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Abstract: The aim of this Master thesis is to describe why and how public libraries 

use the social networks Facebook and Twitter. The focus is to study what 
brought about their use, how the work is carried out, ideas and objectives 
behind the use and what libraries actually convey on the networks. The 
methodology is twofold: semi-structured interviews with responsible 
personnel at four Swedish public libraries, and an ethnographic content 
analysis of four months of the libraries' status updates and tweets on 
Facebook and Twitter. The theoretical framework consists of a model for 
the roles of the public library in society, and of discourses about the 
public library in media. 
 
Results indicate that social networks are used to market, make accessible 
and inform of the library's resources and services. Furthermore, networks 
are used to communicate/interact with followers and to inspire people to 
read. We also detect a tutoring trait. Libraries also view social networks 
as a meeting place. What libraries do on the networks can be seen as an 
online interpretation of traditional library goals. All four spaces from the 
model for the new library – Inspiration, Learning, Meeting and 
Performative – were represented in the objectives expressed in the 
interviews. In what is conveyed on the networks focus lay on Inspiration 
and Meeting. Social networks also act as a place to market the physical 
library. From a discourse perspective the study suggests that libraries 
express disidentification and demonstrate ability to remain open both to 
different media formats and different methods for library services 
delivery.  
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1 Inledning  
1.1. Bakgrund 

Under de senaste åren har sociala medier varit ett hett debatterat ämne i Sverige. Ämnet har 
diskuterats mycket i medier, och många företag och organisationer har tagit klivet ut på de 
sociala nätverken, genom att öppna Facebook- och Twitter-konton. Även på biblioteken har 
man på flera håll gett sig ut på nätverken. Bibliotekens närvaro på sociala medier har dock 
inte varit okontroversiell. Just ämnet folkbibliotek och sociala medier har sedan en tid tillbaka 
varit ett ämne som avhandlats både internt på biblioteken, och som även lockat till debatt i 
medierna. Inte minst orsakade kulturskribenten Jonas Thentes artikel ”Ombytta roller” i 
Dagens Nyheter, skriven som en reaktion på seminariet Sociala medier och bibliotek på 2010 
års Bok- och biblioteksmässa i Göteborg, mycket uppståndelse. Thente hävdar i artikeln att 
biblioteken ”är beredda att slänga ut grundläggande kompetenser och funktioner för att i 
stället bistå en handfull amerikanska IT-företags för tillfället populära tjänster.” 

Så långt som till att bränna böcker vill inte dagens svenska bibliotek gå, men det är nära på. Det 
intrycket fick jag i alla fall när jag gick omkring på den i går avslutade Bok & Biblioteksmässan i 
Göteborg. Efter att ha tjuvlyssnat i montrar och korridorer samt bevistat en handfull seminarier, 
stod det klart att böcker är ute men Facebook och Twitter är inne. På biblioteken. (Thente 2010) 

Svaren från bibliotekshåll handlade om att debatten var hårt polariserad och förenklad. 
Motsatsförhållandet mellan deltagande på sociala medier och det Thente i sin artikel kallar 
”grundläggande kompetenser och funktioner” och ”riktiga bibliotekarier som kan ge 
personliga tips om böcker och annan information” existerar inte, hävdade bland andra Olof 
Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, i ett blogginlägg med titeln 
”Förenklade dikotomier i debatten” (Sundin 2010). 

Debatten om ”riktiga bibliotekarier” känns igen från tidigare årtionden. Både 80- och 90-talen 
hade sina motsvarigheter, som Åse Hedemark visat i sin avhandling Det föreställda 
folkbiblioteket (2009). Därmed inte sagt att det ”bara” är en upprepning av historien som man 
kan rycka på axlarna åt. Det är alltid nödvändigt för en organisation att definiera för sig själv 
varför man engagerar sig i det ena eller det andra. I folkbibliotekens fall handlar det till 
syvende och sist om att kunna visa vilken nytta ett sådant engagemang skulle kunna ha för 
medborgarna. Varför ska biblioteken syssla med Facebook och Twitter? Finns det inget 
vettigare att lägga tiden på?  

Vi som skrivit den här uppsatsen arbetar båda på folkbibliotek. Vi har själva kommit i kontakt 
med olika tankar om både sociala medier och bibliotek i allmänhet, och de båda i kombination 
i synnerhet. Vi tänker oss att en hel del av den debatten som handlar om folkbibliotek och 
sociala medier kretsar kring föreställningar om de här företeelserna. Både bibliotekspersonal, 
användare och andra har sina idéer om vad ett folkbibliotek är och bör vara. Man har också 
sina föreställningar om vad sociala nätverk som Facebook är, och vad som kan tänkas 
försiggå på den arenan. Det är inte alltid dessa idéer är förenliga med varandra, åtminstone 
vid en första anblick. 

I den här uppsatsen vill vi undersöka varför folkbiblioteken är på Facebook och Twitter. Vilka 
tankar har biblioteken själva om sitt deltagande på dessa medier? Hur kommer det sig att man 
började använda dessa nätverk, och vad använder man dem till? Dessa frågor utforskas i 
uppsatsen genom intervjuer med ansvariga för sociala nätverk på fyra folkbibliotek och 
genom analys av bibliotekens textflöden på Facebook och Twitter. I vår analys och diskussion 
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hämtar vi utgångspunkter ur Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen och Casper Hvenegaard 
Rasmussens modell för folkbibliotekets roller (Jochumsen et al. 2010) samt Åse Hedemarks 
analys av biblioteksdiskurser i media (2009). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av varför och hur folkbiblioteken använder de 
sociala nätverken Facebook och Twitter.   

Genom undersökningar av både retorik, i form av intervjuer, och praktik, i form av 
flödesanalyser, vill vi belysa fyra folkbiblioteks satsningar på dessa två sociala nätverk. Vi 
studerar bibliotekens förutsättningar, arbetssätt, idéer och mål med satsningarna, såsom de 
själva ger uttryck för dem, samt vad man i praktiken förmedlar på nätverken. 

För att svara på varför och hur biblioteken använder nätverken ställer vi följande frågor: 

1. Hur kommer det sig att biblioteken började använda Facebook och Twitter?  
2. Hur arbetar biblioteken med Facebook och Twitter? 
3. Vilka syften och målsättningar har biblioteken med sin närvaro på Facebook och 

Twitter?  
4. Vad förmedlar biblioteken i sina flöden på Facebook och Twitter? 

De tre första frågeställningarna besvaras i studien genom kvalitativa intervjuer med ansvariga 
för sociala nätverk på biblioteken. Frågan om vad man i praktiken förmedlar besvaras genom 
en kvalitativ studie av bibliotekens egenproducerade flöden på Facebook och Twitter.  

 

1.3 Begrepp 
Antony Mayfield, skriver i What is Social Media (2008) att sociala medier närmast kan 
beskrivas som en ny typ av online media, som uppfyller visa karakteristika. Mayfield 
sammanfattar dessa i begreppen: deltagande, öppenhet, konversation, gemenskap och 
samhörighet1 (2008, s. 5). I sociala medier suddas gränsen mellan sändare och mottagare ut. 
Tyngdpunkten ligger istället på tvåvägskommunikation; att skapa en dialog och uppmuntra 
till feedback. Alla som är intresserade kan bidra med och dela innehåll. Medierna är också 
öppna med avseende på kopplingar till andra tjänster, resurser och människor.  

Mayfield (2008, s. 6) delar in sociala medier i sju kategorier:  

• Sociala nätverk – forum med personliga sidor och möjlighet att kopplas samman med 
vänner för att dela innehåll och kommunicera (exempelvis MySpace, Facebook, 
Bebo).  

• Bloggar – nätdagböcker eller krönikor med möjlighet till kommentarer från läsare.  
• Wikis – gemensamt skapade databaser där människor kan bidra med innehåll 

(Wikipedia).  
• Podcaster – ljud eller bild som tillgängliggörs via prenumeration eller liknande (SR:s 

radioprogram).  
• Forum – diskussionsforum på nätet, ofta med specifika ämnen.  

                                                            
1 Vår översättning. Mayfields original: Participation, Openness, Conversation, Community, Connectedness 
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• ”Content communities” – forum där man delar en särskild typ av media, som foton 
eller videor (Flickr, YouTube).  

• Mikrobloggar – sociala nätverk i kombination med bloggande, i formen av korta 
statusuppdateringar (Twitter).  

I det här arbetet kommer vi att fokusera på det sociala nätverket Facebook och mikrobloggen 
Twitter, två typer av sociala nätverk som används bland svenska folkbibliotek idag.  

Inom området sociala medier är just underkategorin sociala nätverk det dominerande när det 
gäller användning, och inom sociala nätverk är det Facebook som dominerar (Findahl 2011, s. 
19). I den årliga rapporten Svenskarna och Internet 2011 från .SE, Stiftelsen för 
Internetinfrastuktur, anges att hela 52 % av Sveriges befolkning som är 12 år och äldre 
besöker ett socialt nätverk på internet. Av dessa är samtliga med på Facebook, även de som 
också använder andra sociala nätverk. Denna trend tog fart 2008 i Sverige och har stadigt ökat 
sedan dess. Bland kvinnorna besöker 42 % dagligen Facebook, mot 32 % av männen. 
Andelen internetanvändare i Sverige som använder Facebook är 63 % (Findahl 2011, s. 18-
19). Rapporten anger också att mikrobloggen Twitter under 2010 användes av ca 7 % av den 
svenska befolkningen. Hälften av svenskarna som använder Twitter gör det bara ”någon gång 
ibland”. Ca 2 % av befolkning använder Twitter dagligen, och då är det framförallt yngre 
välutbildade män, yngre personer inom IT och data, konsulter och personer i ledande 
ställning. Andelen Twitter-användare är högst i åldersgrupperna 16 till 35 år, 57 % (Findahl, 
2011, s. 21). 

Facebook och Twitter är således välbekanta fenomen för många svenskar. För dem som inte 
känner till nätverken, samt för att eventuella framtida läsare ska veta hur Facebook och 
Twitter fungerade vid tiden för denna uppsats, presenterar vi här kort de två nätverkens 
särdrag och kännetecken.  

Facebook: En webbaserad social nätverkstjänst som startades 2004 (Facebook 2012). På 
Facebook finns två typer av användarkonton, profil och sida. Privatpersoner har en s k profil, 
en personlig användarsida, där de kan kommunicera med andra och publicera text, länkar, 
bilder och video. Privatpersoner knyter sig samman i nätverk med andra privatpersoner 
genom att bli vänner på Facebook. En vänförfrågan som skickas till en annan person måste 
godkännas av den tillfrågade. Användare som är vänner på Facebook kan se varandras inlägg, 
flöden, eller statusuppdateringar som det också kallas, och relationen är således ömsesidig. 
Personer som är vänner på Facebook kan gilla och kommentera varandras inlägg. När det 
gäller organisationer, företag och offentliga personer ska dessa enligt Facebooks regler 
använda sig av s k sidor på Facebook. Användare blir inte vänner med företaget, utan kan 
istället välja att gilla företaget, bli ett fan av sidan, och på så sätt följa det organisationen 
kommunicerar på sin Facebook-sida. "Följ oss på Facebook!" är en vanlig paroll från företag 
och organisationer. Relationen mellan privatpersoner och företag på Facebook är inte 
ömsesidig. De offentliga personer, företag och organisationer som en privatperson valt att bli 
fan eller följare av på Facebook kan inte läsa det privatpersonen själv skriver på sitt eget 
privata profil-konto.  

Twitter: En webbaserad social nätverkstjänst startad 2006 (Twitter 2012). På Twitter har alla 
användare samma typ av konto. Man skickar och läser korta textmeddelanden, s k tweets eller 
twitter. Textmeddelandet får innehålla högst 140 tecken. Att använda Twitter kallas på 
svenska för att twittra. En användare kan följa eller prenumerera på en annan användares 
meddelanden (Findahl 2011, s. 20). Relationerna mellan användare på Twitter kan vara icke-
reciproka. En privatperson kan exempelvis följa det en statsminister twittrar, utan att 
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statsministern nödvändigtvis följer privatpersonen. Man kan också retweeta, d v s skicka 
vidare det någon annan twittrat i sitt eget flöde.  

 

1.4 Avgränsningar  
Vår undersökning behandlar fyra folkbiblioteks ageranden på de två arenorna Facebook och 
Twitter.  

Vi har begränsat undersökningen till att behandla folkbibliotek. Deras närvaro på de sociala 
nätverken har varit föremål för debatt i media, som väcker frågan kring folkbibliotekens 
uppdrag och kärnvärden. Vi arbetar också själva på folkbibliotek och är nyfikna på hur 
folkbiblioteken agerar på dessa nya medier. 

Vi har valt att inrikta vår studie på de sociala nätverken Facebook och Twitter, de två ledande 
sociala nätverken idag inom sina respektive områden där bibliotek är aktiva. En anledning till 
att båda forumen valts är också för att studera om det skiljer sig åt hur man använder dessa två 
typer av sociala nätverk på biblioteken. 

I vår undersökning har vi studerat fyra månader av bibliotekens flöden på Facebook och 
Twitter, februari till maj 2010. Vi har valt att koncentrera vår studie till att gälla bibliotekens 
egna statusuppdateringar och tweets. Vi har således inte studerat andra inlägg än bibliotekets 
egna i flödena på bibliotekens Facebook- och Twitter-konton. Vi fokuserar också endast på 
ursprungsinläggen från biblioteken, d v s inte deras svar på andras inlägg. Fokus för vår studie 
är alltså det man själv går ut med att vilja kommunicera och förmedla själv från bibliotekens 
sida, därför analyserar vi enbart det man själv initierat att kommunicera.  

Vår undersökning omfattar heller inte analys av responsen på bibliotekens statusuppdateringar 
i form av gilla-markeringar eller kommentarer från användarna. Det vore intressant med en 
studie som särskilt fokuserar på hur väl biblioteken lyckas med att få respons från 
användarna. Att överhuvudtaget se på bibliotekens engagemang ur ett användarperspektiv, 
och analysera hur bibliotekens engagemang i de sociala medierna uppfattas av användarna, 
och huruvida de överhuvudtaget läser statusuppdateringar och tweets från biblioteken, vore en 
intressant och angelägen undersökning. Vi kommer dock i den här uppsatsen inte att 
undersöka eller särskilt diskutera sådana "framgångsfrågor" eller användarfrågor, utan 
begränsar oss till att undersöka bibliotekets och biblioteksföreträdarnas perspektiv och tankar 
med sitt deltagande på de sociala medierna. Uppsatsen berör heller inte bibliotekens 
användning av olika funktioner på Facebook och Twitter, med avseende på utseende, val av 
flikar och applikationer. 
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2 Tidigare forskning och undersökningar 

I detta kapitel redogörs för tidigare studier som har bäring på vår. Redovisningen görs i två 
delar: Vi inleder med att redovisa studier gjorda kring bibliotek och sociala medier. Därefter 
gör vi en exposé över forskning och debatt kring bibliotekens uppdrag och roller.  

 

2.1 Biblioteket och de sociala medierna 

Användningen av sociala medier på bibliotek växer fram i kölvattnet av konceptet Bibliotek 
2.0, och idén om det "nya" internet med fokus på deltagande och interaktivitet. Begreppet 
Bibliotek 2.0 introducerades av bibliotekarien Michael Casey 2005. Tillsammans med 
kollegan Laura Savastinuk utvecklade han i boken Library 2.0: A Guide to Participatory 
Library Service (2007) idéerna kring bibliotekets nya förhållningssätt och användandet av den 
nya tekniken. Tanken är att gå ifrån att vara bara en leverantör av information till att vara mer 
av en kommunikationspartner. Casey och Savastinuk menar att biblioteken måste göra 
användarna delaktiga genom mer användarstyrda tjänster, och målmedvetet och kontinuerligt 
förändras för att vara fortsatt relevanta för användarna (2007, s. 5f).  

Bibliotek 2.0 är en slags biblioteksanpassning av Web 2.0, ett samlingsbegrepp för Internets 
interaktiva och sociala verksamheter, myntat av Tim O´Reilly (2005). Det inkluderar således 
alla typer av webbapplikationer för deltagande, samarbete mellan användare, användarstyrt 
innehåll och informationsdelande på internet, d v s sociala nätverk, bloggar, Flickr, YouTube, 
wikis och folksonomier. Bibliotek 2.0 har definierats av flera debattörer och forskare. I boken 
Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring (Holmberg 2009) presenterar ett antal 
biblioteksforskare från Finland en modell av byggstenarna i Bibliotek 2.0 utifrån 
undersökningar bland bibliotekspersonal. De sju delarna man identifierade var: interaktivitet, 
användare, deltagande, bibliotek och bibliotekens tjänster, webben och webb 2.0. Termen 
interaktivitet uppfattades som den mest centrala och som förenar och överlappar alla de andra 
(Holmberg 2009, s. 20).  

Facebook och Twitter är förhållandevis nya företeelser på biblioteken. Följaktligen finns 
relativt lite forskning kring just bibliotek och deras användning av dessa medier. Den 
forskning som finns har främst fokuserat på användandet av sociala medier på akademiska 
bibliotek. Både internet och Facebook skapades ursprungligen i och för den akademiska 
världen. Nätet är dock numera "allemansland", och har förändrat både hur vi söker 
information och hur vi kommunicerar med varandra. Frågan hur biblioteken kan och bör 
förhålla sig till denna utveckling, och vilka möjligheter biblioteken har att använda och 
anpassa detta till sin kontext, har varit i fokus de senaste åren. Meredith Farkas påpekar i sin 
bok Social Software in Libraries (2007) att bibliotekarier ofta talar om att nå ut till sina 
användare, men att det fram till nu i princip enbart skett genom att fysiskt gå ut ur biblioteket 
och söka upp låntagarna där de samlas. Idag är användarna på de sociala medierna, och 
biblioteken bör, menar Farkas, därför begrunda hur de kan nå ut med sin service via denna 
"tredje plats", efter hemmet och arbetsplatsen (2007, s. xxii och 8):  

Social software can provide libraries with a human face beyond their walls. It can provide them 
with ways to communicate, collaborate, educate and market services to their patrons and other 
community members. Social software can also help libraries position themselves as the online hub 
of their communities. (Farkas 2007, s. 8)  
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Farkas menar vidare att det är viktigt för biblioteken att inte bara vara där folk är, utan att 
vara nyttiga för folk där de är. Det måste finnas något att få ut av biblioteket på de sociala 
medierna, t ex att användarna kan lämna feedback till biblioteket, få nyheter och information 
eller genom att man tillhandahåller en port till biblioteksservice (Farkas 2007, s. 122). 

Hendrix et al. (2009) har undersökt hur medicinska forskningsbibliotek använder sig av 
Facebook, vilket redovisas i artikeln Use of Facebook in academic health science libraries. 
Man frågade 144 bibliotekarier om biblioteket hade en Facebook-sida. Av de 72 som svarade 
var det vid tidpunkten för studien endast 9 bibliotek som hade en sådan. De bibliotek som 
använde Facebook angav i undersökningen följande skäl till varför man använder Facebook: 

• marknadsföra biblioteket 
• annonsera nyheter till biblioteksanvändare 
• lägga upp foton 
• erbjuda chatt-möjlighet vid referensfrågor 
• finnas/ha en närvaro på de sociala medierna  

Biblioteken som använde Facebook trodde också att satsningen skulle ha större framgång med 
tiden (Hendrix et al. 2009, s. 46-47). 

Lynn Loudon och Hazel Hall (2010) har undersökt användningen av Twitter bland 300 
bibliotekarier vid olika typer av bibliotek. Främst användes Twitter för att förmedla och sända 
ut biblioteksservice i form av nyheter och löpande bevakning till användare, såsom 
evenemang, nya media och tjänster eller ändrade öppettider (Loudon & Hall 2010, s. 238). 
Respondenterna såg det som ett enkelt, snabbt och smidigt medium. Begränsningen på 140 
tecken sågs som en bonus, eftersom den tvingar informationen att vara kort och kärnfull. Att 
vara aktiv användare av nya verktyg, som Twitter, sågs också som imagehöjande för 
biblioteket. Twitter användes också för den egna professionella utvecklingen, för att 
exempelvis skapa nya nätverk och samarbeten. I de sammanhangen var också interaktionen 
större, jämfört med när man interagerade med användarna av biblioteksservice (Loudon & 
Hall 2010, s. 240).  

Även om det finns stora skillnader mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek när det gäller 
t ex användargrupper och mål för verksamheterna, så är mycket också lika. Användarna är 
trots allt många gånger desamma, och andelen deltagare på Facebook är så stort idag, att 
sociala nätverk är relevanta för både skol- och folkbibliotek. Detta framhålls bl a av Anna-
Stina Axelsson, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm, i artikeln “Libraries, social 
community sites and Facebook” i Scandinavian Public Library Quarterly (2008, s. 1).  

Louise L. Rutherford har undersökt hur sju folkbibliotek använt sig och påverkats av sociala 
medier. Resultaten redogör hon för i två artiklar. I den ena artikeln, Implementing social 
software in public libraries: An exploration of the issues confronting public library adopters 
of social software (Rutherford 2008a) konstaterar hon att folkbiblioteken ansåg att sociala 
medier understödjer bibliotekets uppdrag och mål, och att de lätt passar in i 
organisationskulturen. De flesta såg inte kostnaderna som höga, varken i pengar eller i form 
av lång inlärning för personalen. Att få ledning och kollegor med sig var dock helt avgörande 
för att lyckas med satsningen (Rutherford 2008a, s. 198). Skälen till att använda sociala 
medier var att tillhandahålla bättre alternativ för användarna att kommunicera med 
biblioteket, vilket man såg som viktigt (2008a, s. 185). De sociala medierna betraktades också 
som ett redskap för att erbjuda användarna vad de vill ha (2008a, s. 191). I den andra artikeln, 
Building participative library services: the impact of social software use in public libraries 
(2008b), diskuterar Rutherford de effekter som införandet av sociala medier fått hos 



7 
 

folkbiblioteken. Flertalet respondenter såg sociala medier som en förlängning av nuvarande 
service och nya vägar att nå de sedvanliga målen. De teman hon fann när hon studerade 
bibliotekariers bild av vad användandet av sociala medier kan ha för betydelse för biblioteken 
var: 

• Skapa nätverk runt biblioteken och därmed stärka biblioteken i lokalsamhället 
• Nå användare där de är  
• Attrahera nya användare 
• Skapa öppnare kommunikationskanaler mellan bibliotekspersonalen och användarna 
• Bättre maktbalans och bättre anpassad service genom större användarinflytande 

Mer neutrala eller negativa teman som framkom var: 

• Svårigheten i att mäta användandet 
• Svårigheten i att mäta värdet och faktisk utkomst av satsningarna  

    (Rutherford 2008b, s. 417-421) 
 

Något som framträdde tydligt i Rutherfords undersökning kring sociala medier på 
folkbiblioteken var bibliotekariernas uttalade strävan efter att leverera den biblioteksservice 
som bäst motsvarade användarnas behov och önskemål, och att de såg sociala medier som ett 
sätt att nå detta mål (2008b, s. 421). 

Flera uppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap har studerat sociala medier på 
folkbibliotek ur olika aspekter. Vi nämner här tre av särskilt intresse för vår uppsats:  

Madeleine Andersson och Irina Moilanens magisteruppsats från 2008, Ytterligare en dörr till 
biblioteket – en kvalitativ studie om folkbiblioteks användning av Web 2.0-tjänsterna blogg 
och MySpace, beskriver hur åtta bibliotekarier på folkbibliotek ser på satsningarna på bloggar 
och MySpace. De betraktas båda två som redskap för att skapa dialog med användarna, för att 
kommunicera med både gamla och nya användare och få användare mer delaktiga. Bloggen 
användes främst för litteraturförmedling, vilket sågs som komplement till den övriga 
biblioteksverksamheten, medan MySpace användes som marknadsföringsplats för evenemang 
och tjänster, samt nätverkande med både privatpersoner och institutioner. 
Tvåvägskommunikationen var dock var inte särskilt ofta förekommande och var mindre 
frekvent än önskat (Andersson & Moilanen 2008, s. 73). 

I kandidatuppsatsen Why so serious – en kvalitativ undersökning av folkbiblioteks användning 
av Facebook undersöker Lisa Christensson och Mikael Jergefelt (2010)  hur bibliotek 
använder sig av Facebook och dess tjänster och hur nätverket kan hjälpa bibliotek att utöka 
och förbättra kommunikationen via nätet. I uppsatsen konstateras att de intervjuade 
biblioteken verkar ha en lekfull inställning till arbetet med Facebook. Fokus ligger på att visa 
upp och marknadsföra händelser och evenemang från det fysiska biblioteket (Christensson & 
Jegerfelt 2010, s. 29).  

Linda Göths kandidatuppsats Facebook på biblioteket. En fallstudie av implementeringen av 
Facebook på ett folkbibliotek (2010) skildrar anledningarna till att starta Facebook hos ett 
folkbibliotek och processen biblioteket går igenom. Det undersökta biblioteket utarbetade en 
handlingsplan för hur arbetet med Facebook och andra sociala medier skulle utföras. 
Handlingsplanen grundade man på övriga styrdokument och fokuserade på tre relevanta 
biblioteksmål för de sociala medierna: att utveckla nya marknadsföringsformer, att verka för 
att vara en virtuell mötesplats samt att utveckla ”24-timmarsbiblioteket”(Göth 2010, s. 18-19). 
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Huvudsyftet med bibliotekets närvaro på Facebook är att kommunicera med användarna. Man 
såg det också som ett nytt sätt att arbeta mot målen för biblioteksverksamheten (Göth 2010, s. 
30). 

 

2.2  Biblioteket och dess uppdrag och roller 

Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har intresserat sig för 
folkbibliotekens framväxt. I sin skrift Det lokala folkbiblioteket –  förändringar under hundra 
år (2005) diskuterar han bibliotekets identitet, uppdrag och roller historiskt och fram till 
dagens samhälle. I Svensk biblioteksförenings dokumentation från forskardagen om 
folkbibliotekens uppdrag, som hölls 2008, sammanfattar Hansson det som kännetecknar 
folkbiblioteken:  

• De är en politiskt styrd organisation  
• De har hög grad av självständighet 
• De är en ideologisk institution 
• De uppvisar stor trendkänslighet och mottaglighet för influenser utifrån  
• De uppvisar ofta en stark lokal prägel och stor variation mellan sig  
• De intar en position mellan den offentliga sektorn och det civila samhället  

    (Kåring Wagman 2008, s. 8-11) 

Historiskt har biblioteken gått igenom flera identiteter. Under 1900-talet fram till 1960-talet 
hade folkbiblioteken en tydlig identitet som folkbildningsinstitution. På 1960- och 1970-talet 
var identiteten mer av kulturinstitution, för att under 1980- och 1990-talet skifta till 
serviceföretag på grund av bland annat politiska diskussioner. Från 1990 har det funnits två 
riktningar på identiteten: en som pedagogisk resurs och en som minnesinstitution. Identiteten 
som minnesinstitution, t ex i form av samarbeten mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM), 
har dock varit starkare internationellt än i Sverige. Utöver detta har biblioteket alltid fungerat 
som mötesplats, en identitet som alltså stått sig över tid in till våra dagar, påpekar Hansson 
(Kåring Wagman 2008, s. 8-11).  

Lars Höglund och Eva Wahlström poängterar i SOM-institutets rapport att flertalet forskare 
har framhållit bibliotekets betydelse som mötesplats. Ordet mötesplats ses då i vid mening 
eftersom möten på biblioteket skiljer sig från andra möten genom att biblioteket vänder sig till 
fler (Höglund & Wahlström 2009, s. 175).  

Ragnar Audunson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, diskuterar i artikeln 
"The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of 
low-intensive meeting-places" (2005) olika tankar om biblioteket som mötesplats. Han skiljer 
emellan lågintensiva och högintensiva mötesplatser. En högintensiv mötesplats är en plats där 
vi möts och delar de saker som mest engagerar oss i våra liv utifrån en gemensam värdering. 
För en individ, som t ex är extremt litteraturintresserad, kan biblioteket säkert fungera som en 
högintensiv mötesplats. En lågintensiv plats är en plats där man träffar människor med andra 
intressen och värderingar än sina egna. Audunson hävdar, att i ett samhälle och i en tid som 
vår, är det extremt viktigt att sådana lågintensiva mötesplatser finns, för att vi helt enkelt inte 
ska bli osynliga för varandra genom de olika sociala, etniska, generationsbundna eller 
värderingsgrundade gränser som finns i samhället (2005, s. 434-436). Audunson skriver att: 
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One dimension of the library's roll as a meeting place is rooted in Habermas' theories on the public 
sphere as an arena for undistorted communication [...] The public sphere is a secular, rational, 
space independent from the state as well as from the market. (Audunson 2005, s. 434) 

Audunson påpekar att den finska bibliotekslagen från 1998 fastslår att ett av bibliotekens 
syften och mål är att stärka "the civic skills" hos medborgarna, och att denna syn sannolikt 
grundar sig på ett Habermas-influerat tänkesätt (2005, s. 434).  

Som Audunson påpekar i sin artikel finns det flera sätt att se på konceptet bibliotek som 
socialt rum. Han citerar biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansens artikel, "Folkebiblioteket i 
civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket" (2001), där hon identifierat tre olika sätt 
att se på bibliotekets funktion som socialt rum i samhället: moraliskt rum, mötesplats eller 
debattforum. I det moraliska rummet syftar biblioteket till att fungera som ett slags 
sammanhållande kitt för ett samhälles gemensamma värdegrunder. Funktionen som 
mötesplats representeras av sociologen Ray Oldenburgs tankar om "tredje platsen", platsen 
mellan arbetet och hemmet, där man kan träffas och diskutera med andra människor. Värdet 
ligger då i att förhindra social fragmentering. Funktionen som debattforum är ett mer politiskt, 
diskursivt rum och syftar till att gynna diskussioner mellan medborgare (Skot-Hansen 2001, s. 
54-60). 

Biblioteksforskare har utvecklat modeller för att visa de olika roller som folkbibliotek kan ha. 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen kom 1994 med sin modell, presenterad i boken 
Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. I modellen utskiljer de fyra huvudfunktioner 
eller roller som det lokala folkbiblioteket kan ha: 

• Kulturcentrum – Biblioteket som en plats för konstnärliga och kulturella upplevelser. 
Kulturell utveckling, arrangemang och utställningar sätts i centrum. På ett sådant 
bibliotek kan t ex verkstäder, mötesrum och övningsrum förekomma. 

• Kunskapscentrum – Biblioteket som kunskapsrum står i centrum och fokus ligger på 
utbildning, upplysning, studieverksamhet och biblioteksorientering. 

• Informationscentrum – Biblioteket tjänstgör som en plats för information för 
allmänheten och särskilda användare. Tjänster som referenstjänster, 
samhällsinformation, näringsservice och turistservice kan finnas med. 

• Socialt centrum – Biblioteket som socialt centrum innebär att biblioteket fungerar 
som en plats i det sociala livet, d v s som mötesplats, vardagsrum och för rådgivning. 
Det innefattar också uppsökande verksamhet till utsatta individer.  
                 (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.17-19) 

Funktionerna överlappar varandra och presenterades i en grafisk modell. Modellen var ämnad 
både som en analysmodell för vad biblioteken faktiskt gör, och som ett verktyg för 
biblioteken i prioriteringen av verksamheten.  

Andersson och Skot-Hansen framhåller i boken vikten av att folkbiblioteket samspelar med 
och anpassar sig till lokalsamhället och fokuserar på att vara en lokal, relevant resurs för att 
synliggöra verksamheten (1994, s. 248).  Detta är också en kontinuerlig process, och målet är 
att försöka vara en relevant och dynamisk del i lokalsamhällets utveckling (Andersson & 
Skot-Hansen 1994, s. 256). 2010 moderniserades modellen av Jochumsen, Skot-Hansen och 
Hvenegaard Rasmussen i artikeln "A new model for the public library in the knowledge and 
experience society" (Jochumsen et al. 2010).  Denna nya modell kommer vi att använda i 
analysen av vårt material. Modellen presenteras utförligt i nästa kapitel. 
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I sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av 
biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 (2009) har Åse Hedemark undersökt hur andra 
aktörer än forskare och bibliotekarier ser på bibliotekens roll och betydelse. Hon påpekar att 
eftersom folkbiblioteket är en politiskt styrd institution och beroende av kulturpolitiska beslut 
är omvärldens föreställningar och uppfattningar viktiga för bibliotekens fortsatta legitimitet 
(Hedemark 2009, s. 10-11). Hedemarks studie redogör vi närmare för i nästa kapitel, eftersom 
vi ser våra slutsatser delvis i ljuset av hennes forskning.  
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3 Teoretiskt och begreppsligt ramverk 

För att analysera och diskutera våra resultat använder vi oss av två teoretiska perspektiv om 
folkbibliotekets uppdrag och roller. 
 
Den första teorin består av Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussens visions- 
och verksamhetsmodell (Jochumsen et al. 2010), till vilken vi i kapitel 6 relaterar de teman 
om syften och mål med de sociala nätverken som vi finner i vårt empiriska material. Genom 
att jämföra våra resultat med modellens olika mål och rum, ser vi hur bibliotekens syften med 
och agerande på de sociala nätverken placerar sig i modellen. Därigenom kan vi ge en bild av 
vilka mål och ambitioner – i en större mening – som engagemanget på dessa medier uppfyller 
eller syftar till att uppfylla.  
 
Den andra teorin är en diskursanalytisk studie som Åse Hedemark utförde 2009. Vi använder 
resultat och begrepp från Hedemarks studie för att belysa slutsatserna av vår undersökning i 
kapitel 7. Med utgångspunkt i Hedemarks analys identifierar och diskuterar vi de diskurser 
som kan skönjas i vårt material.  
 
Dessa två teoretiska perspektiv – visionsmodellen och diskursanalysen – anser vi 
kompletterar varandra, och ger tillsammans en djupare och mer nyanseras bild av resultaten 
av vårt arbete. Nedan presenteras modellen från Jochumsen et al. samt Hedemarks  
diskursanalytiska studie mer utförligt. 
 

3.1  En modell för folkbibliotekets uppdrag och roller 

Biblioteksforskarna Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen presenterar i 
artikeln A new model for the public library in the knowledge and experience society (2010) en 
modell för att beskriva en grundvision kring rollen för framtidens folkbibliotek.   

De menar att folkbibliotekens syfte i dagens kunskaps- och upplevelsesamhälle, och den 
kontext man verkar i, är att understödja följande mål för samhällsmedborgarna: Experience, 
Involvement, Empowerment, Innovation. Experience och Involvement är främst 
individrelaterade mål, som handlar om att understödja varje individs sökande efter mening 
och identitet i ett komplext samhälle. Empowerment och Innovation syftar till samhällsmålet 
att människor ska kunna utvecklas till starka, självständiga och kreativa medborgare. 

Visionen är att framtidens bibliotek består av fyra överlappande rum för att stödja dessa mål:  

• The inspiration space (Inspirationsrummet) – en plats för meningsfulla upplevelser 
som med sin breda blandning berör och öppnar för att våga röra sig bortom 
bekvämlighetssfären.  

• The learning space (Kunskapsrummet) – där användarna kan upptäcka och utforska 
världen och därmed öka sin kompetens med fri tillgång till information, i en informell 
kontext och med dialogskapande i fokus. 

• The meeting space (Det sociala rummet) – en öppen plats utanför hem och arbete 
som kan erbjuda möten med både nya och bekanta människor, och möten av både mer 
organiserade och spontana slag. 

• The performative space (Det skapande rummet) – där användare kan interagera med 
andra och inspireras till eget skapande, t ex med verktyg för spel, skrivande, ljud och 



12 
 

bild, och som även kan inkludera möjlighet till publicering och spridning av 
användares alster, en slags scen för användarna.  
               (Jochumsen et al. 2010, s. 2-3) 
 
 

 

Bild 2. Modell från Jochumsen et al. (2010). 2 

 

Enligt Jochumsen et al. kan modellen användas som utgångspunkt för diskussioner om 
bibliotekens uppdrag både internt i organisationen och externt mot politiker och användare. 
Den kan också användas för att ringa in bibliotekets faktiska verksamhet och funktioner. 
Slutligen kan den också användas som utgångspunkt vid utvecklandet av nya verksamheter 
inom dessa rum. Jochumsen et al. påpekar att rummen inte måste uppfattas som separata från 
varandra, utan kan ses mer som olika aspekter av bibliotekens verksamheter, både de fysiska 
och de virtuella. Biblioteken kan arbeta med hur man kan få de olika rummen att interagera. 
De fysiska och virtuella biblioteksverksamheterna kan stödja varandra i detta, menar 
författarna (Jochumsen et al. 2010, s. 4). 

 

3.2  Diskurser om folkbibliotekets uppdrag och roller 
I sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av 
biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 (2009) blottlägger Hedemark olika diskurser 
om folkbibliotek som förmedlas i offentliga samtal i tv, radio och dagspress. De tre diskurser 
hon ser är följande:  

                                                            
2 Figur från Jochumsen et al. (2010, s. 2) Modellen hämtad från pdf-artikeln. 
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Den bokliga diskursen förekommer under alla årtionden Hedemark undersökt och har också 
en lång historia. Den kännetecknas av fokus på den tryckta boken, skönlitteratur av god 
kvalitet och läsning. Litterära aktiviteter ses som folkbibliotekens huvudsakliga verksamhet. 
Inom diskursen ryms också argument för bibliotekens roll som kulturarvsbärare och 
kulturinstitution. Nyckelord för diskursen är bevarare. I diskursen betonas det materiella 
innehållet och biblioteket ses närmast som passiv behållare för de böcker som bibliotekarierna 
ska förmedla. Ett tydligt bildningsideal är också kopplat till den bokliga diskursen i och med 
fokuset på förmedlingen av god skönlitteratur (Hedemark 2009, s. 149ff). 
 
Allaktivitetsdiskursen är som mest framträdande under 70-talet och innebär en breddad och 
utåtriktad syn på vilka verksamheter biblioteken ska bedriva. Främst betonas aktiviteter som 
ligger utanför det fysiska bibliotekets väggar, och att biblioteken ska vara en samlande 
mötesplats i samhället – ett lokalt kulturcentrum – där både kulturella och även politiska 
inslag kan ingå i verksamheten (Hedemark 2009, s. 152). Inom Allaktivitetsdiskursen anger 
Hedemark att bibliotekariers roll i förhållande till användarna ses som att upplysa och frälsa 
och institutionens uppdrag som utjämnande och kompensatoriskt gentemot kommersiella 
krafter (2009, s. 52-53). Bibliotekarierna framstår också som en grupp med stort rättvisepatos 
och ett nyckelbegrepp inom diskursen är användarnas rättighet. Användarnas rätt till ett 
bibliotek för möjligheten att bilda sig betonas. Utifrån motiveringen att om användarna inte 
kommer till biblioteket, så måste biblioteken komma till dem, utvecklas bl a arbetsplats-
biblioteken. Bibliotekets betydelse för förmedling till eftersatta grupper framhålls, men mer 
med hänsyn till användarnas situation och behov. Biblioteket uppfattas som mindre bundet till 
det materiella innehållet och många av verksamheterna ses som frikopplade från det fysiska 
biblioteket (Hedemark 2009, s. 53). 
 
Den informationsförmedlande diskursen dyker först upp på 80-talet och fortsätter att existera 
under 90- och 00-talet. Nyckelordet är förmedling och bibliotekets roll är att neutralt förmedla 
och tillhandahålla information i olika medieformat utifrån användarnas behov. Liksom inom 
allaktivitetsdiskursen ser Hedemark att den informationsförmedlande rymmer vissa 
ambitioner att ta hänsyn till användarna samt att förändra biblioteksverksamheten (2009, s. 
152f). Tekniken ses som frigörande och tryckta böcker mer som statiska och omoderna 
former för information (Hedemark 2009, s. 60). En rädsla för att biblioteken blir efter, och att 
det är riskfyllt för biblioteken att avstå från att delta i informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling, uttrycks inom denna diskurs (Hedemark 2009, s. 58-
59).  
 
Hedemarks studie visar att de främsta debattörerna i biblioteksdebatter är författare och inte 
biblioteksföreträdare. Hon diskuterar också i avhandlingen vilka konsekvenser detta kan få för 
biblioteken. Om biblioteken enbart uppfattas som ställen där man kan låna skönlitteratur i 
bokform, kan det påverka i vilken utsträckning människor söker sig till bibliotek. Hedemark 
menar också att om förväntningarna på bibliotekarien inte stämmer med deras expertis och 
kunnande kan det vara svårt att ge bra service. Hedemark konstaterar i avhandlingen att det 
finns aspekter av biblioteken som inte alls eller endast till mycket liten del nämns i 
mediadebatterna. Det är exempelvis bibliotekets roll som mötesplats, dess roll för integration 
och som en plats för upplevelser (Hedemark 2009, s. 160). 
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4 Metod 
I detta kapitel redogör vi för valet av metod, det sätt på vilket empirin samlades in samt hur vi 
gått till väga vid analysen av materialet. Avslutningsvis diskuteras frågor kring resultatens 
giltighet och tillförlighet samt de forskningsetiska överväganden som gjorts.  

 

4.1  Metod, material och arbetssätt 
Vi har i denna uppsats velat undersöka varför och hur fyra folkbibliotek använder Facebook 
och Twitter. För att få svar på detta har vi formulerat ett antal forskningsfrågor som gäller 
bibliotekens intentioner och idéer med användandet av nätverken, hur de arbetar i praktiken 
samt vad biblioteken förmedlar där. Vi har valt en kvalitativ ansats för att besvara frågorna, 
och använder oss av två typer av kvalitativa metoder:  

• Kvalitativa intervjuer med ansvariga för sociala nätverk på de studerade biblioteken – 
för att fånga upp bibliotekens egna berättelser kring syften och mål med sitt agerande 
på de sociala nätverket, samt belysa bakgrunden till och förutsättningarna för närvaron 
och arbetet. 
 

• Kvalitativ innehållsanalys av bibliotekens textflöden i Facebook och Twitter, s k 
statusuppdateringar och tweets – för att iaktta och åskådliggöra vad biblioteken gör i 
praktiken på dessa medier, och på så sätt få en bild av hur biblioteken går till väga för 
att realisera sina framförda mål med att finnas på de sociala nätverken. Vi vill också se 
vilka eventuella andra aspekter som framkommer än de som tas upp i intervjuerna.  
  

I analysen av vårt material har vi valt att använda ett empirinära förhållningssätt, och utgår i 
båda empiridelarna från och hämtar teman ur själva materialet (Widerberg 2002, s. 144). 

Vi valde att göra denna tvådelade, och ganska omfattande, studie av flera skäl. Om vi bara 
gjort intervjuer hade vi inte fått se vad som faktiskt görs på de sociala nätverken. Det är lätt 
att både ha och tala om ambitioner, men dessa kanske inte harmonierar med, eller realiseras i, 
själva genomförandet. Dessutom kan utkomsten vara betydligt mer varierad än vad 
respondenten själv är medveten om. För oss är det intressant att notera även eventuella 
ouppfyllda ambitioner och mer oreflekterat innehåll i inläggen. Om vi å andra sidan bara 
studerat bibliotekens flöden från nätverken, hade vi inte fått höra hur de resonerar kring sitt 
agerande och tänker kring sitt engagemang på nätverken. Karin Widerberg menar i boken 
Kvalitativ forskning i praktiken (2002) att olika typer av metoder, material och analyser kan 
berika varandra. Användandet av en mångfald av angreppssätt ökar kvaliteten på det enskilda 
angreppssättet (2002, s. 180).  

Från början hade vi också en idé om att studera styrdokument. Det visade sig dock vid 
förstudien och intervjuerna att man inte hade några specifika dokument att utgå ifrån i sitt 
arbete med de sociala nätverken. Vi skulle ha kunnat använda oss av t ex bibliotekens 
övergripande måldokument för att se om, och i så fall hur, arbetet med nätverken skulle kunna 
kopplas till uppdrag och mål i dokumenten, men omfånget på empirin hade då blivit alltför 
stort för denna uppsats.  

Vi har i vår undersökning valt att endast i begränsad omfattning kvantifiera våra resultat. Vi 
berör inläggsfrekvens och flödesfördelning mellan Facebook och Twitter i kvantitativa termer 
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där det funnits skäl att göra detta, men fokuserar främst på att redovisa hur bibliotekens 
representanter uttalar sig och praktiskt agerar i flödena. Man skulle t ex ha kunnat beräkna 
inläggsfrekvensen för biblioteken ur olika aspekter, men vi ansåg att en sådan kvantifiering 
inte skulle producera meningsfulla resultat med hänsyn till våra frågeställningar.  

Nedan presenteras först hur urvalet av bibliotek gjordes, sedan de två metoddelar som utgör 
undersökningen. I uppsatsen använder vi formuleringar som "Bibliotek X säger...", "Bibliotek 
X vill..." och "Biblioteken tänker...", som en ersättning för den krångligare formuleringen 
"Den intervjuade personen på Bibliotek X säger...". Denna förenkling syftar till att öka 
läsbarheten i texten.  

 

4.1.1 Val av bibliotek  

Vår undersökning omfattar fyra folkbibliotek, vars intervjusvar och flöden från Facebook och 
Twitter utgör vårt empiriska material. Detta ansåg vi var ett omfångsmässigt lämpligt 
analysmaterial för denna uppsats.  

För att hitta lämpliga bibliotek utgick vi ifrån SCB:s befolkningsstatistik per kommun och län 
(SCB 2010), och sökte sedan på Facebook och Twitter efter kommunbibliotek. I sökandet på 
nätverken användes söktermer som bibliotek, folkbibliotek och stadsbibliotek. Genom vårt 
eget arbete på folkbibliotek, där vi i vår yrkesroll använder Twitter och Facebook som 
verktyg för omvärldsbevakning och som ett sätt att kommunicera med kollegor även utanför 
det egna biblioteket, hade vi också viss kännedom om aktiva bibliotek sedan tidigare.  

De faktorer vi tog i beaktande i urvalet var följande: 

Pågående aktivitet i båda nätverken: Biblioteken skulle vara aktiva på nätverken vid 
tidpunkten för studien. Att vi tyckte det vara viktigt att biblioteken använde båda nätverken, 
beror på att vi ville se om biblioteken hanterar dessa två nätverk olika. Anpassar man sig t ex 
särskilt efter respektive nätverk och föredrar att förmedla olika saker på olika nätverk?  

Historik: Vidare ville vi att biblioteket skulle ha en viss historik på nätverken. Dels för att det 
skulle finnas tillräckligt med material att analysera, men också för att vi tänker oss att 
bibliotek som varit med ett tag har hunnit fundera över sina strategier och fått tillfälle att se 
hur de fungerar i praktiken. På Facebook var det inte svårt att hitta kandidater, men eftersom 
Twitter inte är lika vanligt förekommande har de flesta bibliotek en ganska kort Twitter-
historik. För våra syften bedömde vi att ca ett år var en tillräckligt lång period. Samtliga 
bibliotek i undersökningen startade sin verksamhet på de två sociala nätverken under 2009, 
och är fortfarande aktiva där. De tillhör därmed den skara folkbibliotek som var först ut på 
nätverken, och har varit aktiva under förhållandevis lång tid.  

Frekvens: Vi hade inga särskilda krav på frekvens, d v s hur ofta biblioteket uppdaterar sin 
Facebook-/Twitter-status. Det viktiga var att vi kunde se att kontot inte var övergivet, utan 
relativt nyligen använts.  

Folkmängd och geografi: Eftersom vi misstänkte att förutsättningarna för hur och vad man 
kommunicerar på nätverken kan skilja sig åt mellan huvudbiblioteket i en storstadsregion och 
ett bibliotek i en mindre ort med liten personalstyrka, ville vi att biblioteken skulle vara olika 
när det gällde geografisk placering och antalet invånare i kommunen.  
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Vi ville heller inte att biblioteken skulle ligga för nära varandra geografiskt. Vi vet av egen 
erfarenhet att läns- och regionbiblioteken kan spela en stor roll när det gäller förmedlandet av 
tankar, idéer och strategier kring sociala medier, via olika typer av workshops och 
verksamhetens utvecklingsledare. Biblioteken i regionen får på så sätt höra liknande saker om 
hur man bör agera. Det är också möjligt att biblioteken inom ett område handlar och tänker 
lika, för att man sneglar på hur grannen gör. Vi vet också att bibliotek som ligger väldigt nära 
varandra geografiskt jämför sig med varandra, inte minst för att dess låntagare, som ibland går 
på flera bibliotek, jämför bibliotekens agerande och prestationer mellan grannkommuner. 
Biblioteken kan visserligen ha sina förebilder någon annanstans, men knappast något 
bibliotek låter bli att påverkas av kommungrannen. Vi ville därför att biblioteken skulle ligga 
i olika län och regioner. Vi tror att detta ökar möjligheten att få variation i analysmaterialet. 

På grund av de övriga kriterierna fick vi inte till fullo den variation vi hade velat när det 
gällde befolkningsmängden i kommunerna. Ett av biblioteken är ett storstadsbibliotek och 
resterande hamnar i spannet mellan 7 000-20 000 invånare. Vi kunde helt enkelt inte hitta 
något bibliotek som i övrigt uppfyllde kraven, och som låg på ett invånarantal på 30 000-
100 000. Vi ansåg dock att kriterierna om historik och variation när det gäller län och 
geografisk spridning trots allt var viktigare än storleken på kommunen, så där fick vi helt 
enkelt nöja oss med vad som fanns tillgängligt.  

Typ av konton på nätverken: Vi har inte exkluderat något bibliotek på grundval av om de 
använder sig av profil eller sida på Facebook. Vi har inte sett det som något hinder för vår 
analys att ett bibliotek kan använda sig av det ena eller det andra, utan tvärtom uppfattat det 
som en del av den strategi man valt för sitt arbete. Det är också möjligt att kommunikationen 
påverkas av huruvida ett bibliotek använder sida eller profil.  

Framgång på nätverken: Vi har inte valt att exempelvis utgå ifrån de mest aktiva, eller 
någon form av ”bästa” eller ”mest lyckade” folkbiblioteken på Facebook och Twitter, utan 
satte geografisk spridning och historik på nätverken som huvudkriterier, för att kasta ljus över 
hur olika folkbibliotek resonerar och agerar. På detta sätt hoppas vi att vår studie ska kunna 
bidra till inblick i olika biblioteks tillvägagångssätt och förutsättningar för närvaron på de 
sociala nätverken. 

 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer  

4.1.2.1 Intervjufrågorna 

För att försöka få klarhet i bibliotekens tankar och avsikter med sin aktivitet och det man 
kommunicerar i dessa kanaler, har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med ansvariga 
på biblioteken. Semistrukturerade intervjuer gör intervjuprocessen flexibel, men innehåller 
ändå ett visst mått av struktur och fokus, som Alan Bryman beskriver i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder (2011, s. 415). Detta såg vi som användbart i vår studie. 
Under en semistrukturerad intervju utgår man från en intervjuguide med frågor kring de 
teman man vill diskutera. Dessa frågor hjälper till att hålla samtalet till ämnet.  
Frågeordningen kan dock varieras och man kan även ställa frågor utöver de som preciserats i 
intervjuguiden, om de anknyter till något som intervjupersonen tagit upp. Vårt fokus och våra 
frågeställningar var förhållandevis specifika, vilket lämpar sig bra för just semistrukturerade 
intervjuer (Bryman 2011, s. 415-416). Genom att använda den här typen av intervju kunde vi 
rikta in samtalen på vissa teman och frågor vi ville beröra, men ändå låta biblioteken tala 
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friare kring sin situation och sitt arbete med och upplevelse av dessa nätverk, för att på så sätt 
fånga upp bibliotekets ”egen berättelse”.   

Vi utformade ett antal frågor kring de teman vi ville få belysta i intervjuerna:  

• Starten  
• Syften, strategier och mål  
• Arbetet  
• Förändringar och reflektioner efter hand  

Vi valde att ge biblioteken intervjuguiden i förväg, för att ge intervjupersonen en tydlig bild 
av vad intervjun skulle röra, och därmed även säkerställa att vi nått rätt person, samt för att 
intervjuandet skulle gå så smidigt som möjligt, med möjlighet för intervjupersonen till 
föreberedande tankar kring frågorna. 

Syftet med intervjuerna i denna uppsats är att svara på tre av våra fyra forskningsfrågor: vilka 
syften och målsättningar biblioteken har med sin närvaro på Facebook och Twitter, hur det 
kommer sig att man började använda dessa nätverk, samt hur man arbetar med dem. Vi ville 
därför intervjua en för dessa medier ansvarig och delaktig person på respektive bibliotek för 
att studera retoriken från dem som faktiskt ansvarar för kommunikationen på medierna. 
Utifrån personalinformation på bibliotekens webbplatser valde vi ut potentiella respondenter 
och riktade vår förfrågan direkt till IT- eller digitalt ansvariga. Där inga sådana fanns angivna 
mejlade vi ansvarig avdelnings- eller bibliotekschef. Som en förberedelse inför intervjuerna 
och för att ”lära känna” biblioteken bättre sökte vi upp och läste de styrdokument och 
strategier som de fyra biblioteken arbetar utifrån. Dessa omfattade verksamhetsberättelser, 
strategier, biblioteksplaner och det man skrivit om sina satsningar på sin webbplats. 
Dokumenten hittade vi via kommunernas, regionbibliotekens och folkbibliotekens 
webbplatser. 

De utvalda respondenterna mejlades en förfrågan om deltagande med en beskrivning av 
undersökningen och dess syfte (Se Bilaga 1: Mejlförfrågan). Mejlet formulerades även så att 
vi efterfrågade andra möjliga respondenter som skulle vara lämpliga att svara på frågorna. 
Detta för att gardera oss mot att mottagaren själv inte var direkt ansvarig och bäst lämpad. I 
ett fall blev vi hänvisade vidare från den vi kontaktat till en annan, direkt ansvarig person. 
Samtliga fyra tillfrågade bibliotek ställde upp på att delta i studien, och samtliga fyra 
respondenter i intervjuundersökningen är ansvariga för och delaktiga i bibliotekens ageranden 
på Facebook och Twitter. 

 

4.1.2.2 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna i undersökning gjordes via telefon. Detta tillvägagångssätt valdes av praktiska 
skäl. På grund av de geografiska kriterierna i vår undersökning skulle personliga intervjuer på 
plats bli alltför komplicerade att utföra inom ramen för denna uppsats. Samtliga intervjuer i 
undersökningen gjordes av en av oss, för att få en så likartad intervjusituation och intervju 
som möjligt. Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter intervjun av den som 
intervjuat.  

Att transkribera muntliga intervjuer är, som Steinar Kvale och Svend Brinkmann påpekar i sin 
bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009, s. 193-194), en tolkande process som ger 
upphov till både praktiska och principiella frågor som forskaren måste vara medveten om. 
Utskrifter blir alltid en översättning av en berättarform till en annan – muntligt till skriftligt 
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språk. Vilken form av transkription som bör göras beror, enligt Kvale och Brinkmann, på 
materialets natur och studiens syfte (2009, s. 193-196). Transkriptionerna i vår undersökning 
gjordes i läslig meningsform och utan pausnoteringar, men med upprepningar och stakningar 
transkriberade. Tidpunkter i inspelningen angavs i transkriptionerna för att enkelt kunna gå 
tillbaka och kontrollyssna inför citering i uppsatsen. Denna relativt detaljrika form ansåg vi 
gav oss en tydlig bild av samtalen och tjänade våra syften med undersökningen bäst. 

I analysarbetet med intervjuerna tog vi utgångspunkt i de sex steg som Kvale och Brinkmann 
redogör för (2009, s. 211-212). Att få intervjupersonerna att berätta och prata spontant, samt 
att intervjupersonen själv upptäcker nya förhållanden och innebörder under intervjuns gång, 
fungerade enligt vår uppfattning väl under intervjuerna i denna studie (steg 1 och 2). 
Respondenterna var engagerade och insatta i ämnet och intresserade av att diskutera frågorna 
vi formulerat. Under själva intervjun var intervjuaren noga med att koncentrera och tolka det 
respondenterna sa, samt att följa upp och verifiera sin tolkning genom att be om klargöranden, 
ställa följdfrågor och få feedback på sin tolkning (steg 3). Under transkriberingsarbetet 
tolkades intervjun ytterligare (steg 4). I samtliga intervjuer bad intervjuaren om att få 
återkomma till respondenterna i efterhand om något var oklart. Detta utnyttjades i två fall. En 
extra följdfråga ställdes också via mejl till samtliga respondenter, och samtliga svarade på 
denna (steg 5). I ett sjätte, utvidgat steg tänker sig Kvale och Brinkmann (2009, s. 212) att 
intervjuerna påverkar respondenternas handlande framöver, d v s att respondenten börjar 
handla utifrån de nya insikter intervjun gett. Detta har inte undersökts närmare i denna studie. 

 

4.1.2.3 Analysarbetet 

Vid själva analysarbetet har vi använt oss av s k meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 221f). Fokus för en sådan analys är att få fram meningen i intervjuerna. Med 
sökandet efter meningen avser vi inte sökandet efter någon sann eller fast innebörd i 
yttrandena, utan ansluter oss till det postmodernistiska förhållningssättet där man hävdar att 
meningen vare sig ligger hos den intervjuade eller intervjuaren, utan uppstår i interaktionen 
mellan dessa. Fokus ligger på att se nyanser, skillnader och paradoxer. Det faktum att olika 
uttolkare ser och konstruerar olika meningar ur en intervjuberättelse är, som Kvale och 
Brinkmann skriver, ingen nackdel ur detta synsätt, utan tvärtom en styrka och tillgång med 
intervjuforskningen. Meningen skapas relationellt i intervjusamtalet (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 233-235).  

Meningskoncentrering som analysredskap innebär att man drar samman intervjupersonernas 
yttranden till kortare, mer koncentrerade formuleringar och teman. Huvudinnebörden av det 
som sagts i ett visst yttrande formuleras om i några centrala ord. Processen består av fem steg 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 221), och dessa har vi arbetat efter i vår analys: 

1. Forskaren läser igenom hela intervjun för att få en helhetskänsla av materialet. 

2. De naturliga meningsenheterna fastställs som de uttrycks av intervjupersonen. 

3. Forskaren koncentrerar yttrandena/meningsenheterna så enkelt som möjligt i 
centrala teman. Tematiseringen görs utifrån intervjupersonens synvinkel såsom de 
uppfattas av forskaren. 

4. Frågor ställs till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. I 
vår undersökning innebär det t ex frågor som: Vad säger detta uttalande om synen 
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på målen med närvaron på nätverken? Vad säger detta uttalande om hur 
biblioteken ser på sitt uppdrag på nätverken?  

5. Hela intervjuns centrala teman knyts samman i en deskriptiv utsaga.                                     

Arbetet med intervjumaterialet gick till så att var och en separat först lyssnade på intervjuerna 
och sedan läste transkriptionerna. Sedan diskuterade vi våra respektive bilder av materialet. 
Vi har därefter försökt att leta efter och urskilja naturliga meningsenheter och huvudteman i 
det intervjupersonerna uttryckt. En sammanfattning av denna meningskoncentrering 
tillsammans med understödjande citat skrevs sedan ner. Denna sammanfattning har sedan 
utgjort grunden för vår redovisning av intervjuerna i kapitel 5. I analysen, som presenteras i 
kapitel 6, har vi tittat på vårt empiriska material i sin helhet, och de övergripande teman som 
framkommit i både intervjuer och textflöden. 

 

4.1.3 Kvalitativ innehållsanalys av textflöden på Facebook och Twitter 

4.1.3.1 Kvalitetskriterier vid studier av dokument 

Textflödena från Facebook och Twitter får räknas till det Bryman definierar som virtuella 
dokument (2011, s. 499-501). Dessa är till sin natur föränderliga, vilket behöver tas särskild 
hänsyn till. Vid studiet av dokument bör man anlägga kvalitetskriterierna autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och meningsfullhet på den valda texten (Bryman 2011, s. 489). 

Autenticitet och trovärdighet: I vår undersökning försäkrade vi oss om att uppnå kriteriet 
autenticitet genom att verifiera vem som stod bakom sidorna och profilerna i samband med 
intervjuerna. Trovärdigheten kontrollerades genom en kontrollfråga vid intervjutillfället: om 
det biblioteken skrivit på Facebook och Twitter hade ändrats eller anpassats på något sätt, 
eller om några särskilda omständigheter förelåg under den studerade perioden. Inget av 
biblioteken angav att det ändrat eller tagit bort något i efterhand, utan allt material låg kvar 
som när det först publicerades.  

Internets flyktiga karaktär innebär att tillgången till virtuella dokument som dessa i efterhand 
aldrig kan garanteras. Det kan förekomma både yttre påverkan, i form av t ex att Facebook-
sidor eller -profiler stängs ned från officiellt håll, via t ex kommunbeslut, Facebooks regler, 
eller intern påverkan i form av att biblioteket själv väljer att lägga ner sin verksamhet i dessa 
kanaler. För att säkerställa åtkomst till materialet, kopierade vi samtliga textflöden och 
sparade ner i dem PDF-form.  

Representativitet: För att säkerställa representativiteten har vi noggrant övervägt vårt urval 
av material. I denna del av vår studie fokuserar vi på material producerat under en utvald 
tidsperiod, våren 2010. För att välja ut en lämplig tidsperiod att studera samlade vi in och 
sparade ner allt flödesmaterial från de fyra bibliotekens start på Facebook och Twitter fram 
till hösten 2010. För att bilda oss en uppfattning om hur biblioteken använt medierna i stort 
och över tid, läste vi hela flödena från start fram till och med november 2010 som en slags 
förstudie. Vi kunde på detta sätt ”lära känna” biblioteken och få en generell bild av trender 
och typiska drag i bibliotekens aktiviteter i dessa nätverk. 

För att kunna studera bibliotekens verksamhet på de två forumen, beslöt vi oss för att göra 
nedslag i en tidsperiod när biblioteken funnits på forumen ett tag, samt hitta en period när 
biblioteksverksamheten generellt är som aktivast. Vi valde därför ut fyra månader under våren 
2010 som material till vår studie: februari, mars, april och maj. Det ansåg vi skulle ge en bild 
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av verksamheten mitt i terminen när alla aktiviteter är i full gång. Vi undvek därmed sommar 
(med semestrar) och nyårstid (med budgetbyte och nya riktlinjer). Alla fyra biblioteken hade 
då funnits på Facebook respektive Twitter sedan minst två månader, och hade alla kommit 
igång med sin kommunikation på nätverken. Samma tidsperiod valdes för alla bibliotek för att 
eventuellt årstids- eller aktualitetsbundet innehåll skulle slå lika för de olika biblioteken. Detta 
skulle också ge oss möjlighet att eventuellt jämföra hur man hanterar och relaterar till samma 
händelser i dessa medier. En löpande period, och inte enskilda nedslag, såg vi som intressant 
för att studera hur man hanterar närvaron och kontinuiteten på dessa nya kanaler. 

Fyra månaders material gav även en för undersökningens omfattning hanterbar 
materialmängd i form av totalt ca 100 textflödesitems per bibliotek. Hur mycket av detta man 
kommunicerat på vilket nätverk varierar mellan biblioteken. Initialt var tanken att undersöka 
bibliotekens samtliga flöden från start till ett visst slutdatum, men detta hade krävt en 
betydligt större undersökning, och rymdes inte inom ramen för denna uppsats.  

För ett av biblioteken har vi utöver perioden februari-maj 2010 även valt att kommentera hela 
produktionen på Twitter under 2010. Biblioteket förde inte en särskilt frekvent 
kommunikation på Twitter, men var ändå kontinuerligt aktivt. För att kunna besvara vår 
forskningsfråga om vad biblioteken faktiskt gör på Facebook och Twitter, inkluderade vi en 
diskussion även kring pauserna samt resterande inlägg under året för just detta bibliotek. 
Detta både för att kunna uttala oss om karaktären på det man ändå valt att förmedla via denna 
kanal, och för att kunna resonera kring själva aktiviteten. Vi anser att vi, i och med våra 
överväganden beträffande val av tidsperiod och flöden, har uppfyllt kravet på 
representativitet.  

Meningsfullhet: Beträffande kriteriet om meningsfullhet, i form av tydlighet och begriplighet 
i dokumenten, kan sägas att dessa två sociala nätverk generellt är lättillgängliga i sitt språk. 
De är till för att vara sociala, kommunikativa platser och biblioteken riktar sig ut till en bred 
allmänhet i sin kommunikation. Språket och avsikterna är därmed förhållandevis lätta att 
förstå. Ett problem vi stött på i arbetet med materialet är att länkar i inläggen på Facebook och 
Twitter efter en tid kan förlora sin ursprungliga hänvisning. Att i efterhand avgöra vart vissa 
länkar pekat blir därför omöjligt. Dessa fall var dock ytterst få i vårt flödesmaterial. För våra 
syften och mål med uppsatsen ansåg vi heller inte detta vara nödvändigt att veta för att få en 
meningsfull undersökning. Fokus i vår analys av flödena har legat på att karaktärisera 
bibliotekens inlägg generellt, att ge en bild vad biblioteken pratar om och förmedlar där, och 
det bedömer vi har varit fullt möjligt även utan att ha tillgång till vart samtliga länkar i 
inläggen pekat. Vi bedömer genom våra överväganden att kriteriet meningsfullhet hos 
dokumenten tillgodosetts i vår flödesstudie. 

 

4.1.3.2 Tillvägagångssätt vid innehållsanalysen 

De valda textflödena från Facebook och Twitter har vi närläst, och sedan kodat i termer av de 
teman och ämnen som framkommit ur materialet, för att kunna belysa vad biblioteken 
kommunicerar på de olika nätverken. Vi har närmast gjort en, med sociologiprofessor David 
L. Altheides beteckning, etnografisk innehållsanalys av vårt material (Altheide 1996, s. 15ff). 
I en sådan försöker man upptäcka och verifiera teman, och reviderar kontinuerligt de teman 
och kategorier som sållas fram vid närläsningen av dokumenten. Detta ger en flexibilitet och 
en kontinuerlig rörelse mellan datainsamling, begreppsbildning, kodning av data, analys och 
tolkning, vilket gör metoden systematisk och analytisk, men inte rigid, påpekar Bryman 
(2011, s. 505). Vår intention med detta val var att låta materialet tala själv, och så öppet som 
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möjligt se vad som framkom, men ändå vaska fram strukturer och mönster, eller brist på 
mönster, som skulle göra det lätt att skildra materialet som helhet. 

Vi började vår analys av flödesmaterialet med att skriva in varje separat flödesinlägg från 
respektive bibliotek i en cell i ett Excelblad. Varje enskilt inlägg betraktades som ett item, ett 
studieobjekt. Varje bibliotek fick således ett Excelblad för sina inlägg på Facebook under den 
studerade perioden, samt ett blad för sitt Twitter-flöde. Sedan analyserade vi varje item och 
noterade i kolumner för varje item vad man kommunicerade, hur man gjorde det samt andra 
aspekter som framträdde för oss under läsandet. Vi vaskade här gemensamt fram teman och 
drag som stod ut för respektive item. Ofta kom vi efter en genomläsning och kodning fram till 
att ytterligare aspekter var intressanta att analysera, och läste och kodade om och lade till 
aspekter och koder. På detta sätt har vårt analysarbete kontinuerligt rört sig mellan 
begreppsbildning, kodning, analys och tolkning, enligt Altheides modell.  

För att illustrera hur vi kategoriserat materialet kan nämnas att vi för varje bibliotek noterat 
vad man skriver om i inlägget, t ex ett evenemang på biblioteket. Denna grundkaraktäristik av 
inlägget benämnde vi inläggstyp. När denna grundkaraktäristik gjorts noterade vi ytterligare 
aspekter på inlägget. För evenemangsinlägg kunde det innebära att vi noterade vilken typ av 
program det var frågan om, t ex författarbesök, teater eller sagostund. Vi noterade även vilken 
målgrupp programmet riktade sig till, exempelvis barn, unga, vuxna eller annan målgrupp. Vi 
noterade också om inlägget om evenemanget gjordes före, under eller efter programmet, samt 
om man länkade i inlägget, eller använde foton eller annat material. Om vi karaktäriserat 
inlägget som ett mediatips, så noterades också vilken typ av medium man tipsat om, t ex 
skönlitteratur, facklitteratur, barn, vuxen eller annat, om mediet var digitalt eller inte 
(databas/e-bok eller fysisk bok), samt eventuellt länkning, bilder eller annat material. Ett item 
kunde innehålla flera inläggstyper och både vara exempelvis ett mediatips och ett inlägg om 
ett evenemang på bibliotek: "N.N kommer till biblioteket och berättar om sin bok X. Boken är 
en fantastisk historia om /…/ Låna den hos oss!"  

För varje item noterade vi också särskilt intressanta språkliga uttryck, och även sådant som 
humor och personligt anslag, direkta frågor, uppmaningar till följarna samt hur man tilltalade 
sina följare: du (individ) eller ni (grupp). Även andra speciella drag som vi tyckte 
karaktäriserade inlägget noterades. Oftast var vi överens i vår analys av materialet, men inte 
alltid. Vid meningsskiljaktigheter noterade vi båda uppfattningarna. 

Karaktäristiken gjordes i form av ord eller korta meningar som skrevs i Excel-kolumnerna för 
varje item. Några exempel på hur karaktäristiken kan se ut för inlägg ses här:  

• Boktips, Bibliotekets eget program, Skönlitteratur för vuxna, Länk till Bloggen, Du-
tilltal 
 

• Boktips, Skönlitteratur för unga, Eget digitalt material, Länk till YouTube 
 

• Omvärldsbevakning, Skönlitteratur för vuxna, Interaktivt: fråga/uppmaning, Du-tilltal 
 

• Biblioteksinformation, Humor, Länk till bibliotekets webbplats 
 

• Omvärldsbevakning, Böcker/läsplattor/e-böcker/IT, Pedagogiskt, Informerande, Länk 
till instruktionsfilm 
 

• Humor, Biblioteksrelaterat, Länk till YouTube   



22 
 

Vi har i vår analys strävat efter att betrakta och beskriva varje item utifrån dess egna 
karaktäristika, men också försökt se större teman och kodat om när så behövts. De 
inläggstyper vi fått fram ur materialet är:  

• Evenemang – författarkväll, program, konstutsällningar, sagostund etc. 
• Omvärldsbevakning – nyheter och aktualiteter.  
• Biblioteksinformation – öppettider, service och tjänster.  
• Media-/författartips – tips om författare, böcker och andra medier.  
• Intern inblick i verksamheten – beskrivningar av arbetet och vardagliga händelser på 

biblioteket. 
• Nätverksspecifika aktiviteter – tävlingar, spel och enkäter. 

I några fall såg vi inlägg som var av mer unika karaktär och inte hade någon motsvarighet 
någon annanstans i materialet. Sådana inlägg beskrevs utifrån sina egna premisser och förblev 
ensamma i sin kategori.  

Vi utgick alltid i vår karaktäristik ifrån det enskilda biblioteket och jobbade med ett bibliotek i 
taget i analysen. När vi sedan analyserat samtliga flöden gjordes ytterligare genomläsningar 
och ytterligare kodningar, för att se på materialet ur ett helhetsperspektiv och reflektera kring 
den gjorda analysen. 

Ibland framträdde inte vissa perspektiv förrän vi kunde jämföra med ett annat bibliotek som 
betedde sig annorlunda. En aspekt som vi kom att uppfatta som intressant efter några 
genomläsningar, var om det biblioteken skrev om behandlade det lokala eller om man anlade 
ett vidare perspektiv. Vi slogs av att hur man hanterade detta också har betydelse för vilken 
uppgift eller vilket uppdrag man anser att biblioteket har. Detta resulterade i ytterligare 
omläsning och kodning av hela materialet. Aspekterna lokalt – regionalt – nationellt – 
globalt, digitalt – analogt och interaktivitet (huruvida biblioteket i inlägget försökt få 
användarna att interagera på något sätt), noterades och diskuterades också på samma sätt för 
varje biblioteks flöde. Vi fortsatte analysen på detta sätt, och läste om och om, tills vi kände 
att materialet slutat tala till oss.  

När flödesanalysen var klar diskuterade vi analysen, och sammanställde vår karaktäristik av 
respektive bibliotek och nätverk i en deskriptiv text. Denna text, i bearbetad form, utgör vår 
redovisning av flödesstudien. Vissa aspekter som vi noterade i vår flödesanalys visade sig inte 
ha större betydelse i vår slutliga analys och tolkning av materialet, men detaljrikedomen i 
flödesanalysen bidrog som underlag för helhetsbilden och förståelsen för bibliotekets aktivitet 
på nätverken.  

Som slutligt steg i analysen, för att se materialet i ett större sammanhang, analyserade vi vårt 
empiriska material som helhet, d v s resultaten från både intervjuundersökningen och 
flödesstudien. Ur det empiriska materialet har vi lyft fram mer övergripande teman som 
relaterar till biblioteken mål och syften kring sin närvaro på de sociala nätverken och 
bibliotekens uppdrag och roller. I denna vidare analys relateras då t ex inläggstypen mediatips 
till det större målet eller temat att inspirera. Denna analys redovisas i kapitel 6. 

 

4.2 Undersökningens vetenskaplighet och kvalitetssäkring 
Hur vetenskaplighet och kvalitetssäkring uppnås i kvalitativa undersökningar råder olika 
åsikter om än idag, trots den numera långa tradition som kvalitativ forskning har inom 
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vetenskapen. Vissa forskare väljer att behålla den kvantitativa forskningens kriterier, validitet 
och reliabilitet, och omtolka dem i kvalitativa mått, t ex Kvale och Brinkmann i Den 
kvalitativa forskningsintervjun (2009, s. 262ff). Andra forskare har ifrågasatt dessa kriteriers 
lämplighet, eftersom de anses vara för nära sammankopplade med den positivistiska synen att 
en enda och absolut bild av verkligheten finns och är möjlig att nå. De senare hävdar istället 
att kvalitativ forskning bör bedömas utifrån helt andra kriterier, som tillförlitlighet och äkthet 
(Bryman 2011, s. 352f). 

Karin Widerberg, professor i sociologi och författare till boken Kvalitativ forskning i 
praktiken (2002), är en av dem som ser problem med omtolkningar av de kvantitativa 
begreppen. Hon påpekar att det positivistiska perspektivet trots allt ofta hänger kvar, och att 
kvalitativ forskning därmed många gånger inte görs utifrån sina egna premisser (Widerberg 
2002, s. 29f). Kvalitativa undersökningar, som vår, kan istället göra sina kunskapsanspråk 
genom att vara sakliga och tillförlitliga. ”Genom att grundligt motivera och redogöra för hur 
man gått tillväga i sitt forskningsprojekt, inbjuds läsaren att värdera både forskningen och 
dess kunskapsanspråk”, menar Widerberg (2002, s. 18). Att tydliggöra forskningsprocessen 
steg för steg är således ett sätt att nå tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar. Bryman 
påpekar också just vikten av transparens i kvalitativa undersökningar, både när det gäller 
exakt hur man gått till väga vid analysen, och vidare hur man kommit fram till sina slutsatser 
(2011, s. 370). Vi har i vår undersökning strävat efter att noggrant redovisa hur vi gått till 
väga och tänkt i vår process. Vi har också genomgående under uppsatsprojektets gång försökt 
att vara medvetna om att det vi studerar, och de slutsatser vi drar, filtreras genom våra egna 
erfarenheter och våra egna upplevelser av processen och vår roll i den. Att vi varit två i 
processen är bra. Just på grund av att kvalitativ forskning handlar om tolkningar är det, enligt 
Widerberg, en fördel för forskningen att man är fler i processen och kan arbeta kollektivt med 
tolkningen och förståelsen (2002, s. 31). 

Kvalitativ forskning är inte objektiv eller generaliserbar, utan är en tolkning av den verklighet 
forskaren studerat och den situation i vilken studien gjorts. Den kunskap sådan forskning 
genererar är att den kan bidra till förståelse av andra liknande situationer. Karin Widerberg 
menar att ”det som utmärker god kvalitativ forskning är att den ger ny förståelse. Vi ser något 
nytt i det gamla eller något som vi tidigare inte sett” (2002, s. 188). Vår undersökning av fyra 
folkbiblioteks idéer kring och ageranden på Facebook och Twitter kan förhoppningsvis bidra 
till en fördjupad bild och förståelse av folkbibliotekens agerande på dessa sociala nätverk. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 
All forskning handlar om en balansgång mellan närhet och distans. Har man närhet, i form av 
exempelvis egen erfarenhet eller inblandning i fältet, måste man eftersträva distans, och vice 
versa, påpekar bland andra Widerberg (2002, s. 178). Eftersom vi båda arbetar på 
folkbibliotek, varav en av oss med bland annat just sociala medier, har vi i undersökningen 
undvikit att ta med bibliotek som vi själva har kontakt med. Vi ansåg att risken att analysen 
färgas av vår förförståelse för dessa bibliotek är stor om vi vet mer om vissa bibliotek än 
undersökningens empiriska material visar. Bakgrundsförståelse kan säkert vara bra, men då 
bör samma utgångspunkt gälla för alla bibliotek i undersökningen, anser vi. En ytterligare 
aspekt är det kritiska omdömet. Arbetet går visserligen inte ut på att recensera bibliotekens 
arbete med sociala nätverk, men vi vill trots detta inte riskera att hamna i ett läge där vi 
känner oss obekväma med att ha åsikter, vare sig dessa är positiva eller negativa. Vi har, som 
Widerberg anbefaller, försökt att vara medvetna om vårt bagage i form av förkunskaper och 
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egna erfarenheter, och försökt att utnyttja dessa på ett för undersökningen så fruktbart sätt 
som möjligt (2002, s. 178f).  

Vi behandlar de uppgifter vi fått via det empiriska materialet i undersökningen som 
konfidentiella. De bibliotek och respondenter som ingår i den här undersökningen hålls 
således anonyma. Anonymiteten i undersökningen ansåg vi viktig för att få en så öppen och 
grundlig intervjuundersökning som möjligt, och för att försöka nå bakomliggande skäl och 
motiv till arbetssätt på respektive bibliotek. Genom att anonymisera biblioteken är tanken att 
chanserna ökar för att biblioteken svarar mer öppenhjärtigt och fritt kring hur de tänker och 
gör, än utifrån hur de eventuellt tror att de ”borde” svara. Eftersom bibliotekssverige är 
förhållandevis litet, och antalet bibliotek på sociala nätverk ännu mindre, kan fullständig 
konfidentialitet vara svår att uppnå, vilket de deltagande biblioteken varit medvetna om. 

För en innehållslig textanalys som vår kan en sådan anonymitetssträvan bli besvärlig. Det är 
viktigt att exemplifiera rikligt, och att dessa exempel dessutom är autentiska och explicita. Vi 
har försökt att hitta en nivå, där vi bedömer att tillräckligt stöd för våra analyser redovisas för 
läsaren, genom citat och exempel, och där samtidigt anonymiteten inte äventyras alltför 
mycket. I intervjuerna har detta varit ett mindre problem än i statusrader och tweets. 
Intervjumaterialet håller vi konfidentiellt. Statusuppdateringarna och twittret är däremot 
allmänt sökbart på nätet. Dessa blir därför väldigt lätta att hitta genom sökfunktioner, särskilt 
om mer udda formuleringar kommer med i citaten. Samtidigt är ofta just udda formuleringar 
intressanta att redovisa. Vi upplever dock inte att det har varit något större problem att hantera 
detta i vår redovisning, även om vi emellanåt tvingats att fundera ett varv extra på vad som 
kan sägas och vad som borde uteslutas. Citaten som finns återgivna i texten är autentiska, 
både när det gäller citat ur intervjumaterial och statusuppdateringar och tweets, och är enligt 
vår uppfattning tillräckliga till sitt antal för läsarens förståelse. Vid något tillfälle har vi sett 
oss tvungna att anonymisera ett författarnamn eller återge delar av ett längre inlägg.  
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5 De fyra biblioteken – retorik och praktik  
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet i undersökningen. Vi redovisar här 
bibliotekens egna tankar i ämnet, såsom de framkommit i intervjuundersökningen, samt den 
kvalitativa analysen av bibliotekens textflöden på Facebook och Twitter. Vi har i vår 
redovisning valt att presentera resultaten sammanhållet för respektive bibliotek. Varje 
bibliotek är ett eget fall, med egna förutsättningar. En sammanhållen redovisning per fall ger, 
anser vi, en tydligare exempelbild av bibliotekens respektive utgångspunkter, 
tillvägagångssätt, ståndpunkter och ageranden. 

Vi inleder berättelsen med en kort karaktäristik av biblioteket och bakgrunden kring dess 
aktiviteter på de två sociala nätverken. Resultaten presenteras sedan i två delar:  

• Under rubriken Förutsättningar och arbetssätt redovisar vi bibliotekets förutsättningar 
och arbetssätt kring de sociala medierna, vilket belyser våra forskningsfrågor nummer 
ett och två: Hur kommer det sig att man började använda Facebook och Twitter? och 
Hur arbetar man med Facebook och Twitter?  
 

• Under rubriken Idéer och mål och vad man förmedlar redovisar vi bibliotekens syn på 
vilka idéer och mål man har med att vara på Facebook och Twitter, samt vad 
biblioteken faktiskt förmedlar på nätverken, d v s våra forskningsfrågor nummer tre 
och fyra: Vilka syften och målsättningar har biblioteken med sin närvaro på Facebook 
och Twitter? och Vad förmedlar biblioteken i sina flöden på Facebook och Twitter?  
 

I vår presentation återges intervjupersonernas egna formuleringar och exempel från 
textflödena inom citattecken eller i form av hela blockcitat.  
 
 

5.1 Bibliotek A 
Bibliotek A är ett stadsbibliotek som ligger i en storstad med över 100 000 invånare. Man 
drog igång sin verksamhet på nätverken först på Facebook och någon tid senare på Twitter. 
Vid tidpunkten för studien har man flera Facebook- och Twitter-konton och använder även 
andra sociala medier, som bloggar. På Facebook har man en s k sida, och den är 
stadsbibliotekets egen. Stadsdelsbiblioteken har i några fall egna Facebook-sidor. Twitter-
kontot däremot representerar alla kommunens bibliotek. Stadsbiblioteket startade efter en tids 
aktivitet på nätverken även två specialkonton med särskilda inriktningar: ett 
evenemangskonto på Facebook och ett boktipskonto på Twitter. En särskild arbetsgrupp har 
ansvar för bibliotekens webbplats och all annan digital aktivitet. Vår intervjuperson från 
Bibliotek A är en bibliotekarie som varit med i arbetet med nätverken från början, och är en 
av tre ansvariga för bibliotekets aktiviteter på Facebook och Twitter. Vi har i denna 
undersökning studerat Bibliotek A:s flöden på de båda huvudkontona på Facebook och 
Twitter, samt resonerar även kring de två specialkonton biblioteket har. 

 

5.1.1 Förutsättningar och arbetssätt  

5.1.1.1 Bakgrund 

På bibliotek A var det en omorganisation och ett tydligare formulerat uppdrag från ledningen, 
som gjorde att man startade aktivitet på de sociala nätverken. Ambitionen att vara mer digitalt 
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aktiva hade funnit tidigare, menar respondenten, men hade inte varit formaliserad, ”så ingen 
hade direkt kunnat ta tag i det”. Men i och med omorganisationen skapades en särskild grupp 
som konkret fick uppgiften att undersöka den digitala arenan för att ”se vad biblioteket kan 
göra där för att möta människor.” Detta anser intervjupersonen gav tydlighet och möjliggjorde 
utvecklandet av bibliotekets aktiviteter på Facebook och Twitter. 

Anledningen till att man ville starta aktivitet på sociala medier var tvådelad. Delvis startade 
man kontona för att verktygen på webbplatsen inte tillät dialog med besökarna. Man kände 
också att man ville:  

/.../ möta människor där människor är. Vi kan inte förutsätta att folk ska komma till vår hemsida 
för att prata med oss. Det var de diskussionerna vi hade med oss själva, att vi måste testa och se, 
liksom.  

Facebook, det största nätverket, sågs som ett lämpligt forum, medan Twitter betraktades mer 
som en enkel teknisk lösning för webbplatsen. Biblioteket hade inte agerat på några sociala 
medier före detta. Man hade bara privat erfarenhet. Ett projekt med en blogg riktad till 
särskild yrkespublik hade gjorts tidigare, men inget beständigt. 

Några särskilda förebilder hade man inte vid starten, menar intervjupersonen, men man hade 
konstaterat att flera bibliotek, inte minst amerikanska sådana, startat nätverkskonton. 
Efterhand har man skaffat sig förebilder, och säger att man bland annat gillar tilltalet hos ett 
svenskt mejeriföretag och ambitionsnivån hos Arbetsmiljöverket på Facebook. 

Beträffande själva beslutgången vid starten säger intervjupersonen: 

Vi frågade faktiskt ingen! Vi kände att vi hade fått uppdrag från vår ledning att sköta dialogen på 
nätet, kan man väl säga, med våra besökare och allmänheten, så vi startade bara konton helt enkelt 
och sen berättade vi för våra chefer att nu har vi gjort det, och så sa de: Det var ju bra!  

Några problem eller ifrågasättanden i efterhand från kommunhåll har man inte erfarit. 
Respondenten menar att man från kommunens sida också varit nyfikna på vad man kan göra 
på de sociala medierna, men att man i Stadshuset kanhända är något försiktigare för egen del:  

De har jurister lite närmare sig som möjligen skulle kunna tänkas ställa till besvär.  Men vi har en 
presschef i kommunen som är helt i linje med detta och tycker att det är klart att ni ska använda de 
kanalerna [sociala medier, vår anm]. Det har varit positivt, faktiskt. 

 

5.1.1.2 Det praktiska arbetet 

På Bibliotek A säger man sig ha ungefär samma strategi för hur man kommunicerar på 
Facebook och Twitter. Man skriver ungefär 3-4 gånger per vecka. Uppdateras sidor för ofta 
kan det kännas jobbigt och folk tröttnar, har man resonerat, och kommit fram till att ca tre 
gånger per vecka är lagom. 

Man skriver inte under med personnamn i bibliotekets inlägg i flödena, utan agerar ”som att 
det är biblioteket som talar. Lite som biblioteket som person, eller besjälad plats, på något 
sätt.” Personnamn används endast då man får väldigt specifika frågor och måste rådfråga en 
specifik person på biblioteket, en expert på området. Då skriver man t ex nu har vi frågat N.N. 
i svaret.  

Bibliotek A har ett övergripande strategidokument som de utgår ifrån i allt de gör. I det finns 
inget specificerat om just aktivitet på sociala medier, berättar respondenten, men en generell 
idé kring bibliotekets uppdrag på nätet. Detta dokument skrevs av ledningen vid 
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omorganisationen och låg till grund för hur man valt att lägga upp bibliotekets digitala 
närvaro generellt. Respondenten och kollegorna har under vintern 2010-2011 utarbetat en 
strategi för hur arbetet på de sociala medierna ska utföras. Denna ska framöver kompletteras 
med en policy och en årlig handlingsplan. Strategin är ett resultat av en önskan och förfrågan 
från ledningen, ”som vill ha det på pränt”, och väntar vid intervjutillfället på att bli godkänd 
av biblioteksledningen. Beslutsgången kring skapandet av strategier har inte varit särskilt 
formaliserad, utan de tre som arbetar med det ”bestämmer längs vägen” och besluten tas 
informellt i samtal utan protokoll:  

Vi tre har experimenterat oss fram, är nog rätt sätt att beskriva saken på./…/ Det är det här 
experimenterandet, diskuterandet och läsandet som gett oss en samsyn på vad vi vill uppnå, och 
som vi nu får ner på pränt i en strategi. 

Idag är man på Bibliotek A tre personer som tillsammans har gemensamt ansvar och skriver 
för biblioteket på både Facebook och Twitter. I början av veckan diskuterar man inbördes vad 
som ska tas upp och gör en slags grov skiss. Sen gör den som har tid uppdateringarna och 
svarar på kommentarer och dylikt: ”Den som råkar vara på plats vissa dagar tar hand om det 
som händer.”  

Biblioteket startade, efter ca ett halvårs aktivitet på de två sociala nätverken, två helt ny 
konton för stadsbibliotekets räkning: ett evenemangkonto på Facebook, med syfte att lyfta 
fram stadsbibliotekets programverksamhet i en separat kanal, samt ett mediatipskontot på 
Twitter. När det första Twitter-kontot startades lade man ibland in boktips där, men tyckte 
sedan att det kunde vara bra att ha ett separat konto med bara tips, som man också kunde 
flöda in på webbplatsen. Det nya mediatipskontot på Twitter har inte bara den digitala 
arbetsgruppen tillgång att skriva i. Där eftersträvar man att så många som möjligt i personalen 
ska bidra, och man håller därför då och då interna utbildningar för dem som vill skriva på 
boktipskontot.   

 

5.1.2 Idéer och mål och vad man förmedlar 

5.1.2.1 Idéer och mål med Facebook  

Bibliotek A pekar explicit ut att vara relationsbyggande som syftet med att finnas på 
Facebook:  

På Facebook är vårt huvudsyfte absolut att odla relationer med våra fans, de som väljer att gilla 
oss. Och prata med folk, och förmedla en sorts berättelse om biblioteket. Vi har sagt redan från 
början att huvudsyftet med Facebook framförallt inte är att marknadsföra program, även om vi gör 
det också, men huvudsyftet ska vara relationsbyggande.  

Intervjupersonen uppger bl a att verktygen på webbplatsen inte tillät dialog, samtidigt som 
man kände att ”vi måste möte människor där människor är”. Man uppfattar den typ av inlägg 
och strategier som ger gensvar som det människor är intresserade av och vill ha, och vill 
därför prioritera den sortens inlägg.  

I ordet relationsbyggande ryms, tolkar vi, ett antal funktioner och tillämpningar som 
respondenten tar upp under intervjun, bl a att skapa dialog och få gensvar. Att t ex ställa 
frågor till användarna om deras åsikter är något Bibliotek A märkt ger gott gensvar. Som 
respondenten åskådliggör med ett exempel om en enkät om öppettider som biblioteket lade ut 
på Facebook och fick nära 200 svar på ett par dagar: ”Man märker att människor vill påverka 
och tycker att det är ett bra sätt att göra det på.” Att ge människor chans att uttrycka sin åsikt 
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och påverka biblioteket via nätverken är ett av Bibliotek A:s tillvägagångssätt för att bygga en 
relation. Bibliotek A har också märkt att inlägg som visar delar av biblioteket som folk 
normalt inte kan komma in i, som magasin eller kontor, uppskattas väldigt mycket, så det 
avser man göra mer av: ”Det är nåt lite hemlighetsfullt med biblioteket bakom kulisserna, tror 
jag. Som människor gillar. Vad händer där bakom?” Att visa något både spännande och 
exklusivt ser man också som något som tilltalar och bygger relationen med följarna. Något 
som också genererat gensvar är inlägg som närmast kan beskrivas som kuriosa, t ex att lägga 
upp ett foto på största eller äldsta boken. Där är det dialog genom humor, att man roas av 
samma sak, som bygger relationen och som man hoppas gör att följarna känner gemenskap 
med biblioteket. 

Det intervjupersonen säger att man i framtiden inte vill fokusera på, och kommer att lägga 
ännu mindre vikt vid, är marknadsföring av bibliotekets program på Facebook-huvudkontot. 
”Det är inte riktigt det som ger gensvar, som människor verkar intresserade av.”  

 

5.1.2.2 Facebook i praktiken 

I flödet från Bibliotek A:s huvudkonto på Facebook framstår som tydlig tendens att inläggen 
framhäver bibliotekets aktiviteter och utbud, inte sällan i form av egenproducerat material om 
biblioteket och dess verksamhet, som foton, filmer och ljudklipp.  

Man utgår i inläggen ofta från egna medier eller ett program på biblioteket och tipsar om det, 
antingen utifrån att det är en nyhet eller i form av personliga tips från någon i personalen. I 
inläggen med mediatips hänvisar man vidare till bibliotekets webbplats eller bloggar, där 
själva tipsen finns. Ett medieformat har en återkommande inläggsform och det är musik. 
Boktips från personalen återkommer också, men görs inte lika strukturerat och frekvent under 
vår studerade period. Exempel på inlägg är: 

Behöver du nya lästips? N.N som jobbar här på stadsbiblioteket tipsar om tre böcker som alla är 
skrivna av hennes favoritförfattare. [länk till bibliotekets webbplats] 

N.N har vaskat fram /.../ riktiga guldlåtar från våra senast inköpta skivor. Ny grymt bra spellista/.../ 
[länk till listan] 

Bibliotekets fysiska programverksamhet syns ofta på Facebook både före och efter själva 
programmet gått av stapeln. Man gör ibland en särskild lockreklam, en ”teaser”, inför 
programmet, med egna intervjuer, samtal eller tips kring besökande författare. Efter 
programmet gör man inlägg om exempelvis en inspelning från begivenheten, som finns 
tillgänglig att lyssna på digitalt. Bibliotek A gör ofta digitalt material av det fysiska 
evenemanget och programmen på biblioteket. Det särskilda Facebook-konto man skapat för 
evenemang följer precis samma mönster för inlägg: Man skriver om det före och efter 
evenemanget, och huvudsakligen länkas till egenproducerat material. Exempel på ett sådant 
inlägg är: 

Lyssna direkt på nätet eller ladda ner och ta med N.N:s besök på biblioteket /.../ Med stor 
intelligens och charm svarade han på [intervjuaren] N.N:s frågor. [länk till egenproducerat 
material] 

I Facebook-flödet från Bibliotek A märks, menar vi, ett digitalt fokus på flera plan. Förutom 
eget e-material kring fysiska program på biblioteket är foton på böcker och från bibliotekets 
lokaler ytterligare exempel på kopplingen mellan det digitala och det fysiska biblioteket. Man 
lyfter även i sina tips ofta fram databaser och e-material i text-, ljud- och bildform. En annan 
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digital aspekt syns i de rena mediatipsen. Ämnet i sig är ofta böcker eller musik, d v s medier 
som kan lånas fysiskt, men man länkar inte till var det fysiska mediet hittas, (som 
bibliotekskatalogen), utan istället företrädesvis till ett omdöme om mediet, på bibliotekets 
webbplats eller bloggar. Biblioteket producerar också alltid omdömet själv, och tipsar aldrig 
om recensioner gjorda av andra aktörer. Är det en utomståendes tips man tar upp, så har 
personen intervjuats av bibliotekspersonalen. Sammanfattningsvis är det ofta e-resurser man 
tipsar om på Facebook, medier, artiklar eller information som kan nås digitalt.  

Ett tydligt drag är också att man i princip alltid använder sig av möjligheten att länka vidare i 
sina Facebook-inlägg. Vidarelänkningen håller man företrädesvis inom bibliotekets virtuella 
väggar; man länkar till egna bloggar, bibliotekets webbplats, eller vid något tillfälle till 
bibliotekskatalogen. När man länkar utanför biblioteket gör man det till något på 
kommunwebben. Det förekommer under vår studerade period ett par länkar ut till helt externa 
aktörer, men då finns alltid någon koppling till det egna biblioteket, t ex en länk till en 
radiointervju med en biblioteksanställd, eller en extern länk till ett filmklipp om en gästande 
artist inför en programkväll. Omvärldsbevakning, i den meningen att lyfta fram aktuella 
händelser och pristagare i världen eller nationellt, förekommer generellt inte i vårt material 
från Bibliotek A. Den omvärldsbevakning vi noterat i några få fall är lokalt anknuten, d v s 
kopplad till aktuella händelser i kommunen. 

Vi ser i materialet exempel på inlägg där man ger en inblick i det interna arbetet på 
biblioteket, i form av foton från magasinet eller när man flyttat om. Det finns också exempel 
på inlägg som uppmanar till interaktivitet, i form av att delta i tävlingar på webbplatsen, 
enkäter och förändringar att kommentera. Under vår period håller man också en Facebook-
tävling där vinnarna får komma på en exklusiv visning bakom kulisserna på biblioteket. 
Visningen rapporteras om med inlägg och bilder efteråt. 

Biblioteket använder i sina inlägg oftast tilltalet du/din, vilket ger ett personligt anslag. Det 
gör även det faktum att man använder personalens förnamn när man skriver om mediatips.  

Ett typiskt drag i Facebook-materialet från Bibliotek A är att man står på två ben – ett digitalt 
och ett fysiskt. Biblioteket vinnlägger sig om att material ska finnas att tillgå digitalt, men 
visar också det fysiska i det virtuella. Vi anser att sättet man skriver på, tilltalet och inläggens 
form, förmedlar en känsla av att det är en ”redaktion” som skriver och belyser olika delar av 
verksamheten och berättar om det som händer på biblioteket. Anställda skriver inte om sig 
själva utan skrivs om i tredje person med förnamn. Biblioteket för via Facebook ut tips från 
biblioteket eller gör reklam för bibliotekets bestånd, och förmedlar en bild av biblioteket och 
vad som pågår innanför väggarna.  

 

5.1.2.3 Idéer och mål med Twitter  

Bibliotek A använde initialt Twitter som ett verktyg för att flöda in nyheter på bibliotekets 
förstasida. Det var en rent teknisk lösning i skapandet av en ny webbplats, då 
hemsidesverktyget inte medgav det lika enkelt. ”Det går snabbare för oss att bara skicka iväg 
ett twitter och så hamnar det på hemsidan i alla fall.” 

Twitter-huvudkontot flödas in på bibliotekens gemensamma startsida och rör alla bibliotek i 
kommunen. Syftet där är marknadsföring, menar intervjupersonen. På det Twitter-kontot 
skriver biblioteket ”lite mer snabba saker som vi kommer på i flykten”, och kortare 
meddelanden om öppettider. Biblioteket skapade efter drygt ett halvår ytterligare ett 
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Twitterkonto, ett tipskonto, för att kunna förmedla enbart mediatips från stadsbibliotekets 
personal och flöda in dessa särskilt på webbsidorna. 
 
Bibliotek A hade från början tänkt sig Twitter som en envägskommunikation, en nyhetskanal 
som bara skulle synas på förstasidan på webben via en s k widget, och såg inte framför sig att 
det skulle kunna bli dialog där. Man följde inte heller tillbaka dem som följde biblioteket.  

Vad kan deras och vårt intresse vara av det, tänkte vi. Men det var något vi ändrade på rätt så sent 
nu på hösten [2010, vår anm.]. Vi kände att det vore nog rätt intressant att följa tillbaka. /…/ 
Twitter har ökat ganska snabbt nu efter att vi gjorde det, så det verkar som att det var bra. På något 
sätt att vi blev synligare i Twitter-världen, verkar det som. Så det är intressant.  

Efterhand har man omvärderat den strategin och följer nu tillbaka. Biblioteket har också fått 
svara på frågor via Twitter. 

 

5.1.2.4 Twitter i praktiken 

En tydlig tendens i materialet från Bibliotek A:s Twitter-huvudkonto är att de månader vi 
studerat skiljer sig en del åt innehållsmässigt. I början av perioden förekommer en hel del 
omvärldsbevakande inlägg, knutna antingen till aktuella händelser inom litteratur och musik 
eller till lokala eller regionala aktualiteter. Omvärlds- och aktualitetsrapportering kring 
exempelvis litteraturpriser sågs inte på Facebook, men förekommer alltså däremot på Twitter-
huvudkontot:  

N.N har för sin roman X tilldelats [namn på litteraturpris]. [länk till egen artikel på egna 
webbplatsen] 

Det skrivs även om program och annan verksamhet på biblioteket, vilket blir vanligare längre 
fram under perioden. Delvis kan detta ha att göra med hur programverksamheten är förlagd 
under året, men även verksamheten generellt och skyltningar på biblioteket skrivs det mer om 
efterhand. Programmen twittras det ofta om både före och efter tillställningen och, liksom på 
Facebook, länkar man ofta även till egenproducerade intervjuer och klipp från evenemangen. 

Det nyhetsanslag som skönjs initialt, med omvärldsbevakning av pristagare etc, försvinner 
mot slutet, till förmån för främst biblioteksinformation om öppettider och annan typ av 
information kring bibliotekens tjänster.  

Nu kan du låna om försenat material på egen hand./.../ [länk till egna webbplatsen] 

Länkarna i inläggen går nästan uteslutanden till bibliotekets egna sidor, och går man någon 
gång utanför bibliotekets digitala väggar är det i första hand till det lokala, d v s till 
kommunens webb. Går man utanför kommunen så är det till något biblioteksrelaterat, t ex 
KB:s resurser, Fråga biblioteket, eller i ett fall en tidningsartikel om läsning.  

Några få gånger retweetar man på huvudkontot vad andra Twittrat om, och då är ämnet alltid 
biblioteksrelaterat. Några exempel är: läsplattor, Fråga biblioteket, samt i ett fall ett tack till 
biblioteket från en följare. I ett inlägg uppmanar man till deltagande i en enkät om biblioteket. 

Flödet på Twitter-huvudkontot innehåller en del tips om medier och nya tjänster på 
biblioteket. Det rör sig i ett fall om boktips, men främst rör tipsen musik. I andra fall handlar 
tipsen om sådant som databaser eller topplistor. Tipsen är ibland personliga, från någon med 
förnamn angiven person i personalen, och länkarna går till tipssidor på bibliotekets webbplats. 
När man tilltalar sin läsare gör man det främst som ”du” och avsändaren är ”vi”.  



31 
 

Precis som på Facebook rör inläggen på Twitter-huvudkontot e-resurser, d v s artiklar, 
information eller tips man kan nå digitalt. Ämnet i sig är ofta litteratur eller musik, men 
länken går inte till mediet i katalogen utan till ett omdöme om mediet gjort av personalen.  

Vi tolkar variationen och förändringen vi ser i materialet som att biblioteket är i en process 
angående vilken typ av material man vill publicera på detta Twitter-konto. Biblioteket startar 
också i början av vår studerade period det separata Twitter-kontot för mediatips, och befinner 
sig således i en utvecklingsfas. Rena mediatips dyker dock även i fortsättningen upp på 
Twitter-huvudkontot, men länkningen där görs alltid till sidor på webbplatsen, där man skrivit 
något om mediet, medan länkningen på tipskontot konsekvent görs direkt in i 
bibliotekskatalogen. 

Inläggen på tipskontot består av korta mediatips från någon i personalen, men personnamn 
skrivs inte ut. Inläggen utgörs i materialet till ungefär hälften av tips på skönlitterära 
vuxenböcker, men man tipsar även om facklitteratur, TV-spel, musik, TV-program, 
ungdomsböcker och tidskrifter. Hur texten skrivs varierar, men den innehåller ofta ett 
omdöme ämnat att inspirera:  

Alldeles underbar låt av N.N. /.../  

Äntligen är X här! Ett uppslukande rollspel /.../. 

N.N har skrivit en underbar bok om /.../ Läskigt och charmerande! 

Varje inlägg på tipskontot har en länk som går till bibliotekskatalogen. Ibland går denna till 
katalogsidan för samtliga former av verket – både bok, ljudbok, filmatisering och TV-spel av 
samma verk – och inte enbart till den tryckta boken. 

 

5.1.2.5 Sammanfattande bild av Bibliotek A:s produktion på de sociala nätverken 

Vår bild av det Bibliotek A förmedlar via de sociala nätverken är att man visar upp 
bibliotekets digitala och fysiska material och tjänster. Man producerar mycket eget material 
kring medierna i både text och bild. Biblioteket har provat sig fram, anpassar och förändrar 
allt eftersom. Vad som skrivs förändras över den studerade tiden, och man startar också flera 
konton på nätverken och specialiserar sig efter hand. De enda tydligt återkommande inslagen 
på Facebook-huvudkontot är musiktips, kuriosa från biblioteket samt evenemang. På Twitter-
huvudkontot rör ämnena mer omvärldsbevakning och information om biblioteket och dess 
tjänster. Den grundidé vi uppfattar utifrån flödena är att man på nätverken främst fokuserar på 
att kommunicera och förmedla egenproducerat digitalt material som knyter till verksamhet 
och medier.  

 

5.2 Bibliotek B  
Bibliotek B ligger i en kommun med 10 000-15 000 invånare, i närheten av en 
storstadsregion. Biblioteket startade sin verksamhet på sociala nätverk genom att öppna ett 
Twitter-konto. Snart därefter öppnade man även ett Facebook-konto. På Facebook hade man 
från början en profil, d v s samma typ av konto som privatpersoner har, men har nu gått över 
till att ha en s k sida, som de flesta företag och organisationer har. Vårt material från Bibliotek 
B härrör från tiden då man hade en profil på Facebook. Kommunen har ett bibliotek. Vi har 
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intervjuat IT-bibliotekarien, som ensam ansvarar för bibliotekets aktiviteter på Facebook och 
Twitter.  

 

5.2.1 Förutsättningar och arbetssätt  

5.2.1.1 Bakgrund 

På bibliotek B var bibliotekschefen själv aktiv på Facebook, och var intresserad av hur man 
kunde använda kanalen i bibliotekets verksamhet. I samspråk med dåvarande IT- 
bibliotekarien, som hade ett stort internetintresse, gav man sig in på de två största sociala 
nätverken, Facebook och Twitter. Anledningen till att det blev Twitter först var att den IT-
ansvariga använde Twitter personligen. Vår intervjuperson tog över IT-tjänsten och arbetet 
med de sociala medierna vintern 2010. Respondenten ger uttryck för en framtidsanalys där 
sociala medier kommer att bli betydelsefulla för biblioteken att agera på:  

Av nyfikenhet, och kanske också att de senaste åren har bibliotek börjat visa sig på internet och 
sociala medier, så man ville också hänga på den här trenden. För det kommer att utvecklas. /.../ 
Man kanske inte hamnar på efterkälken, men man vill ju ändå visa att man är med. 

Kommunen tillät biblioteket att starta kontona, men det fanns vissa förbehåll med vad de 
kunde användas till. Av denna anledning lade biblioteket i början av sin tid på de båda 
nätverken i princip enbart upp evenemang. Det var först vårvintern 2010 och ”av ren 
otålighet” som man började använda kontona full ut, menar intervjupersonen: 

Vissa ser problem med att kommunicera på internet, kanske framför allt kommunikatörer och 
informatörer inom den kommunala svängen. Ser det som problem med diarieföring. Av den 
anledningen dröjde det väldigt länge innan vi tog steget. Vi såg inget problem i vår verksamhet där 
diarieföring skulle vara ett problem på internet. Av ren otålighet startade vi /…/ Jag kände att vi 
måste ta steget fullt ut och kunna utnyttja Facebook och Twitter och dessas egenskaper som 
plattformar, och få ut en massa information. Chefen gav klartecken och då körde jag igång. 

Informatören i kommunen var generellt positiv till att kommunicera på nätverken, men ville 
för kommunens del vänta på SKL:s riktlinjer för sociala medier. Dessa kom först i april 2010. 
Informatören uppmuntrade trots detta biblioteket att i förväg köra igång med att kommunicera 
fullt ut på medierna.  

Han såg egentligen inga direkta problem med att vi körde igång, men ville ändå klargöra att det 
eventuellt kommer att ske vissa förändringar i och med SKL. /…/ Vår informatör är väldigt positiv 
till det hela. Det finns s a s en vilja. Det finns en vilja, men hjulen snurrar ganska sakta, kan man 
säga i [ kommunens namn].  

Respondenten förklarar bibliotekets otålighet över att få använda de sociala nätverken med att 
man anser det vara en viktig plattform för biblioteken att agera på. Det finns, menar 
intervjupersonen, en självklarhet att ha en närvaro inom en sådan här "informationsstruktur 
/.../som man kan anknyta till kunskap, lärande, nöje och kultur". Bibliotek B ville utnyttja 
denna möjlighet. ”Man kanske inte hamnar på efterkälken, men man vill ju ändå visa på att 
man är med.”  

Egentligen vill Bibliotek B helst ha en blogg, påpekar intervjupersonen: ”Det vore det absolut 
optimala.” Där tänker sig respondenten att man skulle kunna skriva mer utförligt och designa 
som man vill, med t ex bilder och integrerade filmklipp. Personen anser att det vore väldig bra 
att kunna peka till bloggen från Facebook och Twitter:  
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Att de [Facebook och Twitter] blir en slags kanal som pekar mot bloggen och på så sätt förser både 
bloggen och hemsidan med träffar. Så att man riktar all trafik dit. 

Facebook skulle då användas för att ge smakprov på bloggen, som ”en slags preview”. Det är 
så intervjupersonen vill arbeta med detta, men Bibliotek B har fått avslag från kommunen, 
som inte vill ha en tredjepartsleverantör för bloggplattform, utan integrera det i den 
kommunala webbplatsen. Detta har hittills begränsats av kostnaden för en sådan lösning. 

Bibliotek B säger sig inte ha haft några direkta förebilder vid starten för arbetet på nätverken, 
men tog initialt intryck från en biblioteksblogg när det gäller hur bibliotek kan uttrycka sig på 
de sociala medierna. Man anger också ett större svenskt stadsbibliotek som en favorit bland 
biblioteken på Facebook. 

 

5.2.1.2 Det praktiska arbetet 

Respondenten är ensam ansvarig skribent på Facebook och Twitter, och anser sig ha fått 
ganska fria händer att utveckla verksamheten på nätverken. ”Vi har inga policys eller 
riktlinjer att gå efter alls. Det är dem vi väntar på. Jag freestylar litegrann, kan man säga.” 
Respondenten säger sig vara väldigt intresserad av kommunikation via nätet och har även 
arbetat med detta tidigare som skribent, samt är en aktiv bloggare och twittrare privat, men 
har inte jobbat med sociala medier professionellt tidigare.  

Respondenten har som mål att göra ca ett inlägg per dag i de båda nätverken. Oftast görs detta 
på morgonen i samband med den egna omvärldsbevakningen:  
 

Jag går igenom mina rss-flöden och ser om det kommit upp nåt nytt, roligt inom biblioteks- eller 
boksfären. Och då skriver man av sig. /…/ Ibland får man inspiration på fikasnacket, så på så sätt 
blir det ibland ett slags teamarbete om ämne och uppslag.  

Om någon stor eller intressant nyhet dyker upp under dagen, t ex om en författare dött, kan 
det hända att man gör ännu ett inlägg och länkar till nyheten, och även relaterar till det egna 
bokbeståndet. 

För att nå ut till invånarna med att man finns på Facebook och Twitter affischerar man på 
flera platser i biblioteket, samt på webben. Strax innan evenemang på biblioteket rullar en 
videoslinga framför publiken, med information om biblioteket och att man finns på Facebook 
och Twitter: ”Då når man ju ut direkt. Man utsätter folket direkt för den här informationen, 
direktreklamen. Det är väldigt viktigt, och har blivit väldigt viktigt.”  

Som en del av det nationella Digidel-projektet3 ska biblioteket nu också informera och lära ut 
om sociala medier mer direkt till invånarna, och det ser man som ett viktigt uppdrag. 

 

 

 

                                                            
3 Digidel är ett nätverk för att öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Deltagande organisationer är bl a 
länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, 
UR, studieförbunden, RIO, lärcentraorganisationen Nitus, Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB, Kungliga 
Biblioteket KB, samt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).  http://www.digidel.se/ 
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5.2.2 Idéer och mål och vad man förmedlar 

5.2.2.1 Idéer och mål med Facebook  

Bibliotek B ser Facebook som ”det primära användargränssnittet. Där kan du trolla lite grann 
och det är där flest människor finns.” För Bibliotek B är huvudsyftet med närvaron på 
Facebook att marknadsföra sig själv, att föra ut vad som händer på biblioteket. Biblioteket 
arrangerar de allmänna kulturprogrammen för hela kommunen, och de sociala nätverken blir 
därmed även en marknadsföringsplats för dessa arrangemang: ”Internet är ett väldigt bra 
verktyg att få ut och sprida information på, och det är ju det som kommunen måste bistå sina 
invånare med.” 

Intervjupersonen preciserar syftet med att finnas på de sociala medierna som att visa på 
bredden i vad biblioteksverksamhet har att erbjuda: 

Målet är att visa vad biblioteket egentligen kan innehålla. Bara den här vanliga uppfattningen om 
att det är ett ställe där man har böcker, punkt slut. Att det INTE är det. Att vi har så mycket annat 
också. Arrangerar saker och har många bra tjänster. Att kunna nå ut med det till folk, att de ska få 
en viss ändrad uppfattning, kanske, av biblioteket. 

Respondenten betonar också vikten av att vara där folk finns och resonerar att om en stor del 
av svenskarna använder Facebook idag, kan man förvänta sig, "rent statistiskt", att även en 
stor del av de egna kommuninvånarna finns på Facebook. Marknadsföring och att nå ut med 
vad som finns på biblioteket ser man som väldigt viktigt, särskilt för ett litet bibliotek. 

Intervjupersonen ser också bibliotekets sociala nätverk som en tjänst som inte nödvändigtvis 
måste vara lokal. Kommunens invånare ses som främsta målgrupp, men man vill även 
appellera till en större publik och nå utanför det lokala genom att skriva om allmänna 
kulturnyheter som inte är förknippade med biblioteken, göra ett slags omvärldsbevakning. 

Ytterligare ett syfte med närvaron på Facebook är det respondenten benämner 
medborgardialog, att få feedback från invånarna och veta vad det tycker. Bibliotek B 
upplever dock vissa svårigheter med att få till en dialog på Facebook: 

Jag vet inte om det har att göra med någon slags mentalitet, eller allmänna bygdens ointresse eller 
så, att de som är våra fans inte kommenterar mer. Det är en av poängerna med att man ibland 
skriver som man gör. Jag formulerar ofta en slags fråga på slutet, i det jag skriver: Hur är din 
relation till det här? Vad tycker du? Har du läst den här? Sänder en signal om att vi vill ha svar. Vi 
är nyfikna. Ett sätt att öppna upp för ett slags dialog. Man blir väldigt glad när det händer. 

Det händer att man inom personalen kommenterar det egna bibliotekets inlägg för att försöka 
få igång en dialog eller ett samtal. 

Respondenten begrundar om både Facebook och Twitter möjligen är mer urbana fenomen: 

Det finns kanske större chans att det används mer där [storstäderna], än på den lilla landsbygden 
som detta trots allt är. 

Intervjupersonen funderar på om det kan finnas, om inte ett motstånd, så åtminstone en 
osäkerhet bland kommuninvånarna generellt kring sociala medier. Man ser där ett uppdrag för 
biblioteket att visa hur invånarna själva kan dra nytta av sociala medier, både genom att visa 
hur biblioteket själv använder dem praktiskt och genom att undervisa och föreläsa om sociala 
medier. Här identifierar respondenten således ett slags pedagogiskt uppdrag för biblioteket 
med Facebook och Twitter.  
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5.2.2.2 Facebook i praktiken 

Den absoluta majoriteten av Facebook-flödena i det analyserade materialet från Bibliotek B 
består av det vi övergripande benämner omvärldsbevakande inlägg. Man utgår från en global 
eller nationell händelse eller aktualitet som man skriver något om. Det kan gälla en författares 
död, ett pris, en artikel, en recension eller en årsdag, t ex: ”Idag gratulerar vi författaren 
N.N/…/” eller ”N.N:s nya bok har fått god kritik nyligen i dagspress /…/.” Inläggen har tydlig 
nyhetskaraktär och innehåller nästan alltid en länk, som regel utåt till artiklar och liknande på 
andra aktörers sidor. Ett inlägg kan också innehålla flera länkar, som när en författare dör och 
man länkar till fyra olika artiklar om nyheten.  

Vid närmare studie av ämnena för omvärldsbevakningen ser vi att det dominerande ämnet är 
skönlitterära vuxenförfattare och deras verk. Även facklitteratur, barnlitteratur, poesi och hela 
genrer behandlas återkommande. Områden som film, TV, spel och musik behandlas också, 
och då ofta med koppling även till böcker i ämnet. I två fall rör omvärldsbevakningen IT-
relaterade händelser: läsplattor och en internationell IT-dag. 

Ibland kompletteras informationen i det omvärldsbevakande inlägget med ett eget tips eller 
egna rekommendationer av verk. Detta är något som vi ser att Bibliotek B gör oftare på 
Facebook än på Twitter, vilket kan bero på utrymmesbegränsningarna i Twitter. Ett sådant 
mediatips förekommer hos Bibliotek B aldrig på egen hand, utan görs alltid i samband med 
någon typ av aktualitet som man lyfter upp. Några gånger inkluderar 
omvärldsbevakningsinläggen också en kommentar på slutet: ”Låna den på biblioteket!”, ”Ni 
vet var den finns!”, ”X finns nu på biblioteket.”.  

I syfte att "skapa dialog" använder man sig ibland av direkta frågor till läsaren i slutet av 
inläggen: ”Vilka är era favoriter av N.N [författarnamn]?”. Generellt ger tipsens språkliga 
form mer en informativ än personlig prägel, och när man tilltalar läsaren används pronomen 
som ’ni’ generellt oftare i vårt material än 'du/din’, och ’jag’ förekommer inte alls. Man 
kommunicerar och berättar dock i flödena med en talspråklig ton. ”Hurra, hurra!” och ”Åh!” 
är exempel på spontana kommentarer med mer personligt anslag som förekommer i några fall. 

En annan typ av inlägg i Bibliotek B:s Facebook-flöden är inlägg där man marknadsför 
bibliotekets egna program. Dessa består av tid och plats och en beskrivning av programmets 
innehåll. Ibland länkar man till vidare information om den gästande. Som regel rapporterar 
man i förväg, inför programmet. 

Som sagt: ikväll är det litteraturkväll på bibblan /.../! Inte missa! 

Inte glömma: N.N live på biblioteket /.../! Mer här: [länkar till information om både genren och om 
artisten] 

Vi ser också exempel på att man återger hur programmet var i efterhand, med t ex bild, 
egengjord film och kommentarer. 

En annan inläggstyp som förekommer vid några tillfällen i materialet är inlägg kring 
biblioteksinformation, t ex information om ändrade öppettider. I ett par fall finns i vårt 
material inlägg som syftar till ren underhållning och humor. Samtliga fall är relaterade till 
bibliotekssfären och består av länkar till roliga filmklipp om bibliotek på YouTube, eller 
musik knutet till ämnet bibliotek. 

Generellt publicerar Bibliotek B samma information på Facebook som på Twitter. I några 
enstaka fall publicerar man inlägg enbart på Facebook. Dessa inlägg är dock generellt av 
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samma typer som de övriga gemensamma för Facebook och Twitter. Den typ av inlägg som 
enbart förekommer på Facebook är de mer humorinriktade. 

Inläggen från Bibliotek B:s Facebook-konto karaktäriseras generellt av ett informativt och 
pedagogiskt anslag, där händelser – nationellt eller internationellt – står i fokus. I valet av 
länkning länkar man företrädesvis till fördjupad information om en författare eller ett verk, 
och mer sällan till det egna beståndet. Ett pedagogiskt anslag noteras också i form av 
exempelvis länkning till en informationsfilm om hur man använder läsplattor. Programmen 
som marknadsförs är enbart det egna bibliotekets, och man berör inte andra kultur- eller 
evenemangshändelser i området. Omvärldsbevakningen är i princip uteslutande av nationell 
eller internationell karaktär. I ett fall skriver man om en internationell dag, och tipsar då om 
att besöka en lokal aktivitet.  

 

5.2.2.3 Idéer och mål med Twitter 

Respondenten uppger att valet att starta Twitter först var en tillfällighet, eftersom man var 
mer bekant med det. Intervjupersonen understryker att det är skillnad mellan Facebook och 
Twitter: ”Det är två helt olika plattformar”. Bibliotek B valde dem båda, som de två största 
inom sina nischer, därför att ”det är där folk finns”. Respondenten understryker att Facebook 
är det primära gränssnittet, och påpekar att Twitter är stort globalt, men att det är 
förhållandevis få i Sverige som använder det. 

De generella målen man har med de båda nätverken är dock desamma: att marknadsföra sig 
själv, vara där folk finns, öppna för medborgardialog och förmedla allmänna kulturnyheter. 
Angående vad man vill skriva om och förmedla på Twitter säger intervjupersonen: 

Den nyhet man skriver på Facebook kan man skriva in någon slags förkortad, snuttifierad form på 
Twitter, men eventuellt också länka till Facebook. 

På Twitter skriver Bibliotek B således en nedkortad version av informationen på Facebook 
tillsammans med en länk: ”Jag tar bort alla överflödiga ord till Twitter./…/ Med det är väl 
egentligen de enda skillnaderna. Stryka lite ord och så. Men budskapet ska ju ändå fram.” 
Intervjupersonen uttrycker också att det kan vara svårt att kommunicera med så få tecken, att 
det känns begränsande: ”Man ska skriva snärtigt och intresseväckande samtidigt. Svår 
kombination.” Respondenten brukar även titta i sitt eget Twitter-flöde efter 
biblioteksrelaterade tweets som är värda att retweeta. 

 

5.2.2.4 Twitter i praktiken 

Bibliotek B:s Twitter-flöde är generellt en spegling av det man skrivit på Facebook. Den 
vanligaste inläggstypen är således, som på Facebook, omvärldsbevakning inom litteratur, 
musik eller film. Huvudsakligen utgår man ifrån en nyhet eller aktualitet, i form av 
exempelvis en händelse, en årsdag eller en högtid: 

Filmatiseringen av N.N:s serie har premiär på bio idag. Svenska kritiker måttligt imponerade: 
[länkning till recension i pressen] 

Idag är det 20 år sedan N.N dog /.../ Biblioteket har en massor av böcker om N.N – låna! 

Skönlitterära nyheter och händelser är det som tydligast framträder i flödet, men även fack-, 
barn- och ungdomslitteratur, musik, film och TV, ibland i kombination, förekommer. Oftast 
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gör man ett referat av informationen och länkar vidare till själva källan i dagspress, tidskrift, 
radio etc. Den absoluta merparten av inläggen har denna form. Vid några tillfällen länkar man 
till uppslagsverket Wikipedia.  

De nyheter och händelser som tas upp är samtliga nationella eller internationella till sin 
karaktär. Någon lokal koppling syns inte i vårt Twitter-material för Bibliotek B. Det enda 
lokala omvärldsbevakningstips som förmedlas på Facebook, återspeglas således inte i 
Twitter-materialet. Ibland kompletteras informationen i det omvärldsbevakande inlägget med 
egna tips på läsvärda verk, men detta gör Bibliotek B oftare på Facebook än på Twitter, 
kanhända delvis beroende på Twitters kortare format.  

Vi ser i vårt material från Bibliotek B generellt ingen skillnad mellan forumen med avseende 
på vilken typ av inlägg man publicerar. I Twitter-materialet finns, utöver de dominerande 
omvärldsbevakningsinläggen, även information kring det egna bibliotekets program, samt i 
liten utsträckning biblioteksinformation om öppettider. Man omformulerar vid behov inläggen 
exklusivt för Twitter, i nedkortad, koncentrad form, men ämnena är desamma som på 
Facebook. I några fall publicerar dock Bibliotek B inlägg exklusivt för Twitter, som inte har 
någon motsvarighet på Facebook. Dessa inlägg är dock generellt av samma typer som övriga 
gemensamma för Facebook och Twitter. En variant av inlägg som är unika för Twitter är 
omvärldsbevakande inlägg om nya studier inom läsningsforskning. Detta förekommer ett par 
gånger i materialet. Ytterligare två Twitter-unika inlägg rör omvärldsbevakning om 
biblioteksvärlden, t ex en ny verksamhetsberättelse från Fråga biblioteket och ny 
bibliotekslag. Vårt material är begränsat, men vi tycker oss se en tendens till att välja bort en 
viss typ av inlägg på Twitter: rent underhållningsinriktade inlägg. Biblioteket visar också 
ansatser till att enbart på Twitter skriva om sådant som kan ses som mer 
biblioteksprofessionell information. 

Bibliotek B använder retweet i några få fall i vårt material, och retweetar då från andra aktörer 
inom biblioteksvärlden eller i ett fall från en kulturtidskrift. I Twitter-inläggen relateras 
ibland, liksom på Facebook, till det fysiska biblioteket genom kommentarer som ”Låna hos 
oss!” och ”Vi har köpt in /…/”. Dialogstimulerande frågor i slutet av inläggen, som ”Vilken 
är din favorit?”, förekommer dock endast en gång på Twitter. Dessa inslag är också färre på 
Twitter än på Facebook, vilket kan bero på plattformens tekniska utrymmesbegränsning på 
140 tecken. 

Inläggens språkliga form känns igen från Facebook: ’ni’ är frekventare än ’du/din’ och ’jag’ 
används aldrig. Oftast finns inget pronomen alls, vilket ger en prägel av mer objektivt än 
subjektivt och personligt tilltal.  

 

5.2.2.5 Sammanfattande bild av Bibliotek B:s produktion på de sociala nätverken 

Vår samlade bild av Bibliotek B på de sociala nätverken är att man har ett tydligt mönster i 
vad man förmedlar. Man förmedlar omvärldsbevakning inom kultur och litteratur och visar 
upp bibliotekets evenemang och tjänster. Man gör inlägg på nätverken aktivt varje dag, och 
ser det som ett uppdrag och en rutin som ska göras regelbundet, så att de som följer kan lita på 
bibliotekets nyhetsförmedling. Biblioteket fungerar på nätverken som en nyhetsförmedlande 
tjänst där man använder sin kompetens till att omvärldsbevaka och göra ett urval i 
nyhetsflödet utifrån bibliotekets områden. Man sammanfattar och komprimerar informationen 
och länkar tillbaka till artikeln och ursprungskällan. Ambitionen är att plocka ut det som man 
tror är relevant och intressant för sina följare. 



38 
 

5.3 Bibliotek C  
Bibliotek C ligger i en kommun med 15 000-20 000 invånare, utan direkt närhet till 
storstadsregion. På Bibliotek C startades aktiviteterna på de sociala nätverken av IT-
bibliotekarien. Man startade först Twitter sedan Facebook, och man använder också bloggar. 
Flera biblioteksfilialer finns i kommunen, men Facebook- och Twitter-kontona representerar 
hela biblioteksverksamheten. Intervjun gjordes med den för Facebook och Twitter ensamt 
ansvariga IT-bibliotekarien. 

 

5.3.1 Förutsättningar och arbetssätt 

5.3.1.1 Bakgrund 

På Bibliotek C startades aktiviteterna på sociala medier av IT-bibliotekarien som i samma 
veva just tillträtt: ”Det var helt och hållet jag som drog igång det. Det fanns faktiskt inte så 
mycket tanke bakom det egentligen, det var bara det att möjligheten fanns.” Anledningen till 
starten beskriver intervjupersonen så här:  

Jag tror att det var frustration över att det system vi har för att publicera på hemsidan är ganska 
stelt. Vi kan inte göra så mycket. Vi har i och för sig inte använt Facebook och Twitter på så 
väldigt annorlunda sätt, men det ger ändå lite andra möjligheter. /…/ En möjlighet att lägga upp 
annan typ av material än på hemsidan. 

Att man valde Twitter först hade mest med tekniken att göra. Via webbplatsen fanns ingen 
möjlighet att ordna RSS-lösning för prenumeration av nyheter, så därför valde man att 
använda Twitter: "för att möjligheten fanns",  "Det gick av bara farten”. Från 
biblioteksledningens håll har man varit positiv till idén hela tiden, men lämnat detaljer och 
utförande till ansvarig. Det uppdrag den ansvariga fått är att driva bibliotekets webbplats, 
hålla den uppdaterad samt utveckla och hitta nya former för den.  

Biblioteket hade ingen tidigare erfarenhet av sociala medier. De boktips man tidigare hade 
lagt upp på bibliotekets webbplats, flyttade man nu ut till bloggen och de sociala nätverken, 
”för att få andra möjligheter att publicera”. En förebild, som bidrog till att biblioteket gav sig 
in på nätverken aktivt, kom via en regional utbildningsdag, då ett annat bibliotek i länet 
berättade hur de använde och jobbade med Facebook. ”Kan de, så kan väl vi”, tänkte 
respondenten, och startade bibliotekets Facebook-sida. 
 
Man har inte upplevt några praktiska problem kring varken start eller fortsatt arbete med 
nätverken. Något tillstånd eller större beslut fanns inte heller bakom starten:  
 

Eftersom det inte var någon annan information än det som finns på hemsidan, så brydde jag mig 
faktiskt inte om att fråga någon. /…/ Jag såg inget behov av det eftersom det inte var någon annan 
information, bara ett annat forum. 

Detta har heller inte behövts i efterhand, berättar respondenten, utan ”Det har varit uppskattat, 
faktiskt”.  Biblioteket har inte heller behövt nedteckna något i efterhand. Men det kanske 
kommer, menar intervjupersonen. 
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5.3.1.2 Det praktiska arbetet 

På Bibliotek C är det intervjupersonen ensam som sköter webbplatsen och arbetet på sociala 
nätverk. För att göra inlägg använder man olika nätverksverktyg för sampublicering på 
Facebook och Twitter. Genom att använda sådana publiceras det man skriver samtidigt i de 
olika nätverken. Man behöver således bara formulera och skriva inlägget en gång. 
Respondenten påpekar att det är ytterst sällan man lägger in något annat på Facebook och 
Twitter än det som publiceras på bibliotekets webbplats:  

Jag publicerar nåt på hemsidan, och sen synkroniseras det via RSS. Twitterfeed synkroniserar, och 
Ping använder jag om jag lägger ut något annat. 

Det händer att information läggs ut särskilt på Facebook eller Twitter, men det är inte ofta. Då 
gäller det kanske främst något kortare som inte har så mycket tyngd, ”kanske inte känns lika 
viktigt”. Beträffande frekvens av aktiviteten på de sociala medierna har man inte specificerat 
något, utan ”det blir mer som det blir”, menar respondenten. 

Tanken är att Facebook och Twitter ska representera alla bibliotek i kommunen, och 
respondenten skriver om det som händer på alla biblioteken. Boktipsen man förmedlar via 
Facebook och Twitter kommer delvis från bibliotekets läsecirkel, men kan även vara andra 
boktips från personalen. Tanken är att alla i personalen ska bidra med boktips för publicering, 
men det har varit svårt att få till. Man har i arbetsgruppen tittat på de sociala nätverken 
tillsammans på några arbetsplatsträffar: ”De flesta är ju positiva, men det är nya medier för 
många i personalen och då är det svårt att få någon respons, tror jag”.  

 

5.3.2 Idéer och mål och vad man förmedlar 

5.3.2.1 Idéer och mål med Facebook och Twitter 

Bibliotek C anser att syftet med att vara på både Facebook och Twitter är detsamma för båda 
nätverken: att nå folk där folk är. Respondenten konstaterar att man inte kan utgå ifrån att alla 
söker upp biblioteket på webbplatsen: 

Man kan nå andra som man inte når via hemsidan. Jag tror det är enklare att följa biblioteket där, 
följa information via Facebook och Twitter, än att ta sig besväret att gå in på hemsidan. 

Samtidigt påpekar intervjupersonen att man nog kan överskatta hur många man når via 
nätverken, men att det ändå ”känns värdefullt att nå dem man når”. 

Det Bibliotek C strävar efter att nå ut med är bibliotekets befintliga verksamhet, i form av 
bokcirkel, lästips, program och allt annat man skriver om på sin webbplats. Man gör på 
Bibliotek C inte någon skillnad mellan vad man publicerar på Facebook och Twitter, utan 
betraktar nätverken som två likartade kanaler. Man gjorde initialt inte heller någon åtskillnad 
på vad man publicerade på bibliotekets webb respektive på de sociala nätverken, men där har 
biblioteket ändrat strategi: ”Det ger ändå lite andra möjligheter. En möjlighet att lägga upp 
annan typ av material än på hemsidan”. Man skiljer därför numera i vissa fall på webbplatsen 
å ena sidan och Facebook och Twitter å andra. Idén om de sociala nätverken som en egen 
kanal med egna möjligheter har, menar respondenten, utvecklats efter hand. Man ser t ex en 
frihet att publicera kortare funderingar:  

Det känns som om man kan ta upp saker som inte… ”duger” att publicera på hemsidan, i de 
sociala medierna. För om man har en idé, men inte kan utveckla den, så kan man ändå publicera 
den där. 



40 
 

Möjligheten att via de sociala nätverken få respons från användarna är något man också 
upptäckt och ser positivt på. Bland annat har boktipsen från bloggarna genererat respons från 
läsare när de ligger på Facebook, vilket inte förekom då de enbart fanns på bibliotekets 
webbplats och bloggarna.  

En fördel med nätverken är, menar respondenten, att man kan sammanföra allt det man 
publicerar: ”…dels det vi publicerar på hemsidan och dels våra lästips och dels läsecirkelns 
blogg.” Bibliotek C ser närmast nätverken som ett slags samlande kommunikationskanaler för 
bibliotekets verksamhet.  

 

5.3.2.2 Facebook och Twitter i praktiken 

På Bibliotek C använder man i första hand de båda nätverken sekundärt, d v s som kanaler för 
att lyfta nyheter som läggs på webbplatsen och bloggarna. Huvudforumen är webbplatsen och 
bloggarna, och man använder sedan sampubliceringsverktyg för att automatisera 
publiceringen till övriga kanaler, och länkar därifrån till webbplatsen eller bloggarna. Man 
formulerar alltså generellt inte inläggen specifikt för respektive nätverk, utan använder 
sampubliceringsverktyg för gemensam publicering. Vi har av den anledningen valt att 
redovisa flödesanalysen av Bibliotek C:s Facebook och Twitter sammanhållet i ett avsnitt. 

I princip samtliga inlägg i Bibliotek C:s Facebook- och Twitter-flöden återfinns i båda 
nätverken, antingen exakt likadant formulerade, eller som i några enstaka fall med samma 
information med viss textmässig anpassning till forumet. Ett exempel på textanpassning av 
inlägg för samma händelse är följande: 

Facebook: N.N pratade om boken X som förskolebarnen arbetat med i årets [projektnamn]. Några 
bilder på hemsidan: [länk samt del av längre inflödad text från den egna webbplatsen] 

Twitter: Bilder från årets X-fest: [länk till egna webbplatsen] 

Inläggen som sampubliceras för Facebook och Twitter är ofta relativt korta, en anpassning, 
som vi tolkar det, till Twitters kortare format. Vid några få tillfällen publicerar man något helt 
unikt för respektive nätverk. I vårt material finns ett Facebook-unikt inlägg. Inlägget är av 
informerande karaktär kring ett evenemang i lokalsamhället. Den informationen återfinns inte 
alls på Twitter. Även några få Twitter-unika inlägg förekommer, men endast initialt under 
perioden. Dessa rör nya medier på biblioteket samt ett tips om en bok i anslutning till ett 
program som hållits på biblioteket.  

Den typ av inlägg som dominerar i materialet från Bibliotek C är boktips och inlägg kring 
bibliotekets egna program. Boktipsen flödas in från bibliotekets bloggar: en tipsblogg från 
personalen och en blogg från bokcirkeln. Tipsen rör under den studerade perioden uteslutande 
skönlitteratur för vuxna. Dessa inlägg flödas direkt från bloggarna och utgör en kopia av den 
inledande texten i själva blogginlägget. De innehåller således ingen för de sociala nätverken 
speciellt skriven text. Inlägg klipps automatiskt av utefter nätverkens respektive längdmallar:  

Facebook: Boktips: X av N.N. Kring en sann händelse har N.N byggt upp sin roman X. I maj /.../ 
exploderade en granat, avlossad från bergen/.../ 22 människor dödades. För a… 

Twitter: Boktips: X av N.N: Kring en sann händelse har N.N byggt upp sin roman [första ordet i 
titeln]...  

Programmen på biblioteket skriver Bibliotek C företrädesvis om före de går av stapeln. Ibland 
görs också ytterligare inlägg med exempelvis en länk med ytterligare information:  



41 
 

Facebook & Twitter: Kommande onsdag, /.../, kommer N.N och berättar om sin bok X. 
[Kommunens namn] kring sekelskiftet 1900. [länk till egna webbplatsen] 

Ett exempel på inlägg om samma program: 

Facebook: T.o.m. 28 maj har du chansen att se några av N.N:s /.../ [utställning] på biblioteket i 
[kommunens namn].[länk till artikel i lokaltidningen] 

Twitter: N.N ställer ut /.../ på biblioteket i [kommunens namn]. Läs mer om honom i 
[lokaltidningen]: [länk till artikel i lokaltidningen] 

Inlägg av informerande karaktär om själva biblioteket förkommer också, gällande öppettider 
och annan information om bibliotekets material och tjänster:  

Facebook: Biblioteket är öppet som vanligt skärtorsdagen. I övrigt stängt under påskhelgen. 

Twitter: Bibliotekets öppettider i påsk:[länk till egna webbplatsen] 

I liten skala finns också inlägg med karaktär av omvärldsbevakning. Dessa är i materialet 
alltid kopplade till händelser och nyheter i det lokala samhället, och dessutom alltid till 
litteratur eller skrivande på något sätt, såsom litteraturdagar, konferenser och kurser. 

När man tilltalar läsaren i de speciellt för nätverken formulerade inläggen, d v s de som inte 
flödats från bloggarna, använder man genomgående du-tilltal. Direkta frågor till följarna i 
inläggen är sällsynta. Bibliotek C gör två retweets på Twitter under vår studerade period. 
Båda rör litteratur: ett svenskt litteraturpris samt en boksida på nätet. 

Vi noterar i vår studie av Bibliotek C på Facebook och Twitter att närvaron på nätverken är 
väldigt tekniskt motiverad. Det syns också genom att man använder sampubliceringsverktyg 
för att automatisera inläggen. Detta gör att informationen upplevs komma från någon 
annanstans, och förmedlar en känsla av att biblioteket inte primärt närvarar på nätverken. Det 
är på webbplatsen och bloggarna Bibliotek C är.  

 

5.3.2.3 Sammanfattande bild av Bibliotek C:s produktion på de sociala nätverken 

Vår bild av Bibliotek C på de sociala nätverken är att man använder dem som ett instrument 
för att nå längre ut med det man redan gör på bibliotekets webbplats och bloggar. Idén vi 
utläser är att biblioteket vill lyfta fram sin existerande verksamhet i form av evenemang samt 
bokcirkeln och boktips. Det är genomgående i princip samma upplägg över tid, och inläggen 
är automatiserade genom sampubliceringsverktyg. Biblioteket finns primärt på webbplatsen 
och bloggarna. Dessa utgör primärkällorna för nätverksinläggen. Närvaron på de sociala 
nätverken är till stor del en mer sekundärt inriktad aktivitet, även om man vid enstaka 
tillfällen kommunicerar direkt på nätverken. 

 

5.4 Bibliotek D 
Bibliotek D är beläget i en kommun med 7 000-10 000 invånare. Flera biblioteksfilialer finns, 
men Facebook- och Twitter-kontona representerar hela kommunens biblioteksverksamhet. 
Facebook startades först och sedan Twitter, och biblioteken använder också andra sociala 
medier, som bloggar och YouTube. Bibliotek D har en profil på Facebook, d v s samma typ 
av konto som enskilda personer har, och inte en Facebook-sida, som de flesta företag och 
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organisationer använder. Här har intervjun gjorts med en ansvarig för och delaktig i 
bibliotekets aktiviteter på Facebook och Twitter och tillika bibliotekschef.  

 

5.4.1 Förutsättningar och arbetssätt 

5.4.1.1 Bakgrund 

På Bibliotek D har man sedan mitten av 00-talet jobbat mycket med sin närvaro på nätet, i 
exempelvis regionala webbprojekt. Man började med att bygga en fungerande webbplats, och 
som ett naturligt led i det fortsatte man med sociala medier i olika former, berättar 
respondenten. Biblioteket bör finnas där folk är, resonerade man, och eftersom det idag bl a är 
på Facebook, gav man sig in där. 

Och det är inte bara för att vi gillar teknik, utan vi ser att det fyller en funktion, bloggar och andra 
sociala medier. Vi vill vara där folk är, sen vart det är spelar inte oss så stor roll, utan vi vill finnas 
där våra kommuninvånare finns, och använda medier de känner sig bekväma med, och på deras 
villkor. Om det sen handlar om att vi måste starta Facebook-konton eller blogga eller göra nåt 
annat, då ser ju jag som att vi får anpassa oss där. Både fysiskt och virtuellt. 

Det var bibliotekschefen och personalen tillsammans som drog igång aktivitet på nätverken, 
och bakom idén låg också en vilja att testa nya vägar: 

Det har väl att göra med att vi kanske är lite yngre. Vi fick en lite yngre bibliotekschef, min 
företrädare. Det började lite yngre personal, som hade med oss det här ”tänket”: Våga prova nya 
saker. Att, det är inte så farligt. Vi är en liten kommun också, då är inte så farligt att testa nya 
saker. Funkar det inte så är det bara att… Ja, då gör vi väl inte det längre. Då gör vi nåt annat 
istället. Så vi har haft högt i tak och vi har provat oss fram. 

Själva starten var okomplicerad och någon längre beslutsgång inom kommunen eller tillstånd 
behövdes inte. En snabb koll med informationschefen gjordes, men denne såg inga problem 
med att starta och då skapade biblioteket kontona. Man valde initialt mellan Facebook och 
MySpace, men bestämde sig för Facebook: ”Ja, men vi testar!”, resonerade man. Biblioteket 
funderade också en del kring hur mycket man kan mäkta med: "Man kan inte göra allting 
samtidigt". Biblioteket kom fram till att lösningen att koppla ihop bloggar, Twitter och 
Facebook skulle fungera smidigt och bra för att nå ut på den digitala arenan. 

Som förebild i arbetet med sociala nätverk och tankar kring bibliotek generellt, anger 
intervjupersonen Peter Alsbjer, bloggande länsbibliotekarie i Örebro. Bibliotekschefen delar 
starkt hans idé om vikten av att biblioteket finns där invånarna finns, och ett möte med 
Alsbjer var det som fick bibliotekschefen att ta beslutet att starta Facebook för biblioteket.  

 

5.4.1.2 Det praktiska arbetet  

Man har inte några utarbetade, nedskrivna strategier för arbetet på de sociala medierna, men 
intervjupersonen menar att något sådant kan krävas framöver i ljuset av aktuella 
samhällsdebatter kring bibliotek och sociala medier. Frånsett biblioteket ligger kommunen i 
stort inte långt framme när det gäller sociala medier, påpekar respondenten. Biblioteket har en 
särställning där och har också fått sköta sig själva i arbetet med de sociala medierna, vilket 
man uppskattar: 
 

Tillsvidare så sköter vi oss själva faktiskt. Vi har fått gå utanför alla ramar och får jobba och sköta 
oss själva. 



43 
 

När det gäller det praktiska arbetet med Facebook och Twitter är grundtanken att all personal 
ska känna till vad som händer där. Personalgruppen är inte stor så det är inte så svårt, menar 
intervjupersonen. All personal ska regelbundet gå in och hålla koll på bibliotekets sociala 
nätverk. Personalen har också som uttalat uppdrag att svara på meddelanden via Facebook 
under sina pass i informationsdisken:  

För vi får ju väldigt många meddelanden. Vi får väldigt många meddelanden rörande allt möjligt. 
/.../ Så där [i informationsdisken] har vi möjlighet att svara snabbt och det är lätt, och folk sitter vid 
sina datorer och får våra svar väldigt snabbt. Det gäller ofta fjärrlån eller programverksamhet eller 
praktik eller vad det kan vara. Väldigt vitt skilda ting faktiskt. Så det ingår i allas uppgifter, att 
kolla regelbundet. 

Vem som skriver bibliotekens inlägg på de sociala nätverken är inte preciserat på samma sätt: 
”Det är inte uttalat riktigt vem som ska skriva, men bibliotekarierna och jag är det väl som 
mest skriver där.” Även personalen på filialerna har uppdrag att gå in och kolla regelbundet, 
men har svårt att hinna skriva själva. När biblioteket svarar på meddelanden skriver man 
under med personnamn, men i egna inlägg på Facebook och Twitter kommunicerar man 
under bibliotekets flagg. Någon uttalad frekvens för inläggen har man inte. 

Facebook och Twitter används gemensamt för att föra ut verksamheten på alla kommunens 
bibliotek, och även för kulturverksamheten i kommunen, som bibliotekschefen också ansvarar 
för. Bibliotek D vill hålla kommunikationen och inläggen på Facebook respektive Twitter 
lika, för att underlätta och få arbetet smidigt. Vad man skriver var bestämmer var och en, 
säger intervjupersonen, men tanken är att det ska vara samma information på de båda 
forumen. Respondenten menar dock att fokus ligger på Facebook. Twitter kommer mer i 
andra hand.  

…man hinner inte göra allting samtidigt och… Ja, det är fler som följer oss på Facebook än på 
Twitter. På Twitter är det mer andra bibliotek och så där, och det är ju kul, men de vi är till för är 
ju ändå kommuninvånarna. Och de finns på Facebook. 

I vårt material från Bibliotek D finns också i Twitter-flödet en längre paus under den 
studerade perioden. Intervjupersonen påpekar att det i glesbygd ibland svårt att få personal att 
stanna och på Bibliotek D byter man personal ganska ofta, vilket intervjupersonen menar kan 
göra att det kan bli lite "hack" i kommunikationen.  

 

5.4.2 Idéer och mål och vad man förmedlar 

5.4.2.1 Idéer och mål med Facebook  

För Bibliotek D är Facebook det primära sociala nätverket, och respondenten återkommer till 
marknadsföring som det övergripande syftet med bibliotekets engagemang på sociala medier i 
allmänhet. Målet med detta är, menar man, att visa på bibliotekets breda innehåll och aktiva 
profil. Biblioteket marknadsför bl a kulturaktiviteter och kulturverksamhet inom hela 
kommunen, både på biblioteket samt på lokala museer, teatrar och konserter, och följer upp 
med bilder efteråt: 

Det tänket försöker vi ha; vi flaggar innan, under och sen efter så talar vi om att ”det här har hänt”. 
Det är en väldigt bra marknadsföring både ut i samhället och för politikerna och så vidare. Att vi 
gör saker. 

Bibliotek D har även en relationsbyggande strategi. Man jobbar aktivt med att utöka skaran 
följare på Facebook, samt med att få invånarna delaktiga på nätverken. Biblioteket vill knyta 
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till sig det man kallar ”ambassadörer” för biblioteken, d v s egna kommuninvånare som 
boktipsat på de sociala medierna eller svara på webbfrågor:  

Vi tycker ju visst att vi ska komma med boktips och så, men det är ännu viktigare att våra 
låntagare gör det. /…/ Så har vi möjlighet så försöker vi så ofta vi kan att ta in gästbloggare, både 
på ungdomsbloggen och vuxenbloggen. Och har vi praktikanter så får de alltid jobba med sociala 
medier och de får filma låntagare och göra webbfrågor till personer etc. Sånt försöker vi också 
lägga ut på Facebook och bloggar osv. Där har vi också en strategi, att vi vill få ambassadörer till 
biblioteket. Alltså våra kommuninvånare. Att vi försöker knyta till oss dem. Har de en gång gjort 
något för oss så är de ju knutna till oss. Vi kan lättare ta kontakt med dem och de pratar väl om oss 
kanske med 5-10 vänner. Folk känner igen dem om de ligger ute på YouTube. Och då känner ju 
deras kompisar igen dem där osv. Då blir det också avdramatiserat. Det är vanliga människor som 
tipsar om böcker, folk som man känner till, som de har i sin vardag. Så att det blir avdramatiserat 
med biblioteket. Det har också fungerat väldigt bra. Så ambassadörer jobbar vi mycket med. 

Intervjupersonen kallar Facebook för ”vårt fönster utåt”, och i sin strävan att visa att 
biblioteket är relevant för kommuninvånarna jobbar man aktivt med att få bort 
"finkulturstämpeln" som man menar att biblioteken har i kommunen:  

Det gäller både programverksamhet och hur vi skriver om litteratur, och [hur] vi pratar om 
litteratur eller våra medier, hur vi bjuder in våra kommuninvånare. Alltså, vi jobbar mycket aktivt 
med det. Det behövs extra mycket i [nämner kommunens namn] /.../ Där det inte är så jättehög 
utbildningsnivå, utan man är kanske lite rädd för att gå till biblioteket, och så där. Jag tror att vi har 
vunnit mycket med det.  

Respondenten betonar vikten av ett bra tilltal på de sociala medierna; att skriva personligt, 
"folkligt och liksom lite roligt" och att kunna lyfta fram litteratur med sitt eget personliga 
språk. Att hålla en lättsam ton och skriva om det som händer personalen, menar 
intervjupersonen bidrar till relationsbyggandet: "Då får de [bibliotekets Facebook-vänner] en 
mer personlig relation bakom biblioteket, som är ganska anonymt annars". 

Sitt engagemang på just Facebook förklarar respondenten med att: ”Klart vi ska finnas där 
folk är.” Intervjupersonen hävdar att man måste ”våga lämna det traditionella biblioteket”. 
Respondenten anger att i kommunens mål ingår att biblioteket ska vara en mötesplats. Detta 
har man de senaste två åren jobbat mycket med att utveckla, och Facebook är ett sätt att 
uppfylla det målet. Biblioteket försöker också att så långt som möjligt jobba samfällt fysiskt 
och virtuellt: 

De böcker vi bloggar om skyltar vi också med på biblioteken. Har vi en fototävlig på nätet så sätter 
vi också upp samma fototävling och samma foton i biblioteken, och möjligheter att rösta på 
biblioteken. Så vi försöker följas åt där. Och presenterar vi någon kulturförening på webben så 
såklart har vi samma presentation fysiskt också.  Så att vi inte utesluter någon, utan vi försöker 
jobba medvetet så. 

Ett annat kommunalt biblioteksmål som framkommer under intervjun är idén om 24-
timmarsbiblioteket: 

Vara tillgängliga handlar det också om förstås. På tider när våra kommuninvånare kan och behöver 
oss. Det är så vi tänker. Det genomsyrar liksom all vår verksamhet, det här med interaktivitet och 
delaktighet. 

Respondenten betonar vikten av att invånarna kan nå biblioteket när som helst, och få ett 
snabbt svar på bokfrågor och tips om aktuella böcker. Som utgångspunkt i arbetet står, 
bibliotekets fokus på "läsande, lärande och information, biblioteket som socialt och kulturellt 
centrum". 
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Bibliotek D har valt att ha kvar den tekniska lösningen med Facebook-profil som man hade 
vid starten. Många företag och organisationer har gått över till att använda en s k Facebook-
sida istället. Det senare är också den påbjudna formen för företag och organisationer från 
Facebook själva. Bibliotek D ser dock en poäng i att ha en profil och är mån om att behålla 
den. Man anser att det gynnar kommunikationen med låntagare och följare, i och med att 
biblioteket i sitt eget flöde ser vad bibliotekets vänner skriver i sina respektive loggar: 

Vi är väldigt nöjda med vår Facebook faktiskt, måste jag ju säga. Även om vi är livrädda att det 
ska stängas ner för det har ju flera andra bibliotek råkat ut för. /…/ Det är vi rädda för varje dag, så 
vi är väldigt glada att vi har det kvar. För vi vill helst inte göra om det. För de andra möjligheterna 
[med sida istället för profil, vår anm.] tycker inte vi är lika bra för oss. /…/ Vi vill kunna 
kommunicera åt båda hållen. Det är en anledning. 

Respondenten understryker genomgående betydelsen av att interagera och kommunicera med 
sina kommuninvånare och konstaterar att: 

Alltså, ny hemsida och bloggar i alla ära, men Facebook är ändå vårt fönster utåt. Kanske det 
viktigaste vi gör, är det nog. 

 

5.4.2.2 Facebook i praktiken 

En tydlig tendens i vårt material från Bibliotek D är att man genomgående har ett väldigt 
personligt tilltal. Stilistiskt pratar man om sig själv som en person, som har känslor, tycker 
saker, är med om och gör saker. Man har en profil på Facebook och inte en sida, och vill helst 
ha det så, eftersom man anser att det ger en närmare relation med följarna än en sida. 
Dessutom har man anammat uttrycksformer som kan anses typiska för mediet, i form av 
talspråk, humor och symboler. Man använder humor eller personligt anslag i nästan alla sina 
inlägg. Några exempel på sådana uttryck och tilltal är: att använda känslouttryck ”Kul, men 
intensivt. Puh!”, vardagsuttryck som ”dårå”, användningen av hjärta-tecknet <3 i inlägg, samt 
att skriva humoristiskt om sig själva, exempelvis ”Som ni har längtat efter oss!” efter en 
stängd helg. Biblioteket gör även vid ett tillfälle ett personlighetstest på Facebook, och ger 
därav sken av att vara en person med viss personlighet. 

Bibliotek D har det högsta antalet Facebook-inlägg under den studerade perioden av de fyra 
undersökta biblioteken. Den höga frekvensen inlägg bidrar, tror vi, också till en känsla av 
närvaro i flödena.  

En typ av inlägg som förekommer ofta i flödet är evenemangsinlägg. Dessa görs som regel 
både före, under och efter evenemanget, ofta med både text, bild och ibland film. Ett 
kännetecken för Bibliotek D är att man vid programmen gör inlägg precis inför eller under 
själva programmet, en slags direktrapportering i form av uttryck som: ”just nu …”, "Nu sätter 
vi igång med…", ”tjuvlyssnar på…”. Detta späder på känslan av närvaro. Foton från 
biblioteket är också ett återkommande inslag i flödet. Även informerande inlägg kring 
öppettider förekommer, och även i sådana inlägg har man ett personligt tilltal: 

öppnar strax. Sen stänger vi vid kl. 14 eftersom det är Kristi Himmelfärd. [länk till egna 
webbplatsen] 

Inläggen behandlar förutom evenemang även mediatips. Nästan samtliga tips kommer då från 
bibliotekets egna bokbloggar. I samtliga fall formulerar man en kort text om blogginlägget 
före länken:  

tipsar idag om ett par ovanliga böcker: [länk och inflödad text från blogg] 
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Det man mediatipsar om är böcker, nästan uteslutande för unga och för vuxna. Barnlitteratur 
återfinns en gång i vårt material och någon enstaka gång rör tipsen musik, film eller tv-spel.  
Mediatipsen på Facebook som kommer från bloggarna formuleras ofta som en slags reklam 
för bloggarna. Biblioteket lägger gärna upp egna digitala filmer och bilder kring tipsen. 
Tipsen i sig rör dock inte digitala resurser, som informationsdatabaser. 

Något som också är påtagligt för Bibliotek D är att många av inläggen är en slags 
kommunikation med följarna där man berättar om sin egen vardag på biblioteket, det interna 
arbetet: problem, glädjeämnen, vad man gör (t ex boktipsat på skola), hur saker upplevs av 
personalen, vad man fått av besökare etc. Kopplingen till det fysiska biblioteket är ständigt 
närvarande i inläggen, i form av foton, rapporter eller kommentarer om vad som hänt och 
händer på biblioteken. Under perioden anordnar man en tävling på Facebook där vinnarna får 
en present att hämta på biblioteket. Genomgående i läsningen av Bibliotek D:s Facebook-
flöden är känslan att man får se och vara med om bibliotekets dagliga liv.  

Vi uppfattar hos Bibliotek D en strävan efter att vara på följarnas ”nivå”. Vi skönjer inget 
direkt lärande anslag. Som ett exempel kan nämnas att man i ett inlägg om läsplattor endast 
ställer en fråga till följarna ”Vad tror ni? Är det framtiden?”, och ger länk till generell 
information kring läsplattor. Bibliotek B länkar kring samma nyhet till en instruktionsfilm och 
Bibliotek A twittrar om hur läsplattor klarar biblioteksböcker. 

En skillnad vi ser gentemot övriga tre bibliotek i undersökningen är också att Bibliotek D i sin 
länkning företrädesvis länkar till egna sidor eller behåller följaren på Facebook. Man länkar 
exempelvis till evenemangskalendern eller till Facebooks fotoalbum, där samtliga bilder 
läggs. Bibliotek A gör på liknande sätt, men länkar företrädesvis till sin webbplats och inte 
inom Facebook. Båda biblioteken håller dock läsaren inom sina egna ”domäner”. De få 
gånger Bibliotek D länkar utåt är det i första hand till något lokalt eller regionalt, och med 
koppling till kultur, bibliotek eller läsning. Även de få inlägg i materialet som är av 
omvärldsbevakande karaktär rör i princip alltid det lokala och regionala samhället. Många 
inlägg görs också helt och hållet utan länk, exempelvis de där man berättar om eller 
kommenterar sitt interna arbete. 

I vårt material ser vi en viss variation över tid i vad man kommunicerar. Ibland dominerar 
boktips från bloggarna och evenemang. Under en annan del av perioden dominerar 
evenemangen helt tillsammans med kommentarer från det egna arbetet och inga boktips 
förekommer. Senare återkommer boktipsen, främst för unga, tillsammans med 
kommunikation med humor och lite omvärldsbevakning. Mot slutet varvas boktips och 
program med en hel del interna inblickar i arbetet och viss nyhetsrapportering. Inläggen är 
också frekventare mot slutet av vår studerade period. Variationen kan delvis ha att göra med 
hur verksamheten i stort är upplagd. Vissa månader innehåller kanske fler evenemang än 
andra. Det faktum att vi ser relativt mycket kulturbevakning hos Bibliotek D kan möjligen 
också bero på att bibliotekschef även ansvarar för kulturen i kommunen. Vårt intryck av 
Bibliotek D på Facebook är att man skriver om det man har för händer och det man är med 
om på biblioteket.  

 

5.4.2.3 Idéer och mål med Twitter  

Målen med Twitter är, menar respondenten, i stora drag desamma som för Facebook: att 
marknadsföra och visa bibliotekens breda innehåll och aktiva profil, vara mötesplats och ett 
forum för att uppfylla idén om 24-timmarsbiblioteket. Skillnaden man ser i publik gör att 
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Facebook känns viktigare för Bibliotek D, och den relationsbyggande ansatsen man tydligt 
har på Facebook, känns inte lika viktig på Twitter.  

Nu twittrar vi kanske inte jättemycket längre, men ja… på Facebook, där finns vi i alla fall, och 
har vår trogna skara. 

Bibliotek D är inte högfrekventa på Twitter och har också haft ett längre uppehåll i 
kommunikationen sedan starten. Man använder dock Twitter kontinuerligt, men ser Facebook 
som det primära nätverket. Respondenten konstaterar att det är fler som följer biblioteket på 
Facebook än på Twitter, och att det på Twitter främst är andra bibliotek och folk inom 
biblioteksvärlden som följer dem: ”Det är ju kul, men dem vi är till för är ju ändå 
kommuninvånarna. Och de finns på Facebook.”  

Kring Facebook har man en formaliserad rutin för att kolla och svara på frågor under sina 
pass i informationsdisken, men inte för Twitter. Trots att Bibliotek D inte är frekvent på 
Twitter har man ändå inte valt att avsluta eller helt lägga ner sitt engagemang där. 

Man säger sig i princip inte göra någon skillnad på det man publicerar på Facebook respektive 
Twitter:  

Vi försöker nog hålla det ganska lika där. Vi försöker koppla ihop dem så att man inte behöver 
göra så mycket… ja, så att man kan få det smidigt, och inte behöva ägna så mycket tid åt varje 
forum. Utan vi försöker göra det så enkelt som möjligt. Nej, det skiljer sig inte. 

De som skriver för biblioteket på de sociala medierna väljer fritt vad de vill skriva var, men 
det finns en övergripande tanke om att man skriver samma sak på Facebook och Twitter, 
menar respondenten.  

 

5.4.2.4 Twitter i praktiken 

Vårt material från Bibliotek D på Twitter är speciellt. Bibliotek D har en betydligt lägre 
frekvens på Twitter än på Facebook. Det förekommer också uppehåll i kommunikationen då 
och då. Under vår studerade period är Bibliotek D enbart aktivt på Twitter under en av de fyra 
månaderna. Man har sen ett uppehåll på flera månader och återkommer därefter med stor 
variation i antalet inlägg per månad, ibland bara en eller två stycken. Vi har, som nämnts i 
kapitel 4, därför tittat på hela 2010 när det gäller Bibliotek D:s Twitter-produktion. 

Innehållet i Bibliotek D:s Twitter-inlägg är av samma typer som de biblioteket använder på 
Facebook. Mediatips från ungdomsbloggen dominerar tillsammans med reklam för 
evenemang, nyheter och händelser på biblioteket. När man återkommer efter det långa 
uppehållet är det boktips från bloggarna, främst ungdomsbloggen, som dominerar inläggen 
resten av år 2010, tillsammans med enstaka programtips och interna inblickar från biblioteket. 
Biblioteket skriver om samma ämnen på Twitter som man gör på Facebook, men inläggen på 
Twitter är textmässigt inte en kopia av Facebook-inläggen, utan formuleras särskilt för 
Twitter. Biblioteket har samma personliga ton och tilltal i sina inlägg här som på Facebook, 
med humor, smajlisar och personliga kommentarer från det interna arbetet. Man använder 
formuleringar som: "Kolla in det här fina/.../", "har skaffat en ny medarbetare. /.../ Jippie!" 
och "Har precis visat biblioteket för /.../. De fyller i lånekortsansökan i detta nu!" 

Vi anar i materialet en viss tendens att på Twitter tala om mer biblioteksövergripande frågor, t 
ex: "Vi ser fram mot stundande uppgradering [av bibliotekssystemet]", "Funderar just nu på 
Arena [bibliotekswebb] – att ha eller inte ha?". Detta skulle kunna vara en anpassning till en 
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annan publik. Twitter är mer för andra bibliotek, resonerar man. Att Twitter inte är Bibliotek 
D:s prioriterade nätverk, är tydligt i materialet.  

 

5.4.2.5 Sammanfattande bild av Bibliotek D:s produktion på de sociala nätverken  

Vår bild av Bibliotek D på nätverken är att fokus ligger på att bygga relationer, föra dialog 
och prata med följarna på ett vardagligt plan – vara en ”bibliotekskompis”. Biblioteket 
fokuserar sin närvaro nästan helt och hållet till Facebook. Vad som kommuniceras varierar, 
men ett genomgående drag är rapporterna från det interna arbetet och det personliga, och 
gärna humoristiska, tilltalet. Biblioteket förmedlar en bild av sig själv som en person, som 
tycker saker, har känslor, är med om och gör saker.  
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6 Vad gör biblioteken på nätverken – teman i 
materialet 
I intervjuerna framför biblioteken olika skäl till, och mål med, att verka på de sociala 
nätverken. I flödena har vi sett hur ambitionerna tar sig uttryck: vad och hur man faktiskt 
kommunicerar. Ur detta empiriska material har vi fått fram ett antal teman, som vi tittar 
närmare på i kapitel 6.1.   

I materialet fann vi också ytterligare aspekter som berör hur biblioteken ser på och hanterar 
nätverken. Dessa presenteras i kapitel 6.2. I kapitel 6.3 analyserar vi bibliotekens organisation 
och arbetssätt kring de sociala nätverken. Vi summerar vår analys av materialet i kapitel 6.4.  

 

6.1 Teman kring idéer och mål och vad man förmedlar 
Vi ska här titta närmare på de övergripande teman vi sett i materialet och hur de tar sig uttryck 
var för sig. De flesta teman flyter dock naturligt in i varandra. I synnerhet det första 
huvudtemat, marknadsföra, kan uppfattas både på samma plan som de andra temana, eller 
alternativt som ett slags överordnat tema under vilket de andra sorterar. Vissa bibliotek har i 
sina nätverk möjligen mer än andra fällt upp ett övergripande "marknadsföringsparaply", 
medan andra tänker och agerar annorlunda. Vi har här valt att redovisa våra teman icke-
hierarkiskt, och istället tala om deras inbördes relationer, när vi ser dem, under respektive 
punkt. 

 

6.1.1 Marknadsföra 

De sociala mediernas marknadsföringspotential är en av de saker som flera bibliotek tagit 
fasta på i sina tankar kring sitt engagemang i de sociala nätverken. Två av biblioteken, 
Bibliotek B och D, anger explicit ordet marknadsföring som huvudsyftet med de båda 
nätverken. Bibliotek A påpekar att det är ett delsyfte men inte huvudsyftet på Facebook, 
medan det är huvudsyftet på Twitter. Bibliotek C uttrycker huvudsyftet på båda plattformarna 
som att "nå folk där folk är".  

Vad man mer specifikt önskar marknadsföra, och hur man gör det i praktiken, är frågor som 
är intressanta att analysera. Vi ser i intervjuerna att det, åtminstone till viss del, handlar om en 
önskan att visa att biblioteket innehåller och ”är” mer än vad folk i allmänhet tror. Från 
bibliotekshåll tycks man uppleva att bilden av biblioteken och deras verksamhet behöver 
vidgas och förändras hos gemene man. Intervjupersonerna talar om ”att visa vad biblioteket 
egentligen kan innehålla” och att ”ändra uppfattningen om bibliotek”, ”visa på bibliotekets 
breda innehåll och aktiva profil” och att biblioteken ”inte bara är böcker”. Ett av biblioteken, 
Bibliotek D, vill arbeta bort finkulturstämpeln, och framhåller att man vill visa att man är 
relevant för kommuninvånarna. I våra analyser av flödena har vi också sett att biblioteken ofta 
gör inlägg av den karaktären som lyfter fram evenemang och aktiviteter, d v s ger intryck av 
att många intressanta saker händer på biblioteket. Biblioteken tycks alltså uppleva att de 
brottas med en förlegad bild av verksamheten, och identifierar sociala nätverk som ett forum 
för att visa upp sin fulla bredd.  

Även tidigare forskning har visat att marknadsföring av biblioteket och dess tjänster är ett 
tydligt angivet skäl hos biblioteken till varför man använder Facebook. Det visade studien 
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som Hendrix et al. gjorde av medicinska forskningsbibliotek (2009, s. 47), och Loudon och 
Halls undersökning bland universitets- och folkbibliotek (2010, s. 238). Även Lisa 
Christensson och Mikael Jegefelt kom, i sin studie av folkbiblioteks användande av Facebook, 
fram till att fokus för biblioteken låg på att marknadsföra händelser och evenemang från det 
fysiska biblioteket (2010, s. 29).  

Biblioteken tycks inte se de sociala nätverken som ett sätt att nå ut med något nytt i sig, utan 
mer som ett medel för att lyfta fram det man redan gör. Det biblioteken vill visa är att de är 
aktiva, relevanta och omfattar många områden. Loudon och Hall påpekar i sin Twitter-
undersökning att Twitter replikerar och återspeglar traditionell biblioteksservice. De hävdar 
också att användandet av Twitter rent av stärker traditionell biblioteksservice, genom att 
förenkla spridandet av annars arbetskrävande service (Loudon & Hall 2010, s. 238).  

Att biblioteken väljer sociala nätverk som en lämplig plats för marknadsföringen har, 
uppfattar vi, att göra med populariteten hos de undersökta nätverken. Ett av biblioteken, 
Bibliotek C, uttrycker en förhoppning om att nå människor som man normalt inte når via 
webbplatsen. Facebook och Twitter ses alltså som en möjlighet att också attrahera nya 
användare. Genom att vara där folk i allmänhet befinner sig, kan ett företag eller en 
organisation skapa relationer, genom vilka man sedan kan nå fram med det budskap eller 
produkt man önskar marknadsföra.  

Att närvara på de sociala nätverken kan också ses som en imagehöjande faktor i sig. Loudon 
och Hall noterade i sin undersökning om användningen av Twitter på bibliotek att det sågs 
som imagehöjande för biblioteken att använda Twitter (2010, s. 240). I vår studie anger 
Bibliotek B att:  

/.../ man ville hänga på den här trenden. För det kommer att utvecklas/..../ Man kanske inte hamnar 
på efterkälken, men man vill ju ändå visa att man är med." 

Inget annat av biblioteken talar på detta sätt om bibliotekets image i sammanhanget. 

 

6.1.2 Tillgängliggöra 

Under det större temat tillgängliggöra har vi placerat ambitionen om att de sociala nätverken 
ska vara en del av det s k 24-timmarsbiblioteket, att bibliotekets service via e-resurser ska 
finnas tillgänglig dygnet runt. Detta är ett mål som existerat i bibliotekens visioner sedan 
2000-talets början, och härrör ur begreppet "24-timmarswebben" och arbetet med att förbättra 
och tillgängliggöra medborgarservice digitalt inom offentlig sektor.4 Under 2004-2007 pågick 
det s k LIMIT-projektet, där över 100 kommuner deltog. Syftet var att finna vägar för att öka 
medborgarnas tillgång till och användning av bibliotekens e-tjänster. Projektet utgick bl a 
ifrån bibliotekslagens text om att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för medborgarna (Alsbjer 2008, s. 7). Utgångspunkten var folkbibliotekens 
potential att fungera som 24-timmarsbibliotek och målet var att "biblioteken ska stå bättre 
rustade att fylla sin viktiga roll som aktörer i det digitala samhället" (Alsbjer 2008, s. 5).  

                                                            
4 2003- 2006 fanns den sk 24-timmarsdelegationen för att  utveckla e-riktlinjer för all offentlig förvaltning och 
myndigheter. http://www.edelegationen.se/rapporter/24-timmarsdelegationen. Detta arbete togs över av Verva, 
Verket för förvaltningsutveckling 2006 och Vervas publikation "Vägledningen 24-timmarswebben"  med 
riktlinjer för webbplatser inom offentlig sektor utkom 2006: 
http://www.edelegationen.se/sites/default/files/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf.  Numera handhas 
detta av E-delegationen: http://www.edelegationen.se/sida/sammanfattning-av-uppdraget. / [2012-03-03] 
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Bibliotek D är det enda bibliotek som nämner begreppet "24-timmarsbiblioteket". De 
framhåller uttryckligen vikten av att göra biblioteksservicen tillgänglig via nätverken; att 
invånarna kan nå biblioteket när som helst och t ex få ett snabbt svar på bokfrågor och tips om 
aktuella böcker. På Bibliotek D var vår respondent också bibliotekschef. Man kan möjligen 
reflektera över att det kan ligga närmare till hands för en person med ansvar för dokument 
som biblioteksplaner och övergripande strategier att använda sådana strategiuttryck som "24-
timmarsbiblioteket". Denna idé om tillgänglighet har man dock även formaliserat, genom att 
arbetet med Facebook ingår i samtliga arbetspass i bibliotekets informationsdisk.  

Även de övriga biblioteken anger i intervjuerna att närvaron på de sociala nätverken är ett sätt 
att göra biblioteket och dess personal tillgängligt även i det digitala rummet. Vi uppfattar 
dock olika ambitionsnivåer i närvaron. Man kan se det som att blotta existensen på nätverken 
är en närvaro, men för upplevelsen av närvaro har det betydelse i hur hög grad man faktiskt 
visar sig och är aktiv på nätverket. Även graden av primärpublicering har vi upplevt som 
betydelsefullt för hur närvarande biblioteket upplevs. Inlägg som endast består av material 
som flödats in från andra källor, som bloggar och webbplatser, leder sannolikt inte till en 
känsla av faktisk närvaro på mediet. 

Bibliotek A är det bibliotek som gör det högsta antalet inlägg räknat på båda nätverken totalt 
under vår studerade fyramånadersperiod – över 110 stycken. De skriver specifikt för 
respektive nätverk och har en jämn publicering mellan Facebook och Twitter.5 Bibliotek D 
kommer näst, med ungefär lika många inlägg. Av Bibliotek D:s totala antal inlägg har dock 
över 90 % gjorts på Facebook. Man är alltså väldigt aktiv på just det nätverket.  

Bibliotek B och C gör omkring 100 inlägg var. Båda biblioteken har en jämn publicering 
mellan Facebook och Twitter. Bibliotek C publicerar sig inte primärt på Facebook och Twitter 
utan använder oftast sampubliceringsverktyg och flödar in från bibliotekets webb och bloggar. 
Bibliotek B skriver särskilt för respektive nätverk, men kommunicerar samma innehåll på 
båda nätverken.  

Biblioteken har, trots avsaknaden av strategidokument för arbetet med nätverken, tydliga 
idéer kring hur ofta man gör inlägg. Bibliotek A och D fokuserar aktivt på närvaron. De har 
kommunikation i fokus och gör många inlägg. Bibliotek B förmedlar att de ser de som ett 
uppdrag att regelbundet finnas på nätverken. Standardmässigt gör man ett inlägg om dagen 
och har snarare information än kommunikation i fokus. Bibliotek C å sin sida flödar 
automatiskt in material på nätverken och visar det man gör på andra platser och arenor, men 
närvarar nästan aldrig på Facebook eller Twitter primärt. 

Samtliga bibliotek i vår undersökning verkar på den digitala arenan i flera former. Förutom på 
sociala nätverk finns man också på bibliotekets webbplats, bloggar och andra sociala medier 
som YouTube och Flickr. I intervjuerna uppfattar vi det som att samtliga bibliotek upplever 
att det är något av en självklarhet att tillgängligöra och visa sig på olika arenor. Hendrix et al. 
fann i sin undersökning att ett skäl till att verka på de sociala medierna var att kunna svara på 
referensfrågor via chatt (Hendrix et al., s. 47). Bibliotekets önskan att nå ut till besökare även 
utanför dess lokaler och öppettider är ingen ny företeelse. De sociala nätverken och 
bibliotekens närvaro på dessa är bara ytterligare ett led i arbetet med att realisera detta mål.  

                                                            
5 Det extra Twitter-tipskonto Bibliotek A skaffar sig under perioden har inte inkluderats i dessa beräkningar. 
Karaktäristiskt för publiceringen där är att kanalen används helt fristående, alltid direktpubliceras i och att man 
inte är inte lika frekvent där som på övriga konton. Inte heller det Facebook-konto som enbart fokuserar på 
evenemang har räknats med här. 
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Inom temat tillgängliggöra ryms också tanken om att ”vara där folk är”, som framkommer i 
intervjuerna. Viljan att möta människor där människor är uttrycker samtliga bibliotek som ett 
syfte med nätverken genom formuleringar som: "möta människor där människor är", vara 
"där folk finns", "nå folk där folk finns", "klart vi ska finnas där folk är". Biblioteken har 
länge arbetat uppsökande och velat placera sin verksamhet där flest människor är. 
Arbetsplatsbibliotek och Boken kommer-verksamheter är en strävan i den linjen (se 
exempelvis Hedemark 2009, s. 50 och 53), liksom byggandet av de nya T-banebiblioteken i 
Stockholm (Tottmar 2012). Man tar sin verksamhet dit folk är. Även Rutherford fann målet 
att nå användare där de är som ett tema i sin studie av folkbibliotekariers bild av vad 
användandet av sociala medier kan syfta till (2008b, s. 417ff).   

Biblioteken tycks – åtminstone vid tidpunkten för vår undersökning – i allmänhet uppfatta 
Facebook som en viktigare kanal att arbeta med än Twitter. Vi kopplar det till det faktum att 
Facebook har ett betydligt större antal deltagare än Twitter, och att biblioteken därför räknar 
med större möjligheter att nå sin målgrupp via Facebook. Både Bibliotek B och D anger 
Facebooks större deltagarantal som skäl till att fokusera på Facebook framför Twitter. Av 
rapporten Svenskarna och Internet 2011 framgår också att endast ca 2 % av befolkningen 
använder Twitter dagligen, och att det då framförallt är yngre välutbildade män, yngre 
personer inom IT och data, samt konsulter och personer i ledande ställning (Findahl 2011, 
s.18 och 21).  

 

6.1.3 Kommunicera / Interagera 

Flera av biblioteken uttrycker önskan om att få igång en dialog och interaktion, att 
kommunicera med följarna och att få respons. Redan i begreppet sociala medier inbegrips 
syftet, eller kanske rättare sagt möjligheten, att interagera och kommunicera. Att 
folkbiblioteken ger sig ut på dessa nätverk med syftet att göra just bland annat detta är därför 
föga förvånande. Även i Andersson och Moilanens undersökning framkommer tankar om att 
skapa dialog med användarna, att kommunicera med både gamla och nya användare, och att 
få användare mer delaktiga (Andersson & Moilanen, s. 67-69). Det är dock intressant att 
undersöka vad detta kommunicerande och interagerande ska syfta till. Varför är det så viktigt 
att umgås och få igång en dialog med användarna? I intervjudelen av vårt empiriska material 
ser vi uttryck som "medborgardialog", "relationsbyggande", "prata med", "umgås med" och 
"sänka trösklarna". Det finns alltså, anser vi, ett ganska brett spann av bilder om 
kommunikationens syfte – från den demokratiska visionen om att vara ett forum för 
medborgardialog, stärka medborgarnas inflytande och att visa att biblioteket är en 
inkluderande plats med låga trösklar, till att skapa relationer och delta i ett mer lättsamt 
"pratande". Det sistnämnda tycks närmast syfta till att visa upp ett mänskligt ansikte istället 
för en torr institution.  

Jochumsen et al. (2010) talar om bibliotekens rum och roller utifrån bland annat termer av 
delaktighet och möjligheten att påverka (Involvement och Empowerment). Sociala medier kan 
ses som ett sätt för biblioteken att förverkliga dessa mål. Rutherford såg att skälen till att delta 
i sociala medier främst var att tillhandahålla bättre möjligheter för användarna att 
kommunicera med biblioteket, samt att man via sociala medier ansåg sig kunna erbjuda 
användarna det de ville ha (Rutherford 2008a, s. 185 och 191). Biblioteken i Rutherfords 
undersökning ansåg bl a att de sociala nätverken kunde bidra till att skapa nätverk runt 
biblioteken och därmed stärka biblioteket lokalt, skapa öppnare kommunikationskanaler 
mellan bibliotekspersonalen och användarna, samt skapa en bättre maktbalans och bättre 
anpassad service genom ett ökat användarinflytande (2008b, s. 417-421).  
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Bibliotek A och D pekar särskilt ut relationsbyggande som en viktig del av arbetet med det 
sociala nätverken. Begreppet skulle även kunna sorteras in under marknadsföringstemat. Att 
försöka skapa ”naturliga” relationer med konsumenter är nutidens stora trend inom 
marknadsföring. Tanken är att vinna kundens lojalitet så att han eller hon vill sprida positiva 
omdömen till sin omgivning. Detta kallas viral marknadsföring eller virusmarknadsföring 
(Häger Jönsson, 2011, s. 101). Ett av biblioteken, Bibliotek D, talar om att knyta till sig 
”biblioteksambassadörer”, låntagare som vill förekomma med bild och bokrekommendation 
på bibliotekets sociala medier.   

I flödesanalysen ser vi att Bibliotek D, som särskilt pekar ut relationsbyggande som ett 
huvudsyfte med närvaron på sociala nätverken, också är mer personlig i sitt tilltal, har hög 
inläggsfrekvens, delar med sig av vardagsnära händelser och känslor och ofta gör inläggen i 
en lättsam ton. Man använder humor och förmedlar upplevelsen av att besökaren genom att 
följa flödet får en inblick i det interna arbetet, ungefär som en privatperson skulle kunna göra 
på sin egen profilsida, för att dela med sig av händelserna i sitt liv till sina vänner. Biblioteket 
strävar aktivt efter att få igång ett samtal med besökarna. Detta uppnår man genom att skriva 
direkt i sitt flöde, hellre än att flöda in material från andra källor (bloggar, bibliotekets 
webbplats), samt att svara på frågor och annan kommunikation utan stora dröjsmål.  

I en undersökning om relationen mellan det privata och det offentliga på Twitter, konstaterar 
Jesper Sellerberg (2009) att offentliga aktörer, som företag och organisationer, uppvisar 
uttryck av mer privat karaktär när de interagerar med privatpersoner. Aktörer, oavsett om de 
är privata eller offentliga, samspelar på Twitter på ett personligt plan. Denna individualisering 
av offentliga personer kan få auktoriteten att skiftas från den offentliga personen till 
privatpersonen genom det personliga samspelet (Sellerberg 2009, s. 23). Anna-Stina Axelsson 
påpekar i sin artikel ”Libraries, social community sites and Facebook” angående relationen 
mellan privat och offentligt, att individen har företräde över institutionen när det gäller 
bibliotekens agerande i 2.0-sfären. Fokus har flyttats från biblioteket till bibliotekarien, 
personliga möten och personlig kommunikation (Axelsson 2008, s. 2).  

Biblioteken uppvisar olika strategier för relationsbyggande. Bibliotek A, som alltså ligger i en 
storstad, odlar inte sina relationer på samma sätt som biblioteket i den lilla orten. Vi menar att 
det kan tyda på att biblioteken visar en medvetenhet och anpassning till sitt läge, både 
demografiskt och sociokulturellt. Även det stora biblioteket vill odla relationer med sina 
följare, men vill uppnå det mindre genom att ”vara kompis” och mer genom att vara aktuell 
och aktiv. Biblioteket kopplar inläggen främst till det folk kan göra och uppleva på biblioteket 
samt till inslag av bibliotekskuriosa och hur det ser ut "bakom kulisserna".   

Huruvida biblioteken upplever att de lyckas med att skapa delaktighet och dialog och får 
respons på det de gör, i form av gilla-markeringar, kommentarer och inlägg, varierar. 
Bibliotek D anser att dialogen fungerar bra och att det är det grundläggande med hela 
närvaron. Även Bibliotek A anger att man har dialog med följarna, men vill arbeta för att 
skapa mer av det. Bibliotek B vill ha dialog, men anger att de får väldigt lite och funderar på 
om det avspeglar ett ointresse hos de lokala fansen. Bibliotek C kommenterar att man efter 
hand upptäckt att man kan få respons lättare via nätverken än bloggarna, men att man får det 
mycket sällan.  

Hur man får till interaktion med fansen har biblioteken olika strategier kring. Bibliotek D har 
en profilsida och anger det som ett medvetet val för att få till dialog, delaktighet och 
interaktion. Man använder en lättsam ton, humor och personliga reflektioner som man tror 
appellerar. Bibliotek A har inslag som tävlingar och enkäter och använder sig bl a av kuriosa 
från biblioteket bakom kulisserna, som man tycker ger gensvar. Bibliotek B ställer frågor i 
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slutet av inlägg för att få dialog, medan Bibliotek C inte i intervjun uppger någon särskild 
strategi för att få dialog på nätverken. Som tidigare nämnts i avgränsningarna, undersöker vi 
inte hur biblioteken lyckas med sin kommunikation på nätverken. Man kan dock, utan djupare 
undersökning, konstatera att biblioteken har fans, om än i högst varierande antal. Vid 
tidpunkten för studien hade de fyra biblioteken mellan ca 50 och 2000 gillare på Facebook, 
med de högsta antalen hos Bibliotek A och D. Vi kan också se att biblioteken i varierande 
grad får respons och har dialog med fansen.  

 

6.1.4 Lära ut 

Ett perspektiv som Bibliotek B funderat kring när det gäller sitt Facebook- och Twitter-
engagemang är att det också representerar folkbibliotekets uppdrag om att lära ut hur internet 
fungerar. Tanken är att biblioteket skulle kunna fungera som ett exempel på hur sociala 
medier fungerar, och hur dessa kan vara relevanta för bibliotekets besökare. Intervjupersonen 
i fråga höll själv också föreläsningar på biblioteket för lokalbefolkningen om sociala medier i 
utbildande syfte. Ett annat exempel på det undervisande anslaget hos Bibliotek B är 
publicering av instruktioner om hur läsplattor fungerar. Här kan man utläsa idéer kopplade till 
biblioteket som kunskapscentrum eller learning space, samt målen Empowerment och 
Experience, som vi såg hos Andersson och Skot-Hansen (1994) respektive Jochumsen et al. 
(2010). 

Att folkbiblioteken engagerar sig i utbildningsfrågan när det gäller datorer och internet kan 
kopplas till folkbildningsidealet. Sedan datorernas intåg har biblioteken haft kampanjer och 
undervisning som syftat till att få med så många som möjligt på det digitala tåget. Detta har 
man gjort genom att arrangera gratis IT-juntor, datorhandledningar, internetvisningar, och nu 
även kurser i sociala medier.6 Bibliotekets eget användande av sociala medier kan också öka 
bibliotekets möjlighet att skaffa sig tillräckliga kunskaper för att kunna handleda andra. 

 

6.1.5 Informera 

Biblioteken använder även de sociala nätverken som mer traditionell envägskanal, för att 
exempelvis informera om sina öppettider eller att något är ur funktion. Detta gör samtliga 
bibliotek på både Facebook och Twitter. Värt att påpeka är dock att även en i grunden torr 
information om öppettider levereras på olika sätt av biblioteken. En del är mer kreativa och 
tar även här chansen att prata och skoja med sina följare, andra nöjer sig med mer sakliga 
konstateranden.  

Twitter antar dock en särställning som envägskanal i undersökningen. För två av biblioteken, 
A och C, var Twitter initialt en tekniskt motiverad lösning för att just flöda in information, 
meddelanden och nyheter från biblioteken på webbplatsen. De nämnda biblioteken använder 
Twitter mycket till just att informera om sådant. Bibliotek A startade efterhand ett Twitter-
konto enbart för mediatips, som också har formen mer av envägskanal än att syfta till 
interaktion. Bibliotek A säger att tanken man hade om Twitter förändrats något med tiden, 
från att man bara använde det som envägskommunikation, till att man nu följer de som följer 

                                                            
6 Projekten  http://socialamedier.ning.com och http://delning.ning.com , öppna nätkurser kring de sociala 
medierna, är exempel på folkbibliotekens satsningar i pedagogisk riktning. 
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biblioteket. Någon förändring i innehållet i flödet, åt något mer kommunikativt håll, märktes 
dock inte under vår studerade period. 

Till det som rör sig i gränslandet mellan en pedagogisk eller upplysande ansats och 
information kan man sortera in det omvärldsbevakande som framförallt Bibliotek B pekar ut 
som ett syfte med sitt deltagande på nätverken. Intervjupersonen vill bevaka allmänna 
kulturnyheter. Detta realiseras också i allra högsta grad i publiceringen, där man 
huvudsakligen fokuserar på att förmedla nyheter om vad som hänt, främst när det gäller 
skönlitterära vuxenförfattare, relaterade priser och utmärkelser, men även inom andra 
kulturområden. Ambitionen att nyhetsförmedla kombineras med tanken att detta ska ske med 
stor regelbundenhet. Vi upplever att det skapar en känsla av att man ska kunna lita på kanalen 
som kulturnyhetsförmedling. Även de andra biblioteken, som inte uttalat har ambitionen att 
omvärldsbevaka åt sina besökare, har ändå inslag av det. Man lyfter fram kulturhändelser och 
aktiviteter hos andra verksamheter som kan vara av intresse för besökaren, och förmedlar 
kultur- och litteraturnyheter.  

Att omvärldsbevaka är på många sätt ett traditionellt biblioteksuppdrag. Alla bibliotekarier 
omvärldsbevakar sina uppdragsområden. Inköpsansvariga bevakar sina områden i tidningar 
och andra media, IT-ansvariga följer utvecklingen inom teknikområdet, skolbibliotekarier 
följer nyheter om skolvärlden etc. Det nya är att på det här sättet dela med sig av sin 
omvärldsbevakning till Facebook- eller Twitter-medlemmarna. Bibliotekarien i det här fallet 
använder alltså sin kompetens inom informationssökning och informationshantering till att 
söka fram och göra ett urval i nyhetsflödet, sammanfattar informationen till lagom Facebook-
eller Twitter-storlek, och publicerar det. Syftet är att leverera relevant och intressant 
information till följarna. Omvärldsbevakande inlägg kan förstås också verka inspirerande om 
de fungerar som ett medietips, vilket vi ska titta närmare på nedan.  

 

6.1.6 Inspirera 

Bibliotekens Facebook- och Twitter-sidor fungerar också som det inspirationsrum 
(Inspiration space) som Jochumsen et al. (2010) presenterar. Detta syns kanske bäst i 
boktipsandet. I vår analys kan vi se att inget bibliotek i intervjuerna särskilt lyfte fram 
boktipsande eller läsinspiration som ett syfte med sin närvaro på de sociala nätverken. 
Tvärtom pekar flera av biblioteken, som vi sett ovan, särskilt på önskan att visa att biblioteket 
”inte bara är böcker”. Ändå uppvisar biblioteken generellt i flödena en relativt stor förkärlek 
för att sprida just boktips och inspirera till läsning. Det största biblioteket, Bibliotek A, har 
rent av öppnat ett särskilt Twitterkonto för mediatips, där boktips dominerar. 
Mellanbiblioteken ägnar sig båda på sitt sätt en hel del åt det klassiska bokpuffandet; det ena 
genom att omvärldsbevaka skönlitteratur och det andra genom att regelbundet rapportera från 
bibliotekets bokcirkel och boktipsblogg. Det är egentligen bara det minsta biblioteket, 
Bibliotek D, som inte ägnar sig mer regelbundet åt böcker och boktips, utan som vi sett, i 
första hand engagerar sig i att ”närvara” och ge en bild av vad biblioteket och bibliotekarierna 
”gör”. Bok- och mediatips från bloggarna förekommer, men Bibliotek D använder också, till 
skillnad från de andra biblioteken, gärna låntagare som boktipsare, d v s inte den egna 
"expertisen". Detta kan ses som ett led i den delaktighetssträvan och det tröskelsänkande som 
Bibliotek D ger uttryck för. Vi ser det här som ett sätt att också skapa Involvement och 
Empowerment i inspirationsrummet.  

Frågan är vilka slutsatser man kan dra av att läsinspiration och böcker inte anges som ett syfte 
med närvaron på nätverken? En hypotes är att biblioteken uppfattar bokförmedlandet som en 
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så grundläggande del av verksamheten, att man inte ens bryr sig om att särskilt nämna det i 
intervjuerna, istället lyfter man de andra syftena som kanske inte är lika självklara.  

 

6.1.7 Mötesplats 

På samma sätt som tanken med dialog och kommunikation kan omfatta ett brett spann, från 
demokratiska idéer till mer PR-mässiga, så rymmer även konceptet om biblioteket som 
mötesplats generellt flera idéer om vad detta kan tänkas innebära.  

Audunson (2005) resonerar kring högintensiva och lågintensiva mötesplatser. En högintensiv 
mötesplats är en plats där vi möts och delar de saker som mest engagerar oss i våra liv utifrån 
en gemensam värdering. För en individ, som t ex är extremt litteraturintresserad, kan 
biblioteket säkert fungera som en högintensiv mötesplats. En lågintensiv plats är en plats där 
man träffar människor med andra intressen och värderingar än sina egna. Audunson hävdar att 
i ett samhälle och en tid som vår, är det extremt viktigt att sådana lågintensiva mötesplatser 
finns för att vi helt enkelt inte ska bli osynliga för varandra genom de olika sociala, etniska, 
generationsbundna eller värderingsgrundade gränser som finns i samhället (2005, s. 434-436). 

Skot-Hansen (2001) identifierar tre olika sätt att se på biblioteket som socialt rum. I det 
moraliska rummet syftar biblioteket till att fungera som ett slags sammanhållande kitt för ett 
samhälles gemensamma värdegrunder. Biblioteket som mötesplats representeras av 
sociologen Ray Oldenburgs tankar om "tredje platsen". Begreppet syftar till de platser i 
samhället där människor kan samlas utanför de två första platserna: hemmet respektive 
arbetsplatsen. Dessa tredje platser är enligt Oldenburg kärnan i ett samhälles sociala 
utveckling och för demokratin. Skot-Hansen (2001) menar att värdet i biblioteksrummet som 
mötesplats ligger i att det kan förhindra social fragmentering, d v s att människor blir mer och 
mer socialt isolerade individualister 7. Det diskursiva rummet, eller debattforumet, är mer 
politiskt och syftar till att gynna diskussioner mellan medborgare (Skot-Hansen 2001, s. 54-
60). 

I vårt material ser vi i intervjuerna att biblioteken talar om att vara mötesplats. Särskilt 
Bibliotek D ger ett starkt intryck av att vilja uppfattas som en sådan mötesplats på Internet. 
Med låga trösklar och ett personligt språk och sin frekventa närvaro på nätverken odlar man 
relationerna med fansen på deras nivå. Man anger också närvaron på de sociala nätverken som 
ett sätt att uppfylla det uttalade biblioteksmålet att vara en mötesplats. Bibliotek A uttrycker 
sitt uppdrag på nätverken som att "nu fick man ju verkligen uppgiften att undersöka den 
digitala arenan för att se vad vi kan göra där för att möta folk." Medborgardialog och att få 
feedback betonas av Bibliotek B, medan Bibliotek C mer uttrycker en generell önskan om att 
nå ut till folk där de är, men inte uttryckligen talar om möten. Tanken på de sociala medierna 
som mötesplats tycks vara en naturlig förlängning av bibliotekets önskemål om att vara 
mötesplats i det fysiska rummet. Som vi tolkar det ser biblioteken i undersökningen de sociala 
nätverken, främst i form av ett socialt rum i Oldenburgsk tappning. Ordet "medborgardialog" 
för tankarna till Skot-Hansens diskursiva rum, och ger därmed uttryck för att nätverken kan 
användas till diskussion på flera plan.  

Både i det fysiska rummet och i det digitala är det intressant att fundera över vilken typ av 
mötesplats biblioteken fungerar, och vill fungera, som. Folkbiblioteket har, som vi sett 
                                                            
7 Samhällsforskaren Robert D. Putnams bok Den ensamme bowlaren (2001) beskriver en utveckling där en 
betydelsefull social förändring har ägt rum under de senaste 25 åren. Sociala band, deltagande och utövande 
minskar, medan betraktandet ökar. 
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påpekas, en unik och intressant position mellan stat och marknad, och hem och arbete. Vi ser 
att Jochumsen et al. (2010) angående rollen som mötesplats, Meeting space, tar fasta på både 
Audunsons och Oldenburgs idéer. Joacim Hansson talar i sin skrift Det lokala folkbiblioteket 
– förändringar under hundra år (2005) angående biblioteket som mötesplats, om att:  

Ingen annanstans finns förutsättningarna för det bildade demokratiska samtalet att ta form 
oberoende av kommersiella särintressen eller pressande studieuppgifter. Bibliotekarieprofessionen 
har alltid varit medveten om sin unika förmåga att främja sådana samtal och möten och har byggt 
mycket av sin identitet på den under lång tid nu. (Hansson 2005, s. 45) 

 

6.2 Ytterligare aspekter på bibliotekens syn på och hantering av 
nätverken 
I analysen av vårt material såg vi några ytterligare aspekter på bibliotekens syn på och 
hantering av de sociala nätverken som vi uppfattar som intressanta för helhetsbilden. Vi 
diskuterar dem kort i denna del. 

 

6.2.1 Lokalt, regionalt, nationellt eller globalt? 

Vi noterade i vår flödesanalys att ett av biblioteken, Bibliotek B, medvetet tagit ett globalt och 
nationellt grepp i sin omvärldsbevakande ambition, snarare än att lägga mer tyngd på lokala 
eller regionala händelser. I sina inlägg pekar man gärna vidare till resurser som ligger utanför 
biblioteket. Mer sällan använder man sin länk till att lyfta fram de egna resurserna eller ge en 
ingång till katalogen. Det minsta biblioteket, Bibliotek D, som önskade bort finkulturstämpeln 
som man uppfattar rimmar illa med verksamheten, jobbar istället mycket från ett lokalt 
perspektiv. Man rapporterar inte världshändelser, utan utgår från det som händer på 
biblioteket och i kommunen inom kultur- och fritidssektorn. På liknande sätt är också 
Bibliotek C tydligt lokal eller regional in sin omvärldsbevakning och nyhetsrapportering, som 
främst kretsar kring litteratur och skrivande. En tredje variant är storstadsbiblioteket, 
Bibliotek A. Det utgår från sig självt. Man har i princip ingen omvärldsrapportering, om inte 
biblioteket finns nämnt i sammanhanget, och endast mycket sparsamt från andra 
kommunverksamheter. När man länkar gör man det till sig själv och sina egna resurser. 

Vi ser alltså i vår undersökning att främst två av biblioteken anammar det lokala perspektivet 
på de sociala nätverken. Vilket perspektiv biblioteken har är, tror vi, mer eller mindre 
medvetna val, som görs utifrån det uppdrag och den situation som biblioteket uppfattar sig ha. 
Vi noterar dock att bara ett av biblioteken i intervjuerna, Bibliotek D, särskilt funderat över 
detta. Meredith Farkas menar i sin bok Social Software in Libraries att sociala medier kan 
bidra till att biblioteket fungerar som ett centralt nav för det lokala samhället på nätet (2007, s. 
8).  

Att verka i det lokala är något även Andersson och Skot-Hansen (1994) framhåller. De listar 
förslag på saker ett bibliotek kan göra för att bli en "dynamo" i sitt lokalsamhälle. Däribland 
ingår att vara lokalt resurs- och informationscentrum, men också att själv delta i lokala 
nätverk och att ta initiativ till nätverk (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 262-263). Att 
framhäva det lokala i rollen som mötesplats, inte bara i det fysiska rummet utan även på de 
sociala medierna, skulle kunna vara en virtuell tolkning av Andersson och Skot-Hansens mål 
för biblioteken att agera socialt centrum. En Facebook-sida som tydligt har en lokal 
förankring skulle kunna ses som ett led i att förverkliga detta mål.  
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6.2.2 Digitalt och/eller analogt? 

I arbetet med vårt material stötte vi också på intressanta aspekter och frågeställningar när det 
gäller begreppen digitalt och analogt. Fokuserar biblioteken i sin aktivitet på nätverken mer 
på det digitala än det fysiska, genom att t ex särskilt lyfta fram e-tjänster som e-böcker, 
databaser, www-resurser? Våra resultat visar att biblioteken hanterar detta på olika sätt. 

Hos storstadsbiblioteket, Bibliotek A, ser vi en tydlig idé att både producera och dela med sig 
av länkar till främst egenproducerat digitalt material. Bibliotek A står också ut genom att vara 
det bibliotek som tydligast tipsar om e-tjänster av olika slag. Man använder t ex regelbundet 
en e-musiktjänst i sina medietips, även om samma album också finns att låna i cd-form på 
biblioteket. Man tipsar också om informationsdatabaser. Bibliotek B länkar gärna till digitalt 
material, ibland egenproducerat, men oftast i form av nätartiklar eller YouTube-klipp. 
Bibliotek D använder också egna filmklipp, kring främst mediatips. Bibliotek C:s inlägg i vår 
undersökning uppvisar inget digitalt fokus, förutom att man länkar till sina egna digitala 
boktips på bloggarna. 

Audunson skriver om möjligheten för de lokala biblioteken att arbeta med att överbrygga 
gapet mellan det digitala gemenskaperna och de fysiska (2005, s. 439). Två bibliotek i vår 
undersökning utmärker sig särskilt genom att försöka förena de fysiska och de digitala 
rummen. Bibliotek D jobbar uttalat och tydligt med att göra samma sak på nätet som i det 
fysiska rummet, och i det fysiska återspegla det digitala. Man försöker också överbrygga 
gapet mellan de digitala gemenskaperna och den fysiska genom sitt arbete med 
"biblioteksambassadörer", som genom att synas i boktips eller annat på nätet, kan locka 
vänner att ta del av biblioteket på nätet. En tävling på Facebook resulterar också i bokvinst i 
det fysiska rummet. Bibliotek A jobbar också mycket med att synliggöra så mycket som 
möjligt av biblioteket och allt som händer i det fysiska rummet i det digitala. Den tävling man 
genomför på Facebook resulterar i att vinnarna får ett specialvisning av det fysiska rummet 
och de utrymmen som normalt inte är tillgängliga för besökare. Bibliotek C gör ett inlägg där 
man berättar om vad som står på den lästipstavla man satt upp i biblioteket. Hos Bibliotek D 
går ambitionen åt båda hållen, menar vi, medan Bibliotek A, B och C mer uppvisar 
ambitionen att visa fram det fysiska rummet digitalt. Ett pedagogiskt anslag kan uppfattas i 
dessa ambitioner, genom viljan att locka besökarna ut på internet. Därmed finns här 
kopplingar till temat Lära ut.   

Jochumsen et al. (2010) skriver om sin modell att de fyra rummen inte nödvändigtvis ska ses 
som åtskilda från varandra, utan mer som olika aspekter av bibliotekens verksamheter både 
fysiskt och virtuellt, och som kan förenas. Biblioteken kan arbeta med att få rummen att 
interagera, likväl som de fysiska och virtuella biblioteksverksamheterna kan stödja varandra i 
detta arbete (Jochumsen et al. 2010, s. 4). 

 

6.2.3 Nätverkens position i den digitala helheten 

Vi funderade även över hur biblioteken behandlade Facebook och Twitter i relation till 
varandra, och i relation till respektive biblioteks totala nätnärvaro. Många bibliotek har både 
en webb, blogg/ar, YouTube, Flickr, Facebook och Twitter. Hur ser det "digitala solsystemet” 
ut? Vad kretsar kring vad? Är Facebook och Twitter viktiga och primära noder eller mer 
sekundära? Vi såg i vår studie olika idéer kring detta.  
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För Bibliotek D var Facebook ett tydligt nav i nätnärvaron. Hos Bibliotek A användes det mer 
parallellt med andra sociala medier och bibliotekets webb som en del i en digital strategi. 
Bibliotek C uppvisar ytterligare en strategi då man använder nätverken sekundärt för att flöda 
in material från de andra, mer primära kanalerna bibliotekets webbplats och bloggar. 
Bibliotek B använder Facebook som primär kanal. Helst vill Bibliotek B ha en blogg och 
använda den som nav i nätnärvaron. De sociala nätverken skulle då fungera som kanaler för 
att peka mot bloggen.  

I nästan samtliga fall får Twitter betraktas som sekundär i betydelse gentemot Facebook. På 
två av de fyra biblioteken, A och C, var också Twitter en rent teknisk lösning från början och 
inte ett mål i sig. Bibliotek A har dock ett separat konto på Twitter med ett eget och tydligt 
mål: att förmedla mediatips.  

Både Bibliotek B och C levererar samma information i båda nätverken. Bibliotek B skriver 
om inläggen särskilt för Twitter, medan Bibliotek C sampublicerar direkt i båda forumen. 
Bibliotek B anger att man ser Facebook och Twitter som två helt olika plattformar, men har 
ändå valt att fylla dem med samma innehåll och låter Twitter spegla Facebook. Bibliotek D 
använde Twitter sporadiskt och såg det som mindre viktigt, av skälet att fler användare finns 
på Facebook.  

Vi reflekterade över om det inte kunde vara en effektiv strategi – om man vill uppnå ett 
användardeltagande och dialog på dessa medier – att verkligen se Facebook och Twitter som 
egna ”planeter” i det totala solsystemet. Känslan av närvaro ökar om man publicerar sig där 
primärt. Vi noterar också att det faktum att Twitter ofta behandlas som något sekundärt beror 
på att folkbiblioteken helt enkelt har svårt att identifiera vilka man når där, och dessutom 
uppfattar det som att få i den tänkta målgruppen finns på Twitter.  

 

6.3 Förutsättningar och arbetssätt – organisationens betydelse 
I våra intervjuer frågade vi respondenterna om hur arbetet med de sociala medierna bedrivs 
och organiseras, hur arbetet startades och om det finns strategidokument. De fyra biblioteken i 
undersökningen har alla olika organisation kring arbetet. Ett par av biblioteken förmedlar en 
bild av en högre grad av samarbete och mer samtal i personalgruppen på och inom det här 
området.  

Bibliotek A har en övergripande digital strategi, men i den finns inget specificerat om att 
verka på sociala nätverk. Tre personer inom den digitala gruppen gjorde en egen tolkning, tog 
steget och sköter också själva kommunikationen. För Bibliotek D var det ett gemensamt 
beslut i liten personalgrupp tillsammans med bibliotekschefen, och alla bibliotekarier är 
delaktiga i arbetet. På Bibliotek B och C tycks de ansvariga vara mer utlämnade åt sig själva. 
På Bibliotek B initierades arbetet av chefen och IT-bibliotekarien, och IT-bibliotekarien 
ansvarar för och producerar på nätverken. På Bibliotek C, där initiativet var ett resultat av 
ensamt agerande från IT-bibliotekarien, med godkännande av chefen i efterhand, sköter IT-
bibliotekarien arbetet ensam. 

Vid tiden för vår undersökning hade inget av biblioteken särskilda, nedskrivna strategi-
dokument för de sociala nätverken. Ett par av dem hade dock planer på att utarbeta sådana. 
Ett av biblioteken, Bibliotek A, uttrycker det som ett behov som snarast kommer från 
ledningen, något som ledningen "vill ha på pränt". Även utan skriftliga dokument finns det 
dock ibland mer eller mindre uttalade uppdrag som man upplever sig ha fått: "Vi kände att vi 
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fått uppdraget från vår ledning att sköta dialogen på nätet, kan man väl säga, med våra 
besökare och allmänheten", säger representanten för Bibliotek A i intervjun. Samma bibliotek 
säger att "nu fick man ju verkligen uppgiften att undersöka den digitala arenan för att se vad 
vi kan göra där för att möta folk." Bibliotek A hänvisar dessutom till ett mer övergripande 
visionsdokument, som innehåller mål för arbetet med den digitala arenan som helhet och vad 
detta ska gå ut på. I det dokumentet talas om sådant som 24-timmarsbibliotek, interaktion, 
inspiration, digitalisering och virtuella möten.  

Det bibliotek som upplever sig ha fått ett tydligt uppdrag från ledningen, genomför också 
dessa idéer på de sociala nätverken, anser vi. Andra tycks inte på samma sätt uppfattat sig ha 
något särskilt uppdrag. Intervjupersonen på Bibliotek B uppger t ex att "jag freestylar 
litegrann, kan man säga" och säger att arbetet går mer "på känsla" och "magkänsla". Vad 
innebär detta för arbetet och utkomsten? Vårt material är för litet för att vi ska kunna dra 
några generella slutsatser. Det man kan spekulera kring är, att om en medarbetare lämnas mer 
eller mindre ensam och utan riktlinjer i sitt arbete med de sociala nätverken, så kan det vara 
svårare att utveckla nya idéer kring hur och vad man kan göra på dessa. 

Utvecklandet av styrdokument och strategier kan kanske uppfattas som något som mest är 
pappersexercis, men till syvende och sist är det också en fråga om legitimitet. Om arbetet med 
de sociala medierna faktiskt diskuteras och målformuleras, har det även betydelse för det 
praktiska arbetet. Genom upprättandet av sådana dokument kommer man överens om vad 
biblioteket bör syssla med, och vad målen för en viss verksamhet är. I avsaknad av riktlinjer – 
muntliga eller skriftliga – är personen som hanterar dessa medier lämnad åt sig själv att tolka 
vad en slags bästa strategi är, eller hur och vad man skriver. Och inte minst vilken tidsåtgång 
och energi som bör läggas på sociala medier. I Linda Göths fallstudie utarbetade det studerade 
folkbiblioteket en handlingsplan kring Facebook som grundades på styrdokument. Man såg 
närvaron på Facebook som ett nytt sätt att arbeta mot målen för biblioteksverksamheten (Göth 
2010, s. 30). Rutherford såg i sin undersökning av Facebook på folkbibliotek att nyckeln till 
att lyckas med sin Facebook-satsning var att få med sig ledning och kollegor i satsningen 
(2008a, s. 193).  

 

6.4 Sammanfattande reflektioner 
Vi har i detta kapitel relaterat de teman vi tagit fram ur vårt empiriska material till den modell 
och vision av folkbibliotekens verksamhet som Jochumsen et al. ritat upp i "A new model for 
the public library in the knowledge and experience society" (2010). Modellens fyra 
samhällsmål som folkbiblioteken ska stärka är: Experience, Innovation, Empowerment och 
Involvement, och de fyra rummen Inspiration, Learning, Meeting och Performative.  

I analysen av vårt material har vi sett att bibliotekens engagemang på sociala nätverk kan 
relateras till flera olika rum och syftar mot flera av modellens mål. Nätverken uppfattas dels 
som en förlängning av biblioteksrummet – en plats att direkt bedriva olika typer av 
biblioteksverksamhet på – och dels som en marknadsföringsplats, där biblioteken framhäver 
alla verksamheter som bedrivs i det fysiska rummet och på biblioteket som helhet.  

I intervjuerna framkommer att de idéer och mål biblioteken för fram när det gäller 
nätverksengagemanget rör sig inom rummen Meeting space, Inspiration space, och i viss mån 
Learning space. Dessutom framhäver man nätverkens marknadsföringspotential, som främst 
syftar till att visa verksamhetens bredd och att biblioteket "är mer än bara böcker", samt att 
man vill tillgängliggöra bibliotekets resurser.  
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I analysen av flödesmaterialet ser vi att tyngdpunkten i det man gör direkt på nätverken 
generellt ligger på  Inspiration space och Meeting space, medan nätverken inte alls i lika hög 
grad används som Learning space, och överhuvudtaget inte som Performative space. 
Intressant att notera är att biblioteken, i och med den höga frekvensen av boktipsande, på 
nätverken tydligt agerar i inspirationsrummet. Mycket mer än vad de själva ger uttryck för i 
intervjuerna, där biblioteken understryker att de vill föra fram att biblioteket inte bara är 
böcker. Vi ser också att biblioteken i många fall låter nätverken agera som en 
marknadsföringsplats för den verksamhet man bedriver i det fysiska rummet, och att man då 
gärna vill visa på bibliotekets breda spann och många rum. När biblioteken använder 
nätverken som marknadsföringsplats för bibliotekets hela verksamhet, kommunicerar de 
aktiviteter som omfattar samtliga rum. I analysen ser vi också att de enskilda bibliotekens 
fokus kan ligga på olika rum, beroende på vad biblioteket särskilt valt att inrikta sig på.  

Det vi generellt ser i vår undersökning att biblioteken vill göra, och gör, på de sociala 
nätverken, är i stort sett samma saker som tidigare forskning visat att biblioteken vill med sin 
närvaro. Biblioteken tycks egentligen inte heller uppfatta verksamheten på de sociala 
nätverken som något nytt i sig, utan snarare som ytterligare ett hjälpmedel att nå ut med det 
man redan gör. I Rutherfords undersökning såg också flertalet respondenter de sociala 
nätverken som en förlängning av nuvarande service och som nya vägar att nå de sedvanliga 
målen (2008b, s. 417-421). Även Loudon och Hall påpekar i sin Twitter-undersökning att 
Twitter replikerar och återspeglar traditionell biblioteksservice. De hävdar att användandet av 
Twitter rent av stärker traditionell biblioteksservice genom att förenkla spridandet av annars 
arbetskrävande service (Loudon & Hall 2010, s. 238). 

I det här arbetet har vi velat undersöka folkbibliotekens mål och tankar med sitt deltagande på 
de sociala nätverken. Ett angeläget perspektiv att belysa och undersöka är användarnas behov 
och önskemål. Meredith Farkas påpekande, att det är viktigt för biblioteken att inte bara vara 
där folk är, utan att vara nyttiga för folk där de är, är viktigt att understryka (2007, s. 122). 
Om bibliotekens närvaro på de sociala nätverken faktiskt är meningsfull för människor 
återstår att undersöka. Inget av biblioteken uppger att de baserar sig på någon typ av 
användarundersökningar, utan de tycks snarare spela på gehör och beprövad erfarenhet, 
genom att, som Loudon och Hall hävdar, replikera och återspegla traditionell 
biblioteksservice (2010, s. 238). 

Rutherford (2008a&b) såg tydligt hos biblioteken en vilja och strävan att leverera den 
biblioteksservice som bäst motsvarade användarnas behov, och de sociala medierna sågs som 
ett sätt att nå detta mål. Det finns dock undersökningar som tyder på en diskrepans mellan 
bibliotekariers tankar och användarnas tankar om vad som är viktigt eller intressant på 
biblioteken. Om bibliotek exempelvis har svårigheter att få till en dialog på Facebook, men 
ändå har följare, kan man som skäl t ex tänka sig att bibliotekets följare faktiskt är nöjda med 
en typ av informerande envägskommunikation, och alltså primärt kanske inte är ute efter att 
föra en dialog, vare sig med biblioteket eller med andra användare på de här forumen. Även i 
Svensk biblioteksföreningsrapport Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland användare, icke-
användare och personal från 2011, framkommer att bibliotekariernas tankar inte alltid 
överensstämmer med användarnas. Exempelvis rankar bibliotekarierna betydelsen av "att man 
kan umgås med andra" på biblioteket betydligt högre än användarna själva gör (Kåring 
Wagman 2011, s. 11 och 15). Som framgår av diskussionen ovan, har dock ordet "mötesplats" 
flera konnotationer. Undersökningens design i form av kryssfrågor på en skala tycks inte 
tillåtit några större analyser från deltagarnas sida, vilket annars hade varit intressant att ta del 
av. Hur definierar användarna "att umgås med andra"? Hur definierar bibliotekarierna det?  



62 
 

En undersökning om vad bibliotekens anhängare på de sociala medierna egentligen har för 
anledning att följa ett folkbibliotek, och vad som ger respons, vore intressant för att ge 
insikter i användarnas verkliga önskemål och behov. Biblioteksföreningens rapport visar dock 
tydligt att användarna, precis som biblioteken misstänker, är ganska dåligt informerade om 
vad man kan göra på folkbiblioteket, vilket i varje fall ur det perspektivet rättfärdigar 
bibliotekens engagemang i att marknadsföra sig själva och sitt utbud (Kåring Wagman 2011, 
s. 22).  
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7 Folkbiblioteken och de sociala nätverken – en 
diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi de slutsatser vi kommit fram till i vår studie av de fyra 
folkbibliotekens tankar kring och ageranden på Facebook och Twitter. Vi utgår i diskussionen 
bland annat ifrån Åse Hedemarks analys av biblioteksdiskurser (Hedemark 2009). 

 

7.1 Uppdrag och kärnvärden 
Som vi inledde uppsatsen med att påpeka grundas föreställningar om bibliotekens deltagande 
på sociala nätverk både på bilden av bibliotekens uppdrag och en föreställning om vad som 
kan tänkas försiggå på dessa medier. Vi citerade en artikel av kulturjournalisten Jonas Thente 
(2010), som befarade att biblioteken var på väg att överge sina kärnvärden och uppdrag till 
förmån för den ”senaste trenden”. I Åse Hedemarks avhandling, Det föreställda 
folkbiblioteket – en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 
(2009), har vi sett att liknande diskussioner förts flera gånger tidigare i historien. Fruktan för 
”bleka ekonomer” och ”teknologiska ingenjörstrupper” som invaderar biblioteken och vill 
utrota pappersboken, har uttryckts med jämna mellanrum (Hedemark 2009, s. 55 och 62). 
Jonas Thentes argument och hållning är typiska för det Hedemark kallat "den bokliga 
diskursen", som utmärks av synsättet att biblioteket är till för att förmedla skönlitteratur, 
företrädesvis i pappersform. Att ett folkbibliotek skulle ha något "vettigt" att göra på 
Facebook och andra sociala medier tycks vara en främmande tanke.  

I vårt arbete har vi intervjuat fyra folkbibliotek och analyserat deras flöden på Facebook och 
Twitter. Vårt syfte var att få en bild av varför och hur folkbiblioteken använder de sociala 
nätverken. Genom våra frågeställningar ville vi undersöka bibliotekens förutsättningar och 
arbetssätt kring nätverken, bibliotekens idéer och mål med närvaron samt vad man förmedlar 
på nätverken. På grund av begränsningarna i materialet kan vi inte dra några stora slutsatser 
av vår analys, men vissa drag är tydliga och återkommande. Det biblioteken rent praktiskt gör 
där, och hur man tänkt, har vi sammanfattat i de föregående kapitlen. På ett mer övergripande 
plan kan man konstatera att en genomgående trend är att biblioteken önskar lyfta fram sin 
redan existerande verksamhet, i syfte att förmedla en mer nyanserad bild av denna. 
Tankeinnehållet i vad som behöver nyanseras eller vidgas skiljer sig delvis från bibliotek till 
bibliotek, beroende på dess förutsättningar och vad man identifierat som ett behov. Hur 
biblioteket går till väga rent praktiskt för att realisera tankarna i sin kommunikation på de 
sociala nätverken har också både likheter och skillnader, som vi sett i analysen. Samtliga 
bibliotek, eller åtminstone de personer på dessa bibliotek som vi intervjuat, är dessutom 
övertygade om vikten av att folkbiblioteken tar aktiv del i de sociala nätverken. 

Vi kan dra den slutsatsen av vår studie, att bibliotekens närvaro på de sociala nätverken inte 
grundar sig i att man använder nätverken för nätverkens egen skull, som en slags trendmarkör. 
Aktiviteten där är inte resultatet av ett oreflekterat engagemang i det som för tillfället råkar 
vara trendigt. Biblioteken uttrycker tydliga idéer och tankar med sitt arbete på nätverken, och 
dessa tankar går igen i det praktiska genomförandet. Vår undersökning visar dock också att 
ambition och genomförande varierar ganska mycket mellan biblioteken. Detta beror enligt vår 
uppfattning främst på hur pass väl förankrat engagemanget är i organisationen. Vi har inte 
haft som syfte att recensera bibliotekens arbete och identifiera mer eller mindre lyckade 
satsningar. Vi har inte heller särskilt fokuserat på organisationerna, annat än i syfte att få en 
bakgrundsbild. Det vi ändå kan konstatera är att våra fyra bibliotek har ganska olika 
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förutsättningar när det gäller arbetet med sociala nätverk. Vi tycker oss också se att de 
organisationer som mest genomtänkt integrerat arbetet med de sociala nätverken som en 
uttalad del i organisationen och biblioteksarbetet, också är de som har störst framgång med att 
realisera de ambitioner man ger uttryck för i intervjuerna. Dessa bibliotek har de tydligaste 
idéerna och det mest konsekventa genomförandet.  

Vi ser inte heller i vår undersökning att bibliotekens engagemang på sociala nätverk är ett 
tecken på användande av teknik för teknikens egen skull, i syfte att putta (pappers)boken ett 
steg närmare ättestupan. Istället tycker vi oss rent av se en helt annan tendens i vår analys. 
Biblioteken ägnar, som vi sett av vår flödesstudie, en ansenlig del av sin kommunikation på 
de sociala nätverken till att framhäva skönlitteratur, genom boktips och läsinspiration, utan att 
särskilt fokusera på just digitala former av boken.  

En slutsats som vi drar är att de undersökta folkbiblioteken inte gör något som egentligen kan 
betecknas som nytt i sig med avseende på biblioteksuppdrag. Det nya är själva formen och 
forumet. I Framsidan (Andersson 2011), ett magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, 
beskrivs statsbiblioteket i Danmark och deras satsning på nättjänsterna BibZoom.dk och 
Lektier Online. Chefen för Nationella gemensamma tjänster, Flemming Munch, hävdar att de 
båda nättjänsterna är en traditionell tolkning av biblioteksuppdraget att tillgängliggöra 
(Andersson 2011, s. 6). Vi tycker oss se en liknande inställning hos de undersökta biblioteken 
i vårt material. De sociala nätverken är bara ännu en kanal att uppfylla sitt uppdrag på. Miljön 
är ny, men tolkningen av uppdraget gammal: Man vill tillgängliggöra, förmedla och inspirera 
till läsning och kunskapsinhämtning. Och den naturliga platsen för att uppfylla sådana 
folkbiblioteksuppdrag är ”där folk är” – både fysiskt på centrala lägen och virtuellt på de 
populäraste nätverken. 

 

7.2 När folkbiblioteket tar ordet – ”Förmedla berättelsen om oss” 
De sociala nätverken har vunnit gillande hos folkbiblioteken. Varför är sociala nätverk som 
forum så attraktiva för dem? 

I sin avhandling påpekar Åse Hedemark angående biblioteksdebatter i medierna att:  

Att besitta en dominerande subjektsposition som innebär att man på en arena där diskurser spelas 
ut, oombedd tar på sig att definiera en grupps behov och egenskaper kan dock leda till 
ogynnsamma konsekvenser för den grupp som omtalas, i synnerhet om denna inte ges tillfälle att 
på lika villkor yttra sig i en debatt. (Hedemark 2009,  s. 38)  

Hedemark menar att en möjlig förklaring till den bokliga diskursens framgångar, i det som i 
hennes undersökning kallas ”Debatten om bibliotekarier”, är att de aktörer som bär fram 
diskursen är betydelsefulla, i kraft av både kön, ålder och att de besitter ”intellektuellt 
kändisskap” (Hedemark 2009, s. 71-72). Journalisten Jonas Thente kan sägas besitta en sådan 
dominerande subjektsposition, som kulturskribent på Sveriges ledande morgontidning. 
Hedemarks studie visar också hur debatter i de traditionella medierna ofta förts med några få 
inblandade. Vissa har tillträde till forumet och andra inte (Hedemark 2009, s.72). Om 
bibliotekarier inte ges eller inte tar utrymme, och vad det i så fall beror på, är en intressant 
fråga. Kanske är inte biblioteksanställda – ens på chefsnivå – de första att vässa pennan och 
författa debattartiklar i pressen? Vi tycker att det är intressant att fundera på om bibliotekens 
omfamnande av de sociala nätverken också kan kopplas till diskursiva och maktstrukturella 
tankegångar om vilka "scener" som är öppna för vem, och var man är bekväm med att 
kommunicera. Sociala medier är på sätt och vis ett slags ”allemansmedia”, där vem som helst 
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kan uttrycka sig. Mycket av den debatt som följde på Thentes artikel fördes också just i de 
sociala medierna: Facebook, Twitter och bloggar. Det dominerande sociala nätverket, 
Facebook, är, som vi sett av rapporten Svenskarna och internet 2011, främst populärt hos 
kvinnor (Findahl 2011, s. 19). Ett faktum som eventuellt också skulle kunna ha betydelse för 
folkbibliotekens engagemang på de här forumen, om man sätter det i samband med 
kvinnodominansen i bibliotekarieyrket. 

Vi ser att folkbiblioteken på de sociala nätverken tar chansen att föra fram sin bild genom ett 
slags "storytelling", där man genom ord och bilder målar upp bibliotekets verksamhet. 
Hedemark påpekar i sin avhandling att det: 

 /.../ i de undersökta debatterna från media kan konstateras att det finns aspekter av biblioteket som 
inte alls, eller i mycket begränsad omfattning, nämns. Exempel på sådana är bibliotekets roll som 
mötesplats, bibliotekets betydelse för integration samt biblioteket som en plats för upplevelser. 
(Hedemark 2009, s. 160) 

Följden av detta är, enligt Hedemark, att det är en ganska ensidig bild av bibliotekens 
verksamhet som kommer till uttryck i traditionella media. Hedemarks avhandling visar att den 
diskurs som media i första hand förmedlar och konstruerar är den bokliga diskursen. Denna 
diskurs reproduceras genom att användarnas förväntningar och antaganden får konsekvenser 
för deras interaktion med biblioteket, och verkar normerande och begränsar utvecklingen av 
framtidens bibliotek. Att biblioteken tillhandahåller material för exempelvis syn- och 
hörselskadade är, menar Hedemark, ett annat exempel på sådant som inte framgår i media 
(2009, s.160-164). De bibliotek vi intervjuat uttrycker frustration över just denna ensidiga 
bild. Att biblioteken, nu när de har dessa publiceringsverktyg i händerna, tar chansen att 
kommunicera en mer vidgad bild, är med andra ord förklarligt. Folkbibliotekens personal vill 
föra fram sin egen bild av verksamheten – ”förmedla berättelsen om oss”, som en av de 
intervjuade uttryckte det.  

Det vi också noterar i vår undersökning är att biblioteken framhåller vikten av 
marknadsföring. Man kan spekulera i om det möjligen rör sig om ett ökat behov av att 
marknadsföra bibliotekens verksamhet. I Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens 
framtida yrkeskompetens (2011), som tagits fram i uppdrag av fackförbundet DIK, 
identifieras ett antal nyckelkompetenser för bibliotekarier med bakgrund i 
samhällsutvecklingen. Marknadsföring är en av de kompetenser som lyfts fram. I rapporten 
skriver man att: 

Det gamla industrisamhället har i hög grad utvecklats till ett tjänste- och informationssamhälle. 
Biblioteken borde spela en viktig roll som aktörer för fri kunskap och bildning. /…/ Ändå har 
biblioteken en marginell betydelse i medvetandet hos många politiker och medborgare. 
Informationssamhället innebär att informationsbruset är större än någonsin. Syns och hörs 
biblioteken? (Rapport…2011, s. 17) 

Vidare hävdar man i rapporten att ”Biblioteken har ett stort utbud av tjänster som ofta har låg 
kännedom hos politiker och allmänhet." (Rapport...2011, s. 17).  

Det är tydligt i vår undersökning att biblioteken på de sociala medierna lägger ner mycket 
arbete att föra ut och spegla en så aktiv och mångsidig bild som möjligt av verksamheten.  Ett 
av biblioteken säger uttryckligen att de vill visa att biblioteket ”är mer än bara böcker”. 
Hedemark skriver att biblioteksföreträdare i hennes undersökning gärna understryker just att 
biblioteket är mer än bara böcker, och att bibliotekarier inte i huvudsak sysslar med böcker, 
vilket enligt Hedemark antyder att det finns en vilja och önskan om en förändrad syn på 
bibliotekarier (Hedemark 2009, s. 67). I en större mening handlar det om att vilja förändra 
synen på hela biblioteksverksamheten.  
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Vid sidan av den bokliga diskursen, urskiljer Åse Hedemark i sin avhandling även 
allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursen. Dessa två diskurser, och 
då i synnerhet den förstnämnda,  är i vårt material tydliga särskilt i intervjuerna, och kan 
också ses i det biblioteken väljer att föra fram i sina flöden. Intressant nog ägnar biblioteken 
också ganska mycket flödesutrymme åt att framhäva just den skönlitterära boken. Vi ser inte 
heller att biblioteken propagerar särskilt för just e-boken som medium, d v s fokuserar på det 
digitala framför pappersboken. Vi hävdar därför att flera av biblioteken kan sägas uppvisa en 
ganska typiskt boklig diskurs i det man väljer att publicera i sina sociala nätverk. 

Vi tolkar detta som att folkbiblioteken faktiskt inte går i den fälla, som ett anammande av en 
diametralt motsatt roll eller uppfattning mot den man anser problematisk, innebär. Hedemark 
nämner begreppet desidentifikation, vilket innebär att ett subjekt omfattar och knyter an till 
vissa aspekter av en diskurs, utan att vare sig okritiskt svälja den helt, eller stå i total 
motsatsställning till diskursen i sin helhet (2009, s. 159). Ett sådant förhållningssätt uppfattar 
vi som något som skulle kunna benämnas i termer av utveckling – en slags syntes. 
Biblioteken i vår undersökning uppvisar en förmåga att förhålla sig öppna till formen för både 
förmedlingsarbetet och verket. 

 

7.3 ”Det tar knappt någon tid.” 
Hedemark framför i sin avhandling att den bokliga diskursen tycks vara på frammarsch, och 
hänvisar bland annat till uppropet ”Behövs skönlitteraturen på biblioteken?”8, vilket bland 
annat syftar till att verka för att de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna 
ska innefatta kurser i litteraturförmedling. Hedemark menar att trots att man i uppropet 
understryker att man inte ser en motsättning mellan bibliotekens teknikutveckling och arbetet 
med att förmedla skönlitteratur, så ges ändå intrycket av att teknikens införande skett på 
bekostnad av litteraturförmedlingen (2009, s. 164-165). 

Vi menar att det är ett tecken på den bokliga diskursens makt i relation till andra diskurser att 
biblioteken så ofta försäkrar om sitt engagemang på de sociala nätverken att ”det tar knappt 
någon tid”. Vi tycker att detta är intressant på flera sätt. Dels kan det enligt vår mening 
naturligtvis tolkas som att man från bibliotekens sida faktiskt ser de sociala nätverken som ett 
kostnadseffektivt verktyg. Det tar inte särskilt lång tid att skriva en statusrad på sin Facebook-
sida, och därigenom potentiellt nå ut till ett mycket stort antal människor. Men det vi reagerat 
på är behovet av att uttrycka detta. Man behöver uppenbarligen försvara sitt engagemang 
genom att påpeka eller hävda att det inte tar särskilt mycket tid. Ingen skulle komma på 
tanken, tror vi, att säga att bokinköp och processen kring mediehantering överlag ”knappt tar 
någon tid”. Tvärtom uppfattas det nog ofta som något negativt när bibliotek vill utnyttja 
exempelvis profilinköpstjänster för att minska den tid man lägger ner på inköp av böcker och 
andra medier. 

Varför får sociala nätverk inte ta någon tid? Frågan är intressant, inte minst i ljuset av att 
åtminstone de undersökta biblioteken i ganska stor utsträckning på nätverken arbetar med att 
förmedla litteratur och saker som knyter an till det litterära, vilket är ett "klassiskt" 
biblioteksuppdrag. Värt att notera är att det största biblioteket i vår undersökning är det som 
har den minst ursäktande tonen för sitt deltagande. Tvärtom har man rent organisatoriskt 
                                                            
8 Bakom uppropet står  NÄFS - Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, med bl a representanter från Svensk 
Biblioteksförening, Sveriges författarförbund och litteraturkritiker. 
http://www.nafs.nu/info/Upprop_for_skonlitt.pdf 
 



67 
 

implementerat sociala medier och det digitala i allmänhet i sin verksamhet. Även det minsta 
biblioteket i undersökningen, som kallar Facebook ”kanske det viktigaste vi gör”[inom 
aktiviteter på webben, vår anm.], uppvisar en liknande inställning, då man inkluderat arbetet 
med de sociala nätverken i informationspassen i biblioteket. 

 

7.4 Ideologier och trender – stora linjer och små punkter 
Att idag fastslå vad som i framtiden, när vi blickar tillbaka, kommer att framstå som en stor 
linje i historien, och vad som varit av tillfällig och övergående karaktär, är minst sagt svårt. 
Kanske rent av omöjligt. Det man kan göra är en bedömning, och våga agera utifrån den. De 
intervjuade folkbiblioteken tycks inte uppfatta det som att de lägger ner tid på en övergående 
trend när de deltar på Facebook och Twitter. Det man bedömer som en övergående trend – en 
punkt – är vilken tjänst som för tillfället är populär. Själva företeelsen sociala nätverk 
däremot, tror biblioteken uppenbarligen är en större linje.  

När det gäller inställningen att folkbiblioteken är snara att haka på den senaste trenden, och 
kasta det gamla överbord, skriver professor R. David Lankes i sin bok The Atlas of New 
Librarianship (2011), att han snarare uppfattar bibliotekens gillande av dessa medier som en 
”often-unconscious recognition of User Systems than an attempt to be trendy” (2011, s. 39). 
Lankes definierar User System som ”an emerging approach to not building systems with a 
user focus, but for members building the systems themselves.” (2011, s. 38). Han påpekar 
också att det finns ett stort antal teknologiska trender som inte vunnit samma framgång hos 
biblioteken (Lankes 2011, s. 39). 

Ett annat av de kompetensområden som Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens 
framtida yrkeskompetens (2011) behandlar är just deltagarkultur. Enligt rapporten har:  

Fler och fler bibliotekarier [har] upptäckt beröringspunkterna mellan den sociala webbens 
deltagarkultur och bibliotekens klassiska folkbildningsideal. Det finns ett ideologiskt släktskap 
mellan folkbildningen och den sociala webbens ethos: det fria ordet och dess demokratisering, 
gruppens visdom och anti-hierarkiskt tänkande är ord som förenar det gamla folkbibliotekssverige 
med den nya deltagarkulturen på webben. (Rapport… 2011,  s. 13) 

I en debattartikel i SvD från 2010 om biblioteken och det digitala rummet, skriver 
utvecklingsledaren vid Regionbibliotek Stockholm, Anna-Stina Takala [f d Axelsson], och 
DIK-ordföranden Karin Linder: ”Låt folkbiblioteken slippa vara snuttefilt för alla som tycker 
det var bättre förr!”(Linder & Takala 2010). Chun Wei Choo, professor i 
informationsvetenskap, behandlar i boken Information Management for the Intelligent 
Organization (2002), ämnet lärande organisationer. Att en organisation förändrar sig och 
anpassar sig till sin omgivning är, enligt honom, helt grundläggande för dess utveckling och – 
i slutänden – överlevnad (2002, s. 83-120). Folkbiblioteken bör, enligt vår mening, i allra 
högsta grad vara lyhörda och flexibla i det föränderliga samhället, för att kunna vara relevanta 
för samhällsmedborgarna. I det ingår förstås också att följa med i utvecklingen när det gäller 
kommunikationsvanor. Ett motsatsförhållande mellan att engagera sig i det ”klassiska” 
bokförmedlandet och den ”nya tekniken” är inte nödvändig i sig. Folkbiblioteket kan och bör 
omfatta fler behov än ett. Det är kanske den största utmaningen, både för biblioteken i stort 
och för den enskilda bibliotekarien, att lyckas med detta.  

Folkbibliotekens identitetskris är, anser vi, både onödig och nödvändig, beroende på vilken 
aspekt man lägger på den. Onödig, därför att de grundläggande värderingarna – kärnvärdena – 
är oförändrade. Paul Sturges, aktiv inom det internationella biblioteksorganet IFLA och 



68 
 

ordförande i avdelningen FAIFE, skriver i Libraries and Intellectual Freedom (2008) att: 
”Intellectual freedom, as codified in Article 19 of the Universal Declaration, is likely to 
remain a central concern of the library world for the foreseeable future.” (Sturges 2008, s. 6). 
Folkbiblioteket bör i ett demokratiskt samhälle ha ett givet existensberättigande. Däremot 
förändras förutsättningarna för att realisera uppdraget. Samhället förändras, tekniken 
utvecklas, nya medier och plattformar tillkommer och nya kompetenser och grepp krävs. Utan 
att man för den skull måste kasta allt gammalt överbord. Kärnvärdena är konstanta, men 
människors behov och förutsättningar föränderliga. Som en följd därav måste bibliotekets 
metoder och arbetssätt ständigt ifrågasättas och förändras. 

 

7.5  Undersökningen som helhet och vidare forskning 
Vår undersökning syftade till att besvara frågan varför folkbibliotek väljer att använda sig av 
de sociala nätverken Facebook och Twitter, och vad de förmedlar där. För att svara på frågan 
har vi utfört kvalitativa intervjuer samt gjort en innehållslig textanalys av bibliotekens 
produktion på de två nätverken. Vårt mål var att studera bibliotekens egna tankar och 
berättelser kring sin aktivitet på nätverken och deras uttryck. I analysen och diskussionen har 
vi relaterat resultaten till dels en visionsmodell för folkbiblioteket, och dels en 
diskursanalytisk studie av olika synsätt på bibliotekets uppdrag. Resultatet har givit oss en 
bild av vilka tankar och idéer folkbiblioteken, eller åtminstone deras representanter som ingått 
i det här arbetet, har kring engagemanget på de här medierna.  

Vår uppsats omfattade fyra folkbibliotek. Fördelen med att analysera fler än ett bibliotek är att 
man genom att ställa olika bibliotek mot varandra kan upptäcka vissa aspekter som annars kan 
vara svåra att se, eftersom de syns bäst i kontrast till någon som gör eller tänker annorlunda. 
På samma sätt kan man upptäcka att flera tänker och handlar lika. Nackdelen är att det 
empiriska flödesmaterialet i en sådan här mindre undersökning, måste begränsas ganska 
mycket när det gäller tidsperiod, för att inte bli alltför omfattande. Vi har försökt hitta en 
balansgång, där vi samtidigt fått möjlighet att lyssna till flera röster, och ändå inte behövde 
begränsa oss så mycket när det gäller tidsperiod, så att flödesmaterialet blev för magert med 
avseende på variation av inläggstyper. För syftet med vår undersökning anser vi, att vi hittade 
en acceptabel balans.  

Ett problem som vi stötte på var anonymitetsfrågan. Vi ville hålla biblioteken och dess 
representanter anonyma, eftersom vi ansåg att detta skulle kunna ha den effekten att de kände 
sig något friare i intervjuerna. Denna strävan ledde dock till att vi inte helt fritt kunnat återge 
flödesmaterialet för att exemplifiera olika inläggstyper, utan varit tvungna att välja sådant 
som inte alltför lätt skulle röja biblioteket genom en enkel sökning. Vi tror inte i slutänden att 
förståelsen för våra resonemang har blivit lidande, men det är ändå en fråga värd att fundera 
över innan man ger sig i kast med den här sortens textundersökning av offentligt material, och 
samtidigt har ambitionen att hålla deltagare anonyma. 

Arbetet med uppsatsen har också givit upphov till flera nya frågeställningar. En handlar om 
användarnas perspektiv på bibliotekens närvaro på de sociala nätverken. Vilka är det som 
följer biblioteken, och vilken typ av tjänster, information eller annat förväntar de sig att få där 
av biblioteken? Vi tycker också att det vore intressant med en studie som omfattar hela 
bibliotekets nätnärvaro, (webb, sociala nätverk, bloggar, bildtjänster etc.), hur man hanterar 
den och vilka tankar man har om detta arbete. Även en djupare diskursanalytisk studie, för att 
närmare beskriva bibliotekens berättelse som helhet, skulle kunna bidra till att förstå 
bibliotekens tänkande och agerande när det gäller sociala nätverk. Det vore också intressant 
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att med hjälp av organisationsteori studera hur det går till när biblioteken implementerar och 
använder sociala nätverk som en del av sin verksamhet. 

Vi som gjort studien jobbar båda på folkbibliotek, och har genom arbetet med den här 
uppsatsen själva fått många värdefulla insikter, inte bara kring vårt eget arbete med 
bibliotekets Facebook-sida, utan också mer generellt om bibliotekets nätnärvaro. Under 
arbetets gång har vi haft många intressanta diskussioner om det som framkommit i vårt 
analysarbete. Inte minst när det gäller organisationens betydelse och att arbetet med de sociala 
medierna – när och om biblioteket bestämt sig för att engagera sig på de här arenorna – måste 
ges både eftertanke och struktur, i form av diskussioner, tydliga strategier och 
arbetsbeskrivningar. 
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8 Sammanfattning 

De sociala nätverken Facebook och Twitter används idag av såväl privatpersoner som företag, 
myndigheter, organisationer och verksamheter som exempelvis bibliotek. Folkbibliotekens 
närvaro på sociala nätverk har varit föremål för viss debatt. Är detta verkligen något 
biblioteken och "riktiga bibliotekarier" bör syssla med? Debatter om vad folkbibliotek och 
bibliotekarier bör ägna sig åt har blossat upp med jämna mellanrum i dagspressen. Åse 
Hedemark (2009) visade i sin avhandling på de olika diskurser om bibliotekets roll och 
uppdrag som förmedlats i tv, radio och dagspress under de senaste 40 åren. Både allmänhet, 
politiker och bibliotekspersonal har föreställningar om vad folkbiblioteket och dess uppdrag 
och roller i samhället innefattar. Hedemarks studie visar att olika debattörer omfattar olika 
föreställningar, och ger uttryck för olika diskurser. Utgångspunkten för vår studie var att 
undersöka vilka idéer och tankar som biblioteken själva har kring sitt deltagande på 
nätverken. Vi var också intresserade av att studera vad biblioteken kommunicerar på de 
sociala nätverken. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför och hur folkbibliotek använder de sociala 
nätverken Facebook och Twitter. Vi ville studera folkbibliotekens förutsättningar och 
arbetssätt, idéer och mål samt vad man förmedlar på nätverken, d v s både retorik och praktik. 
Frågeställningarna vi använde oss av var: 

1. Hur kommer det sig att biblioteken började använda Facebook och Twitter? 
2. Hur arbetar biblioteken med Facebook och Twitter? 
3. Vilka syften och målsättningar har biblioteken med sin närvaro på Facebook 

och Twitter? 
4. Vad förmedlar biblioteken i sina flöden på Facebook och Twitter? 

Vi genomförde en kvalitativ intervjuundersökning med ansvariga för de sociala nätverken på 
fyra folkbibliotek, samt en kvalitativ innehållsanalys av de fyra bibliotekens textflöden på 
Facebook och Twitter under fyra månader. För att analysera och diskutera våra resultat har vi 
använt oss av den modell för folkbibliotekets uppdrag och roller i kunskaps- och 
upplevelsesamhället som Jochumsen et al. (2010) presenterat, samt Åse Hedemarks analys av 
biblioteksdiskurser (2009). 

I analysen av vårt material har vi sett att bibliotekens engagemang på sociala nätverk kan 
relateras till flera av de rum Jochumsen et al. (2010) presenterar i sin modell, och syftar mot 
flera av modellens mål. Nätverken kan dels uppfattas som en förlängning av 
biblioteksrummet – en plats att direkt bedriva olika typer av biblioteksverksamhet på – och 
dels som en marknadsföringsplats, där biblioteken framhäver alla verksamheter som bedrivs i 
det fysiska rummet och på biblioteket som helhet. I intervjuerna framkommer att de idéer och 
mål biblioteken för fram när det gäller nätverksengagemanget rör sig inom rummen Meeting 
space, Inspiration space och i viss mån Learning space. Dessutom framhäver man nätverkens 
marknadsföringspotential, som främst syftar till att visa upp verksamhetens bredd och att 
biblioteket "är mer än bara böcker". Man vill även tillgängliggöra bibliotekets resurser. I 
analysen av flödesmaterialet ser vi att tyngdpunkten i det man gör direkt på nätverken 
generellt ligger på Inspiration space och Meeting space, medan nätverken inte alls i lika hög 
grad används som Learning space, och överhuvudtaget inte som Performative space. Vi 
noterar att biblioteken, trots att de i intervjuerna säger sig vilja framhäva att biblioteket "inte 
bara är böcker", ändå frekvent ägnar sig åt boktipsande, och alltså tydligt agerar i 
inspirationsrummet. När nätverken används som marknadsföringsplats för bibliotekets hela 
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verksamhet, kommunicerar biblioteken aktiviteter som omfattar samtliga rum. I analysen ser 
vi också att de enskilda bibliotekens fokus kan ligga på olika rum. 

Sammanfattningsvis fann vi i vår undersökning att biblioteken använder de sociala nätverken 
till att marknadsföra bibliotekets aktiviteter, tillgängliggöra och informera om bibliotekets 
verksamhet och service, kommunicera/interagera med följarna, och till att inspirera till 
läsning. Vi fann också en pedagogisk ansats hos ett av biblioteken. Nätverken uppfattas också 
av biblioteken som en mötesplats, ett socialt rum för att möta folk "där folk är". De mål 
biblioteken i vår undersökning uppger, och det man även i praktiken gör på nätverken, 
bekräftar det tidigare forskning visat om bibliotekens engagemang på sociala nätverk. 
Intervjupersonerna i vår undersökning anser inte att verksamheten på de sociala nätverken är 
något i sig nytt, utan ser det mer som en ny kanal för att nå ut med det man redan gör. Vår 
slutsats är att det biblioteken gör på nätverken inte skiljer sig från traditionell 
biblioteksservice, utan kan sägas vara en virtuell tolkning av de sedvanliga 
biblioteksuppdragen. De sociala nätverken har inte heller funktion som trendmarkör. 
Respondenterna uttrycker generellt tydliga idéer och tankar med sitt arbete på nätverken, och 
dessa tankar går igen i det praktiska arbetet. Ambition och genomförande varierade dock 
mellan de fyra undersökta biblioteken.  

Organisatoriskt skilde sig biblioteken åt i hur man lagt upp arbetet kring de sociala nätverken. 
Inget av biblioteken hade nedskrivna riktlinjer för vad biblioteken skulle förmedla på 
nätverken eller hur arbetet skulle utföras. I vilken grad arbetet med de sociala nätverken 
förankras och diskuteras i organisationen – både när det gäller riktlinjer, relation till 
biblioteksuppdrag och medarbetarnas arbetsuppgifter – kan ha betydelse för utkomsten. 
Otydliga och vaga idéer med deltagandet kan få konsekvensen att det man gör på nätverken 
blir mindre varierat och genomtänkt, och inte tjänar organisatoriska mål. 

I ett diskursivt perspektiv kan biblioteken – både i intervjuerna och på nätverken – främst 
sägas företräda en allaktivitetsdiskurs och även till viss del en informationsförmedlande 
diskurs, i det att man gärna framhäver bibliotekets många rum och betonar att biblioteket är 
mer än "bara böcker". Samtidigt ägnar sig samtliga bibliotek i stor omfattning åt att framhäva 
skönlitteratur i pappersform på nätverken, d v s uppvisar en slags boklig diskurs. Vi hävdar att 
biblioteken ger uttryck för det Hedemark (2009) kallar desidentifikation. Det innebär att de 
varken helt omfattar eller står i motsatsställning till någon diskurs, utan uppvisar förmågan att 
förhålla sig öppna till både formen för verket och metoderna för förmedlingsarbetet, för att 
uppfylla sina samhällsmål. En sådan inställning är, menar vi, nödvändig för att 
folkbiblioteken ska vara fortsatt relevanta i ett föränderligt samhälle. 
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Bilaga 1 
 
Mejlförfrågan 
 
 
Hej! 

Vi är två studenter vid BHS som skriver vår uppsats om folkbibliotek som använder sig av 
Facebook och Twitter. Vi är nyfikna på hur biblioteken resonerar kring och använder sig av 
dessa två sociala medier i sin verksamhet.  

Ni är ett av de fyra bibliotek vi valt ut i vår undersökning, och vi undrar nu om vi skulle 
kunna få göra en kortare intervju med dig eller någon annan lämplig ansvarig hos er om detta?  
Intervjun görs per telefon när det passar er och är inte lång. Det rör sig om några frågor kring 
hur ni tänkte när ni startade era Facebook- respektive Twitter-konton, vad som styr hur ni 
jobbar med dem samt hur ni ser på er verksamhet där. Frågorna får ni givetvis i förväg och 
vilka bibliotek och personer som deltagit kommer att vara konfidentiellt i undersökningen. 

De fyra biblioteken vi valt ut använder alla både Facebook och Twitter, men i övrigt skiljer 
sig t ex kommunstorlek och geografiskt läge åt. Vår studie bygger vi både på bibliotekens 
flöden på Facebook och Twitter, eventuella styrdokument och policys biblioteken använt sig 
av, samt en intervju med en ansvarig på respektive bibliotek.  

Vi vore mycket tacksamma om ni har möjlighet svara på våra frågor och ser fram emot att 
höra av er!  

Med vänliga hälsningar, 

Ingrid Anderson och Eija Muttala 

 

[Samt kontaktuppgifter till oss via telefon och mejl] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  
 
Intervjuguide 
 
 
Vad var det som fick er att starta Facebook respektive Twitter för biblioteket? 
  
Hur såg arbets- och beslutsgången ut när ni skulle sätta igång Facebook respektive Twitter?  
 
Hur går arbetet med Facebook respektive Twitter till hos er idag? 
- Vilka personer jobbar med Facebook respektive Twitter?  
- Hur ser ansvarsfördelningen ut?  
- Har detta förändrats under arbetets gång? 
- Under våren 2010, som är den tidsperiod vi tittat på i undersökningen, hur såg arbetet ut då?  
 
Finns det några policydokument, strategier eller riktlinjer som ni utgått ifrån i ert arbete med 
Facebook respektive Twitter? (Med detta menar vi både offentliga dokument och interna) 
 
Vad ser ni som syftet för biblioteket med att finnas på Facebook respektive Twitter?  
 
 Vilken typ av information vill ni förmedla på Facebook respektive Twitter? 
 
Har ni olika strategier för vad ni kommunicerar på Facebook och Twitter? 
 
Har ni olika strategier för hur ni kommunicerar på Facebook och Twitter? 
 
Har tankarna och strategierna kring er närvaro på Facebook respektive Twitter förändrats sen 
starten/under arbetets gång?  
 
Hur ser ni så här i efterhand på er satsning på Facebook respektive Twitter?  
(Vad var lyckat/mindre lyckat, vad blev som ni tänkt er/inte tänkt er, vad var överraskande/ svårt/ 
lätt?) 
 
 
 

Tilläggsfråga till samtliga i efterhand via mejl: 

Har ni haft några förebilder som ni inspirerats av när ni startade Facebook och Twitter för 
biblioteket? (T ex andra bibliotek eller andra aktörer på de sociala medierna.) 

 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


