	genom	att	blogga	försöker	nå	ut	till	
ungdomar (Persson 2009). Biblioteksbloggar kan ha många likheter med privata unga 
bokbloggar i form av målgrupp och viljan att sprida läsglädje, men när det gäller blog-
garnas genomförande verkar de skilja sig åt. I denna studie vill jag titta närmare på just 
dessa likheter och skillnader mellan biblioteksbloggar och privata ungdomsboksbloggar 
för att dels ta reda på hur bloggarna når ut till sin målgrupp, dels hur de ägnar sig åt lit-
teraturförmedling.

1.2 Problemformulering

Bloggar har blivit ett nytt forum för litteraturförmedling. Biblioteken har startat egna 
bokbloggar men har många gånger svårt att nå ut till ungdomar. Bloggarna har trots det 
synbarligen stor potential då internet vimlar av privata bokbloggar med entusiastiska 
unga bokälskare som både bloggar, läser och kommenterar. De privata unga bokblog-
garna och biblioteksbloggarna skiljer sig givetvis åt vad gäller bland annat kompetens 
och mål men har samtidigt en del gemensamt då de alla brinner för böcker och läsning. 
Därför anser jag att det skulle vara intressant att jämföra de olika bloggtyperna, dels 
vad gäller hur bloggarna når ut till sin målgrupp, dels vad gäller litteraturförmedling. 
Biblioteksbloggarna kan vara hur ambitiösa de vill i sitt sätt att förmedla litteratur, men 
så	länge	de	lider	brist	på	läsarflöde	så	finns	där	ett	problem.	Samtidigt	är	det	också	
intressant att fokusera på hur de olika bloggtyperna ägnar sig åt litteraturförmedling då 
det trots bloggarnas skilda infallsvinklar och motiv ändå är bloggarnas stora gemen-
samma nämnare. I förlängningen blir det intressant att se hur de olika bloggtyperna kan 
dra nytta av varandra. Hur biblioteken och de unga bokbloggarna kan bli relevanta för 
varandra och inte minst för varandras läsare.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att jämföra bokbloggar för tonåringar skrivna av biblioteka-
rier och bokbloggar för tonåringar skrivna av tonåringarna själva. Detta för att hitta 
likheter och skillnader med särskilt fokus på hur de olika bloggarna når ut till sin mål-
grupp och hur de främjar läsning och läsglädje. På så sätt hoppas jag att denna uppsats 
dels ska kunna bidra med tips på vad biblioteksbloggarna kan jobba med för att bättre 
nå ut till sin målgrupp, dels utveckla bibliotekariernas arbetssätt med läsfrämjande 
och litteraturförmedling via bloggar. Förhoppningsvis ska uppsatsen även bidra till en 
förståelse för hur de olika bloggtyperna kan ha användning av varandra.

De	frågeställningar	som	jag	vill	finna	svar	på	är	följande:

	 •	Vilka	likheter	kan	urskiljas	mellan	tonåringars	och	bibliotekariers	bokbloggar?

	 •	Vilka	skillnader	kan	urskiljas	mellan	tonåringars	och	bibliotekariers	bokbloggar?

	 •	Vad	skulle	biblioteksbloggar	kunna	jobba	med	för	att	bli	bättre	på	att	nå	ut	till	 
	 		sin	målgrupp?

	 •	På	vilket	sätt	ägnar	sig	de	olika	bokbloggarna	åt	litteraturförmedling?

1.4 Avgränsningar

I den här studien behandlas enbart bokbloggar som fokuserar på böcker för ungdomar. 
Denna	gränsdragning	kan	till	viss	del	vara	flytande	då	ungdomar	även	kan	läsa	böcker	
som skulle kunna kategoriseras som barnböcker såväl som vuxenböcker. Den avgörande 
faktorn	är	att	bloggarna	själva	definierar	bloggen	som	en	blogg	för	ungdomsböcker.

1.5 Definitioner

Nedan	följer	några	viktiga	definitioner	för	studien.

1.5.1 Blogg

Ordet blogg kommer från webblogg och beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2014) som:

 En personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av 
 regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 
 dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, artiklar och 
 bloggar samt ibland med bilder och/eller videor. Varje blogginlägg har datumangivelse 
 och bloggens läsare har möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till dessa.

1.5.2 Bokblogg

Bloggar som handlar om böcker och litteratur.

1.5.3 Ungdomar

Ungdomar och tonåringar kommer i denna uppsats att användas synonymt och beteck-
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nar	här	människor	i	åldern	tolv	till	arton	år.	Denna	definition	utgår	från	IFLA:s	defini-
tion av young adults. Detta åldersspann kan dock förlängas beroende på land och kultur. 
I	riktlinjerna	för	bibliotekens	arbete	med	ungdomar	menar	IFLA	att	man	kan	definiera	
gruppen	som	de	som	befinner	sig	i	gränslandet	mellan	barn	och	vuxen.	(Guidelines for 
Library Services For Young Adults u.å., s. 3-4)

1.6 Disposition

I kapitel två följer en litteraturgenomgång av tidigare forskning som anses relevant för 
denna studie. Presentationen sker utifrån fyra olika teman: bibliotek och bloggar, ung-
domar och bloggar, sociala medier, interaktion och Bibliotek 2.0 och slutligen litteratur-
förmedling.

I kapitel tre presenteras de två olika teorier som står till grund för uppsatsen. Dels ett 
undersökningsschema	som	i	viss	mån	bygger	på	Connie	Crosbys	undersökning	om	
vad som kännetecknar en effektiv blogg, dels Jofrid Karner Smidts tre förmedlarroller: 
efterfrågestyrd förmedling, aktivt rekommenderande och upplysande förmedling och 
förmedling i dialog.

I kapitel fyra följer en genomgång av uppsatsens metod, innehållsanalys. Sedan presen-
teras hur urvalet av de fyra bloggarna tagit form, hur själva materialinsamlingen gått till 
och hur materialet sedan analyserats. Här presenteras även de etiska överväganden som 
gjorts. 

I kapitel fem presenteras de fyra bokbloggar som studien baseras på. Sedan följer en re-
dovisning av den empiri som studien genererat tillsammans med den analys som gjorts 
av materialet. Kapitlet är indelat i två huvudspår, de olika fokus som uppsatsen syftar 
till att undersöka: hur bokbloggarna når sin målgrupp och hur de främjar läsning.

I kapitel sex presenteras de slutsatser som studien genererat och knyter tillbaka till 
uppsatsens fyra frågeställningar. Sedan följer en avslutande diskussion. Kapitlet avslutas 
med	några	reflektioner	kring	teori	och	metod	och	ett	par	förslag	till	vidare	forskning.

2 Litteraturgenomgång

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Informa-
tionssökningen har skett via olika databaser som bland annat Bada, Lisa, Scopus och 
Libris, med sökord som blogg, bibliotek, unga, sociala medier, interaktion och littera-
turförmedling med olika synonymer och kombinationer och med motsvarande ord på 
engelska. Litteraturförteckningar i tidigare uppsatser har också varit till hjälp. Presen-
tationen nedan sker utifrån teman såsom bibliotek och bloggar, ungdomar och bloggar, 
sociala medier, interaktion och Bibliotek 2.0 och slutligen litteraturförmedling.

2.1 Bibliotek och bloggar

Effective blogging for libraries	av	Connie	Crosby	(2010)	är	en	praktisk	handbok	i	hur	
man startar och implementerar sin biblioteksblogg med tanke på design, funktion och 
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navigation.	Crosby	tar	även	upp	specificerade	bloggar	som	den	som	jag	i	den	här	upp-
satsen är speciellt intresserad av, tonårs- och ungdomsbloggen. Denna typ av blogg är 
vanlig för att attrahera unga till biblioteket och till läsning. Bloggarna brukar innehålla 
information	om	olika	event,	läsutmaningar	och	tävlingar.	(s.	12)	Crosby	har	även	gjort	
en undersökning med 81 bibliotek som fått svara på vad som kännetecknar en ineffektiv 
kontra en effektiv blogg. Den ineffektiva bloggen kan ofta vara svår att hitta på biblio-
tekets hemsida, den har en oattraktiv design, är ouppdaterad och saknar kommentarer. 
Den effektiva bloggen uppdateras regelbundet, gärna en gång om dagen, minst en gång 
i veckan. Bloggen är personlig, har olika bloggare med olika stilar, innehåller många 
foton, har ett professionellt enkelt utseende med rena typsnitt, har ett arkiv med både 
datum, ämne och bokgenre, innehåller bokrecensioner av äldre böcker, intressanta 
länkar och bjuder in gästbloggare. (s. 98-99)

I så gott som alla studentuppsatser jag gått igenom framkommer att biblioteken har 
problem med att få igång interaktionen på sina bloggar och att det generellt är få som 
kommenterar blogginläggen. (Andersson & Holmgren 2011, s. 38; Andersson & Moil-
anen 2008, s. 52; Berling 2010, s. 38; Karlsson & Nordlöf 2011, s. 27; Persson 2009, s. 
47; Semovski 2012, s. 37). I Anderssons och Moilanens (2008, s. 73-74) studie visar 
resultatet på att man valt att använda sig av bloggar för att på ett nytt sätt nå och kom-
municera med användare och göra dem mer delaktiga och även om bloggens kommentars- 
funktion sällan använts tycker författarna att bloggen ändå kan agera kontaktskapande i 
och med sin personliga ton och att bloggarnas länklistor kan ses som ett nätverk. Förfat-
tarna ser även ett svar på interaktionsproblemet i att målgruppen kan vara alltför bred 
och att det kanske skulle underlätta om man till exempel bara bloggande om en viss 
genre.	Crosby	(2010,	s.	7)	förklarar	den	låga	interaktionen	genom	att	beskriva	sex	typer	
av användare som kan överlappa varandra: 1) Den inaktiva användaren som varken ska-
par eller konsumerar socialt innehåll som bloggar. 2) Åskådaren som endast konsumerar 
socialt	innehåll.	3)	Medlemmen	som	har	en	social	profil	där	hen	är	aktiv.	4)	Samlaren	
som organiserar innehållet för sig själv. 5) Kritikern som kommenterar andras inlägg. 
6.) Kreatören som skapar socialt innehåll. Det är med andra ord endast kritikern som an-
vänder	kommentarsfunktionen	på	bloggen.	Crosby	(2010,	s.	67-69)	har	dock	olika	tips	
på hur man kan uppmuntra interaktionen. Till att börja med ska det vara enkelt att kom-
mentera, man ska inte behöva registrera sig för att göra det. Den som skriver bloggen 
kan ställa frågor som inbjuder till diskussion. Det är också viktigt att svara på de kom-
mentarer som skrivs. Man kan även bjuda in en gästbloggare eller själv gästblogga för 
att marknadsföra sin egen blogg.

I	flertalet	studentuppsatser	framkommer	att	bloggen	främst	används	till	litteraturför-
medling (Andersson & Moilanen 2008, s. 73; Karlsson & Nordlöf 2011, s. 27; Persson 
2009, s. 47; Semovski 2012, s. 35). Perssons (2009, s. 47) studie visar även att blog-
garnas innehåll framhåller ett alternativ till det kommersiella utbudet och att biblioteken 
erbjuder ungdomar en mötesplats för boktips och lässtimulans. Bloggarna har också 
en stark koppling till det fysiska biblioteket då de i och med sina boktips länkar till sin 
lokala bibliotekskatalog. Semovski (2012 s. 35) som riktat in sin studie på skolbiblio-
tekarier och bloggar har kommit fram till att bloggarna, förutom litteraturförmedling, 
även används till information och kommunikation.

Magisteruppsatsen Förmedling av skönlitteratur via bibliotekets webbplats	av	Charlotte	
Berling (2010) har som syfte att undersöka hur folkbibliotek använder sina webbplatser 
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och	bloggar	till	litteraturförmedling.	Hon	utgår	från	flera	perspektiv	såsom	innehåll,	
design, funktion och är även intresserad av hur den digitala litteraturförmedlingen 
skiljer sig från den fysiska. Empirin består av åtta bibliotekswebbplatser och tre blog-
gar. Resultatet visar att den digitala litteraturförmedlingen i mångt och mycket är lik den 
fysiska och ofta bedrivs traditionellt via boktips med en sammanfattning av handlingen 
och en bild på omslaget. Även topplistor, temaartiklar och författarporträtt förekommer. 
Berling	ser	bloggen	som	ett	komplement	till	den	officiella	bibliotekswebbplatsen	där	
tilltalet är mer personligt men tror inte att bloggens potential som litteraturförmedlare är 
lika	stort	som	den	officiella	bibliotekswebbsidan	utan	ser	den	mest	som	ett	alternativ	för	
den kreative och engagerade bibliotekarien. När det gäller litteraturförmedlarens olika 
roller så är det främst den personliga bibliotekarien som dyker upp på bloggen, till skill-
nad	från	förmyndarbibliotekarien	och	den	neutrala	bibliotekarien	som	oftare	återfinns	på	
bibliotekets webbplats. (s. 53-54)

I magisteruppsatsen Bloggarens val: en studie av lästips på bloggar	av	Camilla	Anders-
son och Agneta Holmgren (2011) görs en jämförande studie mellan privata och biblio-
teksbaserade	bokbloggar	med	målgruppen	vuxna.	Majoriteten	av	bloggarna	har	flera	
olika	skribenter.	De	privata	bloggarna	har	både	flest	läsare,	flest	publicerade	boktips	och	
flest	kommenterade	inlägg.	De	privata	bloggarna	är	även	bäst	på	att	presentera	sig	och	
sitt syfte. Biblioteksbloggarna är oftast bra på att ha med bilder på sig själva, men är 
sämre på personliga presentationer och att presentera bloggens syfte. I fråga om bokval 
skriver alla bloggarna främst om nya romaner med originalspråk på svenska eller engel-
ska. Det är alltså ovanligt med annan världslitteratur och andra format såsom noveller, 
poesi	eller	grafiska	romaner.	De	privata	bloggarna	säger	att	det	är	läslusten	som	orsakar	
urvalet. Biblioteksbloggarna är de som är bäst på att lyfta fram äldre böcker, deras bok-
tips brukar också ofta vara kopplade till bibliotekens verksamhet eller vad som sker i 
omvärlden. Biblioteken ser sina bloggar som läsfrämjande projekt men även som en ka-
nal för marknadsföring och för att synliggöra sitt bibliotek, dess bestånd och biblioteka-
riernas kunskap. De tycker också bloggen är ett bra redskap för att skapa ett personlig 
tilltal och möjlighet till interaktion. (s. 6.1-6.2)

2.2 Ungdomar och bloggar

Kandidatuppsatsen Att vara boknörd: identitetsskapande i ungdomars bokbloggar av 
Jenny Hellström (2013) syftar till att undersöka hur ungdomar använder bloggen för att 
diskutera skönlitteratur och vilken betydelse bloggen får i ungdomarnas identitetsska-
pande. Hellström undersöker hur två tonåringar skriver om skönlitteratur och skönlit-
terära upplevelser på sina bokbloggar. Resultatet visar att ungdomarna både använder 
sig av rollen som läsare och bokbloggare för att skapa och växa i sin identitet. Den so-
ciala interaktionen på bloggen ger dem både perspektiv och en positiv grupptillhörighet 
där	de	kan	identifiera	sig	som	boknördar.	(s	27)

I forskningsöversikten Reading matters: what the research reveals about reading, 
libraries, and community skriver Ross, McKechnie och Rothbauser (2006., s. 124-127) 
om ungas uttryck och skrivande. De säger att vissa unga skriver som en förlängning av 
sitt läsande och att det kan bestå av allt från poesi, låttexter och noveller till fanzines, 
serier, spelmanualer och bloggar. Författarna menar att man inte ska se läsandet och 
skrivandet som separata aktiviteter utan som aktiviteter som föder och när varandra. 
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Författarna ser också läsandet och skrivandet som något väldigt socialt. Även om man 
läser tyst för sig själv så ingår man i en gemenskap, till exempel med de som gillar 
samma genre. Läsandet kan på så sätt leda till sociala aktiviteter som att skriva eller läsa 
en blogg som i sig motiverar ett fortsatt läsande.

I artikeln Thinking outside the blog skriver Jeff Gomez (2005, s. 3-9) om bloggar och 
deras användningsområden. Bloggar skrivs av personer med ett genuint intresse för ett 
specifikt	ämne	och	de	riktar	sig	mot	dem	som	delar	deras	passion.	Ofta	växer	bloggarna	
så småningom ihop till nätverk då bloggare grupperar sig och länkar vidare till andra 
bloggar med liknande innehåll vilket skapar gemenskap och vänskap bloggarna emellan. 
Gomez lyfter även fram att bloggarna vuxit så pass att de blivit ett alternativ till tradi-
tionell media och att de därmed bör fungera som en alternativ marknadsföringskanal vid 
publicering och marknadsföring av ny litteratur.

2.3 Sociala medier, interaktion och Bibliotek 2.0

I boken Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring skriver Kim Holmberg (2009) om 
begreppet	Bibliotek	2.0	som	skulle	kunna	definieras	enligt	följande:	”Bibliotek	2.0	är
en förändring i interaktionen mellan användare och bibliotek i en ny deltagarkultur, 
influerad	av	sociala	webbteknologier.”	(s.	20)	Bokens	fokus	ligger	på	hur	biblioteken	
kan anpassa sig och dra nytta av det moderna och digitala samhället. Biblioteken förän-
dras ständigt och det är då viktigt att ha en förståelse kring de förändringar som tar plats 
i nätverksmiljön och på webben då dessa förändringar även innebär nya förväntningar, 
beteenden och utmaningar. (s. 5) I den nya deltagarkulturen ses människor som poten-
tiella aktörer som vill och bör erbjudas möjlighet att påverka. Biblioteket kan upplevas 
som mer personligt vilket gör att användandet fördjupas och kan leda till att interak-
tionen mellan användare och bibliotek både kan fördjupas och breddas. (s. 125)
Holmberg beskriver kärnkomponenterna inom Bibliotek 2.0 såsom: 1) interaktivitet
2) användarna 3) deltagande 4) bibliotek och bibliotekens tjänster 5) webben och
Webben 2.0 6.) sociala aspekter och 7) teknologi och verktyg. (s. 18)

I Maria Kronqvist-Bergs (2014) doktorsavhandling Social media and public libraries: 
exploring information activities of library professionals and users studeras,	ur	ett	finskt	
perspektiv, samspelet mellan folkbibliotek, sociala medier och bibliotekens användare 
med fokus på informationsaktiviteter. Kronqvist-Berg är intresserad av hur biblioteks-
personalen och användare uppfattar samspelet mellan biblioteken och sociala medier 
och hur de agerar. I en integrerad analys av resultaten fördjupas förståelsen kring de 
centrala delarna som ingår i kontexten kring sociala medier och folkbibliotek. I denna 
kontext hittar Kronqvist-Berg sju informationsaktiviteter: läsa, söka, skapa, kommuni-
cera, informera, förmedla och medverka. (s. 206.)

I boken Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier tar Brit Stakston 
(2011) upp hur organisationer och företag kan använda sig av sociala medier för att 
utveckla sin verksamhet. Angående bloggar talas det om hur de via länkning kan bli en 
samlingsplats för kunskap och hur de även kan synliggöra andra hemsidor och bloggar 
inom samma intresseområde. (s. 6.2) Författaren framhåller även hur man kan lyfta en 
organisations identitet genom att bygga sitt varumärke och marknadsföra sig via blogg. 
För att detta ska lyckas måste dock organisationen ha en positiv attityd till den digitala 
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världen och vara bra på att ta till sig de sociala medierna. (s. 112)

I boken Hanging out, messing around and geeking out beskriver författarna olika nivåer 
av hur unga både tekniskt, socialt och kulturellt interagerar med vad de kallar för nya 
medier med fokus på interaktivitet och sociala medier (Ito (red.) 2010, s. 36.). Hanging 
out karaktäriseras av umgänge och tidsfördriv där ungdomarna exempelvis pratar med 
sina vänner genom sociala nätverk som Facebook eller via sms. Ofta handlar det om att 
göra många saker samtidigt. Messing around karaktäriseras av informationssökande, 
nyfikenhet,	kreativitet	och	att	testa	regler	och	experimentera	med	normer	och	teknik.	
Unga surfar till exempel runt och läser på olika intresseforum och tittar på tutorials och 
mycket handlar om att lära sig genom trial and error. (Ito (red.) 2010, s. 58) Geeking out 
karaktäriseras av att man tar ett steg längre och riktigt “nördar ner sig”. Man fördjupar 
och utvecklar sina intressen. Det kan till exempel röra sig om att göra en egen podcast, 
lära sig hur man remixar musik eller driva sin egen bokblogg. (Ito (red.) 2010, s. 6.6.) De 
ungas medieanvändning handlar också om egenmakt. Att kunna lära sig saker på egen 
hand, utveckla intressen och bli medieproducenter. För att kunna göra detta så krävs vis-
sa förutsättningar. Ungdomarna behöver fri tillgång till teknisk utrustning och mycket 
egen ostörd tid. De behöver också mentorer. Man behöver få in vuxna i det slags lärande 
som sker mellan gelikar och inte i ett hierarkiskt förhållande som mellan lärare och elev. 
Författarna menar att man behöver hitta nya roller där vuxna aktivt deltar samtidigt som 
de respekterar de ungas expertis. (Ito (red.) 2010, s. 340)

2.4 Litteraturförmedling

I boken Innganger: om lesing og litteraturformidling skriver Åse Kristine Tveit (2004, 
s. 119-125) bland annat om skriftlig litteraturförmedling. Hon menar att lästips, oavsett 
publiceringsform, bör innehålla fyra element: en intresseväckande inledning som gör 
att man vill läsa vidare, en kort beskrivning av bokens huvudpersoner, handling/tema, 
eventuellt genre och vad som är det säregna med boken samt bokfakta i form av förfat-
tare, titel, förlag, utgivningsår och eventuellt åldersgrupp. Att boken rekommenderas 
tycker Tveit är underförstått i själva formen lästips, men menar ändå att det är bra med 
ett kort omdöme. Vad Tveit generellt tycker är bra att tänka på när man skriver lästips 
är att språket ska hålla en balans mellan att vara enkelt, utan komplicerade ord som kan 
göra att läsaren hakar upp sig, men för den skull inte bli banalt. Det är också väsentligt 
att anpassa språket utefter målgrupp. Man bör också anpassa vilka böcker man förmed-
lar till målgruppen och vara rak med bokens svårighetsgrad så läsaren vet vad hen har 
att	vänta.	Tveit	säger	också	att	det	inte	finns	någon	anledning	att	tipsa	om	böcker	som	
redan fått en stark exponering i massmedier utan att det är bättre att i så fall utnyttja en 
känd bok för att koppla den till någon mindre känd bok. När lästips ska skrivas för nätet 
anser Tveit att skribenten bör tänka på att lästipsen ska vara kortare än i pappersformat, 
då läsning vid skärm tar cirka 25 procent längre tid.

3 Teori

I detta kapitel redogörs för de olika teorier som används i studien. Då syftet med denna 
uppsats är att göra en jämförande studie för att belysa likheter och skillnader mellan 
bibliotekariers och tonåringars bokbloggar med fokus på hur de når sin målgrupp och 
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hur de främjar läsning, har jag valt att använda mig av två olika teorier. För att belysa 
hur bloggarna jobbar med att nå ut till sin målgrupp har jag valt att arbeta med ett un-
dersökningsschema	som	delvis	bygger	på	Connie	Crosbys	(2010)	undersökning	om	vad	
som kännetecknar en effektiv blogg, delvis på egna iakttagelser som framkommit när 
jag lärt känna mitt empiriska material. För att belysa hur bloggarna jobbar med läsfräm-
jande har jag valt att ta hjälp av Jofrid Karner Smidts tre förmedlarroller: efterfrågestyrd 
förmedling, aktivt rekommenderande och upplysande förmedling samt förmedling i 
dialog.

3.1 Undersökningsschema

I	sin	undersökning	om	vad	som	kännetecknar	en	effektiv	blogg	nämner	Connie	Crosby	
(2010, s 98-99) olika faktorer såsom hur ofta bloggen uppdateras, vilket tilltal man har, 
hur många skribenter som samsas på bloggen, förekomsten av foton, bloggens utseende, 
tillgång till arkiv, val av bokrecensioner, intressanta länkar och gästbloggare. Med detta 
som utgångspunkt har jag valt att utforma ett eget undersökningsschema som varit till 
hjälp både i analysarbetet och vid datainsamlingsprocessen (se kapitel 4.3). När jag lärt 
känna mitt empiriska material har jag börjat med att fundera på vad som skulle kunna 
vara viktigt att titta på med tanke på hur bloggarna når ut till sin målgrupp. Anledningen 
till	att	jag	valt	att	inte	enbart	utgå	från	faktorer	som	Crosby	(2010)	kommit	fram	till	är	
för att hon endast utgår från ett biblioteksperspektiv och vad som kännetecknar en effek-
tiv biblioteksblogg. Då denna studie inte bara handlar om biblioteksbloggar utan även 
om privata unga bokbloggar har jag istället valt att utforma ett eget schema, men har där 
tagit	inspiration	från	relevanta	delar	av	Crosbys	(2010)	studie.	Undersökningsschemat	
ser ut enligt följande:

Skapare/producent:
•	Framgår	det	vem	som	skriver	blogginläggen?
•	Framgår	syftet	med	bloggen?
•	Vad	har	man	för	tilltal	på	bloggen?
•	Hur	mycket	är	eget	material	och	hur	mycket	är	länkar?
   (Med eget material avses egenförfattade texter av såväl blogginnehavaren som olika  
   slags gästbloggare. Huvudsaken är att materialet inte bara består av någon slags länk 
   eller till exempel ett youtubeklipp som inte har någon koppling till blogginnehavaren  
   som producent.)

Uppdatering/aktualitet:
•	Hur	ofta	uppdateras	bloggen?
•	Hur	många	blogginlägg	är	gjorda	under	den	valda	perioden?

Interaktivitet:
•	Kommenteras	blogginläggen?
•	Vilka	slags	inlägg	får	flest	kommentarer?
•	Återkommer	samma	läsare	med	kommentarer?

Länkar/samarbete:
•	Skriver	biblioteken	om	ungdomars	bokbloggar?
•	Länkar	biblioteken	till	ungdomars	bokbloggar?
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•	Skriver	ungdomarna	om	bibliotek?	I	vilken	kontext?	Skriver	de	om	kommersiella	 
			aktörer?
•	Länkar	ungdomarna	till	bibliotek?
•	Länkar	någon	till	bibliotekskatalogen?
•	Övriga	länkar	från	bloggen?

Frågorna	under	rubriken	skapare/producent	utgår	både	från	Crosbys	(2010)	undersökn-
ing	och	från	egna	reflektioner	av	materialet.	Crosby	(2010)	påtalar	vikten	av	vilket	
tilltal bloggen har. När jag fördjupat mig i det empiriska materialet har jag även ansett 
det	viktigt	att	undersöka	om	bloggskribenten	gått	att	identifiera,	om	bloggens	syfte	
framgått och hur mycket av materialet på bloggen som är egenproducerat. Dessa fak-
torer är, liksom tilltalet, viktiga för att man ska få en helhetsbild av vad det är för slags 
blogg	man	besöker.	Frågorna	under	rubriken	uppdatering/aktualitet	utgår	från	Crosbys	
(2010) undersökning där dessa faktorer har stor relevans för om bloggen är effektiv och 
jag anser att dessa faktor är minst lika viktiga på en privat blogg som på en biblioteks-
blogg. Frågorna under rubriken interaktivitet utgår dels från mina egna iakttagelser av 
det empiriska materialet, dels från många av de tidigare studier som redovisats i kapitel 
2.1 som påtalat just denna faktor som viktig i processen att nå ut och skapa kontakt med 
läsarna. Därmed anser jag den högst relevant i förståelsen för hur bloggarna når ut till 
sin	målgrupp.	Frågorna	under	rubriken	länkar/samarbete	utgår	både	från	Crosbys	(2010)	
undersökning där intressanta länkar är en viktig faktor för bloggens effektivitet, dels 
från egna iakttagelser där detta blir ett sätt att undersöka bloggarnas relation till varan-
dra vilket är av intresse för studien.

3.2 Jofrid Karner Smidts tre förmedlarroller

I doktorsavhandlingen Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling 
bland bibliotekarer i norske folkebibliotek undersöker professor Jofrid Karner Smidt 
frågeställningen:	”Hva	kjennetegner	bibliotekarenes	litterære	smak?	Hvilke	holdninger	
har de til skjønnlitteraturen og hvordan gir disse holdingene seg utslag i deres litteratur-
formidling?”	(2002,	s.	4)	För	att	undersöka	detta	har	Smidt	tagit	hjälp	av	både	kvantita-
tiva och kvalitativa metoder. Hon har dels gjort en enkätundersökning och dels djupin-
tervjuer med nio bibliotekarier samt en intervjubaserad receptionsstudie av tre romaner. 
För att analysera sitt empiriska material har Smidt tagit hjälp av både Bakhtins språk- 
teori,	Mukařovskýs	estetiska	teori	och	Bourdieus	teori	om	sociala	fält	och	smak.	I	
analysen har Smidt delat upp de intervjuade bibliotekariernas litteraturförmedlande 
förhållningssätt i tre kategorier utifrån hur informanterna ställt sig till litteraturför-
medling. Dessa förhållningssätt eller roller kallar hon för efterfrågestyrd förmedling, 
aktivt rekommenderande och upplysande förmedling samt förmedling i dialog.

För att belysa hur bloggarna jobbar med läsfrämjande anser jag att det är intressant att 
jämföra	vilka	litteraturförmeldartendenser	som	kan	identifieras	på	de	olika	bloggarna.	
Jag har därför valt att ta hjälp av Jofrid Karner Smidts tre förmedlarroller. Jag hoppas att 
Smidts (2002) modell ska kunna belysa de litteraturförmedlande roller som kan uppfat-
tas på de olika bloggarna och på så sätt ge en klarare bild av hur de olika bloggarna, 
både medvetet och omedvetet, ägnar sig åt läsfrämjande. Då Smidts (2002) modell utgår 
från ett biblioteksperspektiv passar den utmärkt att applicera på de två biblioteksblog-
garna i studien. Däremot inser jag att det kan bli knepigare att applicera modellen på de 
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privata bokbloggarna. Jag har dock resonerat som så att även dessa bloggar ägnar sig 
åt litteraturförmedling, även om det inte sker på ett så medvetet plan i jämförelse med 
biblioteksbloggarna. Samtliga bloggar har därmed ett förhållningssätt till litteratur vilket 
kan	ta	sig	olika	uttryck	vilket	jag	hoppas	kunna	identifiera	via	Smidts	(2002)	olika	roller	
som presenteras nedan.
 
3.2.1 Efterfrågestyrd förmedling

Den efterfrågestyrda förmedlingen handlar om att utveckla bästa möjliga service till så 
många användare som möjligt. Bibliotekens skönlitteratur ska ha stor bredd och rymma 
både populära genrer och serier. Biblioteken rättar sig efter låntagarnas smak och be-
hov	och	inköpen	sker	med	hänsyn	till	vad	låntagarna	ber	om.	Det	finns	här	ett	samband	
mellan den positiva synen på populärlitteratur och att stödja efterfrågestyrd förmedling. 
Bibliotekarien ska uppmuntra till all sorts läsning och inte ställa några kvalitetskrav. 
Istället är det viktigt att förmedla litteratur med tanke på låntagarens smak, oavsett genre 
eller författare. Bibliotekarien bör endast rekommendera ny och för låntagaren okänd 
litteratur bara då hen uttrycker en sådan önskan. Populärlitteratur och kvalitetslitteratur 
ska likställas. Bibliotekarien ska också respektera andra gruppers kulturyttringar genom 
att både tillgängliggöra och rekommendera dem. (Smidt 2002, s. 26.2-26.4) För att appli-
cera denna roll på de privata bloggarna kan man säga att bloggarna inte använder sig av 
någon kvalitetsstämpel utan behandlar all slags litteratur på ett liknande sätt.

3.2.2 Aktivt rekommenderande och upplysande förmedling

Den aktivt rekommenderande och upplysande förmedlingen handlar om folkbildning. 
Man anser att litteraturen har en utvecklande funktion och ser därmed möjligheten att 
utmana och utveckla låntagarnas läsvanor genom att rekommendera böcker de troligtvis 
annars inte skulle ha läst. Förhållningssättet innebär att man anser att bibliotekets upp-
gift är att erbjuda högkvalitativ litteratur, till skillnad från populärlitteratur. Man anser 
också att bibliotekarierna har större litterär kunskap och erfarenhet än låntagarna och 
att bibliotekarierna därmed har möjlighet att se till att låntagarna får upp ögonen för ny 
litteratur som hen annars kanske inte skulle vara intresserad av. Den kvalitativa littera-
turen sägs också främja både språkutveckling och personlig utveckling. (Smidt 2002, s. 
26.4-26.5) För att applicera denna roll på de privata bloggarna kan man i motsats till en 
efterfrågestyrd förmedling säga att bloggarna inte behandlar all slags litteratur på sam-
ma sätt utan att de anser att viss litteratur är av bättre kvalitet än annan.

3.2.3 Förmedling i dialog

Förmedling i dialog handlar om att den efterfrågestyrda förmedlingen och den aktivt 
rekommenderande och upplysande förmedlingen inte nödvändigtvis behöver vara 
varandras motsatser. De båda ståndpunkterna kan istället kombineras då man anser att 
bägge förhållningssätten har sina fördelar. Vissa av informanterna i Smidts forskning 
menar att folkbildningstanken och den efterfrågestyrda förmedlingen kan sammanfalla 
då	de	varken	anser	att	populärlitteratur	per	definition	är	sämre	än	annan	litteratur	eller	
att den nödvändigtvis skulle vara mindre utvecklande för läsaren. Bibliotekarien respek-
terar låntagarens smak men kan samtidigt rekommendera någonting annat om lånta-
garen visar sig öppen för det. (Smidt 2002, s. 26.5-26.8) För att applicera denna roll på de 
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privata bloggarna kan man säga att bloggarna förvisso behandlar all slags litteratur på 
liknande sätt men att de ändå anser att viss litteratur är av bättre kvalitet, men utan att de 
gör för mycket väsen av det.

4 Metod och material

Det här kapitlet börjar med en genomgång av metoden innehållsanalys, dess för och 
nackdelar	och	reflektioner	kring	metodens	giltighet.	Sedan	kommer	en	presentation	av	
hur urvalet gått till och vilka kriterier det baseras på. Sedan följer en redovisning av 
vilket material som empirin bygger på och hur datainsamlingen praktiskt har gått till. 
Efter detta följer en kort beskrivning av hur själva analysarbetet gått till. Slutligen pre-
senteras de etiska överväganden som gjorts. 

4.1 Innehållsanalys

Genom att studera metodlitteratur och andra uppsatser där man undersökt olika webb-
sidor har jag kommit fram till att den lämpligaste metoden för min undersökning är 
en kvalitativ innehållsanalys. Då syftet med denna uppsats är att göra en jämförande 
fallstudie för att belysa likheter och skillnader mellan bibliotekariers och tonåringars 
bokbloggar med fokus på hur de når sin målgrupp och hur de främjar läsning, så anser 
jag att innehållsanalysen är ett bra redskap för att hitta likheter och skillnader inom olika 
teman.

Innehållsanalys är en metod som passar för att hitta mönster i ett större material och 
för att göra kategoriseringar och jämförelser (Bergström & Boréus (red.) 2005, s. 84). 
Innehållsanalys kan användas till både kvantitativ och kvalitativ forskning, men me-
toderna	skiljer	sig	åt	på	vissa	punkter.	Vid	kvantitativ	innehållsanalys	kvantifieras	
textens innehåll systematiskt utifrån ett kodningsschema med i förväg bestämda katego-
rier (Bryman 2011, s. 283). Kvalitativ innehållsanalys är istället en metod som innebär 
subjektiv	tolkning	av	textens	innehåll,	där	man	genom	systematisk	klassifikation	kodar	
och	identifierar	mönster	och	teman	(Wildemuth	2009,	s.	308).	När	man	väljer	att	inte	
utforma kategorier i förväg, utan istället låter dessa växa fram ur materialet använder 
man ett så kallat induktivt kategoriskapande och det är detta som används i denna 
uppsats. En fördel med innehållsanalysen är att det är en icke-reaktiv metod då det som 
studeras inte påverkas av forskarens närvaro (Bryman 2011, s. 296.). Detta förstärks då 
materialet, i detta fall bloggarna, i jämförelse med till exempel intervjuer eller obser-
vationer, inte heller skapats i forskningssyfte. Men även om texten, eller bloggarna, är 
lika för alla som tar del av dem så innebär det givetvis att man ändå kan uppfatta och 
tolka dessa texter på olika sätt. I kvalitativ forskning är resultatet alltid en spegling av 
forskarens personliga tolkningar. Därmed är en nackdel med innehållsanalysen att den 
kräver en upprepad kodning av data och att denna kodning inrymmer ett visst mått av 
tolkning vilket kan orsaka mätfel då tolkningen ibland kan bli felaktig eller icke kon-
sekvent. (Bryman 2011, s. 297) Det är därför viktigt att redovisa forskningsprocessen så 
detaljerat som möjligt för att ge en god replikerbarhet, eller pålitlighet som man hellre 
pratar om inom den kvalitativa forskningen (Bryman 2011, s. 355).
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4.2 Urval

De bloggar som undersökts har valts ut via ett målstyrt urval. Bloggarna har med andra 
ord blivit utvalda då de funnits relevanta för uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Bry-
man (2011 s. 392) påtalar att det målstyrda urvalet inte går att generalisera till en viss 
population då det inte är ett sannolikhetsurval. Detta är dock inte heller intentionen då 
uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats.

Urvalsarbetet utgår först och främst från webbsidan Barnens Bibliotek som länkat till 
olika bokbloggar. Därifrån används ett snöbollsurval där jag klickat mig vidare via blog-
garnas olika länkar till andra bloggar. På så sätt fann jag de fyra bloggar som passar de 
urvalskriterier	jag	ställt	upp	för	min	undersökning.	Att	välja	fler	bloggar	än	fyra	anser	
jag skulle bli alldeles för krävande med tanke på uppsatsens omfång. Istället fokuserar 
jag på en jämförande fallstudie av de fyra bloggarna som kan fungera som en inspiration 
i vidare forskning. Fallstudien passar när man vill studera ett visst observerbart samtida 
fenomen, i det här fallet bloggar, i dess verkliga sammanhang (Wildemuth 2009 s. 52). 
Fallstudiens svaghet är dess brist på generaliserbarhet men å andra sidan kan den vara 
ett bra verktyg för att beskriva ett visst fenomen och lägga en grund för hypotesfram-
ställning (Wildemuth 2009 s. 53). På så sätt ser jag att min studie kan bli en grund för 
vidare forskning.

I uppsatsens avgränsningar, kapitel 1.4, berättas det att denna studie enbart behandlar 
bokbloggar som fokuserar på ungdomsböcker. Att man i bloggen ägnar sig åt littera-
turförmedling har jag bedömt genom att majoriteten av blogginläggen tar upp boktips, 
bokrecensioner eller liknande material. Den valda åldersgruppen, tolv till arton år, som 
i	kapitel	1.5.3	hänvisas	till	IFLA:s	definition	av	young	adults	(Guidelines for Library 
Services For Young Adults, s. 3-4), valdes även med tanke på att den följer efter den 
så kallade bokslukaråldern. Enligt Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2002 s. 6.) är det 
mycket viktigt att barn i bokslukaråldern, nio till tolv år, stimuleras till att läsa mycket 
då läsintresset ofta avtar efter denna ålder. Därför ser jag tonåringar som en intressant 
grupp med utmaningen att få deras läslust att hålla i sig.

Jag har vidare använt mig av följande kriterier för att välja ut de olika bloggarna: Blog-
garna ska för det första vara aktuella, det senaste blogginlägget får inte vara äldre än en 
månad. De ungdomar som driver bloggarna ska passa in i ovan nämnda åldersgrupp, 
tolv till arton år. Jag har här koncentrerat mig på att hitta populära och omtyckta blog-
gar, med andra ord sådana bloggar som jag sett andra både rekommendera och referera 
till. Den ena privata bokbloggen, Bokugglan, har bland annat blivit nominerad till årets 
boktipsare	2011.	Den	andra	privata	bokbloggen,	Bookfinger,	har	blivit	uppmärksammad	
av andra bokbloggare, personen som driver bloggen har bland annat blivit utsedd till 
veckans bokbloggare av bloggen Mybookshelf (Bokworm 2012). De biblioteksblog-
gar	som	valt	ut	är	Bocksnack	och	Collaget	(se	kapitel	5.1	för	ytterligare	presentation	av	
de undersökta bloggarna). Biblioteksbloggarna har valts ut med följande kriterier: De 
bibliotekarier som driver bloggarna ska göra så som biblioteksanställda och inte som 
privatpersoner.	Bloggarna	ska	också	ha	en	tydlig	koppling	till	ett	specifikt	bibliotek.	Om	
bibliotekarierna jobbar på folkbibliotek eller skolbibliotek har jag dock inte lagt någon 
vikt vid då jag vill få en större urvalsram, jag är dock medveten om att de olika biblio-
tekarietyperna kan påverka bloggens innehåll. Jag anser dock att detta inte är något 
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problem för studien då det kan vara relevant att hitta likheter och skillnader mellan alla 
dessa bokbloggstyper.

4.3 Material och datainsamling

Datainsamlingen har skett via de fyra valda bloggarna. Materialet består av bloggarnas 
utformning och de blogginlägg inklusive kommentarer som är gjorda under sex månad-
er, mellan januari 2014 och juni 2014. Sammanlagt blev det 185 blogginlägg och 345 
kommentarer.

Insamlingsprocessen har delvis skett genom användning av det undersökningsschema 
som presenterats i teorikapitlet 3.1. Schemat har på så sätt fungerat som ett verktyg vid 
både analys och datainsamling. Vid datainsamlingen har schemat både förenklat in-
samlingsprocessen samtidigt som det bidragit till att jag fått ett liknande material från 
samtliga bloggar då undersökningsschemat på sätt och vis fungerat som en intervjumall. 
Schemat,	som	i	sin	helhet	återfinns	i	kapitel	3.1,	har	delats	in	i	fem	olika	rubriker:
1) Skapare/producent där jag vill få fram data om själva bloggarna och deras syfte.
2) Uppdatering/aktualitet där jag vill samla in data som talar om hur aktiva bloggarna är. 
3) Interaktivitet där jag vill samla in data om hur bloggarnas interaktivitet fungerar.
4) Länkar/samarbete där jag vill samla in data som har att göra med de olika blogg-
typernas	syn	på	varandra.	Insamlingsprocessen	har	också	skett	med	hjälp	av	ett	flertal	
genomläsningar av samtliga blogginlägg och kommentarer som står till grund för den 
del av studien som handlar om bloggarnas litteraturförmedling. Jag har under läsningen 
funderat	på	vilka	former	av	litteraturförmedlande	material	som	finns	på	de	olika	blog-
garna, vilka slags böcker de skriver om och hur de skriver om dessa böcker. Tillsam-
mans tror jag att detta material kan ge en bra bild över de olika bloggarna och hjälpa 
mig att besvara mina forskningsfrågor. Varje blogg har fått ett eget dokument där jag 
samlat in ovanstående data för att sedan gå vidare med analysen.

4.4 Analysmetod

Efter att materialet samlats in enligt ovan har materialet analyserats med hjälp av inne-
hållsanalys.	Samtliga	blogginlägg	och	kommentarer	har	lästs	igenom	ett	flertal	gånger	
och ett kodschema har på så sätt vuxit fram organiskt under läsningens gång där blogg-
inläggen sorterats in under gemensamma rubriker, vilket redovisas i kapitel 5.3.1. Som 
ytterligare hjälp i analysen har jag haft mina olika teoretiska modeller, dels undersökn-
ingsschemat som även varit till hjälp under insamlingsprocessen, dels Jofrid Karner 
Smidts tre förmedlarroller.

4.5 Etiska överväganden

I denna studie har jag valt att inte kontakta de bloggar jag studerar för att be om tillå-
telse att analysera deras innehåll. Detta kan tyckas strida mot både informationskravet 
där man ska informerar sina informanter om studiens syfte och samtyckeskravet där 
informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman 2011, s. 131-
132). Jag resonerar dock som så att bloggarna består av ett öppet, icke känsligt, material 
som är tillgängligt för alla och anser därför att jag inte bryter mot några etiska riktlinjer. 
I dokumentet Ethical decision-making and internet research: recommendations from the 
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aoir ethics working committe där man tagit fram etiska riktlinjer för internetforskning 
sägs att man ska ta särskild hänsyn till om innehållet kan anses känsligt eller privat eller 
om innehållet kan utgöra någon form av skada (Markham & Buchnan 2012, s. 10). Då 
innehållet rör sig om bloggarnas litterära upplevelser anser jag inte att det rör sig om ett 
känsligt eller alltför privat ämne. Detta medför att jag inte heller valt att anonymisera 
bloggtitlarna.	Konfidentialitetskravet	säger	att	informanterna	ska	ges	största	konfiden-
tialitet (Bryman 2011, s. 132), men då bloggadresserna ändå anges som källa är de på så 
sätt	väldigt	enkla	att	hitta	då	de	finns	fritt	tillgängliga	för	alla	på	internet.	Jag	har	däre-
mot	valt	att	anonymisera	namnen	på	bloggskribenterna.	Dessa	finns	förvisso	lika	lättill-
gängliga som deras bloggar, men då personernas namn inte är relevanta för min studie 
har jag ändå valt att anonymisera dessa. Jag har därför också frångått formell formalia 
vid citat från bloggarna då jag inte vill lyfta fram skribenternas namn. Istället har jag 
valt att hänvisa till bloggens namn och datum vilket ändå borde kunna fungera som en 
god hänvisning.

5 Resultat och analys

Det här kapitlet börjar med en presentation av de olika bloggar som studien baseras på. 
Sedan följer en redovisning av den empiri som studien genererat tillsammans med den 
analys som jag gjort av materialet. Kapitlet är indelat i två huvudspår, de olika fokus 
som uppsatsen syftar till att undersöka: hur bokbloggarna når sin målgrupp och hur de 
främjar läsning.

5.1 Presentation av bloggarna

Nedan följer en kort presentation av studiens utvalda bokbloggar.

5.1.1 Bokugglan

Bokugglan är en bokblogg som drivs av en 16.-årig tjej som även recenserar ung-
domsböcker för Jönköpingsposten. Bokugglan startades i mars 2009, då inspirerad av en 
artikel om bokbloggar i Barnens Bokklubb. Bloggen rann ut i sanden, men drog igång 
igen 2011. Samma år blev bloggen nominerad till Årets boktipsare 2011 där den kom 
på en delad andra plats. 2013 var Bokugglan en av Bokmässans bloggambassadörer. 
Bloggen har 132 följare via Bloglovin’.

5.1.2 Bookfinger

Bookfinger	är	en	bokblogg	som	drivs	av	en	13-årig	kille.	Han	skriver	främst	om	fantasy	
och	science-fiction.	Bloggen	har	funnits	sedan	juni	2012	och	innehåller	även	noveller	
och dikter.

5.1.3 Collaget

Collaget	är	en	bokblogg	som	drivs	av	25	ungdomsbibliotekarier	i	Göteborg.	Bloggen	
är knuten till alla Göteborgs folkbiblioteks ungdomsavdelningar. Bloggen har funnits 
sedan	februari	2008.	Förutom	att	blogga	om	böcker	bloggar	de	även	en	del	om	filmer,	
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musik, happenings och serier.

5.1.4 Boksnack

Boksnack är en bokblogg som drivs av en barn- och ungdomsbibliotekarie på stadsbiblio- 
teket i Karlskrona. Bloggen har funnits sedan april 2007 och säger sig ha lästips av alla 
sorter och för alla smaker.

5.2 Att nå ut till målgruppen

Nedan följer resultat och analys av det material som samlats in och bearbetats med hjälp 
av	det	undersökningsschema	som	delvis	bygger	på	Connie	Crosbys	(2010)	undersökn-
ing om vad som kännetecknar en effektiv blogg, delvis på egna iakttagelser som fram-
kommit när jag lärt känna mitt empiriska material. Undersökningsschemat har således 
varit till hjälp både i analysarbetet och vid datainsamlingsprocessen och det syftar till att 
belysa hur bloggarna når ut till sin målgrupp.

5.2.1 Skapare/producent

På	de	privata	bloggarna	Bokugglan	och	Bookfinger	framgår	det	tydligt	att	det	är	blog-
garna själva som skrivit inläggen då deras namn alltid står i slutet av blogginlägget. När 
det	gäller	biblioteksbloggarna	Collaget	och	Boksnack	blir	det	mer	svårtytt.	Visserligen	
framgår alltid namnen på bloggskribenterna, men det är dock inte helt självklart vilka 
skribenterna är. Den enda person som presenteras på Boksnack är den bibliotekarie som 
är ansvarig för bloggen. Under den tidsperiod som undersökts dyker även fem ytterli-
gare	namn	upp,	två	av	dessa	återkommer	flera	gånger.	Vilka	dessa	personer	är	framgår	
aldrig,	trots	att	hela	bloggen	genomsöks.	På	bloggen	finns	en	uppmaning	att	man	kan	
skicka in boktips som blogginnehavaren sedan publicerar, gissningsvis är det sådana 
inlägg det rör sig om, men det saknas ändå information om personerna bakom inläggen. 
Är	det	bibliotekarier	eller	tonåringar?	Att	döma	av	språket	verkar	flertalet	vara	vuxna	
personer.	När	det	gäller	Collagets	blogg	är	det	inte	riktigt	lika	oklart.	Om	man	skrollar	
ner en bit på bloggen hittar man en lista med de 25 bibliotekarier som är aktiva skribent-
er	på	bloggen	och	länkar	till	deras	bloggprofiler.	Problemet	är	att	profilerna	oftast	är	
tomma.	Åtta	av	profilerna	innehåller	fakta	om	bloggaren	och	endast	två	innehåller	
bilder. Detta gör att alla blir väldigt anonyma.

I fråga om bloggarnas syfte framgår det tydligt på samtliga bloggar. Underrubriken 
på Bokugglans blogg är ”en bokblogg om ungdomsböcker” som tydligt visar på vad 
bloggen handlar om. På startsidan kan man läsa en kort presentation av Bokugglan och 
att	hon	skriver	om	ungdomsböcker.	Det	finns	även	en	sida	där	man	kan	läsa	mer	om	
personen bakom Bokugglan och en sida där man kan läsa mer om själv bloggen. Under-
rubriken	på	Bookfingers	blogg	lyder:	”en	bokblogg	om	fiktion,	för	de	som	tycker	att	
EN	värld	inte	räcker	till”.	Man	förstår	av	bloggens	presentationssida	att	Bookfinger	är	
en person som gillar att läsa mycket fantasy och att han gillar att skriva bokrecensioner 
och	noveller.	På	Collagets	startsida	står	följande:	”Ungdomsbibliotekarierna	i	Göteborg	
bloggar	om	böcker,	film,	musik,	happenings,	serier	och	annat	för	dig	som	är	ung.”	De	
uppmanar även sina läsare att höra av sig med tips. På Boksnack kan man läsa: ”Läsgo-
dis av alla sorter för alla smaker – din blogg för tips, diskussioner och tankar kring bra 
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böcker för unga. Här kan vi alla tipsa varandra om bra tonårsböcker, och dela med oss 
av våra tankar kring dem!” Det sista är dock något som inte uppnås då det saknas en 
levande diskussion på bloggen.

Alla bloggarna skriver mer eller mindre bokomdömen i jag-form, men tilltalet på blog-
garna upplevs ändå skilja sig åt. Bokugglan är den som är mest personlig. Bloggen 
upplevs bitvis som en dagbok, även om blogginläggen i stort sett alltid på något sätt är 
bokrelaterade. Dagbokskänslan har troligtvis att göra med att bloggen uppdateras så ofta 
som den gör och att man därmed får vara med i Bokugglans vardag. När hon skriver om 
att hon övernattat på biblioteket låter det så här: ”Jag och mina kompisar kollade på de 
två	första	filmerna	som	var	Ego och Gravity (den var i 3D faktiskt) men sen så satt vi i 
bibliotekets	fik	och	pratade	böcker	och	filmer	och	åt	godis	tills	vi	mådde	illa.”	(Bokugg-
lan	14	04	18)	Även	Bookfingers	blogg	är	personlig	och	lättsam,	som	när	man	pratar	med	
en kompis. Så här skriver han i ett inlägg: ”Måste ju tipsa om att Elvira har en super-
bra tävling på sin blogg (eftersom hennes blogg fyller tre år, grattis!) som man absolut 
borde vara med i! Ni får själva läsa på hennes blogg om hur det går till, men jag tänker 
absolut	vara	med”	(Bookfinger	14	06	20)	På	Collaget	är	tilltalet	varken	personligt	eller	
opersonligt. En bidragande orsak kan vara att bloggen har så många olika skribenter att 
det kan bli svårt att få en sammanhängande känsla. Tilltalet blir istället lättsamt infor-
merande och kan till exempel låta så här:
	 2014	verkar	bli	ett	riktigt	höjdar	år	om	du	är	ett	fan	av	filmer	som	baseras	på	böcker. 
	 Såklart	måste	du	ju	också	ha	läsa	[sic!]	boken	innan	du	ser	filmen	så	att	du	kan	fälla	den 
 klassiska kommentaren: ”Jag tycker faktiskt att boken är bättre”. Och imponera alla [sic!] 
 du känner med hur mycket du har läst. Här kommer några godbitar som har premiär 
	 under	2014.	Böckerna	lånar	du	självklart	på	biblioteket!	(Collaget	14	02	06)

Den minst personliga bloggen är Boksnack. Detta kan bero på att blogginläggen endast 
består av boktips, med oftast väldigt kortfattade personliga omdömen. De andra blog-
garna publicerar inte bara boktips eller bokrecensioner utan även andra typer av inlägg. 
Tilltalet på Boksnack blir torrt och påfallande vuxet. Jag uppfattar det som att man sna-
rare talar om tonåringar istället för att tala till eller med dem. Det kan exempelvis låta så 
här:

 En ovanligt och oväntat drogromantiserad historia om ungdomar som vill ut och 
 uppleva världen, och som inte riktigt fattar hur farlig den världen är – alldeles särskilt 
	 i	Colombia.	[...]	men	framför	allt	en	väldigt	stor	dos	naivitet	hos	de	västerländska 
 ungdomar som skildras. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, främst över hur 
 dumt positivt drogbruket skildras. (Boksnack 14 05 09)

I	stort	sett	allt	material	på	bloggarna	är	egenproducerat.	Bookfinger	och	Boksnack	
skriver	allt	själva.	Collaget	kan	ibland	ha	korta	inlägg	med	enbart	en	länk	till	något	slags	
tips, men det är alltid en kort kommentar till. På Bokugglan förekommer i undantagsfall 
inlägg	med	enbart	bokrelaterade	bilder	från	internet,	filmtrailers	eller	andra	slags	länkar,	
men huvuddelen av blogginläggen består av eget material.

5.2.2 Uppdatering/aktualitet

Den	privata	bloggen	Bokugglan	är	flitigast	när	det	gäller	uppdateringar.	Under	under-
sökningsperioden 1 januari till 30 juni 2014 publicerades 121 blogginlägg, vilket blir 
cirka	20	stycken	i	månaden.	Den	andra	privata	bloggen,	Bookfinger,	är	dock	den	som	
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uppdateras minst, endast elva blogginlägg publicerades under undersökningsperioden, 
med	andra	ord	ungefär	en	gång	varannan	vecka.	Bookfinger	är	dock	den	blogg	med	
överlägset	längst	blogginlägg.	Biblioteksbloggarna	var	mer	lika	varandra.	Collaget	pub-
licerade 30 blogginlägg vilket motsvarar lite mer än en uppdatering i veckan. Boksnack 
publicerade 23 blogginlägg vilket motsvarar lite mindre än en uppdatering i veckan. 
Den stora skillnaden i uppdateringar mellan de privata bokbloggarna kan delvis beror på 
att	Bookfinger	främst	ägnar	sig	åt	att	skriva	långa	bokrecensioner	medan	Bokugglan 
ofta skriver korta inlägg med bokrelaterade tips. Jämför man deras bokrecensioner 
publicerar	Bokugglan	ungefär	dubbelt	så	många	bokrecensioner	som	Bookfinger,	vilket	
ändå	inte	är	jättemycket	med	tanke	på	hur	väldigt	många	fler	blogginlägg	hon	publi-
cerar.

5.2.3 Interaktivitet

Det är stor skillnad när det gäller interaktiviteten mellan de privata bloggarna och biblio- 
teksbloggarna.	Bokugglans	och	Bookfingers	inlägg	kommenteras	till	72	respektive	73	
procent	medan	biblioteksbloggarna	Collagets	och	Boksnacks	inlägg	kommenteras	till	
endast 13 respektive 30 procent. Av Bokugglans 121 blogginlägg har 87 stycken kom-
menterats	med	sammanlagt	294	kommentarer.	Av	Bookfingers	elva	blogginlägg	har	åtta	
kommenterats med sammanlagt 37 kommentarer. Båda bloggarna svarar alltid på de 
kommentarer de får vilket ökar på mängden kommentarer men troligtvis bidrar det till 
att läsarna gärna kommenterar när det alltid uppstår en dialog. Under den period som 
undersökts	är	det	tre	personer	som	återkommer	med	flera	kommentarer	på	Bookfingers	
blogg. På Bokugglan är det 19 personer som återkommer med kommentarer. Tio av 
dessa återkommer mer än två gånger. Det går dock inte att se något speciellt mönster 
i vilka slags blogginlägg som är mest populära. De sju blogginlägg som fått tio eller 
fler	kommentarer	på	Bokugglan	har	handlat	om	både	bokrecensioner,	bokhyllor,	om	
man	bara	fick	välja	en	bok	vilken	väljer	man	då,	nationellt	prov	i	svenska,	John	Greens	
bokomslag,	födelsedag	och	inspelning	av	filmen	Cirkeln. De mest kommenterade 
blogginläggen	på	Bookfingers	blogg	tar	upp	både	bokrecensioner,	frågor	till	läsarna	
och	favoritlistor.	På	både	Bokugglan	och	Bookfinger	är	det	fritt	att	kommentera,	man	
behöver	inget	slags	inlogg	för	att	göra	det.	På	biblioteksbloggen	Collaget	är	det	också	
fritt att kommentera, men kommentarerna granskas dock av bloggskribenten innan de 
publiceras. På biblioteksbloggen Boksnack granskar man också kommentarerna innan 
de publiceras, dessutom går det inte att vara anonym utan man måste logga in via ett 
Googlekonto	för	att	få	lämna	en	kommentar.	Det	finns	förstås	en	poäng	att	biblioteken	
vill ha kontroll över vad som publiceras och det behöver inte nödvändigtvis vara det 
som	hämmar	kommentarerna.	Boksnack	har	trots	allt	fler	kommentarer	än	Collaget.	
Av Boksnacks 23 blogginlägg så var det sju som kommenterades med sammanlagt tio 
kommentarer	som	kom	från	fem	olika	personer.	Två	av	personerna	kommenterade	flera	
gånger.	Av	Collagets	30	inlägg	så	var	det	endast	fyra	som	fick	en	kommentar	var	och	
samtliga	kommentarer	kom	från	någon	av	Collagets	bibliotekarier	som	driver	bloggen.	
Med andra ord så var det inte en enda besökare som hade kommenterat blogginläggen.

5.2.4 Länkar/samarbete

De undersökta biblioteksbloggarna är generellt dåliga på att skriva om och länka till 
privata unga bokbloggar. Boksnack publicerar endast inlägg med boktips och nämner 
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således aldrig privata unga bokbloggare i sina blogginlägg. På själva bloggen länkas 
till två andra biblioteksbloggar, en privat vuxenblogg som skriver om ungdomsböcker, 
en länk till Litteraturmagazinet och en länk till länksidan bokbloggar.nu med taggen 
ungdom, där man samlar olika blogginlägg som handlar om ungdomsböcker. Biblioteks-
bloggen	Collaget	skriver	inte	heller	om	privata	unga	bokbloggare	i	sina	inlägg,	däremot	
länkar de till andra bokbloggar, varav tre till lokala unga bokbloggare och två till andra 
unga bokbloggare som dock lagt ner sina sidor. Länklistan är med andra ord inte upp-
daterad.	I	övrigt	länkar	Collaget	till	olika	biblioteksfunktioner	som	att	chatta	med	en	
bibliotekarie	och	till	stadsbibliotekets	Facebookprofil.	De	länkar	även	till	kommunala	
ungdomssatsningar	och	Rädda	barnen,	flera	av	deras	länkar	är	dock	gamla	och	felaktiga.	
Båda biblioteksbloggarna länkar alltid till den lokala bibliotekskatalogen då de publi-
cerar boktips. Länkarna på Boksnack är dock trasiga när de testas. Att det bara är biblio-
teken som länkar till bibliotekskatalogen är i sig inget konstigt då bloggarna represen-
terar ett bibliotek medan de privata unga bokbloggarna inte alls har denna koppling.
Ingen av de undersöka privata unga bokbloggarna länkar till något bibliotek men när det 
gäller	att	skriva	om	bibliotek	är	bloggarna	väldigt	olika.	Bookfinger	nämner	ingenting	
alls, medan Bokugglan regelbundet nämner bibliotek i sina blogginlägg. Dels handlar 
det om att hon lånat böcker på både folkbibliotek och skolbibliotek, att hon köpt gamla 
utgallrade böcker och att hon testat att låna e-böcker via Elib. Dels handlar det om olika 
biblioteksevenemang hon deltagit i, stora bokbytardagen, en sommartävling, bokjuryn, 
en	bokcirkel,	en	bloggträff	på	PUNKTmedis	i	Stockholm	och	en	filmkväll	där	de	kunde	
stanna	kvar	på	biblioteket	över	natten.	Både	Bokugglan	och	Bookfinger	skriver	ofta	om	
kommersiella	aktörer	som	olika	förlag	och	bokhandlar.	Bookfinger	skriver	mest	om	att	
han köpt eller väntar på leverans av böcker eller att han fått recensionsexemplar. I sina 
bokrecensioner länkar han alltid till Adlibris eller Bokus där man kan köpa de böcker 
han skriver om. Bokugglan skriver också om recensionsexemplar men även mycket 
annat. Hon berättar om när hon praktiserat på ett förlag och hon tipsar om olika förlags-
tävlingar	och	så	kallade	bloggstafetter	som	bland	annat	Bonnier	Carlsen	dragit	igång.	
Bokugglan har också blivit tillfrågad av ett förlag att intervjua en av deras författare. 
Andra tips som Bokugglan nämner är Svensk bokhandels tidning med kommande 
böcker, nyhetsbrev från Adlibris och gratis e-noveller från Wahlströms. Bokugglan 
publicerar också ett videoklipp från Wahlströms där bokbloggare pratar om bioaktuella 
Boktjuven.	Både	Bokugglan	och	Bookfinger	skriver	och	länkar	till	andra	privata	unga	
bokbloggare. Bokbloggarna taggar varandra för att dela med sig av olika tematiserade 
boklistor. Bokugglan publicerar även tips på och från andra bokbloggare. Hon svarar på 
frågor hon fått från andra bokbloggare. På själva bloggarna länkar både Bokugglan och 
Bookfinger	till	sina	favoritbloggar.	Bokugglan	länkar	till	fyra	privata	bokbloggar	som	
alla	handlar	om	ungdomsböcker,	två	skrivs	av	tonåringar	och	två	av	vuxna.	Bookfinger	
länkar till tio andra privata unga bokbloggar som han gillar, två av dem länkar tillbaka 
till hans blogg.

5.3 Litteraturförmedling

Nedan följer resultat och analys av det material som samlats in och bearbetats med hjälp 
av Jofrid Karner Smidts tre förmedlarroller för att belysa hur bloggarna jobbar med 
läsfrämjande och litteraturförmedling.
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5.3.1 Bloggarnas litteraturförmedlande material

I analysen har alla blogginlägg kodats utefter vad de skriver om. Kategorin bokrecen-
sioner/boktips är den vanligaste när det gäller litteraturförmedlande material. Som 
litteraturförmedlande material räknas blogginlägg som i någon form tar upp och tipsar 
om	specifika	böcker.	Boksnack	är	den	blogg	som	enbart	publicerat	blogginlägg	i	kat-
egorin bokrecensioner/boktips.	Av	Collagets	30	blogginlägg	tillhör	18,	det	vill	säga	
60	procent,	denna	kategori.	Fem	av	Bookfingers	elva	blogginlägg,	45	procent,	tillhör	
bokrecensioner/boktips, medan Bokugglan endast har gjort 17 sådana blogginlägg av 
totalt	123,	vilket	motsvarar	ungefär	14	procent.	Vad	finns	det	då	mer	för	litteraturförm-
edlande	material?	På	Collagets	blogg	återfinns	fem	stycken	praoinlägg (prao berättar 
om sin praktikvecka och tipsar om sin favoritbok) och två inlägg i kategorin bok blir 
film (självklart	är	det	bäst	att	läsa	boken	innan	man	ser	filmen).	Den	senaste	kategorin	är	
relativt populär hos Bokugglan som skrivit elva sådana blogginlägg. Mycket tack vare 
att John Greens populära bok Förr eller senare exploderar jag	fick	svensk	biopremiär	
den	sista	undersöka	månaden,	juni	2014.	Bookfinger	och	Bokugglan	har	även	bloggat	
inom kategorierna böcker jag ska läsa (som följs av en kortfattad presentation av boken) 
och favoriter	(favoritkaraktär,	favoritomslag	och	så	vidare).	Bookfinger	har	publicerat	
två inlägg i vardera kategori, Bokugglan har skrivit 13 inlägg i kategorin böcker jag ska 
läsa och sju inlägg i kategorin favoriter. Ytterligare läsfrämjande kategorier som enbart 
återfinns	på	Bokugglans	blogg	är	författarintervjuer och olika former av boklistor (bästa 
böcker 2013, kommande böcker hösten 2014 och så vidare). Bokugglan är den som har 
minst litteraturförmedlande material på sin blogg, endast 50 procent. Däremot skriver 
hon mycket annat bokrelaterat som att tipsa om roliga bokhyllor, redovisar personliga 
läsmål,	diskuterar	bokmarknaden,	tipsar	om	andra	bokbloggar	med	mera.	Collagets	
icke litteraturförmedlande inlägg handlar nästan uteslutande om olika evenemangstips, 
medan	Bookfingers	icke	litteraturförmedlande	inlägg	mer	handlar	om	bloggen	i	sig	eller	
tips på andra bokbloggar.
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5.3.2 Bloggarnas bokval

Alla bloggarna skriver övervägande om nyutgivna böcker. Bokugglan har även re-
censerat en bok från 1987 och Boksnack skriver om en bok från 1958 och en från 1994. 
Övriga böcker är utgivna 2012 och framåt. Likaså är det även svenska och engelska 
författare som är de dominerande. De privata unga bokbloggarna har bara böcker med 
svenska eller engelska som originalspråk. Boksnack skriver om en bok från en dansk 
författare	och	Collaget	skriver	om	två	böcker	med	finska	respektive	franska	som	origi-
nalspråk.	Ingen	annan	världslitteratur	finns	därmed	representerad.	Förutom	Bookfinger,	
som	specialiserat	sig	på	fantasy	och	science-fiction,	skriver	bloggarna	om	varierande	
genrer.	Collaget	är	den	mest	mångfacetterade	bloggen.

Att samtliga bloggar främst skriver om nyutgivna böcker skulle kunna tyda på att blog-
garna främst ägnar sig åt populärlitteratur. Om bloggarna inriktat sig på mer högkvalita-
tiv litteratur borde böckernas utgivningsår rimligtvis vara mindre relevant vilket borde 
skapa en större spridning av nya och äldre böcker än vad som framkommit i studien. 
Detta borde således tyda på att bloggarna hellre ägnar sig åt vad Smidt (2002) kallar 
efterfrågestyrd förmedling eller förmedling i dialog, tillskillnad från aktivt rekommend-
erande och upplysande förmedling där man helst undviker populärlitteratur. Att samtliga 
bloggar främst skriver om svenska böcker eller böcker med originalspråk på engelska 
tyder även det på att bloggarna främst ägnar sig åt populärlitteratur, annars borde rim-
ligtvis utbudet av utländska böcker vara mycket större.

5.3.3 Hur bloggarna skriver om böcker

Liksom bloggens tilltal, som redovisats i kapitel 5.2.1, skiljer sig sättet de olika blog-
garna	skriver	om	litteratur.	Collaget	är	svårast	att	generalisera	då	de	har	så	många	olika	
skribenter. Vissa skriver mest om handlingen, andra skriver mest personliga omdömen. 
Gemensamt	för	Collagets	blogg	är	dock	att	alla	blogginlägg	är	positiva	och	uppmun-
trande. När de skriver om boken Konsten att ha sjukt långa förväntningar låter det 
till exempel så här: ”En bok med extra av allt, men utan att jag blir mätt. Precis som 
när man har hittat något nytt som man gillar. Jag är avundsjuk på alla som har den här 
boken	framför	sig.	Jag	hoppas	på	en	fortsättning.”	(Collaget	14	03	31)	När	Boksnack	
skriver om samma bok låter det istället på det här viset: ”Nä, sånt gillar jag inte. Och 
inte är det roligt heller, bara dumt.” (Boksnack 14 02 17) Främst är det handlingen som 
beskrivs och själva omdömet är oftast kort. Vid de tillfällen det blir personligt är det 
oftast som ovan i en nedvärderande ton. De båda privata unga bokbloggarna skriver mer 
personligt	än	biblioteksbloggarna,	ändå	skiljer	sig	Bokugglans	och	Bookfingers	sätt	att	
skriva om litteratur markant. Bokugglan sätter betyg, skriver lite om handlingen och ger 
ett kort omdöme. Framförallt skriver hon väldigt kort: ”Denna boken passade inte riktigt 
mig men om man gillar lite läskiga böcker och thrillers så är den säkert bra, för det är 
fint	språk	och	hela	tiden	intressant.”	(Bokugglan	14	04	16)	I	Bokugglans	blogg	känns	
det överlag viktigare att hon är en läsande person än att fördjupa sig i vad hon läser 
och	tycker.	Bookfinger	skriver	däremot	väldigt	ingående	och	analyserande	om	vad	han	
tycker om boken, hur den är skriven, vad som är bra och vad som är dåligt och vad han 
tycker om karaktärerna. Han sätter inget betyg och handlingen är kortfattad då tyngd-
punkten ligger på det utförliga omdömet som bland annat kan låta så här:
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 Efter sista sidan så känns det lite snopet, plötsligt har man läst klart och slutet bara 
 kom och gick. Men så är det egentligen inte, och jag tror att jag har förstått varför 
 det kändes så vid första genomläsningen. Berättelsen är inte densamma som man 
 tror att den är, den är djupare, och man måste tänka lite för att verkligen förstå den. 
 Först känns det alltså som att “jaha, var det allt”, men sedan när man väl börjar tänka 
 på vad man nyss läst så inser man hur bra det egentligen är. Det här är ett konstverk, 
	 både	i	text	och	bild!	(Bookfinger	14	05	20)

Att döma av hur de olika bloggarna skriver om litteratur verkar det som att varken bib-
lioteksbloggen	Collaget	eller	de	privata	unga	bokbloggarna,	Bokugglan	och	Bookfinger,	
anser	att	viss	litteratur	är	av	bättre	eller	finare	kvalitet	än	annan	då	de	alltid	är	väldigt	
positiva till det de skriver om. Däremot går det att uppfatta en del dömande kommen-
tarer på Boksnack vilket är en indikation om att bloggen ägnar sig åt vad Smidt (2002) 
kallar aktivt rekommenderande och upplysande förmedling där man vill framhäva den 
så kallade kvalitativa litteraturen då den anses bättre främja både språkutveckling såväl 
som personlig utveckling.

5.3.4 Bloggarnas förmedlarroller

Att försöka dela in bloggarna i Smidts (2002) olika förmedlarroller skapar en tydligt 
uppledning mellan de privata unga bokbloggarna och biblioteksbloggarna. Som fram-
kommit	ovan	tyder	det	på	att	Bokugglan	och	Bookfinger	främst	skriver	om	populärlit-
teratur samtidigt som de inte använder sig av någon kvalitetsstämpel utan behandlar all 
slags litteratur på ett liknande sätt. Kopplat till Smidts (2002) tre förmedlarroller skulle 
de privata unga bokbloggarna därmed representera en efterfrågestyrd förmedling. Detta 
kanske inte är helt oväntat då de privata unga bokbloggarna gör detta på sin fritid och 
som en del av sin hobby. Därmed skriver de främst om litteratur som de själva redan 
vet	att	de	gillar	utan	att	leta	efter	större	utmaningar.	Bookfinger	håller	sig	till	fantasy	
vilken är den genre som han fastnat för. Även om han främst håller sig till en genre är 
han öppen mot sina läsare och frågar dem om de har några önskemål om vad han ska 
recensera. Bokugglan har en bredare allmän smak och prövar ibland böcker utanför sin 
trygghetszon. Anledningen till att hennes blogg ändå placeras i den efterfrågestyrda 
förmedlingen är att hennes val grundar sig i att hon vill ha en bred litterär hållning, inte 
i	att	hon	anser	att	vissa	böcker	har	högre	kvalitet	än	andra.	Bookfinger	ägnar	sig	ofta	
åt djupgående omdömen av den litterära texten, men omdömena bygger på hans per-
sonliga	upplevelse	av	boken	och	inte	vad	som	anses	vara	bra	och	fin	litteratur.	När	det	
gäller biblioteksbloggarna skulle jag vilja placera in Boksnack i den aktivt rekommen-
derade	och	upplysande	förmedlingen	och	Collaget	i	förmedling	i	dialog.	Som	tidigare	
framkommit tyder det på att även biblioteksbloggarna främst skriver om populärlit-
teratur. Däremot har det även framkommit att Boksnack ofta skriver om böcker med en 
dömande ton. Boksnack skriver främst om nyutkomna och populära böcker, men även 
om gamla klassiker och mindre kända böcker. Boksnack hamnar i facket den aktivt 
rekommenderade och upplysande förmedlingen då det tydligt märks att bloggen har en 
uppfattning om vad som är bra och kvalitativ litteratur. Det lyser igenom då tonen i om-
dömena	ibland	kan	bli	väldigt	negativ	och	dömande.	Collaget	är	den	blogg	som	försöker	
sig	på	en	mellanväg,	en	litteraturförmedling	i	dialog.	Collaget	är	den	mest	mångfacet-
terade bloggen där man skriver positivt om alla slags genrer och former, både fakta, 
grafiska	romaner	och	noveller	så	väl	som	vanliga	romaner.	Collaget	jobbar	därmed	väl-
digt brett och uppmuntrar fördjupning utan att säga att vissa böcker är bättre än andra, 



27

det	är	upp	till	läsaren	att	bedöma.	Därför	tycker	jag	att	Collaget	bäst	passar	in	i	den	roll	
som Smidt (2002) kallar för förmedling i dialog, där man tycker att all slags litteratur 
har sin funktion samtidigt som man inte är främmande för att rekommendera annorlunda 
och mer krävande litteratur till de som visar intresse.

6 Slutsatser och diskussion

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som studien genererat och knyter tillbaka till 
uppsatsens fyra frågeställningar: Vilka likheter kan urskiljas mellan tonåringars och 
bibliotekariers	bokbloggar?	Vilka	skillnader	kan	urskiljas	mellan	tonåringars	och	biblio-
tekariers	bokbloggar?	Vad	skulle	biblioteksbloggar	kunna	jobba	med	för	att	bli	bättre	
på	att	nå	ut	till	sin	målgrupp?	På	vilket	sätt	ägnar	sig	de	olika	bokbloggarna	åt	littera-
turförmedling?	Dessa	slutsatser	följs	av	en	kortare	avslutande	diskussion	med	fokus	på	
studiens	implikationer.	Kapitlet	avslutas	sedan	med	några	reflektioner	kring	teori	och	
metod och ett par förslag till vidare forskning.

6.1 Likheter

Vilka	likheter	kan	urskiljas	mellan	tonåringars	och	bibliotekariers	bokbloggar?

Att	identifiera	likheter	mellan	tonåringars	och	bibliotekariers	bokbloggar	var	svårare	
än förväntat, men troligtvis beror det delvis på att denna studie bara fördjupat sig i fyra 
bloggar vilket medför att det kan bli svårt att hitta mönster i ett sådant litet material. Det 
som går att utläsa är att alla bloggarna i stort sett består av egenproducerat material. Det 
är ytterst sällan som det endast förekommer någon form av länk eller liknande utan alla 
blogginnehavare är måna om att själva vara ständigt närvarande.

Det framkommer också att alla bloggarna har ett tydligt syfte med vad det gör och vad 
de vill. Det är ett stort fokus på ungdomsböcker där man vill samla människor med 
samma litterära intresse. Alla bloggarna inbjuder till diskussion och medverkan från sina 
läsare, även om det sker på lite olika sätt. På de privata unga bokbloggarna sker det mer 
naturligt och organiskt utan att bokbloggaren egentligen behöver be om det. På biblio-
teksbloggarna	finns	det	en	större	uppmaning	till	läsarna	att	de	gärna	får	höra	av	sig.	 
Enligt vad som kommit fram i tidigare studie erbjuder biblioteket ungdomarna en mötes- 
plats för boktips och lässtimulans (Persson 2009, s. 47). Denna intention är gemensam 
för alla bloggarna, även om den inte riktigt realiseras på biblioteksbloggarna. I linje med 
Perssons (2009) studie har biblioteksbloggarna även en stark koppling till det fysiska 
biblioteket då de i och med sina boktips länkar till sin lokala bibliotekskatalog.

En annan gemensam nämnare är att alla bloggarna länkar till privata bokbloggar. De 
unga bokbloggarna är bättre på att länka till andra ungdomar i sin egen ålder. Biblio-
teksbloggen	Collaget	länkar	också	till	några	unga	bokbloggare,	men	listan	är	inte	helt	
aktuell	då	flera	länkar	inte	längre	fungerar	eller	att	bloggarna	lagts	ner.	Boksnack	länkar	
till andra privata bloggar som handlar om ungdomsböcker, men är sämre på att hänvisa 
till bloggar som skrivs av ungdomar. Detta länkande stämmer överens med Gomez 
(2005,	s.	3)	artikel	där	ämnesspecifika	bloggar	bildar	nätverk	med	de	bloggar	som	delar	
deras intresse. Även Stakston (2011, s. 6.2) tar upp hur länkningen kan bli en samlings-
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plats för kunskap och hur man där kan synliggöra andra bloggar inom samma intresse-
område.

Det framkommer även likheter i bloggarnas litteraturförmedling genom val av böcker. 
Alla bloggarna skriver övervägande om nyutgiven litteratur med originalspråk på sven-
ska eller engelska. Detta överensstämmer med den studie som Andersson och Holmgren 
(2011) gjort, men de säger samtidigt att biblioteksbloggarna är de som är bäst på att 
lyfta	fram	äldre	böcker	vilket	inte	märks	i	denna	studie.	Även	Crosby	(2010,	s.	99)	säger	
att ett av tecknen på en framgångsrik biblioteksblogg är just att den innehåller bokrecen-
sioner av äldre böcker.

6.2 Skillnader

Vilka	skillnader	kan	urskiljas	mellan	tonåringars	och	bibliotekariers	bokbloggar?

Att	identifiera	skillnader	var	lättare.	I	linje	med	vad	Andersson	och	Holmgren	(2011)	
kommit fram till i sin studie är de privata bloggarna bättre på att presentera sig själva. 
Andersson och Holmgren (2011, s. 6.1-6.2) kom även fram till att biblioteksbloggarna 
ofta var bra på att ha med bilder på sig själva. Detta stämmer dock inte med mitt resultat 
där	endast	två	av	Collagets	tjugofem	bloggare	publicerat	bilder	på	sig	själva.	På	Bok-
snack	var	det	även	svårt	att	identifiera	vissa	skribenter	som	aldrig	fick	någon	närmare	
presentation alls. En följd av detta blir att biblioteksbloggarna också framstår som mer 
anonyma än de privata unga bokbloggarna vars tilltal generellt är mer privat än biblio-
teksbloggarna.

En av de största skillnaderna mellan de olika bloggtyperna ligger i interaktiviteten. På 
de	privata	unga	bokbloggarna	pågår	det	full	aktivitet	med	flera	läsare	som	återkommer	
med kommentarer. Bloggarna svarar i stort sett alltid på de kommentarer de får och 
små diskussioner uppstår. På biblioteksbloggarna är det däremot sällsynt med kom-
mentarer.	På	Collaget	förekommer	inte	en	enda	läsarkommentar	under	den	undersökta	
perioden, de få kommentarer som förekommer är istället gjorda av någon av de tjugo-
fem bloggskribenterna. På Boksnack var interaktiviteten bättre då nästan en tredjedel av 
inläggen kommenterades, men det var endast i ett fall som det ledde till diskussion då 
blogginnehavaren nästan aldrig svarade på de kommentarer som dök upp. Resultatet går 
helt i linje med tidigare studentuppsatser där det framkommit att biblioteken har prob-
lem med att få igång interaktionen på sina bloggar (Andersson & Holmgren 2011, s. 
38; Andersson & Moilanen 2008, s. 52; Berling 2010, s. 38; Karlsson & Nordlöf 2011, 
s. 27; Persson 2009, s. 47; Semovski 2012, s. 37). Resultatet går också att förklara med 
hjälp	av	Crosbys	(2010)	sex	användartyper	där	endast	kritikern	är	den	som	kommen-
terar andra inlägg vilket betyder att det är många läsare som aldrig skulle kommentera 
en blogg hur inbjudande det än må vara, man har inget intresse av att ta del av inter-
aktionen.	Crosby	säger	också	att	det	är	viktigt	att	svara	på	de	kommentarer	som	skrivs	
för att uppmuntra interaktionen (2010, s. 6.7-6.9), vilket framkommit att biblioteksblog-
garna	generellt	är	dåliga	på.	Likaså	säger	Crosby	att	det	ska	vara	enkelt	att	kommentera	
och att man inte ska behöva registrera sig för att göra det (2010, s. 6.7-6.9). Detta verkar 
däremot inte hämmat bloggläsarna i denna studie då Boksnack varit den enda blogg som 
krävt	någon	form	av	inloggning,	ändå	har	bloggen	fler	kommentarer	än	Collaget	där	
kommentarsfunktionen varit mer öppen.
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En annan tydlig skillnad mellan bloggtyperna framgår när de placeras in i Smidts (2002) 
olika förmedlarroller. De privata unga bokbloggarna representerar den efterfrågestyrda 
förmedlingen medan biblioteksbloggarna representerar den aktivt rekommenderande 
och	upplysande	förmedlingen	respektive	förmedling	i	dialog.	Men	det	finns	också	
likheter.	Berling	(2010,	s.	48)	har	i	sin	studie	identifierat	ytterligare	en	förmedlarroll	
som hon kallar för den personliga bibliotekarien. Med det menar hon att bibliotekarien 
låter sina egna intressen och personliga smak lysa igenom när hen förmedlar litteratur 
via	blogg.	Texterna	kan	exempelvis	vara	skrivna	i	jag-form	och	det	kan	finnas	bilder	på	
bibliotekarien.	Rollen	som	personlig	bibliotekarie	återfinns	mer	eller	mindre	på	samtliga	
bloggar även i denna studie, vilket skulle kunna hänga samman med själva bloggforma-
tet. Att förmedla litteratur via blogg uppmuntrar en personlig ton som lättare förknippas 
med bloggmediet.

Det är intressant att jämföra hur de olika bloggarna skriver om böcker. Även om de 
privata	unga	bokbloggarna,	Bokugglan	och	Bookfinger,	utformar	sina	bokrecensioner	
på	olika	sätt	finns	där	ändå	gemensam	drag	i	vad	Hellström	(2013,	s	27)	kallar	för	att	
identifiera	sig	som	boknörd.	Bookfinger	skriver	långa	ingående	omdömen	av	de	böcker	
han läst medan Bokugglan skriver väldigt kort. Däremot kan man se på båda bloggarna 
att	det	är	viktigt	att	framstå	som	en	läsande	person.	Även	de	identifierade	kategorierna	
boklistor, böcker jag ska läsa och favoriter	(se	kapitel	5.3.1)	som	endast	återfinns	på	
de privata unga bokbloggarna tyder på att bloggarna anser det viktigt att framstå som 
läsande personer. Detta stämmer överens med Hellströms (2013) studie där ungdomarna 
växer i sin identitet genom sina roller som både bokläsare och bokbloggare. Hellström 
(2013, s 27) skriver även att interaktionen medverkar till en positiv grupptillhörighet. 
Även Ross, McKechnie och Rothbauser (2006. s. 127) ser både läsandet och skrivandet 
som något väldigt socialt i och med att man ingår i litteraturens gemenskap vilket även 
hjälper till att motivera ett fortsatt läsande. Bokbloggandet går även att koppla till Itos 
(red.)	definition	av	geeking	out	där	ungdomarna	fördjupar	och	utvecklar	sina	intressen	
(2010, s. 6.6.). På biblioteksbloggarna framstår skribenterna inte automatiskt som läsare 
bara för att de skriver i en bibliotekskontext. Snarare är det rollen som förmedlare som 
tar överhand. Bloggarna kan ses som litterära plattformar och en mötesplats för boktips 
och lässtimulans, men skribenterna ses främst i sin professionella yrkesroll som biblio-
tekarie snarare än som en privat boknörd.

6.3 Att nå ut till målgruppen

Vad skulle biblioteksbloggar kunna jobba med för att bli bättre på att nå ut till sin mål-
grupp?

Som konstaterats i början av uppsatsen så har många biblioteksbloggar svårt att nå ut till 
sina tilltänkta läsare medan de privata unga bokbloggarna visat sig vara mer framgångs-
rika på detta område. De olika bloggarna har självklart olika infallsvinklar och motiv till 
sitt bloggande, men för att en blogg ska vara framgångsrik behöver den kunna nå ut till 
sin	målgrupp	och	skapa	ett	läsarflöde.	I	denna	studie	har	jag	på	olika	sätt	jämfört	bok-
bloggar för tonåringar skrivna av bibliotekarier och bokbloggar för tonåringar skrivna 
av tonåringarna själva. I det här kapitlet vill jag knyta ihop de saker som skulle kunna 
leda	till	ett	större	läsarflöde.
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En av de största skillnaderna som framkommit i studien handlar om bloggarnas inter-
aktivitet. På de privata unga bokbloggarna är det full aktivitet samtidigt som aktiviteten 
på biblioteksbloggarna lyser med sin frånvaro. Samma resultat har tidigare visat sig i 
flera	andra	studier	(Andersson	&	Holmgren	2011;	Andersson	&	Moilanen	2008;	Berling	
2010; Karlsson & Nordlöf 2011; Persson 2009; Semovski 2012). Det har också fram-
kommit att medan de privata unga bokbloggarna i stort sett alltid svarat på de kom-
mentarer som blogginläggen genererat, har biblioteksbloggarna nästan alltid förblivit 
tysta. Ett tips till biblioteksbloggarna skulle med andra ord kunna vara att ta till vara de 
kommentarer	som	ändå	skrivs	och	svara	på	dem.	Detta	förordas	även	av	Crosby	(2010,	
s. 6.7-6.9) som säger att det är viktigt att svara på inkomna kommentarer för att på så sätt 
uppmuntra	vidare	interaktion.	Man	kan	också	se	det	som	så	att	interaktion	och	läsarflöde	
föder varandra. Om bloggarna har svårt att nå ut till sina läsare är det följaktligen färre 
som	läser	och	färre	som	kommenterar.	Om	bloggarna	däremot	börjar	nå	ut	till	fler	och	få	
fler	läsare	borde	även	kommentarerna	bli	fler	och	interaktionen	öka.

Ett område där bloggarna liknar varandra är i det att de alla länkar till andra bokblog-
gar.	Det	finns	dock	även	skillnader	i	att	de	privata	unga	bokbloggarna	också	skriver	om	
andra bokbloggar i sina blogginlägg vilket biblioteksbloggarna inte gör. Både Gomez 
(2005) och Stakston (2011) är överens om att denna länkning både skapar nätverk, 
gemenskap och vänskap bloggarna emellan. Om biblioteken skulle bli bättre på att i text 
hänvisa till och tipsa om andra privata unga bokbloggar kanske en större bloggemen-
skap	skulle	uppstå	vilket	skulle	kunna	öka	flödet	av	läsare	till	biblioteksbloggarna.	Att	
de privata unga bokbloggarna ofta skriver om och taggar varandra visar på att de redan 
är del av en bloggemenskap. Det har också visat sig att ungdomarna är mer privata i sin 
framtoning	än	biblioteksbloggarna	som	snarare	hållit	en	anonym	profil	med	få	eller	inga	
bilder eller information om sig själva. Att som bloggande bibliotekarie bjuda mer på sig 
själv skulle kunna bidra till att stärka banden till nätverket av bokbloggar och förhopp-
ningsvis även till läsarna.

6.4 Litteraturförmedling

På	vilket	sätt	ägnar	sig	de	olika	bokbloggarna	åt	litteraturförmedling?

Trots att biblioteksbloggarna och de privata unga bokbloggarna i grund och botten är 
två skilda bloggtyper möts de ändå i det stora intresset för litteratur och läsning. Det är 
därför intressant att se hur de olika bloggarna förmedlar litteratur och om de i förläng-
ningen skulle kunna utveckla någon form av samverkan.

Som redan konstaterats i kapitel 6..2 om skillnader så är det intressant att jämföra hur 
de olika bloggtyperna skriver om böcker. Biblioteksbloggarna skriver mer renodlade 
bokrecensioner	eller	boktips,	även	om	Collaget	även	ägnar	sig	åt	annat	som	evene-
mangstips. Det är också själva förmedlarrollen, till skillnad från läsarrollen, som fram-
kommer på bloggarna. De privata unga bokbloggarna skriver, förutom bokrecensioner 
och boktips, många inlägg som i stort handlar om att de är läsande personer. De listar 
böcker de vill läsa, skriver om sina favoritkaraktärer och tipsar om roliga bokhyllor. 
I	linje	med	Hellströms	(2013)	studie	så	identifierar	de	sig	som	boknördar.	Detta	lyser	
även igenom i sättet de skriver om böcker.
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En likhet som framkommit är att bloggarna främst skriver om nyutkommen litteratur 
med originalspråk på svenska eller engelska och att det även tyder på att de mest skriver 
om populärlitteratur. Att man skriver om nya böcker låter kanske självklart då man vill 
tipsa om nyheter som dyker upp, man kan dock fundera på om inte biblioteken bättre 
skulle kunna utnyttja sin kompetens och fungera som ett komplement till de privata 
unga bokbloggarna genom att även tipsa om en del äldre litteratur. Bara för att en bok 
kom ut för tio, tjugo eller trettio år sedan betyder det inte att den inte fortfarande kan 
vara	relevant	för	dagens	ungdomar.	Även	Crosby	(2010,	s.	98-99)	säger	att	ett	av	teck-
nen på en framgångsrik biblioteksblogg är just att den innehåller bokrecensioner av äl-
dre	böcker.	Tveit	(2004,	s.	119)	menar	också	att	det	inte	finns	någon	anledning	att	tipsa	
om böcker som redan fått en stark exponering i massmedier utan att det är bättre att i så 
fall utnyttja en känd bok för att koppla den till någon mindre känd bok.

I	studien	framkommer	också	att	både	Bokugglan,	Bookfinger	och	Collaget	skriver	om	
böcker i en positiv anda medan Boksnack ibland kan vara mer negativ. Detta tyder även 
på att Boksnack anser att vissa böcker är av högre kvalitet och mer utvecklande för 
läsaren än andra medan de övriga bloggarna inte direkt anser att viss litteratur är bättre 
eller	finare	än	annan.	Detta	visar	att	de	litteraturförmedlande	tendenserna	som	kan	ur-
skiljas på bloggarna skiljer sig åt. Boksnack blir representant för det som Smidt (2002) 
kallar för den aktivt rekommenderande och upplysande förmedlingen, medan de privata 
unga	bokbloggarna,	Bokugglan	och	Bookfinger,	representerar	det	som	Smidt	(2002)	
kallar	för	den	efterfrågestyrda	förmedling.	Biblioteksbloggen	Collaget	är	den	som	ham-
nar	i	mitten,	i	det	som	Smidt	(2002)	kallar	för	förmedling	i	dialog.	Collaget	har	en	posi-
tiv attityd till all möjlig litteratur och jobbar även med en bred förmedling för att kunna 
erbjuda något till alla, både högt och lågt. För att bli en framgångsrik biblioteksblogg 
tänker jag att det kan vara en god idé att hålla sig till just Smidts (2002) förmedling i di-
alog. Dels ligger roller närmare den roll som de privata unga bokbloggarna tenderar att 
inta, dels ger den utrymme till en mer traditionell bibliotekshållning där man inte bara 
ger läsarna vad de vill ha utan även kan ge dem utmaningar om de visar intresse för det. 
Jag tänker också att det är lättare att sprida läsglädje genom positiva boktips då få blir 
sugna på att läsa en bok som fått ett dåligt omdöme.

6.5 Avslutande diskussion

Syftet med uppsatsen har varit att jämföra bokbloggar för tonåringar skrivna av bib-
liotekarier och bokbloggar för tonåringar skrivna av tonåringarna själva. Detta för att 
hitta likheter och skillnader med särskilt fokus på hur de olika bloggarna når ut till sin 
målgrupp och hur de främjar läsning och läsglädje. De resultat som uppsatsen genererat 
vad gäller att nå ut till målgruppen handlar om att biblioteksbloggarna borde ta till vara 
de kommenterar de får och vara noga med att svara på dem för att på så sätt stimulera 
till interaktivitet. Biblioteksbloggarna skulle också kunna jobba med att bli mer person-
liga i sitt bloggande och aktivt skriva och tipsa om andra bokbloggar för att på så sätt 
bli	en	del	av	den	bloggemenskap	som	finns	mellan	bokbloggar.	De	resultat	som	upp-
satsen genererat vad gäller litteraturförmedling handlar om att de olika bloggarna intar 
olika roller, biblioteksbloggarna framstår främst som förmedlare medan de privata unga 
bokbloggarna främst framstår som läsare. Samtliga bloggar tipsar främst om nyutgivna 
böcker och man skulle kunna fundera på om inte biblioteksbloggarna även skulle kunna 
tipsa	mer	om	äldre	litteratur.	Det	finns	också	en	tydlig	skillnad	mellan	de	litteratur-
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förmedlande tendenser som kan urskiljas på bloggarna. De privata unga bokbloggarna 
representerar vad Smidt (2002) kallar för den efterfrågestyrda förmedling medan biblio-
teksbloggarna representerar vad Smidt (2002) kallar för den aktivt rekommenderande 
och upplysande förmedlingen samt förmedling i dialog.

Avslutningsvis är det intressant att diskutera implikationerna av studien, hur de olika 
bloggarna skulle kunna ha användning av varandra och samverka för att bli mer rel-
evanta både för varandra men inte minst för läsarna. För att både bli mer personliga 
och	samtidigt	underlätta	för	läsarna	skulle	man	på	en	blogg	som	Collaget	med	väldigt	
många olika skribenter kunna fördjupa sig inom olika genrer. Om jag som läsare är 
väldigt	intresserad	av	serier	och	grafiska	romaner	och	vet	att	en	av	skribenterna	på	
bloggen också har detta som sitt intresseområde blir det intressantare att följa just denna 
skribents blogginlägg. Detta ligger i linje med vad Andersson och Moilanen (2008, s. 
74) kommer fram till i sin studie där de ser genreutbrytning delvis som en lösning på 
interaktionsproblemet där de anser att bristen på kommentarer uppstår då målgruppen är 
alltför bred och enligt dem behöver snävas ner. Jag ser även en möjlig lösning av inter-
aktionsproblemet	i	att	försöka	bli	en	större	del	av	den	bloggemenskap	som	finns	mellan	
vissa bokbloggar. Varför inte skriva och tipsa om andra bokbloggar såväl som böcker, 
målet är hur som helst att främja läslusten. Detta skulle också kunna ske i det fysiska 
biblioteksrummet.	På	bibliotekets	ungdomsavdelning	skulle	man	kunna	lägga	ut	flyers	
med tips på olika bokbloggar, man skulle även kunna tipsa muntligt. På så sätt skulle 
relationen mellan bibliotekarier och unga bokbloggare kunna bli mer jämställt vilket är 
något som Ito (red.) tar upp. Att man behöver hitta nya roller där vuxna aktivt kan delta 
samtidigt som de respekterar de ungas expertis (Ito (red.) 2010, s. 340). För att ytter-
ligare ta till vara de unga bokbloggarnas kunskaper skulle biblioteken kunna ta emot 
inköpsförslag från dem vilket skulle gynna både biblioteken, deras besökare och blog-
garna. Bibliotekarierna skulle kunna använda de ungas bokbloggar som en kunskapsda-
tabas liksom bibliotekarierna skulle kunna erbjuda sin expertis när så efterfrågas. För att 
ta del i bloggemenskapen skulle biblioteken kunna bjuda in och bli en fysisk plattform 
för både skribenter och läsare av bokbloggar. Som framkommit i studien skriver de pri-
vata unga bokbloggarna ofta om kommersiella aktörer som förlag och bokhandlar. För-
lagen kan vara generösa och ge bort recensionsexemplar vilket biblioteken uppenbarli-
gen	inte	kan.	Däremot	kan	biblioteken	erbjuda	den	publik	som	finns	i	biblioteksrummet.

6.6 Reflektioner om teori och metod

Då syftet med denna uppsats har varit att göra en jämförande studie för att belysa 
likheter och skillnader mellan bibliotekariers och tonåringars bokbloggar med fokus på 
hur de når sin målgrupp och hur de främjar läsning, valde jag att använda mig av två 
olika teorier. För att belysa hur bloggarna jobbar med att nå ut till sin målgrupp valde 
jag	att	arbeta	med	ett	undersökningsschema	som	delvis	bygger	på	Connie	Crosbys	un-
dersökning om vad som kännetecknar en effektiv blogg, delvis på egna iakttagelser som 
framkommit när jag lärt känna mitt empiriska material. För att belysa hur bloggarna 
jobbar med läsfrämjande valde jag att ta hjälp av Jofrid Karner Smidts tre förmedlar-
roller: efterfrågestyrd förmedling, aktivt rekommenderande och upplysande förmedling 
och förmedling i dialog. Som metod valde jag att delvis ta hjälp av tidigare nämnda 
undersökningsschema i själva insamlingsprocessen, men även genom gängse förfarande 
som närläsning av blogginlägg och kommentarer. Materialet analyserades med hjälp 
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av innehållsanalys där bland annat ett kodschema växte fram. Tillsammans tycker jag 
att materialet och innehållsanalysen gett mig en bra bild över de olika bloggarna och 
fungerat väl i min studie. Det som inte fungerat så bra var valet att ta hjälp av Jofrid 
Karner Smidts tre förmedlarroller. Hennes teori tillförde mindre än vad jag trodde att 
den skulle göra, även om den gav viss insikt.

6.7 Förslag till vidare forskning

Avslutningsvis kommer här ett par förslag till vidare forskning och undersökning kring 
bokbloggar och bibliotek. Under studiens gång har jag stött på olika intressanta infalls-
vinklar som dock inte fått plats i denna uppsats. Ett intressant område är att titta på 
genus i samband med både litteraturförmedling och bokbloggar. Även om en av de un-
dersöka bloggarna i denna studie drivits av en kille har de annars lyst med sin frånvaro. 
Alla övriga privata unga bokbloggar jag stött på har drivits av tjejer. Även bland biblio-
teksbloggarna är det främst kvinnor som bloggar, även om männen inte är lika ovanliga 
som när de gäller de privata unga bokbloggarna. Detta skulle kunna vara intressant att 
titta närmare på. Då denna studie fokuserat på vad som går att utläsa från bloggarna i 
sig skulle det också vara mycket intressant att göra en liknande studie där man istället 
intervjuar både bibliotekarier och unga bokbloggare för att höra vad de själva tycker och 
tänker kring litteraturförmedling och samarbete.
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