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Kære læsere

Sociale medier er blevet en naturlig og 
integreret del af de flestes hverdag. Også 
folkebibliotekerne rækker ud, formidler, deler 
viden og inspirerer på Facebook, Instagram og 
Twitter. 

Med dette projekt har vi ønsket at 
udforske alt det potentiale, der ligger i 
biblioteksmedarbejdernes unikke profiler, 
stemmer, netværk og specialiserede viden om 
litteratur. Vi har haft en fest, mens vi gjorde det. 
Nu vil vi gerne invitere jer med til festen! 

Denne rapport giver et indtryk af vores metode 
og af alle de konkrete formidlingsgreb, vi 
har brugt. Det er håbet, at I kan blive fagligt 
inspirerede og motiverede til at deltage i den 
store, kontinuerlige samtale om litteratur på 
sociale medier, hvor det er helt oplagt at få 
folkebiblioteket og dets medarbejdere endnu 
mere på banen. 

“Det er håbet, at I kan blive fagligt 
inspirerede og motiverede til at deltage 
i den store, kontinuerlige samtale om 
litteratur på sociale medier.

Litteraturformidling er en kerneopgave i 
folkebibliotekerne, og sociale medier ser ud 
til at være kommet for at blive. Hvad sker 
der, når man kombinerer de to ting og tilføjer 
entusiastiske og legelystne fagfolk, der ved, at 
sharing is caring? 

Få svaret på de følgende sider.

God fornøjelse med læsningen og den digitale 
formidling.

Lisbet Vestergaard og Mikkel Christoffersen, 
projektledere, Københavns Biblioteker

Lisbet Vestergaard
Udviklingskonsulent
Københavns biblioteker
E-mail: E50K@kff.kk.dk

Litteraturformidling på de sociale medier #bogsnak2



Sammenfatning af rapporten  

Baggrund

Indsats og metode

Formidlerne

Det digitale faktatjek

#bogsnak

Netværksdannelse

Institutionel versus personlig formidling

Synergi mellem traditionel og digital formidling

Det næste skridt

INDHOLD

4

6

9

12

18

19

21

22

24

26

 

KAPITEL 1: 

KAPITEL 2:

KAPITEL 3:

Litteraturformidling på sociale medier #bogsnak 3



SAMMENFATNING 
AF RAPPORTEN
Projektet er inspireret af Michael Edson fra The Smithsonian. Han 

beskriver i sin teori om ”The Dark Matter of the Internet”, hvordan 

kulturinstitutionernes, herunder bibliotekernes, engagement i 

kulturlivet kun udgør en lille del af den kulturelle samtale i samfundet. 

Den samtale foregår i netværk, bibliotekerne ikke ser eller ikke er en 

naturligt del af. Biblioteket er derfor nødt til at gå ud, hvor disse finder 

sted og finde en position for sig selv – gennem sine medarbejdere.

Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele, producere 

og deltage i den litterære debat og det litterære interessefællesskab. I 

takt med samfundets digitalisering af services er der derfor stigende 

forventninger til folkebibliotekerne om at tilbyde oplevelser, vejledning 

og indsigt i litteraturen på platforme, hvor brugerne i forvejen befinder 

sig og taler sammen. Bibliotekerne flytter allerede tilbud fra det fysiske 

rum til de digitale kanaler. Udfordringen er her, at det er sværere at 

få borgerne i tale, når man ikke har dem i biblioteksrummet, men 

skal engagere dem bag skærme, hvor end de nu måtte være. I den 

verden er opmærksomhed en mangelvare, og tilbuddene til den 

medieforbrugende borger er legio. Biblioteket har med sine traditioner, 

sit virke og som udbyder af kulturtilbud allerede erobret en plads i 

arenaen for fysisk formidling. For at sikre en tilsvarende plads i den 

digitale arena, må biblioteket udarbejde og eksekvere en ny strategi på 

den digitale arenas præmisser. 

Her har projektet Litteraturformidling på de sociale medier - i daglig 

tale bogsnak - fundet sin eksistensberettigelse. Formålet med projektet 

er at nå ud til nye brugere gennem netværkseffekter, samt at etablere 

biblioteket som en moderne og væsentlig institution i det større 

kulturelle kredsløb.

10  biblioteker har deltaget i projektet, og sigtet med denne rapport er 

at dokumentere indsatsen ved blandt andet at give et øjebliksbillede af 

den litteraturformidling, der realiseres af et korpset af formidlere, samt 

gøre status over, hvor det danske biblioteksvæsen aktuelt befinder sig, 
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når det gælder den personlige formidling af litteratur på de sociale 

medier. Korpset består af litteraturformidlere fra forskellige dele af 

landet, som i løbet af projektet har gjort sig konkrete erfaringer og 

refleksioner om den personlige formidling af litteratur på de sociale 

platforme. Med bogsnak-projektet har bibliotekets formidlere fået 

mulighed for at sætte deres faglighed inden for litteraturen i spil samt 

komme i kontakt med borgerne på andre måder end gennem de 

traditionelle formidlingsformer, som f.eks. mødet med forfatteren eller 

udstillinger på det fysiske bibliotek. 

Der kredses om tre projektmål: 

• Nå nye brugere gennem netværkseffekter.

• Etablere biblioteket som en moderne og væsentlig institution 

i det større kulturelle kredsløb gennem engagerede 

medarbejdere og at indtage nyt afgørende formidlingsland.

• At gøre erfaringer med en ny, tidssvarende formidlingsform, 

med synergi mellem digital outreach og det fysiske rum, som 

når ud til flere brugere, og som etablerer biblioteket i en mere 

synlig rolle.

Rapporten er opdelt i tre dele: Et baggrundsafsnit med fokus på, 

hvordan vi i projektforløbet tilgik formidlingsaktiviteterne, samt 

et overblik over projektets aktualitet og oprindelse. Dernæst en 

gennemgang af projektdeltagernes formidlingsprofiler og et overblik 

over aktiviteten og brugen af hashtagget #bogsnak. 

Til sidst gives, ud fra de i projektet gjorte erfaringer, konkrete råd og 

inspiration til, hvordan de digitale mediers muligheder bedst udnyttes 

med henblik på at øge opmærksomheden om biblioteket og dets 

kulturtilbud. Rapporten henvender sig både til biblioteksvæsenet selv, 

men også andre i det litterære kredsløb, såsom forlagsfolk, forfattere 

og litteraturinteresserede journalister.
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SOCIALE MEDIER HANDLER OM MENNESKER 

 

Generelt er autoritetstroen til de klassiske institutioner nedadgående. 

Betydningen af borgerens sociale netværk er tilsvarende steget i 

betydning, således at information, viden og læring nu i høj grad 

flyder uden om institutionerne og gennem internetbaserede, sociale 

platforme. (Fremtidens bibliotek - borgerens ønsker, marts 2016) I disse 

netværk deltager personer - kun sjældent organisationer. Når biblioteket 

optræder i sociale netværk og på sociale medier, er det næsten altid 

som organisation, hvilket fungerer godt, når kommunikationen 

drejer sig om nyhedsdeling og information om åbningstider og 

arrangementer. Hvad angår litteraturformidling er sagen en anden, 

for det er en langt mere kompliceret interaktion og kommunikation, 

hvor det er essentielt at fremstå som ægte og autentisk. Her er der hård 

konkurrence om borgernes tid og opmærksomhed, og mange aktører 

har flere ressourcer og mere erfaring med opmærksomhedsskabende 

aktiviteter end bibliotekernes online-kommunikatører. Biblioteket har 

til gengæld en fordel, som ingen andre har; medarbejderne rangerer 

som de mest troværdige i samfundet overhovedet. (Fremtidens 

bibliotek - borgerens ønsker, marts 2016)

På det markerede citat ovenfor beskriver forskerne Charlene Li og Josh 

Bernoff den nye virkelighed, vi lever i, som er domineret af sociale 

teknologier. Her er netværksdannelse nøglen til succes! Selvom 

biblioteket er en ud af mange udbydere af litteraturtilbud, så viser 

segmenteringsanalysen fra Fremtidens Biblioteker, at brugerne 

ser folkebiblioteket som i besiddelse af en unik rolle og betydning 

i det danske samfund, men samtidig er der en hel del, der føler, at 

biblioteket ikke taler til dem. (fremtidensbiblioteker.dk: Digitale 

strategi for fremtiden, maj 2016) Plakater i byen og reklamer for 

bibliotekstilbud på bibliotekets brand-baserede facebookside har ikke 

den samme effekt som tidligere. Da mange biblioteker sprang på den 

sociale bølge, placerede man sociale medier under markedsføring og 

branding af bibliotekernes arrangementet i det fysiske rum. 

Denne tillid, som biblioteket besidder som kulturinstutition, men som 

har svært ved at nå ud til brugerne, kan potentielt blive forstærket i 

brugernes møde med formidlernes personaliserede kommunikation, 

som når ud til netop de brugere, der befinder sig i formidlernes netværk 

og er interesserede i at læse den samme type litteratur. 

De sociale medier åbner op for, at individuelle formidlere kan udnytte 

deres sociale netværk med brugere og aktører i det litterære kredsløb 

og stå i kontrast til den generelle og uniforme formidling i kraft af deres 

unikke personprofiler, personlige smag og viden. Medarbejderne 

kan gøre bibliotekets netværk betydelig udvidet med 561 % større 

rækkevidde, når medarbejderne lægger deres private og professionelle 

netværk oveni, og kan et opslag generere 24 x flere delinger end 

virksomheder og organisationer, når de bruger medarbejderne som 

troværdig kilde i deres strategiske arbejde. (MSLGROUP: Infographic: 

Social Employee Advocacy)  

Der kredses om tre projektmål:  

“The [social] trend is not a flash in the pan. This is an important, irreversible, completely 
different way for people to relate to companies and each other.” 

- Charlene Li og Josh Bernoff

BAGGRUND
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FORMIDLERNE I CENTRUM

Brugerne vil helst tale med dem, der ved noget, og her kan bibliotekets 

formidlere i kraft af deres faglige litterære ballast inspirere brugerne 

til deres næste store læseoplevelse, holde dem opdateret om, hvad 

der foregår i det litterære miljø, og i sidste ende motivere dem til at 

gøre brug af bibliotekets kulturtilbud. Formidlerne kan her tilbyde 

en specialiseret viden i mødet med brugerne og kan kvalificere den 

samtale om litteratur, der allerede eksisterer på de sociale medier, 

ved at besvare og stille spørgsmål og dele viden med en faglig tyngde. 

De sociale medier bliver herved platform for at bringe litteraturen 

ind i brugernes hverdagsliv, og dermed bliver litteraturen potentielt 

til allemandseje. Formidlerne kan også i høj grad være med til at 

kvalificere litteraturdebatten i kraft af den særlige viden, de besidder 

inden for deres fag- og interesseområde. Ved valget af formidlere til 

projektet blev der derfor lagt vægt på indbyrdes komplementerende 

interesser for forskellige genrer med henblik på at kunne tilfredsstille 

individuelle behov og interesser hos brugerne. 

Ideen var således at gøre det muligt for brugerne at finde hver deres  

nicheleverandør(er) at følge for mere personaliseret indhold, og derved 

få brugerne til at være mere opmærksom på opslag fra formidlerne. 

Sporadiske kulturtilbud eller reklamer for arrangementer i bibliotekets 

fysiske rum kan sendes ud via disse kanaler og vil forhåbentlig få mere 

opmærksomhed, end de ville have fået med biblioteket som afsender. 

Brugerne kan også have en tilbøjelighed til at klikke videre og få læst en 

bog, hvis det kommer fra en personlig anbefaling, da formidlerne kan 

opbygge en tillid og ofte ramme brugerne i deres netværk med relevant 

indhold. 

Budskabet, brugerne gerne vil læseBudskabet, biblioteket gerne vil sige

Budskabet, medarbejderen gerne 
vil dele

The sweet spot! 
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“ 

-  Thorbjørn Zeuthen Tirsted, litteraturformidler på Hillerød bibliotek

Bogsnak har været et meget interessant projekt at være med i. For mig har det først og fremmest 
understreget, hvor stort litteraturens sociale potentiale er. Undervejs i projektet har jeg blandt 
andet lavet et opslag på Facebook, der handlede om en læsegruppe, som jeg har på forsorgshjem 
for hjemløse. Og i det her indlæg gengav jeg blandt andet et digt af Ole Sarvig. Et meget smukt, 
men også meget kompliceret digt. Og responsen på indlægget var enorm! Jeg har aldrig fået så 
meget respons, altså så mange likes og så meget diskussion på noget, jeg har lavet på Facebook. 
Og det tror jeg skyldes, at folk læste digtet, at de fandt det vedkommende og de forholdt sig 
til det. Jeg tror, at årsagen til at det havde den virkning var, at de følte, at det var et autentisk 
indlæg. At det var noget jeg gav af mig selv som privatperson. Og det er min vigtigste erfaring: At 
bogsnakken skal have et formål; koblingen til de hjemløse gav det et formål, at det skal komme 
fra et autentisk sted. Altså at læse-ambassadøren eller bogsnakkeren skal ville noget med sin 
formidling. Og det man skal ville, handler grundlæggende om at man skal demonstrere og vise 
sin kontaktflade, sin erfaring med litteraturen. Og litteraturen handler om os alle sammen. At den 
vil os alle sammen noget. At den handler om hvordan vi elsker og dør, hvordan vi er i konflikter 
og lever.
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-  Thorbjørn Zeuthen Tirsted, litteraturformidler på Hillerød bibliotek

METODE OG INDSATS
I projektets indledende fase havde projektledelsen defineret 

rammerne for formidlingsaktiviteterne og fastlagt en faseplan for hele 

perioden. I arbejdet med at skabe et grundlag for udvikling af nye ideer 

og muligheder for den digitale formidling blev der opdyrket et korps 

af formidlere fra 10 forskellige kommuner, der tilsammen rummede 

det meste af bibliotekets palet i forhold til litteraturformidling. 

I den forbindelse var det vigtigt at initiere et forløb, hvor der var 

tid nok, til dels at diskutere problemstillingerne om den digitale 

litteraturformidling, og til dels at lade disse spekulationer og inputs 

bundfalde sig hos de forskellige projektdeltagere. Overgangsfasen 

til en digital litteraturformidling kan være en langsommelig proces 

for biblioteksvæsenet, i og med at denne er bundet op på mange 

traditioner som forfatterarrangementer, book talks og udstillinger. 

Styrkerne ved bibliotekets litteraturformidling i disse mere traditionelle 

formater skulle formidlerne omfavne og udnytte på de sociale medier. 

Derfor var det vigtigt, at de forskellige repræsenterede fagligheder i 

korpset blev spillet op mod hinanden i det indledende kick off-seminar, 

hvor der blev inviteret eksterne oplægsholdere, så projektets deltagere 

fik inspiration til den nye form for formidling. Projektets hashtag 

#bogsnak blev også lanceret på seminaret, og forskellige best practise-

eksempler inden for bibliotekssektoren blev præsenteret. 

Projektledelsen havde opsat en række spilleregler og faser, der ledte 

samarbejdet i den rigtige retning, når deltagerne mødtes, men også 

gav plads til at de nye ideer kunne opstå, når formidlerne igen var i 

deres respektive hverdag på biblioteket. Dette inkluderede den første 

fase, hvor deltagerne gik i gang med at definere deres formidlerprofiler, 

hvilke platforme de ville benytte og hvilket miks, deres profiler skulle 

indeholde af genrer, tone-of-voice og stil. I den første fase blev der også 

lagt vægt på, at deltagerne skulle udvide deres netværk på de sociale 

medier ved eksempelvis at følge forlag, forfattere og andre relevante 

aktører i det litterære kredsløb. 
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I anden fase af projektet blev der arbejdet mere målrettet med koblingen 

mellem formidlernes aktiviteter og deres respektive bibliotekers 

aktiviteter på sociale medier. Projektet sigtede i denne fase på i højere 

grad at række ud mod brugerne, bloggere og fagfolk i bogbranchen og 

komme til at rumme et arbejde med mulig indtænkning af regionale og 

nationale platforme for litteraturformidling. Projektet testede desuden, 

om det er muligt at få en langt højere grad af brugerinvolvering i den 

fortløbende strøm af digital litteraturformidling. Efter denne fase 

mødtes projektdeltagerne til en workshop, hvor erfaringsudvekslingen 

var i centrum.

Da korpset af formidlere har været vant til at arbejde med en fysisk 

funderet litteraturformidling i biblioteksrummet, har samarbejdet 

mellem de forskellige formidlere været afgørende for at skabe 

retningslinjer for og ideer til, hvordan den digitale formidling til 

brugerne skal udforme sig. Det har mundet ud i følgende succeskriterier:

• En dokumenteret praksis for bibliotekernes direkte og løbende dialog 

om litteratur og læselyst med brugere på sociale medier.

• Synliggørelse af biblioteket som en kulturinstitution, der gennem 

litteraturformidlerne på de sociale medier er aktiv og synlig i debatten 

om litteratur.

• Synliggørelse på nettet af bibliotekets medarbejdere som afsendere 

af underholdende, tankevækkende og inspirerende opslag om 

litteratur.

• Mere samspil mellem bibliotekernes, forlagenes og forfatternes 

aktiviteter på de sociale medier og dermed mere trafik på samtlige 

parters profiler på sociale medier.

I sidste fase blev der på Københavns Hovedbibliotek afholdt et 

afslutningsseminar med formidlerne, hvor der blev samlet op på 

erfaringer, veje til og barrierer for brug af de sociale medier i en personlig 

formidling af litteratur. Der blev også set fremad med eksterne, faglige 

inputs fra digital leder på Statens Museum for Kunst, Jonas Heide 

Smith, der fortalte om museets vellykkede, brugerinddragende 

aktiviteter på sociale medier. Projektet skabte nye initiativer blandt 

nogle af formidlerne til formidlingsaktiviteter, der egner sig godt til 

de sociale medier, herunder podcasts om litteraturen og en blog for 

kurateret inspiration til brugerne, som kvalificerer og samler den 

eksisterende #bogsnak. (bogsnak.dk)
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“ 

-  Lida Wengel, litteraturformidler på Horsens bibliotek

Noget af det, som har givet mig rigtig meget, er netværket, jeg har fået. En 

masse inspirerende litteraturformidlere rundt om bibliotekerne i Danmark. 

De får mig til at turde, at gøre ting på sociale medier, som man ikke vil turde, 

som at lave videoer, og få sig selv ud over kanten i stedet for at gemme sig bag 

bibliotekarrollen. Det er inspirerende at se, hvad de finder på. Jeg synes, det 

giver et godt netværk, at vi ligesom er sammen om hashtagget #bogsnak, 

men ellers kan bevæge os frit inden for det område. Så det allerbedste for 

mig er, at vi har været så mange forskellige, fra så mange forskellige steder 

med alle vores skæve hjerner, som har mulighed for at komme med input.”
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FORMIDLERNE 
FORMIDLINGSBAGGRUND OG FORBRYDERALBUM

Projektgruppen, bestående af Biblioteksudvikling fra Københavns 

Biblioteker, Odense Centralbibliotek og Litteratursiden, sammensatte 

i foråret 2015 et korps af litteraturformidlere, der tilsammen rummer 

hele bibliotekets palet af litteraturformidling. Korpset bestod af 

yngre og ældre medarbejdere, kvinder og mænd; nogle specialister i 

faglitteratur, andre med indgående kendskab til lyrik samt krydsfeltet 

mellem litteratur for musik, fantasy, danske debutanter, horror, chick 

lit, danske klassikere, bogkunst, bogforsider etc. Alt, der giver stof til 

bogsnak! 

Projektdeltagernes repræsentation af mange forskellige genrer - også 

dem, der normalt ikke får så meget opmærksomhed - sikrede et fokus 

på genrer, der ikke er så synlige på det kommercielle bogmarked. 

Fælles for alle projektdeltagerne var erfaring i at bruge sociale medier 

i en faglig sammenhæng. Af hensyn til målet om at undersøge hvilke 

platforme, der bedst egner sig til litteraturformidling, valgte formidlerne 

forskellige platforme: flest brugte Facebook efterfulgt af Instagram og 

Twitter, mens en mindre del prøvede kræfter med Pinterest, blogs og 

Youtube.

“Jeg hørte Michael Edson fortælle om The Dark Matter of 
the Internet i 2014 og fik lyst til at tage hans pointer med 
hjem i en dansk bibliotekskontekst. På den måde fik jeg 
ideen til Bogsnak. Jeg læser og skriver om engelsksprogede 
romaner og faglitteratur. Jeg er bl.a. national projektleder for 
eReolen. Derfor følger jeg med i, hvad der sker på ebogs- og 
netlydbogsfronten. Det præger også mine SoMe-aktiviteter.”

FIND MIG
Facebook: Mikkel Christoffersen
Twitter: @kkmikkel 
Instagram: kk.mikkel

MIKKEL CHRISTOFFERSEN
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Mit brogede miks med fællesnævneren ”litteratur og 
læsning” afspejler min interesse for: 
- Danske forfattere fra begyndelsen af 1900-tallet.
- Nordiske klassikere – fra Udvandrerne til Jerusalem og alt 
af Lindgren. 
- Fun facts og hard facts om læsevaner og litteraturlæsnings 
betydning for menneskelivet i al almindelighed. 
- Early literacy – alt det børn ved om læsning og skrivning, før 
de faktisk kan læse og skrive.

FIND MIG
Facebook: Lisbet Vestergaard
Instagram: lisbetves

“Jeg anbefaler bøger og deler gode anbefalinger fra andre. 
Falder jeg over noget, jeg selv finder interessant, er der nok 
også god chance for, at mine venner/følgere vil synes det 
samme..“

FIND MIG
Facebook: Naja Bjørn 

“Facebook er stadig mit moderskib, der hvor ideerne skydes 
afsted fra. Men Instagram er med som en effektiv Wingman. 
Twitter spøger i kulissen, som den lækre dame i baren, man 
ikke helt kan komme i kontakt med selv efter flere forsøg.“

FIND MIG
Facebook: Jacob Krogsøe
Instagram: kaptajnkrog
Twitter: @KaptajnKrog

LISBET VESTERGAARD

NAJA BJØRN NIELSEN

JACOB KROGSØE
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“Bogsnakker mest om nye danske romaner, debutanter 
og genreeksperimenter med fokus på litterær kvalitet 
og læseoplevelser.  Blander mig også gerne i  den 
litteraturpolitiske debat om for eksempel bibliotekernes 
litteraturformidling og digitaliseringens betydning for 
udviklingen af bogmarkedet.”

FIND MIG
Facebook: Lise Vandborg
Twitter: @lvandborg

“Forsøger at have en fordomsfri og åben tilgang til litteratur. 
Læser meget bredt, såvel den nyeste bestseller som de mere 
smalle romaner. Bøgerne bruger jeg ofte til selvrefleksion og 
udvidelse af min horisont.”

FIND MIG
Litteratursiden: Michael Linde Larsen
Facebook: Michael Linde Larsen 

“Hos mig kan man blive inspireret til aktuelle, interessante, 
gode, finurlige bøger jeg har læst eller som bare har fanget 
min opmærksomhed (YA, chicklitt, klassikere, finurlige ting, 
børnebøger)– ofte kombineret med Lego og/eller kaffe! 
Opslagene er pt bøger der har fanget mig – og som jeg enten 
har læst eller gerne vil. Og ellers bare alt hvad, der har et 
litterært islæt ….”

FIND MIG
Facebook: Monica Finderup
Instagram: Legobrarian

LISE VANDBORG

MICHAEL LINDE LARSEN

MONICA FINDERUP
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”I løbet af projektet lavede jeg nogle videoer, hvor jeg 
gerne i blæsevejr læste kendte digte op på min hjemstavns 
uforståelige dialekt Morsingbomål. Det var godt nok 
underligt. Videoerne blev publiceret på Facebook. Ellers 
bruger jeg især tid på at poste og promovere litterære fejder i 
Danmark – og dem er der heldigvis en del af, thi forfatterne er 
ikke dødt kød og hurra for det.”

FIND MIG
Facebook: Jørgen Dissing Nørgaard 

“Facebook er et fremragende debatmedie, og det samme 
er litteraturen. På min Facebookside tager diskussionerne 
om litteratur som regel udgangspunkt i de værdier, de har 
tilfælles: Borgeren i samfundet. Længslen efter fællesskabet. 

Bogsnak giver anledning til at diskutere kulturens funktioner 
i det teknologiske samfund. Til at tale om de narrative 
strukturer, der fletter os sammen. Det giver virkelig mening 
for mig.”

FIND MIG
Facebook: Thorbjørn Zeuthen Tirsted 

“Jeg skriver om skønlitteratur og børne- og ungdomslittera-
tur. Det er personlige anbefalinger, med en faglig vinkel. Jeg 
inviterer ind i et uformelt og afslappet hjem, hvor vi sidder 
med benene oppe i sofaen og snakker om, hvad der er fedt 
at læse.”

FIND MIG
Blog: thejulesrules.dk
Twitter: @thejulesrules
Facebook: Julie Arndrup
Instagram: thejulesrules

JØRGEN DISSING NØRGAARD

THORBJØRN ZEUTHEN TIRSTED

JULIE ARNDRUP
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“Jeg er en passioneret litteraturelsker med en glubende 
appetit på gode fortællinger. Med en uddannelse fra 
Informationsvidenskab skiller jeg mig lidt ud fra mængden 
af bogsnakkere. Derudover begyndte jeg i sin tid på 
Litteraturhistorie, hvilket har givet mig en forkærlighed 
at se ting i nyt lys: Uanset om vi har med en klassiker, 
international- eller digital litteratur at gøre.” 

FIND MIG
Instagram: nagerbak
Youtube: Nadja Agerbak

“Som musikbibliotekar tilhører mit hjerte alle de poetiske og 
vilde og sære historier, der udgår fra musikkens verden. I de 
bogtips, jeg deler, kan du især få inspiration til anderledes 
læseoplevelser fra der hvor litteraturens og musikkens 
forunderlige universer krydser spor.”

FIND MIG
Facebook: Anya Mathilde Poulsen
Instagram: anyamathilde 

“Bibliotekar på Horsens Kommunes biblioteker og en 
af bagkvinderne bag Krimimessen. Blogger på www.
Krimimessen.dk, poster opslag på Krimimessens 
Facebookside, hvor der bl.a. postes videoer med Ugens krimi 
(bredt forstået inden for genren) og lægger op på Instagram. 
Jeg brænder for formidling, og begejstringen for gode bøger 
bærer mig.”

FIND MIG
Facebook: Krimimessen Horsens
Instagram: Krimimessen

NADJA AGERBAK

ANYA MATHILDE POULSEN

LIDA WENGEL
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“Jeg skriver om mit liv, det jeg oplever, det jeg læser, det 
jeg arbejder med på mit arbejde. Jeg deler sjove opslag og 
billeder, liker og kommenterer  på andres opslag. Er ved at 
blive ven med en del forfattere og forlag og vil se hvad jeg 
kan bruge dem til. Læser mest skønliteratur og krimier, så det 
formidler jeg mest, men også young adult.” 

FIND MIG
Facebook: Helle Ingemann Jensen
Instagram: helleij

“Bogsnakker overvejende om ny og ældre nordisk 
skønlitteratur. Litteratur der handler om sociale relationer, 
forholdet mellem mennesker, kort sagt om det at være til 
på godt og ondt. Det vil ofte være noget, jeg som del af den 
danske kultur personligt kan forholde mig. Går om muligt lidt 
udenom bestsellers, fordi de nærmest læser sig selv, og jeg 
synes det er vigtigt at, vi læser meget mere differentieret end 
tilfældet er.”

FIND MIG
Facebook: Inger Bressendorff-Madsen 

“Jeg har to hatte på. Ironisk nok bruger jeg ikke så meget 
mig selv i formidlingen, men har skabt mig et alterego som 
Den Grå Bibliotekar, hvor jeg taler en del om biblioteker og 
bøger. Til gengæld tænker jeg, det er ret klart, hvem jeg er 
som afsender. Men når jeg taler om bøger, så er det gerne 
fantastisk fiktion, spændings- og historiebøger, hvor jeg 
søger at inspirere fremfor at anmelde. Altså, væve bøger ind i 
en større fortælling.”

FIND MIG
Facebook: Jan M. Johansen og Den Grå Bibliotekar
Twitter: Jan M. Johansen og Den Grå Bibliotekar
Instagram: Jan M. Johansen og Den Grå Bibliotekar

HELLE INGEMANN JENSEN

INGER BRESSENDORFF-MADSEN

JAN M. JOHANSEN
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DET DIGITALE FAKTATJEK

78 % af danskerne har en profil 
på Facebook svarende til 2.7 mio. 
danskere og dermed er Facebook 
stadig danskernes foretrukne 
sociale platform.  
(Kilde: kulturstyrelsen, 2016)

Der er 3.476.000 aktive danske 
brugere hver måned.  
(Kilde: Gallerup, 2015)

På verdensplan har Facebook: 
1.79 mia. aktive brugere 
1.66 mia. aktive brugere på 
mobilen. 
 
Over 1.13 mia. brugere, der bruger 
platformen hver dag.  
(Kilde: Facebook, 2016)

Over 300 mio. fotos uploades hver 
dag til Facebook.  
(Kilde: Gizmodo, 2016)

687.000 danskere har en profil. 
(Kilde: Danmark statistik, 2015)

Der er 868.000 aktive danske 
brugere hver måned.  
(Kilde: Gallerup, 2015)

På verdensplan har Instagram: 
400 mio. aktive brugere. 
 
60 % af brugerne bruger Instagram 
hver dag.

90 % af brugerne er under 35 år. 
 
Over 80 mio. fotos uploades hver 
dag på Instagram.  
(Kilde: Instagram, 2016)

Opslag med tilføjet placering opnår 
79 % mere engagement. 
(Kilde: simplymeasured 2014)

511.000 danskere har en profil. 
(Kilde: Danmark statistik, 2016)

Der er 457.000 aktive danske 
brugere hver måned.  
(Kilde: Gallerup, 2015)

På verdensplan har Twitter: 
465 mio. profiler. 
 
Der er 175 mio. tweets hver dag. 
 
Omkring 40 % af alle tweets 
kommer fra en mobilplatform.  
(Kilde: CMSWire, 2015) 
 
Den gennemsnitlige bruger på 
Twitter har 115 followers.  
(Kilde: The Social Skinny, 2015)

68 % har brugt deres smartphone hver dag de sidste 7 dage. 

69 % forlader ikke hjemmet uden deres smartphone.

39 % går på internettet på deres smartphone mindst én gang om 
dagen.

52 % søger gennemsnitligt på deres smartphone hver dag.

75 % besøger sociale platforme. 

(Kilde: Google, 2015)
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#BOGSNAK

MODTAGEREN ER DØD

Det er tydeligt, at bibliotekerne lader sig inspirere af den digitale 

kultur, hvor brugerne er i centrum, hvor der produceres, deles og 

deltages som aldrig før, og hvor indhold hurtigt og uforudsigeligt skifter 

kontekst. Biblioteket har med deltagelse i dette og andre innovative 

projekter kastet sig ind i den nye virkelighed på de sociale medier. For 

her at komme i øjenhøjde med bibliotekets brugere har formidlerne 

haft fokus på personaliseret kommunikation. Det har formidlerne gjort 

ved hjælp af hashtagget #bogsnak, hvor brugerne på lige fod med 

formidlerne kunne dele deres læseoplevelser og forhold til litteraturen. 

Hashtagget gjorde det også muligt for formidlerne at redefinere 

bibliotekets autoritet, dele viden og indtage mere faciliterende 

roller. Her var kilden til det gode og værdiskabende litterære indhold 

samspillet mellem formidlerne og brugerne og medførte, at #bogsnak 

skabte uforudsete goder ved at slippe kreativiteten løs. Projektleder, 

Lisbet Vestergaard bekræfter også: “En del biblioteker er også begyndt 

at bruge hashtagget på deres egen Facebook-sider. Det siger noget 

om, at det vinder genklang og giver mening for fagfæller.” (Lisbet 

Vestergaard, interview af Johan Klokhøj) Med den fælles indsats fra 

formidlerne har hashtagget altså fået sit eget liv, som den dag i dag 

stadig bliver brugt flittigt på de sociale medier. 

I projektets evaluering lå der en stor udfordring i at afdække 

dokumentationen af brugen af #bogsnak på især Facebook og 

Twitter, da platformene ikke stillede de rette analyseværktøjer til 

rådighed. Da samtalen primært foregik over de personlige profiler på 

Facebook, eksisterer der ingen muligheder for at udtrække statistikker 

over hashtagget, da indholdet rangeres efter en bagvedliggende 

algoritme. Det betyder, at Facebook gør brug af personaliseret data, 

som eksempelvis hvem man skriver mest med og hvilken type indhold 

man klikker mest på, til at bestemme hvilket indhold der bliver vist 

på brugernes newsfeed. Derfor vises der højst sandsynligt nogle 

forskellige opslag, alt efter hvem der søger på hashtagget #bogsnak. 

Den kvantitative udfordring har været en stor fejlkilde i projektet, men 

samtidig har det givet fokus på den kvalitative udfoldelse og kreativitet. 

En mindre del af formidlerne har primært brugt Instagram som deres 

formidlingsplatform, og med halvanden års brug af #bogsnak har 

hashtagget opnået over 8000 opslag på platformen, som nu udgør det 

mest brugte hashtag for den danske samtale om bøger på Instagram. 

Eftersom de fleste formidlere har brugt kræfterne på Facebook, må vi 

formode, at det har genereret lignede tal for opslag på Facebook. 
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NÅR #BOGSNAK BLEV SLUPPET LØS

Siden formidlerne har taget hashtagget #bogsnak i brug, har der været 

masser af aktiviteter blandt forlag, forfattere, bloggere og biblioteker. 

Men brugen af #bogsnak har vist, at litteraturen ikke kun er for det 

litterære kredsløb, men også for de almindelige læsere, og har tilmed 

styrket interaktionen mellem især forfattere og læsere. Brugerne 

har i høj grad taget #bogsnak til sig, og hashtagget har i løbet af 

projektperioden vokset til det omfang, at det i dag er værd at holde øje 

med i strømmen af litteraturomtaler, arrangementer, læsetips, debat 

om litteratur og viden om læsning:

“Det har overrasket mig, at hashtagget i den grad får sit eget 

liv, uden folk egentlig tænker over, hvor det kommer fra. Og den 

generøsitet, der ligger i bare at forære det væk, det er fantastisk!”  

(Lone Kramer, ekstern projektdeltager)

Hvor bibliotekernes strategiske kommunikation førhen var 

afsenderkontrolleret, er kommunikationen på #bogsnak brugerdrevet 

og -genereret. Det betyder, at formidlerens opgave ikke kun 

bestod i, at producere og kommunikere eget indhold, men også 

at facilitere samtalen, som opfordrede brugerne til at bidrage 

med eget indhold. Det har de gjort i stor stil: “Imponerende med 

de mange brug af #bogsnak - en dedikeret gruppe kan sætte 

noget væsentligt i gang” (Lone Kramer, ekstern projektdeltager).  

Formidlerne fungerede som kuratorer og skabte rammerne for 

kommunikationen på #bogsnak ved at udstikke retninger for, hvilke 

emner og genrer der kunne tales om, og ellers lod brugerne byde ind 

med indholdet, så #bogsnak nu ejes af alle og ingen.
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Netværk er ikke et nyt begreb, men når det alligevel skal have særlig 

opmærksomhed i projektet og herunder i formidlernes arbejde skyldes 

det, at netværk kan skabe en større vidensdeling og udvide det øvrige 

netværk. I projektets indledende fase fik projektdeltagerne derfor til 

opgave at opsøge og invitere fagfolk i det litterære kredsløb, herunder 

forlag, forfattere, journalister og andre formidlere, til at deltage i 

samtalen om #bogsnak og følge hinandens profiler. Udvidelsen af det 

professionelle netværk blandt formidlerne havde til hensigt at skabe 

mere samspil mellem de forskellige aktører, så de sammen kunne løfte 

den litterære debat på de sociale medier og understøtte hinandens 

aktiviteter på de sociale medier. Dette har bidraget til, at samtalen 

om litteraturen på de sociale medier er blevet mere kvalificeret og 

mangfoldigt, da der har været flere stemmer i debatten, men samtidig 

har det også skabt mere trafik til hinandens profiler. Projektet har 

således ikke kun fokuseret på, at det var formidlerne alene, der skulle 

løfte litteraturformidlingen på de sociale medier, men de skulle også 

agere som facilitatorer og aktivere andre aktører i bogbranchen til at 

tage del i formidlingen. 

Udvidelsen af formidlernes netværk kan også skabe vidensdeling. 

Formidlernes viden er jo netop en af bibliotekets største ressource og 

drivkraft til at at skabe en god service for brugerne på de sociale medier 

og i det fysiske rum. Og netop denne viden kommer i spil i netværkene. 

Hvis biblioteket vil arbejde effektivt med netværk, så afhænger det i 

høj grad af organisationens og formidlernes parathed til at dele viden 

mellem hinanden og sprede det længere ud i de forskellige netværk. 

Vores anbefaling er at begynde med at opsøge forfattere, forlag og 

journalister, som har det samme interessefelt, og undersøge ud fra 

deres netværk, hvem der er værd at følge.

NETVÆRKSDANNELSE
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INSTITUTIONEL VERSUS
PERSONLIG FORMIDLING
Der er i en vis forstand tale om et pionerarbejde, når det handler om 

den personlige formidling på de sociale medier. Det kræver både 

viden, mod og nysgerrighed. Flere af projektdeltagerne giver udtryk for, 

at det er en udfordring at skulle bruge sin private profil til den faglige 

formidling: “Deltagernes angst for at være faglige på en personlig 

måde har skygget for projektets succes, synes jeg.” (evaluering fra 

projektdeltager)

Når medarbejdere indgår i sociale netværk på sociale medier, kan 

der herske tvivl om, hvornår man må udtale sig som organisationen 

og hvornår som privatperson. Det kan være svært at vide, hvor stor 

en rækkevidde og effekt et opslag på platformen har, og hvem man 

reelt skriver til. Er det eksempelvis fornuftigt at følge mennesker fra 

sit professionelle virke på Facebook, og hvornår er det tilladt at være 

til stede på medierne i arbejdstiden? Medieforskeren Danah Boyd 

omtaler denne udfordring som et kontekstuelt kollaps. Boyd mener, 

at de sociale medier giver nye udfordringer for brugerne, fordi der 

sker en form for kollaps eller sammenbrud i sociale sammenhænge, 

når vi deler de samme oplysninger med alle i vores sociale netværk - 

lige fra familiemedlemmet og kollegaen til en fjern bekendt, som man 

gik i gymnasiet med. Når vi for eksempel skriver statusopdateringer, 

kommenterer på andre brugeres indhold, eller deltager i åbne 

diskussioner i grupper, er vi ofte ikke særligt bevidste om, hvem der 

læser med: “Det er svært at bruge sig selv på de sociale medier, hvis 

man ikke har det i sig” (...) “Det svære i projektet har fx været at dele 

på sin egen Facebook-væg og “genere” vennerne.” (evaluering fra 

projektdeltager)

Denne udfordring stod formidlerne også overfor i projektets startfase, 

da det var svært at gennemskue hvem, der læser hvad, da modtagerne 

potentielt kunne være både familie, kolleger og fagfolk fra det litterære 

kredsløb. Der manglede kort sagt organisatoriske vejledninger og 

erfaringer for medarbejdernes brug af sociale medier. Projektet har 

netop været med til at nedbryde nogle af de barrierer, der tidligere 

har bevirket til at formidlerne følte sig utrygge ved at bruge de sociale 

medier, både i private og arbejdsmæssige sammenhænge:

“Det er nemmere nu at være personlig i sin formidling på de sociale 

medier, og det er blevet mere oplagt at sætte dine interesseområder/

særlige ekspertiseområde i spil” (evaluering fra projektdeltager)

Her har det netop været en gevinst for formidlerne at dele deres 

litterære ekspertise og personlige anbefalinger til inspiration ud i 

deres forskellige netværk, da det både har styrket deres professionelle 

relationer blandt kollegerne og samtidig affødt positive reaktioner i 

deres private omgangskreds. En vigtig erfaring i denne sammenhæng 

har været, at formidlerne i startfasen tog sig tid til at reflektere over 

hvilke kompetencer de kunne byde ind med i deres netværk og 

hvordan de bedst kunne bruge dem på de valgte platforme. Brugerne 

er nemlig åbne for inspiration til læsning, men de foretrækker at 

kunne spejle sig i den person, der giver anbefalingen. Derfor var det 

essentielt, at formidlerne definerede hvilket personlige miks, deres 

profiler skulle indeholde af genre, tone-of-voice og stil, så brugerne 

kunne spejle sig i deres smag. De valgte således nogle rammer for 

deres kommunikation, der har gjort deres arbejde mere strategisk og 

transparent for brugerne. Inden for disse rammer har formidlerne skabt 

et rum for at udvikle og eksperimentere med deres formidling, hvilket 

har givet konkrete erfaringer, som de kan trække med ind i bibliotekets 

brand-baserede indsats på de sociale platforme. Litteratursiden 

brugte denne strategi til at opfordre deres anmelderkorps til at dele 

deres anmeldelser ud i deres personlige netværk og samtidig invitere 

dem ind på Litteratursidens facebookside ved at fremhæve dem med 

billeder af dem selv sammen med den anbefalede bog. Tiltaget fra 

Litteratursiden er et godt eksempel på, hvordan en organisation via 

sociale medier kan møde sine brugere i deres konkrete situation og 

samtidig få udbredt kendskabet til Litteratursiden.
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“ 

-  Lisbet Vestergaard, Udviklingskonsulent på Københavns biblioteker

Det mest lærerige i dette projekt er, at jeg er blevet meget mere fokuseret i min formidling 

på sociale medier. Førhen postede jeg sådan lidt løst og fast. Jeg besluttede mig her for et år 

siden, da projektet startede, at jeg vil have et mix, som handlede rigtig meget om, selvfølgelig 

min hverdag, men også alle de bogoplevelser jeg har i min hverdag. Og lige pludselig kunne jeg 

få øje på bogsnaksagtige ting i min hverdag. Og jeg arbejder jo på et bibliotek, så der er masser 

af stof; med de ting jeg læste, de ting jeg havde lyst til at læse, bøger som andre folk havde læst 

og som jeg havde lyst til at formidle viden om. Så bogsnak har været en slags prisme for mine 

aktiviteter på sociale medier, og det har jeg fået rigtig god respons på i mit netværk. 
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SYNERGI MELLEM 
TRADITIONEL OG DIGITAL 
FORMIDLING 

Selvom mange biblioteker i flere år har været til stede på de sociale 

medier, har koblingen mellem det fysiske biblioteksrum og den digitale 

formidling hidtil været begrænset. 

Med projektet har formidlerne arbejdet aktivt med at tilnærme sig 

en formidling, hvor både det fysiske arbejde på biblioteket og den 

digitale formidling indgår i symbiose. Her er der ikke udsigt til, at de 

sociale medier overtager de mange gode tiltag og aktiviteter, som 

allerede foregår i det fysiske bibliotek, men derimod omfavner de nye 

muligheder, som de sociale medier åbner op for: 

“Litteraturformidlingen på de sociale medier har ikke til sigte at 

erstatte bibliotekernes traditionelle form for formidling overfor 

brugerne. (...) Hvis vi lægger alle vores æg i den kurv, som de sociale 

medier er, risikerer vi at kaste et barn ud med badevandet: Vores 

arrangementer på de fysiske biblioteker, det intime møde med 

forfatteren, stemningen når man er i et rum med andre mennesker. 

Folk har brug for at mødes, og de sociale medier er et nyt format for 

at mødes med og snakke med andre mennesker. Det erstatter ikke de 

gamle formater.” (Lisbet Vestergaard, interview af Johan Klokhøj)

Én ting er hvordan formidlingen skal ske rent fysisk på biblioteket, 

men derudover er der også en før- og efterfase af selve mødet med 

eksempelvis en forfatter, hvor der findes et stort potentiale i at fange 

brugernes opmærksom og gøre disse faser til en del af den samlede 

oplevelse og formidling. Desuden er det et stort skridt at bevæge sig fra 

fysisk litteraturudstilling til en digital formidling, hvor udstillingen både 

skal bevare og være tro mod litteraturen, som skal komme til sin ret, 

men samtidig også formå at tale til brugerne på en ny måde gennem 

de sociale medier. Løsningen er ikke at overføre udstillingen eller 

dens litteratur 1:1 til de sociale medier, men at udvide formidlingen 

af bibliotekets samlinger gennem de nye muligheder, som det 

digitale giver formidlerne. Her er et potentiale til at gøre de allerede 

eksisterende gode tiltag på bibliotekerne mere synlige og tilgængelige 

for brugerne via de sociale medier, så de udover den nye viden også 

opdager tilbuddene på deres lokale bibliotek.
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Lær dine brugere at kende

Husk at følg med på de sociale medier før, under og efter arrangementet 

for at se, hvad brugerne skriver om indholdet og formatet. Ved at følge 

med, vil du lære noget om, hvordan brugerne synes arrangementet har 

været, hvad de efterspørger, og hvad der får dem til at bruge de sociale 

medier i forbindelse med arrangementet.

Hvis du er god til at følge med på sociale medier, kan du teste forskellige 

tiltag og se, om det får en positiv effekt på, hvor aktivt brugerne deler 

litteraturarrangementer på de sociale medier. 

Tænk ikke kun på de tilstedeværende deltagere

Det er en klassisk fejl som formidler at bruge en masse energi på at 

reklamere for et arrangement forud for arrangementet på sociale 

medier, for derefter ikke at aktivere brugerne under arrangementet. 

Spørg eksempelvis deltagerne, om de har et spørgsmål til den 

pågældende forfatter. 

At bruge de sociale medier godt under og efter arrangementet gør, 

at man kan sprede budskabet og vække interessen for det næste 

arrangement blandt brugere, der ikke var tilstede.

. 

Under arrangementet har man nemlig en unik mulighed for at gøre 

andre brugere opmærksom på, hvad de går glip af. Jo bedre, man 

interagerer med deltagere og interesserede på sociale medier under 

arrangementet, desto større chancer er der for, at de melder sig til og 

møder fysisk op næste gang.

Forbind arrangementet med sociale medier

Der er også flere og flere muligheder for at forbinde selve 

arrangementet med sociale medier, eksempelvis ved at vise tweets, 

statusopdateringer, billeder fra #bogsnak direkte på bibliotekets 

digitale skærme under arrangementet. Det er en god måde at koble 

den offline og den online verden og ikke mindst få aktiveret deltagerne 

til at deltage.

Brug #bogsnak før, under og efter et litteraturarrangement
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DET NÆSTE SKRIDT
Vi håber, rapporten har givet dig mod på at tage det første skridt på 

vejen mod en strategi for personlig litteraturformidling og for alvor 

sætte fokus på de sociale mediers betydning. For det er her, kampen 

om brugernes gunst udkæmpes - såvel nu som i fremtiden. Tag det 

næste skridt og udvid dit netværk ved at følge de forskellige formidlere 

fra forbryderalbummet eller støt op om de gode formidlingsaktiviteter, 

der allerede eksisterer i bibliotekssektoren. Klik videre på: 

• bogsnak.dk 

• Bogsnak på Facebook

• Bogsnak på Instagram

• Bogsnak på Podcast

• Børnebogcast

• SoMeBi

• Litteratursiden på Facebook

• eReolen på Facebook

Det er nemt at blive overvældet af de mange nye muligheder. Vi 

anbefaler derfor også, at du prøver dig frem med små skridt. Lad være 

med at kaste dig ud i at eksperimentere med alle værktøjerne på én 

gang. Prøv dem af en efter en, og læg en plan for hvorfor og hvordan 

du vil bruge den enkelte anbefaling. Bliv inspireret af alle de gode 

initiativer, der foregår på #bogsnak og blandt dine kolleger rundt 

i landet. For sammen kan vi styrke læselysten og løfte samtalen om 

litteratur til tops og ind i hjertet af den digitale æra. 
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