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Abstract:  The aim of this bachelor thesis is to describe how librarians in 

Swedish public libraries use Facebook and Twitter in the 
mediation of literature. Our study focus on the librarians’ role in 
that process. The research questions are: 

• How do the librarians in this study regard mediation of 
literature through Facebook and/or Twitter in relation to other 
mediation strategies? 

• What goals and purposes do the librarians give in the selection 
of literature that they promote on Facebook and/or Twitter? 

• What do public librarians think about the future for mediation 
of literature through social media, how will it evolve? 

The methodology used was qualitative interviews. Six interviews 
with librarians that work with mediation of literature through 
Facebook and/or Twitter were conducted. The theoretical 
framework used comes from Jofrid Karner Smidt’s theory of how 
public librarians view their mediation of literature. The concepts 
used are mediation of literature due to public demand, actively 
recommending and informative mediation, and through dialogue. 

 
The results of the study show that, in relation to other mediation 
strategies, librarians regard mediation through Facebook/Twitter as 
fast and easy, but the response from the users is often poor. 
Mediation through dialogue is thereby difficult to achieve. The 
other two concepts – mediation of literature due to public demand 
and actively recommending and informative mediation – are both 
to different extent supported by the informants. Speculating about 
the future, librarians find it likely that mediation through social 
media will focus more on the users and that dialogue will occur. 
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1 Inledning 
 
De svenska folkbiblioteken är inne i en tid av förändring, inte minst genom den tekniska 
utvecklingen. Samtidigt fortgår större delen av folkbibliotekens kärnverksamhet på 
samma sätt som den gjort i årtionden, utifrån tradition och aktuella styrdokument.  
 
Ett område där gammalt möter nytt i biblioteksverksamheten är litteraturförmedling 
genom sociala medier. Att aktivt jobba för att tillgängliggöra framförallt skönlitteratur 
är något som folkbiblioteken arbetat väldigt länge med, att kommunicera med 
användarna via framförallt det sociala nätverket Facebook och mikrobloggen Twitter är 
däremot något som folkbiblioteken fortfarande ofta är nybörjare på. Den här uppsatsen 
undersöker bibliotekariens roll i den process som litteraturförmedling genom sociala 
medier innebär. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Folkbibliotekens litteraturförmedling är nära kopplad till det läsfrämjande arbetet, en 
uppgift så central i biblioteksverksamheten att den omnämns redan i andra paragrafen i 
rådande bibliotekslag: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha 
tillgång till ett folkbibliotek” (SFS 1996:1596, 2 §). Om formuleringen finns kvar i den 
nya bibliotekslag som är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2013 återstår att se.  
 
Samtidigt som folkbiblioteken fortsätter att jobba med sina traditionella arbetsuppgifter 
ställs de inför de nya utmaningar som inte minst medie- och teknikutvecklingen för med 
sig. Argument som att biblioteken måste ”hänga med” och att de måste ”vara där folk 
är” hörs tämligen frekvent i biblioteksdebatten från de som välkomnar den digitala 
utvecklingen. Men hur det ska gå till i praktiken är inte alltid helt givet eller enkelt. 
Författaren och samtidshistorikern Rasmus Fleischer skriver i sin bok Biblioteket att när 
”visionen om det digitala biblioteket ska realiseras utgörs första steget ofta av ett 
ängsligt sökande efter samtidens senaste IT-trender” och att biblioteket ”framstår ibland 
som föga mer än en behållare, redo att fyllas med ny hårdvara och ny mjukvara” 
(Fleischer 2011, s. 24). Trots denna inte alltför smickrande bild blir hans 
framåtblickande slutsats i boken av det positiva slaget, en framtidsskiss där bibliotekens 
användning av sociala medier åtminstone indirekt berörs. Fleischer menar att bibliotek 
har förmågan att länka samman snabba och långsamma textmedier och att de kopplar in 
sig i ett massmedialt flöde av nyheter och underhållning utan att underkasta sig flödets 
tempo. Därigenom skapar de ”bättre förutsättningar för den enskilda människan att följa 
sina egna tankebanor, liksom för sammanstrålande tankebanor att övergå i förmågan att 
känna, vilja och agera gemensamt” (ibid., s. 70). 
 
Facebook, som startade som ett socialt nätverk för Harvardstudenter, passerade under 
hösten 2012 en miljard användare världen över och alla som har en e-postadress kan få 
tillgång till nätverket (Facebook 2012). Många svenska folkbibliotek finns numera på 
Facebook, men även mikrobloggen Twitter är flitigt använd av folkbiblioteken. Det som 
kanske är mest utmärkande för dessa typer av sociala mötesplatser är interaktionen och 
deltagarkulturen. I en rapport om bibliotekariens framtida yrkeskompetens, genomförd 
av fackförbundet DIK (2011, s. 13) kan man läsa att allt fler bibliotekarier upptäcker 
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beröringspunkterna mellan deltagarkulturen i de sociala medierna och bibliotekens 
klassiska folkbildningsideal. Det handlar om demokratisering, det fria ordet och ett anti-
hierarkiskt förhållningssätt. Biblioteken i Sverige är enligt rapporten just nu inne i en 
dragkamp mellan en ibland ”protektionistisk, introvert professionskamp och en mer 
framtidsinriktad acceptans av nya användardrivna sociala medier, dess deltagarkultur 
och den utmaning av professionen som den utgör” (ibid.). Rapportförfattarna 
konstaterar vidare att deltagarkultur inte är något som kommer av sig självt utan att det 
krävs både styrning och planering. Av bibliotekarierna krävs även innovationskraft, 
uthållighet och flexibilitet (ibid.).  
 

1.2 Problemformulering 
 
Att förvalta litteraturen är folkbibliotekets uppgift, men det är också folkbibliotekets 
uppgift att förmedla litteraturen (Thorhauge 1995, s. 174). Varianter på formuleringen 
”rätt bok till rätt användare vid rätt tillfälle” dyker inte sällan upp i sammanhang som 
berör litteraturförmedling. En annan vanlig tankegång är att man som 
litteraturförmedlare kan få biblioteksanvändarna att upptäcka böcker som de inte visste 
att de letade efter. Med de sociala medierna uppkommer nya möjligheter, men även 
svårigheter, i förmedlingsarbetet. Vissa bibliotekarier är sannolikt mer benägna än andra 
att tillgodogöra sig den nya tekniken och se dess möjligheter, och man kan fråga sig vad 
som händer med bibliotekariernas förmedlarroll när förutsättningarna för arbetet ändras. 
Vilka förhållningssätt finns till litteraturförmedling via Facebook och Twitter och hur 
skiljer dessa eventuellt sig från förhållningssätten till andra förmedlingsmetoder? 
Påverkas urvalet av litteratur när förmedlingsmetoderna förändras, och vilka 
framtidsvisioner har bibliotekarier när det gäller användningen av sociala medier för 
litteraturförmedling? Dessa frågor hänger samman och är en del av debatten kring 
bibliotekens roll och bibliotekariernas yrkesroll och kompetenser. 

Uppsatsens fokus ligger på bibliotekariens roll i den process som litteraturförmedling 
genom sociala medier innebär. Vi vill veta hur bibliotekarierna förhåller sig till 
litteraturförmedling genom sociala medier, specifikt Facebook och Twitter, i relation till 
andra, mer traditionella förmedlingsmetoder och hur bibliotekarierna tänker kring 
urvalet av litteratur i denna nya förmedling. Vi vill också veta vad de tror om framtiden 
när det gäller litteraturförmedling genom sociala medier. Vi har, genom sökningar i 
BADA (Borås Academic Digital Archive), hittat flera magister- och kandidatuppsatser 
från Bibliotekshögskolan (BHS) som berör folkbiblioteks användande av sociala medier 
och flera som behandlar folkbibliotekens litteraturförmedlande arbete, men vi har inte 
hittat någon som specifikt kombinerat dessa ämnen. Det är därför vår bedömning att vår 
studie är i hög grad relevant och att den förhoppningsvis kan bidra med nya insikter och 
slutsatser kring ett för folkbiblioteken aktuellt och angeläget ämne. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att nå fördjupad förståelse och kunskap om 
folkbibliotekariers syn på och användning av litteraturförmedling via de sociala 
medierna Facebook och Twitter. Med fokus på bibliotekarierna vill vi även identifiera 
vilka olika förmedlarroller som framträder i denna form av litteraturförmedling. 
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Våra forskningsfrågor, för att kunna undersöka och analysera det valda 
forskningsproblemet, är följande: 

• Vilka uppfattningar har folkbibliotekarier om litteraturförmedling genom 
Facebook och/eller Twitter i relation till andra förmedlingsmetoder, som 
exempelvis bokprat? 

• Vilka mål och syften anger folkbibliotekarier i urvalet av den litteratur som 
förmedlas via Facebook och/eller Twitter?  

• Vad tror folkbibliotekarier om framtiden för litteraturförmedling genom sociala 
medier, hur kommer den att utvecklas? 

 
För att besvara forskningsfrågorna intervjuas bibliotekarier på folkbibliotek av 
varierande storlek. Vi har en förhoppning om att vår studie ska kunna göra 
bibliotekarier uppmärksamma på hur de tänker och resonerar kring olika former av 
litteraturförmedling och vilken roll de har - eller kanske snarare vilken roll de intar - 
som förmedlare. 
 

1.4 Begrepp och definitioner 
 
Nedan följer en genomgång av några begrepp som är centrala i vår studie. Vi har valt att 
beskriva dem så att uppsatsläsaren ska få relevant bakgrundsinformation och en klar 
bild av vad det är vi menar när vi använder dessa begrepp i uppsatsen. 
 
Litteraturförmedling. I föreläsningen på temat Litteraturförmedling, som Kersti Nilsson 
höll för oss på Bibliotekshögskolan i Borås höstterminen 2010, definierades 
litteraturförmedling kort och gott som ”tillgängliggörande av bibliotekens litteratur” 
(Nilsson 2010-09-30). Jens Thorhauge, tidigare generaldirektör för danska 
biblioteksstyrelsen, menar å sin sida att förmedling betecknar bibliotekets samlade 
arbete att främja användandet av samlingen, det vill säga mediebeståndet: ”Benyttelse 
er det, der giver samlingen mening, og ’formidling’ betegner de bestræbelser biblioteket 
udfolder for at fremme benyttelsen” (Thorhauge 1995, s. 174). I vår studie är vi 
inspirerade av både Nilsson och Thorhauge och vi återkommer till deras definitioner 
senare i uppsatsen. Vi använder litteraturförmedling som ett brett begrepp som 
inbegriper förmedling av litterära verk i olika former. Begreppet kan, förutom 
exempelvis boktips, även inkludera arrangemang som författarbesök och bokcirklar. 
 
Sociala medier. Enligt Nationalencyklopedin är sociala medier ett begrepp som står för 
kommunikationskanaler där användarna kan kommunicera direkt med varandra med 
hjälp av text, ljud eller bild. Varje användare kan sända och ta emot meddelanden på 
lika villkor. Några exempel på sociala medier är Internetforum, bloggar, fotodagböcker 
och chattprogram (Sociala medier 2012). En definition av sociala medier som 
fortfarande framstår som relevant formulerades av britten Anthony Mayfield för snart 
fem år sedan. Mayfield menar att sociala medier bör betraktas som en ny grupp av 
Internetbaserade medier som delar flera eller samtliga av följande fem karaktärsdrag: 
deltagande, öppenhet, kommunikation, gemenskap och hopkopplingsförmåga (Mayfield 
2008, s. 5). Resultatet blir att den traditionella medieuppdelningen mellan sändare och 
mottagare luckras upp och istället öppnas möjligheter för tvåvägskommunikation och 
feedback.  
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Facebook. Ett socialt nätverk där användarna har egna profiler och kan kommunicera 
med varandra genom text och bild. Användarna kan vara såväl privatpersoner som 
företag och organisationer. Det är en nätbaserad tjänst för nätverksbyggande och 
gemenskap. Amerikanen Mark Zuckerberg startade Facebook 2004, från början för att 
hålla kontakt med sina studiekamrater på Harvard College men idag har Facebook cirka 
en miljard användare världen över. Facebook är ett företag som äger de servrar som 
tillhandahåller tjänsten och lagrar information. Själva innehållet är det användarna som 
skapar (Facebook 2012). Bland de sociala nätverken är Facebook det överlägset största i 
Sverige - eller som det uttrycks i rapporten Svenskarna och Internet 2012: ”Under de 
senaste fem åren har det skett en snabb expansion av de sociala nätverken, i synnerhet 
Facebook” (Findahl 2012, s. 16). Enligt rapporten är 64 procent av svenskarna idag 
anslutna till något socialt nätverk och de allra flesta finns på Facebook. Biblioteken i vår 
studie använder Facebook som ett verktyg för att kommunicera med sina användare och 
förmedla bland annat litteratur och information kring programverksamhet.   
 
Twitter. En så kallad mikroblogg som startade 2006 och där användarna skriver 
textmeddelanden som får vara maximalt 140 tecken långa, så kallade tweets. 
Meddelanden kan också skickas till ens profil genom SMS via mobiltelefonen (Twitter 
2012). Det går också att ”retweeta”, det vill säga att skicka vidare det någon annan 
person har twittrat i sitt eget flöde. Användandet av Twitter är flitigt i vissa grupper men 
avsevärt mindre i andra. I ovan nämnda rapporten Svenskarna och Internet 2012 
konstateras att ”på befolkningsnivå är det till exempel 4 procent som någon gång 
använder en mikroblogg som Twitter medan det är 30 procent bland välutbildade i 
åldern 16-25 år” (Findahl 2012, s. 4). Twitter används av tre av de sex medverkande 
biblioteken i vår studie, ofta i samma syfte som Facebook men även för 
omvärldsbevakning.   
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi är medvetna om att begreppet sociala medier omfattar mycket mer än bara Facebook 
och Twitter, de två sociala medier som vår undersökning fokuserar på. För som Jan 
Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i 
Borås, skriver i sin engelskspråkiga introduktionstext till det tvärvetenskapliga 
forskningsområdet Social Media Studies (SMS): 

Different social media platforms allow alternate forms of individual and social 
activities. Frequently, different platforms are focused on one key activity such as social 
networking (Facebook, Google+, Yammer, LinkedIn, Diaspora), social tagging (Flickr, 
Tag Galaxy), social recommendation (Digg, Chime in), blogging (Blogger, Open Diary, 
WordPress), microblogging (Twitter, Tumblr, Foursquare, Daily Both), social 
bookmarking (Delicious, StumbleUpon, CiteULike), collaboration (Wikipedia, 
WetPaint, Google docs, Dropbox), cultural sharing (YouTube, Flickr, Groove Shark, 
The Hype Machine, Last.fm) and social gaming (Newgrounds, World of Warcraft, 
Second Life) (Nolin 2012). 

 
Att vi valt att fokusera vår studie på Facebook och Twitter beror på de svenska 
folkbibliotekens flitiga och växande användning av dessa. Att vi valt att inte inkludera 
traditionella bloggar i studien beror på att folkbibliotekens förmedlingsarbete genom 
bloggar redan undersökts och berörts i åtminstone tre magisteruppsatser vid 
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Bibliotekshögskolan: Ytterligare en dörr till biblioteket av Madeleine Andersson och 
Irina Moilanen (2008), Folkbibliotekets plats i den sociala webbmiljön av Henrik Sylén 
och Patrik Wall (2009), samt Förmedling av skönlitteratur via bibliotekets webbplats av 
Charlotte Berling (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

6	  

2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt går vi igenom den litteratur och tidigare forskning som vi funnit relevant 
för vår undersökning. Först kommer en redogörelse för litteratur och forskning kring 
folkbibliotek och litteraturförmedling, därefter en genomgång av litteratur och forskning 
kring folkbiblioteken och de sociala medierna. Litteraturen kring det senare ämnet är 
generellt av senare datum. 
 

2.1 Biblioteken och litteraturförmedlingen 
 
Jens Thorhauge menar att det finns två olika sorters litteraturförmedling – den direkta 
och den indirekta. Till den direkta räknar han det framförallt det personliga samtalet 
mellan den enskilde användaren och en bibliotekarie medan den indirekta förmedlingen 
bland annat består av litteraturlistor, ämnesuppställningar och författarporträtt 
(Thorhauge 1995, s. 179-180). Med uppenbar inspiration från Thorhauge gjorde Kersti 
Nilsson en liknande, något moderniserad uppdelning på sin tidigare nämnda 
föreläsning. Till den direkta förmedlingen räknade hon då bland annat bokprat och 
läsecirklar, och i den indirekta inkluderade hon exempelvis hylluppställning och 
skyltning, publika arrangemang som författarbesök, och lästips och 
bokrekommendationer i skriftlig eller elektronisk form (Nilsson 2010). 
 
Vidare är det Thorhauges uppfattning att den klassiska biblioteksdiskussionen om 
huruvida bibliotekens inköpsurval ska vara efterfrågestyrt eller bibliotekariestyrt 
återkommer även i litteraturförmedlingen:  

Effektivt formidlingsarbejde balancerer mellem det kendte og det ukendte. På den ene 
side skal der være signaler til brugeren om, at biblioteket også er et sted for ham. Det 
kan gøres ved at vise noget kendt. På den andre side skal biblioteket også gerne åbne for 
noget nyt og dermed bidrage til at udvide brugernes verden (Thorhauge 1995., s. 188). 

 
Åse Kristine Tveit, lektor vid institutionen för Bibliotek- och informationsstudier på 
högskolan i Oslo, konstaterar i sin bok Innganger: om lesing og litteraturformidling att 
litteratur har kraften att skapa bilder hos den som läser, att litteraturen har möjlighet att 
påverka och ge upplevelser (Tveit 2004, s. 15). Hon menar att begreppet förmedling har 
fått en negativ klang inom pedagogiken, där det står för en gammaldags syn på lärande, 
men att begreppet har en positiv klang i biblioteksvärlden. Där handlar 
förmedlingsbegreppet, enligt Tveit, helt enkelt om att informera om litteratur, att 
synliggöra litteratur, skapa läslust och vägleda läsaren i valet av litteratur (ibid., s. 17f). 
Enligt Tveit ägnar skol- och folkbibliotekarier förhållandevis mycket arbetstid åt olika 
sorters förmedling, genom exempelvis samtal med den enskilde läsaren, olika 
litteraturarrangemang och boktips på nätet. Hon påpekar att bibliotekarierna därmed 
också värderar litteraturen, även om det ofta inte sker skriftligt som när en 
litteraturrecensent skriver en regelrätt bokrecension (ibid., s. 21). 
 
I sammanhanget blir teknikutvecklingen oundvikligen en viktig faktor. 
”Teknologiutviklingen fører till endringer i lytte- og lesevaner hos publikum”, slår Tveit 
fast och hennes slutsats blir att man som förmedlare måste bli än mer intresserad av den 
enskilde biblioteksanvändaren som litteraturen ska förmedlas till (ibid., s. 26).  Tveit 
beskriver också tre olika roller och förhållningssätt som en bibliotekarie kan använda 
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sig av i litteraturförmedlingen: förmedlaren kan undvika att föra fram sin egen smak och 
den egna uppfattningen om vad som är bra litteratur och därmed reducera 
förmedlarrollen till ”en ekspeditor av hva som helst”. Eller, för att ta den andra 
ytterligheten, så kan förmedlaren helt utgå från sin egen smak och försöka övertyga 
andra om dess förträfflighet. Det tredje förhållningssättet blir ett slags mellanväg mellan 
ytterligheterna: att utveckla sin professionalitet som förmedlare genom att kombinera 
sina kunskaper om litteratur med en förmåga att förstå och kommunicera med läsare 
från olika kulturella segment (ibid., s. 43). Och även om hon inte skriver det rakt ut 
tycks det uppenbart att det är detta förhållningssätt som Tveit anser vara det mest 
lämpliga. I sammanhanget kan nämnas att Maj Klasson, svensk professor emerita i 
biblioteks- och informationsvetenskap, identifierat tre modeller för bibliotekariearbetet 
som överlappar Tveits resonemang: en förmyndarmodell, en marknadsmodell samt en 
dialogmodell (Klasson 1997, s. 15). 
 
Även om bibliotekarier som nämnts oftast inte skriver regelrätta bokrecensioner 
konstaterar Tveit: ”Litteraturformidling er ofte tekst” (Tveit 2004, s. 118). Hon slår fast 
att digitala läs- och boktips i regel måste vara korta och koncisa (ibid., s. 125), och i en 
summering precis i slutet av sin bok skriver hon att ”bibliotek kan tilby digitale 
veiledningstjenester slik at leseren lettere kan finne fram till ønsket litteratur” (ibid., s. 
134). Eftersom boken skrevs 2004 var det rimligen inte bibliotekens användning av 
sociala medier som Facebook och Twitter som Tveit syftade på, men så här i efterhand 
ser det lite ut som en förutsägelse av just det. 
 
I sin doktorsavhandling Mellom elite og publikum: litterär smak og litteraturformidling 
blant bibliotekarer i norske folkebibliotek undersöker norska Jofrid Karner Smidt 
bibliotekariers litterära preferenser, deras läsupplevelser, värderingskriterier och syn på 
förmedlingen av skönlitteratur. Hennes slutsats blir, i all korthet, att bibliotekariernas 
litterära smak är “en smak på midten”, alltså en smak mittemellan “det höga” (det vill 
säga experimentell och avantgardistisk litteratur) och “det låga” (så kallad 
kiosklitteratur). Men hon konstaterar också att det är en bred smak där det bland annat 
finns ett stort intresse för deckare och annan spänningslitteratur (Smidt 2002, s. 311).  
 
Smidts doktorsavhandling återkommer vi mera utförligt till i teoriavsnittet eftersom det 
är hennes teorier kring litteraturförmedling som ligger till grund för vår studie. Vi vill 
också kort redogöra för några tidigare kandidat- och magisteruppsatser vid 
Bibliotekshögskolan i Borås om litteraturförmedling där Smidts teorier också använts, 
då de tangerar ämnet för vår studie. I ”Det är ett yrkesmässigt dilemma”: om 
förmedling av skönlitteratur på ett folkbibliotek undersöker Sara Appelqvist och Elin 
Boardy det litteraturförmedlande arbetet på ett generellt plan och analysen av det 
empiriska materialet, insamlat genom ett antal fokusgruppintervjuer, visar att 
bibliotekarierna ”har en ambition att höja användarnas litterära smak, men samtidigt 
uttrycker de en rädsla att upplevas som fördömande” (2008, s. 54).  
 
I Skönlitteraturens budbärare: folkbibliotekariers syn på det litteraturförmedlande 
arbetet av Annelie Lind är avsikten att tydliggöra synen på den förmedlande rollen och 
de kunskaper och kompetenser som uppfattas väsentliga för detta verksamhetsområde 
inom bibliotekarieprofessionen. I sina slutsatser skönjer Lind ett ”förnyat fokus på 
arbetet med skönlitteratur och förmedling” och hon konstaterar att olika förmedlarroller 
är möjliga att kombinera (2011, s. 64). I Synliggörandet av skönlitteraturen: exponering 
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som förmedlingsmetod på folkbibliotek ligger studiens fokus, precis som uppsatstiteln 
anger, på olika former av exponering. Smidts teori appliceras på det empiriska 
materialet och det konstateras att ”samtliga respondenter är av den uppfattningen att 
personalens läsvanor påverkar vilken skönlitteratur som exponeras på biblioteket” 
(Gustafsson 2012, s. 22).  
 
För att göra en internationell utblick kan nämnas att det inte bara är i Skandinavien som 
tanken på dels en direkt och dels en indirekt litteraturförmedling finns och frodas. I 
boken Reading matters: what the research reveals about reading, libraries and 
community sammanfattas den nordamerikanska situationen på följande sätt:  

In public libraries, two elements are currently recognized in effective readers’ advisory 
work: the behind-the-scenes work - sometimes called ‘passive strategies’ - and the face-
to-face interaction that librarians call the readers’ advisory interview although users 
experience it as a conversation about books (Ross, McKechnie & Rothbauer 2006, s. 
209). 

 

2.2 Biblioteken och de sociala medierna 
 
I jämförelse med forskningen kring litteraturförmedling är forskningen kring 
bibliotekens bruk av sociala medier en tämligen ny företeelse. Användningen av sociala 
medier på bibliotek kan sägas hänga samman med begreppet Bibliotek 2.0 och tanken 
på ett interaktivt bibliotek som präglas av en växande deltagarkultur. I boken Bibliotek 
2.0: deltagarkultur i förändring presenteras en definition där Bibliotek 2.0 sägs bestå av 
sju olika komponenter - så som användare, deltagande och webben - och av dessa 
komponenter är det interaktiviteten som uppfattas som den mest centrala, den som 
förenar och överlappar de övriga (Holmberg et al 2009, s. 20). I boken konstateras 
också att den tekniska utvecklingen ger biblioteken möjligheter att ”föra fram sitt 
innehåll mer effektivt” (ibid., s. 85).  
 
I artikeln Building participative library services: the impact of social software use in 
public libraries beskriver Louise L. Rutherford hur hon undersökt hur sju amerikanska 
och nyzeeländska folkbibliotek använder sociala medier. En av hennes slutsatser blir att 
”social software is not being used to its fullest extent in public libraries” (2008, s. 421), 
men hon konstaterar också att bibliotekarierna upplever att de sociala medierna hjälper 
dem i arbetet med att ge användarna den biblioteksservice som dessa önskar och 
behöver (ibid.). Undersökningen visade också tydligt att bibliotekarierna värdesätter 
sättet på vilket de sociala medierna innebär förbättrade möjligheter för användarna att 
komma med feedback på biblioteksverksamheten (ibid., s. 422). 
 
På senare år har ett antal magister- och kandidatuppsatser skrivna på 
Bibliotekshögskolan fokuserat på folkbiblioteken och deras användning av sociala 
medier. I kandidatuppsatsen ”Att vara där människor är”: en kvalitativ studie av sex 
folkbiblioteks användande av sociala medier undersöks ur ett brett perspektiv hur och 
varför folkbibliotek använder sig av sociala medier, främst Facebook, Twitter och 
bloggar. En av de ganska allmängiltiga slutsatserna blir att biblioteken använder de 
sociala medierna “som ett verktyg för att kommunicera och föra en dialog med 
användarna, nå nya användargrupper, sprida en positiv bild av biblioteket, göra 
verksamheten synlig och biblioteksresurserna tillgängliga (Klanac & Nicklasson 2012, 
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s. 28). Det påpekas också att respondenterna, alltså de intervjuade bibliotekarierna, är 
”självlärda genom sitt eget användande av sociala medier” och att utvärderingar av 
arbetet med sociala medierna är viktiga men också ”ett svårt arbete att utföra” (ibid., s. 
29). 
 
Ett par uppsatser granskar folkbibliotekens arbete med Facebook närmare. I 
kandidatuppsatsen Facebook på biblioteket: en fallstudie av implementeringen av 
Facebook på ett folkbibliotek dras slutsatsen att anledningen till att det undersökta 
folkbiblioteket vill börja använda sig av Facebook är dels att förbättra servicen och 
kommunikationen med användarna, dels att biblioteket ser Facebook som ytterligare ett 
sätt att uppnå verksamhetsmålen:  

De tror att Facebook kan fungera som en virtuell mötesplats, vilket är en del både av 
målen och bibliotekets övergripande vision. Vidare kan de båda målen att utveckla 
marknadsföringen av e-tjänster och att utveckla “24- timmarsbiblioteket” nås med hjälp 
av Facebook. Då främst genom att det på olika sätt länkas till bibliotekets hemsida och 
katalog (Göth 2010, s. 26). 

 
I en annan kandidatuppsats, ”Why so serious?”: en kvalitativ undersökning av 
folkbiblioteks användning av Facebook, påpekas bland annat att de undersökta 
biblioteken har en lekfull inställning till sitt arbete med Facebook. att användningen 
”fokuserar på att visa upp sig och marknadsföra händelser och evenemang i det fysiska 
biblioteket” (Christensson & Jergefelt 2010, s. 26). Uppsatsförfattarna skriver vidare i 
sina slutsatser att bibliotekarierna ”kan med väldigt liten ansträngning åstadkomma 
avancerad marknadsföring till en stor grupp användare med hjälp av Facebooks 
grundstruktur” (ibid., s. 27). 
 
I magisteruppsatsen Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter? En studie av fyra 
folkbiblioteks användande av sociala nätverk ställs fler och mer exakta frågor än den i 
själva uppsatstiteln. Till exempel undersöks, genom kvalitativa intervjuer, vilka syften 
och målsättningar som biblioteken har med sin närvaro på Facebook och Twitter. 
Vidare studerar uppsatsförfattarna, genom kvalitativ innehållsanalys, vad det verkligen 
är som biblioteken förmedlar i sina flöden på de nämnda sociala medierna. 
Sammanfattningsvis skriver uppsatsförfattarna 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” (Andersson & Muttala 2012, s. 71). 
 
Men det finns kritiska röster också. Joacim Hansson, professor i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, hör till skeptikerna. Han menar 
att bibliotekens närvaro i de sociala medierna är passiv, att det ”handlar om att synas, 
inte om att göra; att finnas, men inte åstadkomma något” (Hansson 2010, s. 22). Som ett 
varnande exempel lyfter han fram när Malmö stadsbibliotek våren 2009 lanserade sin 
närvaro i den virtuella världen Second Life, han skriver att få brydde sig och att de 
ironiska kommentarerna inte lät vänta på sig: ”I en stad med enorma skulder hade 
många hundratals tusen kronor lagts på ett projekt som sågs som meningslöst - och där 
var biblioteket en huvudaktör” (ibid.). Och Twitter är inte bättre, enligt Hansson. Han 
kallar mikrobloggen för ”den absoluta fragmenteringens triumf” och ställer sedan 
frågan: ”Vad vill biblioteket med att finnas där? Svaren uteblir” (ibid., s. 23). 
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I sin kritiska artikel Asking the Right Questions: A Critique of Facebook, Social Media,  
and Libraries skriver Jonathan Bodnar och Ameet Doshi om användandet av sociala 
medier på framförallt universitetsbibliotek. De grundar sina åsikter på sådant som 
skrivits om användandet av bland annat Facebook och Twitter på universitetsbibliotek, 
på diskussioner med bibliotekarier och på sitt eget användande av sociala medier i 
universitetsbiblioteksarbetet. Författarna ifrågasätter nyttan av sociala medier på 
bibliotek och uppmanar bibliotekarier till att kritiskt reflektera över användandet av 
dessa (2011, s. 103). Bodnar och Doshi menar att bara med ett kritiskt förhållningssätt 
kan vi till fullo förstå och använda de sociala medierna som mest effektivt. De kommer 
fram till att det som skrivs om användningen av sociala medier i en bibliotekskontext 
tenderar att vara antingen väldigt positivt eller negativt, och enligt författarna alltför 
onyanserat (ibid.).  
 
Något som man inom bibliotekarieprofessionen har börjat diskutera och resonera om är 
utvärdering av hur man använder sociala medier och hur man bör fortsätta arbetet, och 
enligt Bodnar och Doshi är detta väldigt viktiga frågor. Man bör försöka hitta relevanta 
sätt att mäta framgång och nyttan av exempelvis Facebook och Twitter, och då räcker 
det inte att räkna så kallade “gilla”-markeringar (ibid., s. 108). Innan man inom 
biblioteksvärlden har förstått det, och har verktygen för att mäta framgången och nyttan, 
kan man inte veta om arbetet med sociala medier är värt den tid och de resurser som 
läggs ner på det. Det behöver ställas fler frågor, fler undersökningar och mer forskning 
måste göras, menar Bodnar och Doshi (ibid., s. 109). 
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3 Teori 
 
I detta avsnitt redogör vi för det teoretiska ramverk som vi använt för vår studie. Vi 
utgår framförallt ifrån Jofrid Karner Smidts doktorsavhandling men kopplar även 
samman hennes teorier med annan forskning. 
 

3.1 Jofrid Karner Smidts avhandling 
 
I doktorsavhandlingen Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling 
blant bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002) lyder Jofrid Karner Smidts 
frågeställning: ”Hva kjennetegner bibliotekarenes litterære smak? Hvilke holdninger har 
de til skjønnlitteraturen og hvordan gir disse holdingene seg utslag i deres 
litteraturformidling?” (Smidt 2002, s. 4). Hon har använt sig av dels Mikhail Bakhtins 
språkteori, Jan Mukarovskys estetiska teori, och Pierre Bourdieus teori om sociala fält 
och smak. Smidt använder dessa teorier för att analysera sitt material som består av 
både kvantitativ data (enkäter utskickade till norska bibliotek), och kvalitativt material i 
form av intervjuer med nio bibliotekarier och en intervjubaserad receptionsstudie av tre 
romaner. 
 
I enkätundersökningen kunde Smidt utläsa bland annat att respondenterna hade 
uppfattningen att deras litterära smak inte skiljer sig särskilt mycket från låntagarnas. I 
receptionsstudien fick respondenterna läsa tre romaner av olika litterära stilar. Resultatet 
från studien kopplar Smidt till bibliotekariernas enkätsvar som handlade om deras 
erfarenheter kring läsning och litteratur. I analysen använder hon sig av Bourdieus 
teorier och placerar bibliotekarierna inom ett litterärt fält. Smidts analys visar hur 
bibliotekariernas litterära smak och syn på användare avspeglar sig i hur de pratar om 
förmedlingsarbetet (ibid., s. 312f).  
 
I receptionsstudien ser Smidt att respondenterna omedvetet uttrycker att de har en högre 
litterär smak och en större litterär kompetens än sina låntagare. Smidt ser detta som ett 
uttryck för att det faktiskt finns skillnader när det gäller litterär smak och kompetens 
mellan bibliotekarierna och låntagarna (ibid., s. 313). Smidt märker en tendens hos 
respondenterna att dölja sin egen smak när de möter låntagarna (ibid., s. 319). Hon ser 
detta som ett sätt att förhålla sig till ett folkbildningsideal som tidigare funnits inom 
folkbiblioteken, där bibliotekariernas smak har ansetts vara “överordnad” låntagarnas. 
När bibliotekarierna idag oftast förhåller sig neutralt och lyssnande till sina låntagare 
menar Smidt att de försöker undvika att visa denna fördömande hållning mot låntagarna 
(ibid.). Utifrån analysen av materialet kunde Smidt se tre olika förhållningssätt till eller 
roller för förmedling och dessa beskrivs mer i detalj i vår uppsats i kommande stycken. 
 

3.2 Tre förmedlarroller 
 
Flera forskare har genom sina studier och undersökningar kunnat identifiera olika 
förhållningssätt eller roller som bibliotekarierna intar i sitt arbete med 
litteraturförmedling. Det finns många likheter mellan dessa studier, men 
förmedlarrollerna benämns och beskrivs på lite olika sätt. Vi har valt att framförallt 
använda oss av Jofrid Karner Smidts förhållningssätt till litteraturförmedling, så som de 
presenteras i hennes doktorsavhandling Mellom elite og publikum: litterær smak og 
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litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek. Hennes resonemang och 
idéer stämmer väl överens med vårt syfte, som är att undersöka vad bibliotekarier har 
för inställning till litteraturförmedling genom Facebook och Twitter, och går på ett bra 
sätt att applicera på vår undersökning. Smidt särskiljer tre förhållningssätt - eller, om 
man så vill, tre förmedlarroller (Smidt 2002, s. 262ff). Dessa är (i vår översättning): 

• Efterfrågestyrd förmedling 
• Aktivt rekommenderande och upplysande förmedling 
• I dialog 

 
Dessa har inte obetydliga likheter med de tre roller och arbetssätt som Åse Kristine 
Tveit beskriver och som det i uppsatsen tidigare har redogjorts för, alltså att 
bibliotekarien/förmedlaren antingen kan undvika att föra fram sin egen smak och 
därmed bli ”en ekspeditor av hva som helst” (Smidts efterfrågestyrda förmedling), eller 
helt utgå från sin egen smak och försöka övertyga andra om dess förträfflighet (Smidts 
aktivt rekommenderande och upplysande förmedling). Eller, som en medelväg, så kan 
bibliotekarien enligt Tveit kombinera sina kunskaper om litteratur med en förmåga att 
förstå och kommunicera med användarna (Smidts dialogfokuserade förmedling).  
 
3.2.1 Efterfrågestyrd förmedling 
 
Den efterfrågestyrda förmedlingen har som syfte att ge bästa möjliga service till så 
många användare som möjligt. Med detta förhållningssätt har förmedlaren åsikten att 
användarnas preferenser får styra inköpen av litteratur till biblioteken och att utbudet 
ska präglas av bredd. Smidt ser ett samband mellan efterfrågestyrd förmedling och att 
ha en positiv inställning till populärlitteratur (2002, s. 262). Bibliotekarien bör 
rekommendera ny och för användaren okänd litteratur bara då denne uttrycker en sådan 
önskan. När det gäller rekommendationer av litteratur bör bibliotekarien således anpassa 
sig efter användarens preferenser (ibid., s. 263). I efterfrågestyrd förmedling värderas 
populär och så kallat seriös litteratur lika. Det är väsentligt att visa respekt för olika 
gruppers kulturyttringar och inte försöka påverka någons litterära smak (ibid., s. 264). 
        
3.2.2 Aktivt rekommenderande och upplysande förmedling 
 
Med det här förhållningssättet anser informanterna i Smidts undersökning att 
bibliotekarien ska ha en folkbildande roll, dock utan att ha ett ovanifrånperspektiv. De 
anser att bibliotekarierna har större erfarenhet och kunskap om litteratur än 
läsarna/biblioteksanvändarna och därför har bibliotekarierna också möjligheten att leda 
in användarna på andra litterära banor än vad de är vana vid (ibid., s. 265). 
Bibliotekarier som anammar detta förhållningssätt anser att det finns bättre litteratur än 
populärlitteratur och att folkbibliotekets uppgift är att erbjuda och föra fram dessa 
böcker av högre kvalitet. Bibliotekarierna med detta synsätt menar att exempelvis 
språkutveckling och personlig utveckling kan främjas om man läser litteratur av den så 
kallat seriösa sorten (ibid., s. 264). 
 
3.2.3 I dialog 
 
Smidt menar att efterfrågestyrd och aktivt rekommenderande och upplysande 
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förmedling inte behöver stå i fullständig motsats till varandra, utan båda 
förhållningssätten finns hos vissa av informanterna (ibid., s. 265). Förhållningssättet 
som kombinerar dessa hållningar kallar Smidt för ”i dialog” (med användarna). 
Bibliotekarien tar här hänsyn till användarnas preferenser i litteraturförmedlingen, men 
är samtidigt beredd att utveckla dessa preferenser om användarna verkar öppna för det. 
Men man bör som bibliotekarie undvika att ”missionera” (ibid., 266). Vissa av Smidts 
respondenter menar att folkbildningstanken och den efterfrågestyrda förmedlingen kan 
sammanfalla då de varken anser att populärlitteratur per definition är sämre än annan 
litteratur eller att den nödvändigtvis skulle vara mindre utvecklande för läsarna. För 
vissa andra informanter är det svårare att på samma gång försvara båda hållningarna och 
en ambivalens visar sig (ibid.). 
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4 Metod 
 
I detta avsnitt redovisar vi vår metod för att samla in det empiriska materialet. Vi går 
igenom urvalet och det praktiska genomförandet. Vi redovisar vidare våra 
forskningsetiska överväganden samt vår analysmetod. 
 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
Insamlingsmetoden vi valt att använda till vår undersökning är semistrukturerade 
intervjuer. Vi tror inte att våra frågeställningar hade gått att besvara med hjälp av någon 
kvantitativ metod då standardiserade frågor och svarsalternativ inte ger utrymme för alla 
personliga upplevelser och attityder. Eftersom syftet med uppsatsen är att få kunskap 
och förståelse för folkbibliotekariers syn på och användning av litteraturförmedling via 
de sociala medierna Facebook och Twitter har vi valt intervjuformen istället för att 
exempelvis studera vad det är som de olika biblioteken faktiskt visar upp i sina flöden 
på Facebook och Twitter. I detta var vi ute efter detaljerade och fylliga svar från våra 
respondenter. Bryman (2011, s. 415) menar att vid en semistrukturerad intervju har 
forskaren visserligen en intervjuguide men intervjupersonen har samtidigt stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt. Viktigt, enligt Bryman, är att en semistrukturerad 
intervju måste rymma flexibilitet och att frågorna till fullo bör göra det möjligt för 
intervjuaren att få reda på hur respondenterna upplever sina liv och sin värld. 
 
Innan vi går vidare bör påpekas att den semistrukturerade intervjun är en kvalitativ 
forskningsmetod. Kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt och kan 
beskrivas som tolkningsinriktad eller interpretativistisk – vilket betyder att fokus ligger 
på ”en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss 
miljö tolkar denna verklighet” (ibid., s. 341). Den kvalitativa forskningsintervjun kan på 
samma sätt sägas vilja förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel, 
”utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). Och det finns, som 
redan antytts, olika typer av intervjuer. Å ena sidan finns den strukturerade intervjun 
som ofta liknar en enkät, å andra sidan den ostrukturerade intervjun som mer kan liknas 
vid ett informellt samtal (Zhang & Wildemuth 2009, s. 222). Däremellan finns den 
semistrukturerade intervjun och det är alltså den som vi använt i vår studie. 
 
Som alltid vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer har intervjuguiden varit 
ett centralt inslag i vår studie. Ett avgörande steg för att inkorporera semistrukturerade 
intervjuer i ens forskning är utformandet av en bra och ändamålsenlig intervjuguide 
(Luo & Wildemuth 2009, s. 233). Det är också viktigt att intervjuguiden testas i förväg, 
i något slags pilotstudie, och därefter justeras och förbättras för bästa möjliga resultat 
(ibid., s. 234). Detta, att testa intervjuguiden i något slags pilotstudie, gjorde vi på var 
sitt håll innan vår studie på allvar började. Vi pratade igenom våra erfarenheter från 
pilotstudieintervjuerna och satte därefter samman den intervjuguide som använts i 
uppsatsen. 
 
Samtidigt har vi som forskare tagit oss viss frihet att vid tillfälle, när det av olika skäl 
varit motiverat, avvika från intervjuguiden. Vi har vid behov lagt till nya frågor, som en 
uppföljning av det som intervjupersonerna svarat, och vi har någon gång varierat 
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ordningsföljden på frågorna, helt enligt Brymans riktlinjer (2011, s. 413). Målet har 
varit att få fylliga och detaljerade svar och genom att undvika forskningsterminologi har 
vi använt ett språk som varit begripligt för informanterna, vi har varit observanta på 
oväntade teman som kunnat dyka upp i svaren och vi har ansträngt oss att inte ställa 
ledande frågor (ibid., s. 419). 
 
Inte alla medverkande bibliotek i undersökningen använder både Facebook och Twitter.  
Detta gjorde att vi i intervjuguiden genomgående valde att skriva ”Facebook och/eller 
Twitter” i frågorna och på så vis fick vi en intervjuguide som fungerade på både de 
bibliotek som använder båda sociala medierna och på de bibliotek som bara använder 
ett av dem.  
 

4.2 Urval 
 
När det gäller kvalitativa intervjuer menar Repstad (2007, s. 89) att huvudkriteriet för 
att komma med i urvalet är om forskaren tror att personerna med stor sannolikhet har 
saker att säga som är relevanta för frågeställningarna. Vi har gått efter denna princip och 
tagit reda på vilka folkbibliotek som är regelbundet aktiva på Facebook och/eller 
Twitter. Därefter har kontakt tagits via telefon eller e-post för att ta reda på vem/vilka 
som arbetar med de arbetsuppgifter som vi är intresserade av och om de är villiga att 
ställa upp på intervju. ”Intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt”, 
menar Repstad (ibid., s. 89). Vi har med det i åtanke valt att intervjua personer på 
folkbibliotek av rejält skiftande storlek eftersom vi antagit att bibliotekets storlek och 
antalet anställda kan påverka hur mycket resurser som finns att lägga på 
litteraturförmedling genom sociala medier. Folkbiblioteken som är med i 
undersökningen ligger alla i Skåne där vi, uppsatsförfattarna, också bor. Vi gjorde detta 
geografiska urval eftersom vi ville ha en chans att träffa respondenterna personligen, vår 
övertygelse var att det skulle skapa bästa förutsättningarna för fylliga och detaljerade 
svar på våra frågor. 
 
Att alla våra respondenter är kvinnor är vi medvetna om och vi inser att det gör urvalet 
mindre varierat. Att urvalet blev så kvinnodominerat beror rimligen på att det 
fortfarande är en stor majoritet av folkbibliotekarierna i Sverige som är kvinnor. Vårt 
viktigaste urvalskriterium för intervjuerna var att personerna skulle jobba med 
litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter. Om det hade varit någon man 
som haft ansvar för detta på något av biblioteken så hade vi gärna intervjuat honom. Så 
blev det tyvärr inte. 
 

4.3 Genomförande 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier vid sex olika 
folkbibliotek i Skåne. Dessa folkbibliotek återfinns i kommuner där invånarantalet 
spänner från 19.800 invånare till 302.200 invånare (Statistiska centralbyrån 2011). 
Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en intervjuguide, vilken i sin tur byggde 
på erfarenheterna från våra respektive pilotstudier. Frågorna var av karaktären att de 
öppnade upp för beskrivningar och åsikter, snarare än att ge stängda ja- och nej-svar. 
Frågorna var uppdelade efter forskningsfrågorna och på så sätt blev vårt empiriska 
material relativt ordnat från början. Några frågor om respondenternas 
utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och tjänst inledde intervjun. Vi hade en flexibel 
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hållning och var redo att ställa följdfrågor och vika av något från intervjuguiden om det 
behövdes för att få mer uttömmande svar. Som avslutning ställde vi en öppen fråga om 
respondenten ville tillägga något som inte tagits upp i intervjun.   
 
Med tanke på att vi ville träffa respondenterna personligen blev det en del resande, 
vilket gjorde det mest praktiskt och tidseffektivt att dela upp intervjuerna och göra 
hälften vardera. För att hitta lämpliga respondenter letade vi på Facebook och Twitter 
för att se vilka bibliotek som var aktiva där. Därefter letade vi på bibliotekens 
webbplatser upp telefonnummer eller e-postadresser och kontaktade bibliotekschefer 
eller tog direktkontakt med personer med ansvar för sociala medier. På så sätt fick vi 
kontakt med bibliotekarier som jobbar med litteraturförmedling genom Facebook 
och/eller Twitter och de flesta tillfrågade bibliotekarierna kunde tänka sig att bli 
intervjuade. Vi genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser, oftast på 
deras arbetsrum. För att spela in intervjuerna använde vi oss av mikrofonfunktionen på 
våra mobiltelefoner. Vi var medvetna om att vissa personer kan känna sig hämmade och 
inte alls känna sig bekväma med att bli inspelade (Repstad 2007, s. 93), men det var inte 
något som våra respondenter uttryckte och de verkade inte tänka på att de blev 
inspelade.  

Intervjuerna avlöpte sammanfattningsvis som planerat och vi upplevde inga problem i 
samband med intervjutillfällena som är värda att redovisa här. Det tog mellan 25 och 45 
minuter att genomföra respektive intervju, beroende på hur mycket respondenten hade 
att säga. 
 
Ett kriterium som Repstad (ibid., s. 92) tar upp när det gäller antalet intervjuer i en 
kvalitativ studie är ”mättnad”, att forskaren känner att materialet inte längre berikas utan 
i allt större utsträckning blir “mer av samma sak”. Vi upplevde denna så kallade 
mättnad efter sex stycken genomförda intervjuer och valde då att sätta stopp för 
intervjuandet. Repstad (ibid.) menar också att det ofta blir bättre om man gör mer 
ingående analyser av få intervjuer än om man gör ytliga analyser av många intervjuer.  
 
Vi transkriberade våra intervjuer var och en för sig men på samma sätt, så att materialet 
blev enhetligt och lätt att förstå för oss båda. Vi är medvetna om att utskriftsproceduren 
är en tolkningsprocess som innebär en rad val och ställningstaganden. Steinar Kvale och 
Svend Brinkmann menar exempelvis att det går att välja mellan att ge intervjun en mer 
formell skriftspråklig karaktär eller att återge intervjuuttalandena ordagrant ”inklusive 
de ofta förekommande upprepningarna, ‘mm’ och liknande” (2009, s. 197). Vi 
bestämde oss för en mellanväg, vi skrev ut ordagrant det som sades men hoppade över 
ickeord som ”mm” och pauser för att få en något mer skriftspråklig karaktär på 
materialet. 
 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till en rad forskningsetiska aspekter. I samband med att 
intervjuerna bokades informerade vi respondenterna om studiens syfte samt att deras 
medverkan är frivillig, så kallat informerat samtycke. Vi har vidare - i linje med hur 
Repstad sammanfattar de svenska etikreglerna för forskning - varit noga med 
konfidentialiteten och nyttjandeaspekten, alltså att ”uppgifter om en person som deltar i 
en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett 
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betryggande sätt” (2007, s. 90) och att ”de uppgifter som samlas in om enskilda 
personer får endast användas för forskningsändamålet” (ibid.). Samtliga respondenter 
omnämns i uppsatsen endast med fingerade förnamn. 
 

4.5 Analysprocessen 
 
Vi har utgått från uppsatsens frågeställningar när vi har analyserat vårt insamlade 
material och vår tolkningsprocess liknas vid en så kallad hermeneutisk cirkel: ”Utifrån 
en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, 
och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten och så vidare” (Kvale 
& Brinkmann 2009, s. 226). Vi har alltså läst de transkriberade intervjuerna åtskilliga 
gånger och först skaffat oss en helhetsbild av dem, sedan har vi analyserat de olika 
delarna och därefter gått tillbaka till att se helheten.  
 
Bland övriga rättesnören för hermeneutisk tolkning som vi tagit fasta på finns tanken att 
en tolkning av meningen avslutas när man har kommit fram till ”en god gestalt”, till ett 
inre sammanhang utan logiska motsägelser (ibid.), samt att vi varit medvetna om vår 
egen förförståelse kring folkbibliotek, litteraturförmedling och sociala medier. Eller som 
Kvale & Brinkmann uttrycker det:  

Uttolkaren kan inte ”hoppa utanför” den förståelsetradition som hon lever i. Den som 
tolkar texten kan emellertid försöka göra dessa förutsättningar klara för sig och söka bli 
medveten om hur vissa formuleringar av en fråga till texten bestämmer vilka former av 
svar som är möjliga (ibid.). 

 
Vidare har vi applicerat Jofrid Karner Smidts förmedlingsteorier och förhållningssätt till 
litteraturförmedling på de utskrivna texterna och gjort vår analys utifrån dem samt 
annan relevant, tidigare nämnd forskning och litteratur. Utsagor och citat som hämtas 
från transkriberingarna härleds till de olika förhållningssätten till litteraturförmedling, 
och vi har i analysarbetet varit medvetna om att förhållningssätten och 
förmedlarrollerna emellanåt kan glida in i och överlappa varandra. 
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5 Resultat och analys 
 
I det här avsnittet redovisar och analyserar vi vår intervjustudie. Först presenterar vi de 
sex respondenterna, därefter redovisar och analyserar vi resultatet av de 
semistrukturerade intervjuerna. Vi går igenom forskningsfrågorna i tur och ordning och 
analyserar materialet utifrån uppsatsens frågeställningar och den använda teorin. 
Forskningsfrågorna har tilldelats en underrubrik vardera.  
 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
Vi har genomfört intervjuer med bibliotekarier på totalt sex skånska folkbibliotek. 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna, endast med fingerade förnamn för 
att värna om konfidentialiteten. 
 
Ulrika – är i fyrtioårsåldern och har jobbat som bibliotekarie i sju år. Anställd som 
bibliotekarie men jobbar som webbredaktör på biblioteket. 
 
Lena - är i trettiofemårsåldern och har jobbat som bibliotekarie i ungefär sex år. 
Anställd som bibliotekarie med bland annat ansvar för hemsidan och sociala medierna. 
 
Eva - är i fyrtiofemårsåldern och har jobbat som bibliotekarie i sex år. Anställd som 
bibliotekarie och jobbar med så kallad utåtriktad verksamhet. 
 
Frida - är i trettioårsåldern och har jobbat som bibliotekarie i snart fem år. Anställd som 
IT-bibliotekarie, en tjänst som hon haft i ett och ett halvt år. 
 
Märta - är i femtioårsåldern och har jobbat som bibliotekarie i ungefär tjugo år. 
Nuvarande tjänsten är som digital samordnare. 
 
Ingrid - är i femtiofemårsåldern och har jobbat som bibliotekarie i snart tio år. Anställd 
som bibliotekarie och jobbar mycket gentemot skolorna i kommunen. 
 
Av de sex folkbibliotek där de intervjuade bibliotekarierna arbetar använder tre stycken 
sig av både Facebook och Twitter medan tre stycken endast använder Facebook. I några 
fall är den intervjuade bibliotekarien ensam på sitt bibliotek om att skriva inlägg på 
Facebook och/eller Twitter, i andra fall ingår de i en större grupp som delar på ansvaret 
att skriva texter till de sociala medierna. 
 

5.2 Analys utifrån frågeställningarna 
 
I de tre följande styckena behandlar vi våra tre forskningsfrågor i tur och ordning. I 
första hand analyserar och tolkar vi materialet utifrån Jofrid Karner Smidts 
förmedlingsteori, men vi har även varit öppna för kopplingar till annan tidigare nämnd 
forskning och litteratur. 
 
5.2.1 Litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter i 
relation till andra förmedlingsmetoder, som exempelvis bokprat 
 
Synen på Facebook och, i de förekommande fallen, Twitter är hos respondenterna 
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överlag oftast positiv, även om en del kritiska åsikter och funderingar förekommer. 
Fördelarna med litteraturförmedling via Facebook/Twitter som respondenterna nämner 
är att det är ett enkelt och snabbt sätt att nå ut till många människor, att det är ett 
kreativt sätt att jobba med många olika funktioner och att man kan nå nya grupper av 
människor. Ännu en fördel som nämns är att mottagarna inte behöver passa tider och att 
inläggen finns kvar, medan exempelvis ett bokprat i biblioteket sker vid en bestämd 
tidpunkt.  
 
Bibliotekariernas personliga intresse 
 
Det är ofta det personliga intresset hos de bibliotekarier som jobbar med 
litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter som gör att deras bibliotek 
överhuvudtaget sysslar med det, och det gäller främst på de mindre biblioteken i 
studien. Eva ser ett problem med att detta arbetsmoment hänger på, som vi tolkar det, 
bibliotekariernas personliga intresse och goda vilja.   

Det finns inga riktlinjer alls för hur vi ska jobba med Facebook, det är bara upp till vem 
som helst att skriva. Det är jättedåligt att det är så, jag skulle önska att det fanns mer 
som en grupp som jobbade med det … Nu blir det ganska godtyckligt, det som jag 
hinner med. (Eva)  

 
Ingrid säger att ”det är eget intresse och engagemang som ligger bakom och vi försöker 
hålla det på den nivån, samtidigt som det inte får bli för oseriöst”. Vi tolkar det som att 
hon vill att det ska märkas att det är ett personligt engagemang som ligger bakom, att 
allt inte ska vara för uppstyrt och kontrollerat, som exempelvis ett biblioteks hemsida 
kan upplevas. Samtidigt kan man i Ingrids uttryck ana att det finns en osäkerhet som 
handlar om att de på hennes bibliotek inte är helt säkra på funktionen och nyttan med 
arbetet.  
 
Det märks hos nästan alla respondenterna att de är osäkra på hur många de verkligen når 
ut till och de vet inte hur de ska mäta effekterna av litteraturförmedlingen genom 
Facebook/Twitter. Frida säger exempelvis att ”man vet inte om de som man vill ska få 
informationen verkligen har fått den”. Ingrid påpekar att användarna av Facebook 
numera i större utsträckning kan styra vad de får upp i sitt nyhetsflöde och hon har 
noterat att allt färre personer ser bibliotekets inlägg. ”Nackdelen är väl om man lägger 
ner arbete på något som väldigt få ser. Om den utvecklingen fortsätter är det dåligt, 
dåligt investerad tid”. Märta och Ulrika, som båda jobbar enbart med det digitala inom 
sina bibliotek, påpekar att det inte är lätt att fånga folks uppmärksamhet på 
Facebook/Twitter. Ulrika nämner vad hon tycker skiljer litteraturförmedlingen genom 
Facebook/Twitter jämfört med annan förmedling: ”Man kan inte ha för mycket på 
Facebook och Twitter, det är mycket kortare uppmärksamhetsfönster som man kan få 
där. Blir det för mycket tröttar man ut folk … Man måste ha nya infallsvinklar hela 
tiden”. Liknande tankar finns hos Märta som säger: 

… här [på Facebook och Twitter; vår anm.] konkurrerar man med uppmärksamheten på 
ett annat sätt än om man har en eller flera framför sig. De som är nere i disken och vill 
ha lite boktips är ju där för det, medan här måste man få dem att tycka det är värt en 
sekund extra. Det är också det som är fascinerande med det hela. (Märta) 

 
Respondenterna har upptäckt att publiken på Facebook/Twitter inte godtar vad som 
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helst, det ska vara en variation av inlägg, inte för mycket text, inte för lite, inte för 
ytligt, inte för ofta, inte för sällan och det ska vara personligt. Flera av respondenterna 
uttrycker att det är en rolig utmaning att skapa en balans i detta, medan vissa verkar vara 
mer bekymrade över hur man ska hantera dessa preferenser hos användarna. De som ser 
detta som en utmaning verkar vara väldigt måna om att litteraturförmedlingen verkligen 
når mottagarna, och anstränger sig för att detta ska ske. Här kan vi se drag av Smidts 
efterfrågestyrda förmedling som inriktas på att utveckla bästa möjliga service till så 
många användare som möjligt. Några av respondenterna uttrycker däremot ett slags 
uppgivenhet när det gäller att hitta den nämnda balansen, och de tycks vara mer 
bekväma med andra förmedlingsmetoder som de kanske är mer vana vid.       
 
Det personliga tilltalet 
 
Det personliga tilltalet som respondenterna menar att de har på Facebook/Twitter 
stämmer väl överens med hur de flesta av dem uttrycker att de ser på 
litteraturförmedling i stort.  

Jag tror att man jobbar ganska lika, för man har samma grundsyn på 
litteraturförmedling. Det är samma personliga tilltal, oavsett om det sker på Facebook 
eller ute i biblioteket. Och jämfört med bibliotekets hemsida blir det ett mer personligt 
tilltal på Facebook och man har större utrymme och handlingsfrihet att formulera det 
som man vill. (Ingrid) 

 
Nästan alla respondenter har åsikten att det är svårt att prata om en bok och 
rekommendera den om man inte själv tycker om den, och de förmedlar helst böcker som 
de själva känner något för. Denna inställning passar bra in i de sociala mediernas värld 
som man skulle kunna säga är personlig till sin natur. Ulrika säger att de på hennes 
bibliotek märker när de lägger ut något personligt på hemsidan, som till exempel ett 
projekt där bibliotekarierna skrev vad de planerade att läsa under sommaren, då ökade 
trafiken markant på sidan. Länken till sidan delades också på Facebook och Twitter. 
Ulrika menar vidare att användarna tilltalas av det personliga och att bibliotekarierna 
som skriver om litteratur är öppna med vilka de är och vad de själva gillar. Det spelar 
roll vem som skriver och boktipsar, och bibliotekariers kompetens och integritet tycks 
enligt Ulrika vara viktiga faktorer i sammanhanget: 

Annars kan man ju läsa boktips var som helst på webben, så lite är det ju det som är vår 
unika grej, att folk har högt förtroende för biblioteket och bibliotekarier, tror jag. Då har 
vi möjlighet att tipsa och vi säljer ju ingenting. Vi har ju inget vinstintresse. (Ulrika) 

 
Flera av våra respondenter talar alltså om det viktiga i att ha ett personligt tilltal i 
litteraturförmedlingen på Facebook/Twitter. Något som alla respondenter säger sig 
sakna i litteraturförmedlingen genom de sociala medierna - men som ofta finns i annan, 
mer direkt litteraturförmedling - är dialogen och responsen. Utan dialogen ligger det, 
enligt vår tolkning, nära till hands att den litterärt ambitiösa bibliotekarien anammar 
Smidts aktivt rekommenderande och upplysande förmedling där mottagarna inte säger 
så mycket och bibliotekarien förmedlar det han eller hon tycker att användarna bör läsa.  
 
Samtidigt märks det tydligt att samtliga respondenter vill ha mer samtal med och mer 
respons från mottagarna, alltså en önskan som tangerar Smidts dialogfokuserade 
förmedlingsroll och förhållningssätt. Kanske är det formen för litteraturförmedlingen 
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(genom sociala medier) som gör det förhållningssättet svårt att ha, att sändare och 
mottagare inte riktigt har hittat fram till en situation där dessa roller kastas om. Kanske 
upplever användarna det svårt och ovant att föra en konversation digitalt, och kanske 
känns det obekvämt för användarna att avslöja sina litterära preferenser när främmande 
individer kan se och även döma en. Eller som Eva uttrycker saken: 

En läsecirkel går inte att jämföra med Facebook. Det blir ett flöde när man pratar och 
man får ut mycket mer av det, det blir mycket mer enkelriktat på Facebook. Om jag 
skulle välja mellan en läsecirkel och Facebook så väljer jag mycket hellre den fysiska 
läsecirkeln för att det är mycket saker som kommer fram och som man börjar tänka på i 
ett samtal, sånt som man inte vågar säga på Facebook, som skulle kännas utlämnande… 
(Eva)  

 
Ytligheten i sociala medier 
 
Eva verkar vara bekymrad över den snabbhet och ytlighet som hon tycker präglar 
Facebook och hon tycker inte att litteraturförmedling därigenom fyller samma 
funktioner som fysisk litteraturförmedling gör. Som exempel nämner hon bokcirklar, 
där man vågar ”pröva sina tankar och idéer på ett helt annat sätt”. Bristen på dialog på 
bibliotekets Facebooksida är något som tycks oroa Eva, men inte heller den lilla respons 
som biblioteken trots allt får kan vara helt lätt att hantera. Som exempel nämner Eva när 
någon hade skrivit en negativ kommentar på ett inlägg på Facebook: ”Två ord och sen 
var det klubbat liksom, och hur hanterar man det?”. Här finns alltså en viss ambivalens 
när det gäller den digitala litteraturförmedlingen och det är tydligt att bibliotekarien 
själv värderar den fysiska litteraturförmedlingen högre. Märta tar också upp bristen på 
samtal som något negativt, men har en något mer obekymrad inställning. Hon menar att 
bibliotekets användare har blivit allt bättre på att kommentera även om det inte blir 
mycket till diskussioner. ”Det börjar långsamt komma in i folks medvetande att man 
faktiskt kan prata med bibblan om böcker och sånt här och inte bara kolla öppettider”, 
säger hon.  
 
Lena, som jobbar mycket med fysisk litteraturförmedling, tycker det är viktigt att hitta 
det som personen som lyssnar är intresserad av. På Facebook saknar hon den 
interaktionen, och där är det istället bredden som blir viktig tycker hon. ”På Facebook 
tänker vi att vi vill lyfta fram det vi kan erbjuda och som det nu är blir det mycket 
nyheter [nyinkomna böcker; vår anm.]. Vi har en bredd där, vi tar fackböcker, deckare, 
filmer, allt vad vi har”. Den strategin kan tolkas som ett uttryck för Smidts 
efterfrågestyrda förmedling, där populärlitteratur och mer “seriös” litteratur värderas 
lika av förmedlaren. Frida gör en jämförelse mellan digital och fysisk 
litteraturförmedling och hon menar att man på Facebook kan förmedla litteratur utan att 
själv ha läst den aktuella boken. Det skulle inte fungera i ett bokprat där hela 
förutsättningen är att bibliotekarien, i rollen som samtalsledare, har läst boken och kan 
prata övertygande om den. Frida menar vidare att man faktiskt kan ”ljuga ganska friskt” 
på Facebook och fördelen är givetvis att det går betydligt snabbare att skriva ett boktips 
om man inte behöver läsa boken först. Men inte oväntat ser hon nackdelarna med ett 
sådant arbetssätt också. 

Man behöver inte först läsa en bok för att skriva om den, man googlar lite och tar någon 
artikel och länkar vidare, tar andras ord och klistrar ihop till en text. Det kan jag tycka 
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är en negativ sak för ens profession, att man inte jobbar så intensivt med skönlitteratur. 
(Frida)  

 
I den mån ett sådant arbetssätt breder ut sig är det vår tolkning att det hänger ihop med 
den tidsbrist som flera av respondenterna ger uttryck för när det gäller 
litteraturförmedling genom sociala medier. Det tycks i inte obetydlig utsträckning vara 
en arbetsuppgift som anses kunna utföras när det finns lite tid över efter att annat, mer 
prioriterat arbete är gjort. Vidare tycker Frida att litteraturförmedlingen via 
Facebook/Twitter påminner mer om hur biblioteket skyltar med böcker än exempelvis 
om ett bokprat.                           
 
Användningen av Twitter 
 
När respondenterna talar om sociala medier menar de ofta både Facebook och Twitter (i 
alla fall de bibliotek som använder båda), men i intervjusvaren kommer de ändå mest in 
på hur de ser på och använder Facebook. Det är vår tolkning att Twitter inte spelar lika 
stor roll eller används lika mycket som Facebook. Som sagt är det tre av våra 
respondenter som använder sig av Twitter, Märta är en av dem.   

Twitter för en mer tynande tillvaro, vi lägger ofta dubbla inlägg [samma inlägg på 
Facebook och Twitter; vår anm.] Det använder vi mer till omvärldsbevakning än till ren 
kommunikation. Kanske mycket för att folk inte använder det så mycket, även om det 
börjar nu mer och mer. Jag har det mycket mer till att kolla vad som händer i 
biblioteksvärlden och bokvärlden. Det är egentligen en helt annan grej än Facebook än 
så länge. (Märta) 

 
Ulrikas bibliotek använder Twitter, förutom till omvärldsbevakning, främst som en 
kommunikationskanal där folk kan ställa frågor och få svar, och frågorna är väldigt 
blandade. Biblioteket har ett separat Twitterkonto som enbart har syftet att tipsa om 
olika saker, allt från böcker till evenemang och webbsidor. I vår studie är Ulrika också 
den bibliotekarie som är mest positivt inställd till Twitter: “Det är fler och fler som 
följer oss även där, det har ökat, och vi märker att Twitter är ett väldigt effektivt sätt att 
nå massmedia”, menar Ulrika. 
 
5.2.2 Mål och syften i valet av litteratur som förmedlas genom 
Facebook och/eller Twitter 
 
I frågan om vilken litteratur som förmedlas till biblioteksanvändarna genom Facebook 
och/eller Twitter märks i intervjuerna framförallt två urvalskriterier: det handlar oftast 
om ny litteratur och om skönlitteratur - och inte sällan sammanfaller dessa: det är alltså i 
stor utsträckning ny skönlitteratur som lyfts fram. Som konstateras i Smidts avhandling 
är användarintresset för ny litteratur stort, och biblioteksanvändarna förväntar sig att 
snabbt kunna låna böcker som blivit omtalade i massmedierna (2002, s. 263), vilket vid 
en första anblick skulle placera förmedlingen av ny litteratur inom den efterfrågestyrda 
förmedlingen. För biblioteken handlar det också om att visa att man ”hänger med” och 
har koll på den nya bokutgivningen när man tipsar på Facebook/Twitter om nya böcker, 
men tankarna finns om andra möjligheter och andra arbetssätt: ”Det blir lätt att man, 
precis som i det fysiska rummet, vill lyfta upp den nya litteraturen, ‘nu har den här 
boken kommit och vi har den här’, men jag tror vi kunnat jobba mycket mer med att 
lyfta fram sånt som det inte pratats om på ett tag”, menar exempelvis Frida. 
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Men parallellt med detta ger respondenterna en bild av att den nya litteratur som lyfts 
fram på Facebook/Twitter oftast anses vara av en sådan så kallat seriös sort att det 
snarare får sägas handla om en aktivt rekommenderande och upplysande förmedling. 
Eva menar exempelvis att deckare och det hon kallar för ”mainstreamböcker” inte lyfts 
fram i sammanhanget, och Lena påpekar att hon gärna använder Facebook för att 
förmedla och presentera böcker med aktuella litteraturpristagare. Ett annat tydligt 
mönster är att Facebook/Twitter används för att tipsa om böcker med författare som är 
aktuella med ett författarbesök på det enskilda biblioteket. Som Eva uttrycker det: 
”Dom författarbesök vi har är ju mer... höglitterära ska man ju inte säga men mer 
kvalitetsförfattare, lite smalare, och då är det ju det som kommer ut på Facebook 
också”. 
 
Biblioteket som Ulrika jobbar på har vidare en särskild Facebooksida enbart för 
bibliotekets programserie med internationella författarbesök, och där tipsas det ”om de 
författarna som kommer, om de har blivit intervjuade någonstans eller om någon 
recenserat deras böcker, vi lottar ut böcker och sådana saker”. Ingrid är den av 
bibliotekarierna i studien som tydligast påpekar ambitionen att ha bredd i den 
förmedlade litteraturen på Facebook/Twitter, både vad gäller genrer och 
utgivningsdatum. Att det faktiskt också blir så tror hon helt enkelt beror på att de är 
flera personer på biblioteket som skriver boktipsen: ”Någon kanske föredrar att lyfta 
fram ny litteratur som man själv är sugen på att läsa, någon annan kanske lyfter fram 
något som man tycker blivit bortglömt”. 
 
Ständig kvalitetstanke 
 
Jofrid Karner Smidt använder i sin avhandling begreppen seriös litteratur och 
experimentell litteratur som motpol till populärlitteraturen, och några av hennes 
informanter påpekar att det kan finnas kvalitet inom såväl populärlitteraturen som inom 
den seriösa och experimentella litteraturen (ibid., s. 184). I vår studie väcker Frida en 
annan fråga: Vems kvalitetsuppfattning är det egentligen man förmedlar som 
bibliotekarie ifall man tipsar om en bok som man själv inte läst men som fått bra 
recensioner? Samtidigt ger hon en tydlig bild av att kvalitetstanken går före bredden när 
det gäller vilken litteratur som förmedlas genom Facebook/Twitter, och att detta leder 
till att populärlitteraturen nedprioriteras.   

Kvalitetstanken finns ju där hela tiden. Man kanske väljer att inte tipsa om Jan Guillous 
nya bok för det behövs inte, den syns i så många kommersiella kanaler ändå. Hellre 
lyfta fram sånt som folk inte vet så mycket om än. Man gör ett urval och det är 
kvalitetstanken som styr. (Frida)  

 
Eva är inne på ett parallellt spår. Inläggen på hennes biblioteks Facebooksida är i stor 
utsträckning kopplade till författarbesöken och eftersom det, enligt henne, är 
kvalitetsförfattare som bokas in till biblioteket blir det också dessa författare, och deras 
böcker, som syns på Facebook. Även Ingrid betonar kvalitetstanken för sin egen del 
men hon är samtidigt övertygad om att bredden kommer av sig själv eftersom det på 
hennes bibliotek är flera olika personer, med olika intressen och smak, som delar på 
arbetsuppgiften att skriva på Facebook. Även Lena uttrycker ett engagemang för att 
bredden alltid måste finnas och att olika genrer ska lyftas fram. Hon menar att det är 
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”jättesvårt” att säga vad som är kvalitet och vad som inte är det, att det ”är en sån grej 
som varje människa har en åsikt om”.   
 
De egna läsvanorna 
 
Att bibliotekariers egna läsvanor påverkar litteraturförmedlingen genom 
Facebook/Twitter är alla våra respondenter eniga om. Och precis som hos Smidts 
informanter (2002, s. 179ff) finns det bland våra respondenter olika litterära smaker och 
preferenser. I beskrivningen av den egna, privata läsningen, den som sker utanför 
arbetstid, är det framförallt Eva och Frida som ger uttryck för en dragning åt den så 
kallat seriösa litteraturen. Båda nämner, trots att de inte blir tillfrågade vad de inte läser, 
att de inte gillar deckare. Eva nämner även chicklit som en genre som hon inte läser. 
Istället gillar hon det som hon kallar independentlitteratur och hon läser även en del 
poesi. Just deckargenren tycks annars vara en skiljelinje bland bibliotekarier, antingen 
är man för eller emot. Märta, Lena och Ingrid läser alla gärna deckare, och framförallt 
Ingrid ger uttryck för en litterär smak med stark dragning åt populärlitteraturen. 
Förutom deckare läser hon gärna fantasy och relationsromaner. Även Ulrika läser gärna 
fantasy, bland mycket annat, men poängterar att hon ”är ingen deckarläsare”. 
 
Uppfattningarna om på vilket sätt som de egna läsvanorna påverkar 
litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter är också ganska samstämmiga bland 
våra respondenter. Det handlar dels om tidsaspekten – eftersom det inte finns ”lästid” på 
arbetstid blir följden att man tipsar om det man läser privat – och dels om att det helt 
enkelt känns naturligt att utgå från sin egen (privata) läsning när man ska tipsa om 
böcker. Flera gör också jämförelsen med det traditionella bokpratet: ”Man kan aldrig 
prata lika engagerat om något man inte gillar som om något man själv tycker är bra. Så 
det måste bli detsamma [på Facebook]”, menar exempelvis Ingrid och hos Lena 
återfinns ett snarlikt resonemang. Ulrika, som i rollen som webbredaktör ofta lägger ut 
boktips som andra bibliotekarier på hennes bibliotek har skrivit, tycker att det är helt 
naturligt att tipsen är formade av personlig smak: ”Jag tycker det är helt OK, för jag tror 
det är roligast att läsa tips som är skrivna av någon som gillade det hon eller han läste, 
eller verkligen inte gillade, men som i alla fall tycker någonting”.  
 
De två respondenter som tydligast problematiserar att man som bibliotekarie i så stor 
utsträckning utgår från sin egen personliga smak i förmedlingsarbetet är Eva och Frida, 
det vill säga de två respondenter med starkast dragning åt den så kallat seriösa 
litteraturen. De tycks båda medvetna om att deras egna favoritböcker möjligen skulle 
uppfattas som svåra eller ointressanta av biblioteksanvändare som föredrar 
populärlitteratur, och att det därför också skulle kunna finnas nackdelar med att 
kontinuerligt tipsa om den sortens böcker. Trots vissa betänkligheter argumenterar Eva i 
slutändan av sitt resonemang ändå för förmedlingsfokus på den så kallat seriösa 
litteraturen, helt i linje med Smidts aktivt rekommenderande och upplysande 
förmedling: ”Samtidigt så kan man ju känna att biblioteken inte ska behöva vara så 
mainstream, jag menar om nu alla ändå läser deckare så kan ju biblioteken visa på en 
annan sida också, att det finns annan litteratur”. 
 
Frida däremot öppnar upp för den efterfrågestyrda förmedlingen, eller åtminstone för 
den mellanväg som Smidts dialogfokuserade förmedlarroll utgör:  
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[Det är] också bra om man har lite koll på vad användarna är intresserade av, så att man 
inte bara utgår från sig själv, det är inte bra. Det ska ändå ge en bild av vår verksamhet, 
att vi har mycket olika typer av böcker, olika författarskap och böcker från olika länder 
och så vidare. Så där får man vara aktsam. (Frida)  

 
Överlag visar vår studie dock att de intervjuade bibliotekarierna upplever det svårt att ta 
tillvara på användarnas intressen och önskemål i litteraturförmedlingen genom 
Facebook/Twitter. Hela tanken på att sociala medier luckrar upp den traditionella 
medieuppdelningen mellan sändare och mottagare, och öppnar möjligheter för 
tvåvägskommunikation och feedback, tycks inte ha slagit igenom i det här 
sammanhanget. Eller som Frida uttrycker det. ”Man kan ju kommunicera och få 
tillbaka något också. Men det är väldigt sällsynt, det blir oftast bara att man skickar ut 
en massa saker och inte får så mycket tillbaka”. Eva ger uttryck för en självrannsakande 
inställning: ”Det är ju en cirkel det där, om vi jobbat mer mot användarna och 
uppmärksammat böckerna dom gillar så hade vi kanske fått mer respons också”.  
 
Dialog och respons 
 
Biblioteksanvändarna tycks alltså inte i någon större utsträckning betrakta 
Facebook/Twitter som kanaler för att höra av sig till biblioteket när det gäller litteratur. 
”Man kunde tänka sig att folk skulle skicka inköpsförslag men det är faktiskt ingen som 
har gjort”, säger exempelvis Märta. Samma erfarenhet har Lena som menar att 
användarna generellt kommer med mycket inköpsförslag och att de brukar ha 
synpunkter på planeringen av bokpratsverksamheten, ”men på Facebook har vi inte haft 
den dialogen riktigt, dom har använt andra sätt”. Men vi märker samtidigt i vår studie 
att det finns ambitioner hos respondenterna att försöka ändra på det. Ingrid beskriver 
hur hon och kollegerna försökt få till en dialog med användarna på Facebook genom att 
uppmana användarna att komma med egna boktips: ”Vi hade till exempel en tävling där 
användarna fick skriva boktips och det var ganska många som nappade på det, så då 
blev det väldigt levande på Facebooksidan”.  
 
Även Ulrika uttrycker en åsikt om att användarnas intressen borde prioriteras mer i 
litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter, att det borde gå att få till stånd en 
flitigare dialog: ”Vi försöker ibland att bjuda in till dialog men det är svårt. Det kommer 
inte så mycket kommentarer och det kommer sällan önskemål”. Även Eva, som enligt 
vår tolkning tidigare argumenterade tydligt för den aktivt rekommenderande och 
upplysande förmedlingen, öppnar för tanken att användarnas intressen skulle kunna vara 
mer i fokus. En möjlighet, menar hon, skulle kunna vara att biblioteket använder sin 
Facebooksida för att lyfta fram och tipsa om litteratur som det pratats om i andra medier 
och som biblioteksanvändarna därför kan tänkas vara intresserade av och nyfikna på: 

Det är många som tittar på Go’kväll och sen kommer dom hit nästa dag och frågar efter 
böckerna som det pratades om i programmet. Det skulle vi kunna ta fasta på: ”Igår 
tipsades det om dom här böckerna på Go’kväll, vi har dom här på hyllan”. Så skulle 
man kunna använda Facebook. (Eva) 

 
Att responsen är tämligen klen på litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter är 
respondenterna samstämmiga om. Samtidigt är alla eniga om att de gärna hade sett att 
det förekommit en flitigare dialog med användarna genom de sociala medierna. Ingrid 
menar att det förekommer att användare kommer till biblioteket och frågar efter böcker 
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som biblioteket tipsat om på Facebook, men på själva Facebooksidan anser hon att det 
är väldigt få kommentarer. Och om responsen är begränsad på Facebook så är den ännu 
klenare på Twitter. Så kallade retweets förekommer, det påpekar ett par respondenter, 
men enligt Frida är det som bibliotekarie svårt att få någon större känsla av att 
bibliotekets tweets verkligen blir lästa, att de når fram. 
 
Men även om önskan om en flitigare dialog med användarna är tydlig är det två andra 
saker som bibliotekarierna i slutändan anser vara det som de framförallt vill uppnå med 
litteraturförmedlingen genom Facebook och/eller Twitter: dels att locka folk att besöka 
biblioteket fysiskt, dels att visa upp själva böckerna och, i förlängningen, locka till 
läsning och lån. Eva är den av respondenterna som tydligast lyfter fram aspekten att de 
sociala medierna används för att locka fysiska besökare. ”Jag tycker det är roligt med 
Facebook men jag tycker det är ännu roligare när folk kommer hit till biblioteket”, 
konstaterar hon. Hennes inställning hänger rimligen samman med att Facebook på 
hennes bibliotek främst används som en kanal för att lyfta fram bibliotekets 
författarbesök. Även hos Frida är tanken att de sociala medierna ska locka till fysiska 
besök stark men hon framhåller samtidigt litteraturen. Målet är att ”folk blir sugna på att 
läsa böckerna, att dom kommer till biblioteket och ser att vi har dom här böckerna, att vi 
visar att vi är aktualiserade och att det händer saker i hyllorna”.  
 
I det resonemanget tolkar vi in en märkbar kvalitetstanke och vi anser därmed att det 
finns en koppling till den aktivt rekommenderande och upplysande förmedlingen. 
Märta ger ännu tydligare uttryck för det när hon konstaterar att Facebook/Twitter 
egentligen bara är ett annat sätt att nå ut med böckerna: 

Vi tipsar om böcker som vi tycker är bra. Om vi gör det här, eller i disken eller i en 
bokcirkel så är det ju egentligen samma sak. Att sprida den bra boken är ju ett av våra 
mål när det gäller all litteraturförmedling. (Märta) 

 
Även Ulrika poängterar vikten av att lyfta fram litteraturen och locka till läsning. 
Samtidigt ger hon uttryck för en vilja att tänka in användarna som för oss drar märkbart 
åt den efterfrågestyrda förmedlingen, eller åtminstone till den dialogfokuserade 
mittenvägen. Hon ser Facebook/Twitter som ett sätt att riva den mur som hon tror 
ibland kan finnas mellan användarna och bibliotekarierna, en mur som gör att vissa 
individer kan känna att det är svårt att be om lästips och annat. 

Sen vill vi visa att det finns en väldig bredd här, att man inte bara måste läsa 
“finlitteratur” eller skönlitteratur, att man kan få tips om bra trädgårdsböcker också. Vi 
vill få det mindre laddat, och hjälpa folk komma vidare i sin läsning. (Ulrika) 

 
Effekter och utvärdering 
 
I vilken mån målen för litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter uppnås tycks 
dock inte vara helt lätt att säga. Flera respondenter påpekar att det är svårt att dra några 
slutsatser kring i vilken utsträckning aktiviteten på de sociala medierna verkligen leder 
till fler fysiska biblioteksbesök och fler lån. Ulrika nämner att hon personligen har ”lagt 
in ett önskemål om att vi ska utvärdera lite mer” och Eva menar man på hennes 
bibliotek ”är lite för dåliga på att kolla upp om folk som kommer till ett visst program 
kommer för att dom sett på Facebook, var dom fått sin information ifrån”.  
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Andra respondenter tycks mer obekymrade över svårigheten att mäta effekterna av den 
digitala litteraturförmedlingen. Att Facebook numera har en funktion som visar hur 
många personer som sett ett enskilt inlägg tycks enligt Lena vara ett funktionellt sätt att 
se att inläggen når fram, och att antalet personer som gillar hennes biblioteks 
Facebooksida stadigt ökar tycks göra henne tämligen övertygad om att Facebook 
”funkar som kanal”. Ingrids svar på frågan om i vilken utsträckning som hon tycker att 
målen uppnås kanske sammanfattar situationen bäst: ”Det är ju det som är så svårt att 
mäta. Vi har ju Facebookstatistik och vi kan ju muntligen höra med dom som har sett 
det, men det är en osäkerhet”. 
 
5.2.3 Uppfattningar om framtiden för litteraturförmedling genom 
sociala medier 
 
Det är inte helt lätt att förutse utvecklingen när det gäller sociala medier och 
folkbibliotekens användning av dessa. Den tekniska utvecklingen gör att 
förutsättningarna, precis som användarnas intresse och engagemang, snabbt kan växla 
och förändras. Exempelvis ägnades folkbibliotekens användning av MySpace stort 
intresse och utrymme i magisteruppsatsen Ytterligare en dörr till biblioteket: en 
kvalitativ studie om folkbiblioteks användning av Web 2.0-tjänsterna blogg och 
MySpace från 2008. Men bara två år senare, i kandidatuppsatsen ”Why so serious?”: en 
kvalitativ undersökning av folkbiblioteks användning av Facebook, kallades MySpace 
för “det sjunkande skeppet” och uppsatsförfattarna slog bestämt fast att Facebook tagit 
över som det ”största och mest funktionella sociala nätverket” både för allmänheten i 
stort och för folkbiblioteken (Christensson & Jergefelt 2010, s. 2). 
 
Framtiden: det egna folkbiblioteket 
 
Våra respondenter har olika planer och tankar om framtiden vad gäller 
litteraturförmedling genom sociala medier. Flera av dem fokuserar på att det råder 
resurs- och tidsbrist när det gäller arbetet med de sociala medierna och att det är svårt 
att ha någon långsiktig plan när det skärs ner på allt möjligt i organisationen. ”Kanske 
blir det så att man känner att det är viktigare att satsa på det fysiska rummet, om trenden 
fortsätter att biblioteken får mindre resurser”, säger exempelvis Frida. Viljan finns ändå 
hos respondenterna att fortsätta utveckla arbetet med litteraturförmedling genom sociala 
medier. Flera av dem har även börjat – eller planerar att börja – att testa nya kanaler 
som Instagram och Bokcirklar.se. Flera av respondenterna har också planer på att 
försöka öppna upp för mer samtal och interaktion, dock nämner de ingen konkret plan 
för hur det ska gå till. 
 
Att användarna i allt större utsträckning förväntar sig att kunna hitta sitt folkbibliotek på 
de sociala medierna är en utveckling som respondenterna generellt tror kommer att 
fortsätta. Och Ulrika menar att det finns stora förväntningar från användarna att 
biblioteket ska göra mer när det gäller det digitala. 

Det finns ett sug att få göra sådana grejer som på Internetbokhandlarna till exempel, att 
få kommentera och diskutera. Och när vi får önskemål på Facebook så handlar det ofta 
om att man vill ha mer bokcirklar, mer saker att göra tillsammans. Det tror jag är viktigt 
att ta vara på. (Ulrika) 
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De är privilegierade på Ulrikas bibliotek, enligt henne själv. Där finns, till skillnad mot 
de mindre biblioteken i studien, resurser och tid. Det sker en ständig utveckling av 
arbetet och nya saker testas. Närmast jobbar Ulrika och hennes kollegor med att i de 
sociala medierna tydligare knyta an litteraturförmedlingen till de aktuella teman som 
biblioteket arbetar med periodvis, så att den fysiska och den digitala verksamheten ska 
hänga ihop. Det finns en osäkerhetsfaktor som hon tar upp och det är att biblioteket är 
”helt i händerna på dom [de sociala medierna; vår anm.] och den lagstiftning som 
gäller”. Flera av respondenterna påpekar att saker och ting kan förändras snabbt när det 
gäller Internet, att det finns en förgänglighet som man måste vara medveten om. Och 
därför tror vi också att det kan vara svårt för biblioteken att ha långsiktiga planer för 
arbetet med litteraturförmedling genom de sociala medierna. 
 
Samtidigt uttrycker respondenterna en ambition om att i framtiden arbeta mer med 
litteraturförmedling genom sociala medier. ”Vi skulle behöva jobba mer med det, och 
ha någon slags plan. För jag tycker det är värt det, det är roligt”, säger exempelvis Eva. 
Flera av respondenterna uttrycker också en vilja att ha tätare samarbete med kollegorna 
på det egna biblioteket, för att få en större bredd i vad som förmedlas. Vi ser en vilja att 
kunna fokusera mer på litteratur som inte bara är skönlitteratur för vuxna, vilket är det 
som dominerar idag när det gäller den digitala litteraturförmedlingen.   
 
Den av respondenterna som tydligast tar upp vikten av uppföljning av arbetet är Ulrika. 
Hon skulle vilja ha mer av utvärdering för att veta vad som fungerar och inte. Det är just 
det som Bodnar och Doshi fokuserar på i sin kritiska artikel. De menar att man måste 
utvärdera nyttan av arbetet genom de sociala medierna och att det bör utarbetas verktyg 
för att mäta denna. Innan det är gjort kan man inte veta om arbetet med sociala medier 
är värt den tid och energi som läggs ner (2011, s. 109). I nuläget är det inte alls 
självklart hur man kan mäta nyttan och framgången med denna förmedlingsmetod, 
kanske är det också därför som övriga respondenter knappt nämner vikten av 
utvärdering. 
 
Framtiden: folkbiblioteken i stort 
 
Samtliga respondenter tror att möjligheterna för litteraturförmedling genom de sociala 
medierna kommer att öka och de anser att biblioteksvärlden ofta är snabb på att ta till 
sig sådant som är nytt. De flesta tror och tycker att trenden bara kan gå åt ett håll.   

Biblioteken måste komma ut. Vi slåss mot sjunkande besökssiffror, men på vår webb 
och Facebooksida ökar besöken. Det är ett sätt att nå andra grupper, nya människor. Det 
är ett sätt att finnas där folk är. Jag kan inte tänka mig att resten av biblioteksvärlden 
inte har insett att det är så. (Märta)  

 
Ulrika tror att folkbiblioteken kommer att samarbeta mer med varandra, genom att till 
exempel dela med sig av boktips som ett sätt att spara arbetstid. Hon är den enda som 
framhåller just samarbete med andra bibliotek som något viktigt för framtiden. Eva är 
den enda av våra respondenter som kan se risken för ett slags bakslag. ”Ibland får jag 
såna vibbar att det slår tillbaka, att folk tröttnar på sociala medier och att de vill ha mer 
läsecirklar och träffas”, säger hon. Hon har uppfattningen att många var entusiastiska i 
början men har blivit mer kritiska och valt att inte vara kvar på Facebook. Om hon har 
rätt är svårt att säga, det finns rimligen de som väljer bort sociala medier på grund av 
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den stress som de kan innebära, eller av andra anledningar. Men väldigt många lär 
fortsätta att använda Facebook och andra sociala mötesplatser på nätet, och då är det 
upp till biblioteken att välja om de också vill finnas där. 
 
Framtiden: bibliotekariernas önskebilder 
 
Trots osäkerheten kring vilken roll sociala medier kommer att spela i 
biblioteksverksamheten i framtiden är det tydligt att våra respondenter har sina 
personliga bilder och visioner av hur litteraturförmedling i sådana kanaler skulle kunna 
se ut. Svaren spretar en aning, exempelvis Ingrid talar om att arbeta mer med bloggar 
medan Frida tror att bloggarna är på nedgång. Istället önskar hon framförallt att det 
kommer att vara fler bibliotekarier på hennes bibliotek som jobbar med de sociala 
medierna. Men det som starkast återkommer hos flera av respondenterna är viljan att få 
till en bättre dialog med användarna, och det förekommer resonemang i intervjuerna 
som för oss är lätta att koppla till Smidts dialogmodell. Lena tycks mena att 
möjligheterna att få till en sådan utökad dialog hänger samman med att man på 
biblioteket bestämmer sig för att satsa mer personalresurser på de sociala medierna, ett 
resonemang som alltså tangerar Fridas tankar om att fler bibliotekarier ska jobba med 
sådana här arbetsuppgifter. Även Eva kommer in på tidsaspekten när hon pratar om sin 
framtidsbild där användarna bjuds in för att skriva egna boktips och liknande: 

Det finns ju jättemycket spännande människor i den här stan, få dom att berätta om sina 
favoritböcker. Jag tror det är tacksamt att göra något sånt i en stad av sådan här storlek. 
Och viktigt i en stad där det pratas mycket om segregation och andra problem. Men då 
krävs det mer tid. (Eva) 

 
Att våra respondenter i sina önskebilder av framtiden bejakar tanken på sociala medier 
som luckrar upp den traditionella medieuppdelningen mellan sändare och mottagare är 
alltså ganska tydligt. Idén med tvåvägskommunikation och feedback är väl förankrad i 
deras bilder av en framtida, digital litteraturförmedling. Längst i sina resonemang kring 
detta går Ulrika, något som rimligen hänger samman med att hon är den respondent som 
jobbar på det största biblioteket med de i sammanhanget största resurserna. Hon pratar 
om att bjuda in användarna och att vara lyhörd för deras önskemål, att initiera 
samarbeten med exempelvis bokbloggare och att fånga upp kreativiteten hos 
användarna. 

Sen är det egentligen inte så viktigt om det sker på Twitter eller Facebook eller i 
bokcirklar eller på vår webbsida. Vi har hela tiden sagt att vi vill vara där folk är, och då 
får vi ju ha lite koll på var samtalet är så att vi kan finnas där. Jag skulle ju önska att det 
var mer av ett samtal. (Ulrika) 

 
Ett troligt scenario är alltså att folkbiblioteken fortsätter att testa sig fram i 
litteraturförmedlingen genom sociala medier. I det testandet lär avsaknad av 
engagemang och initiativförmåga hos enskilda bibliotekarier knappast vara något 
problem. 
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar vi vår analys och vårt resultat och vi gör relevanta nerslag i och 
kopplingar till den tidigare forskningen och litteraturen. Vi tar upp intressanta trådar och 
teman från studien, sådant som vi funnit tankeväckande och värt att föra en diskussion 
om.  
 

6.1 Traditionell förmedling i ny form 
 
Det läsfrämjande arbetet och litteraturförmedlingen tycks ha fått en tämligen naturlig 
plats i folkbibliotekens flöden på Facebook och Twitter. Thorhauge (1995) menar att 
litteraturförmedling traditionellt sett balanserar mellan för användarna känd och okänd 
litteratur och den hållningen får, enligt våra respondenters utsagor, sägas gälla även när 
förmedlingsarbetet flyttas till de sociala medierna. Bland de skäl som Andersson och 
Muttala (2012) skriver att biblioteken anger för att använda sociala nätverk finns 
tillgängliggörandet och vilja att inspirera till läsning, skäl som är lätta att koppla till det 
litteraturförmedlande arbetet. Bland våra respondenter finns också tanken att det 
litteraturförmedlande arbetet i sig egentligen inte har förändrats med den tekniska 
utvecklingen, det är bara formen för arbetet som är ny. 
 
Att det går att särskilja olika förmedlarroller även i den digitala litteraturförmedlingen 
är tydligt. Exempelvis den aktivt rekommenderande och upplysande förmedling som 
Smidt (2002) beskriver, och som vi upplever tydligt tangerar förmyndarmodellen hos 
Klasson (1997), förekommer hos våra respondenter, men samtidigt ser vi att detta aktiva 
rekommenderande kanske i större utsträckning grundar sig på bibliotekariernas 
personliga smak än på en klassisk folkbildningstanke. Tveit (2004) är inne på en sådan 
tankebana när hon pratar om en förmedlarroll där förmedlaren utgår helt från sin egen 
smak och vill övertyga andra om dess förträfflighet. Vi tänker att det i så fall är en 
utveckling som, beroende på ens synsätt, antingen skulle kunna anses bredda eller 
långsamt urholka tanken på en litterär kanon; den bok som en enskild bibliotekarie 
personligen gillar och vill föra fram blir per automatik stämplad som “god litteratur”. 
Samtidigt anar vi, precis som Appelqvist och Boardy (2008), en rädsla hos vissa av våra 
respondenter att man kan framstå som fördömande om man helt väljer bort 
populärlitteraturen i förmedlingsarbetet. 
 
Tanken att det interaktiva inslaget är centralt i begreppet Bibliotek 2.0, så som 
begreppet beskrivs av Holmberg et al (2009), tycks i sig okomplicerad. Mer komplicerat 
blir det, enligt våra respondenter, när interaktiviteten ska komma till uttryck i praktiken. 
Att få respons på det litteraturförmedlande arbetet genom Facebook och/eller Twitter är 
inte lätt, feedbacken är klart begränsad. Likafullt tycks det hos respondenterna finnas en 
grundläggande positiv uppfattning om att de sociala medierna, precis som Rutherford 
(2008) samt Klanac och Nicklasson (2012) beskriver, hjälper dem i arbetet med att ge 
användarna den biblioteksservice som dessa önskar och behöver. Men det innebär inte 
att kritik saknas och Rutherfords formulering om att ”social software is not being used 
to its fullest extent in public libraries” (2008, s. 421) ekar emellanåt i våra respondenters 
utsagor. Förutom svårigheten med att få respons pekar de på det svåra i att utvärdera 
vad den digitala litteraturförmedlingen egentligen ger. Precis som hos Bodnar och 
Doshi (2011) efterfrågas relevanta sätt att mäta framgången och nyttan med arbetet. Fast 



	  

31	  

lika långt som Joacim Hansson (2010), som i grunden ifrågasätter bibliotekens hela 
närvaro i de sociala medierna, går ingen av respondenterna. 
 
6.1.1 Personligt engagemang 
  
Särskilt när det gäller de mindre folkbiblioteken i studien är det tydligt att 
bibliotekariernas personliga intresse spelar stor roll för bibliotekens 
litteraturförmedlande aktiviteter på Facebook/Twitter. Å ena sidan tycks respondenterna 
uppskatta att arbetet är fritt, å andra sidan tycks de åtminstone i vissa fall bekymrade 
över bristen på styrning och uttalade strategier. Ulrika och Märta har en position där de 
uttalat har i uppdrag att jobba med webben och sociala nätverk, utan att det behöver 
inkräkta på andra arbetsuppgifter. Men för de andra respondenterna är 
litteraturförmedling genom Facebook/Twitter ett arbete som helt eller delvis saknar mål 
och riktlinjer och det är beroende av bibliotekariernas eget engagemang. Det är vår 
uppfattning att tids- och resursbristen gör att boktips och andra inlägg blir mer 
personligt präglade än de sannolikt annars hade varit, bibliotekarierna blir något 
tillspetsat tvingade att utgå från sin privata läsning när inläggen ska skrivas. Ändå 
upplever vi att respondenterna har en i grunden lekfull inställning till arbetet med de 
sociala medierna, precis som även Christensson och Jergefelt (2010) är inne på. Flera av 
respondenterna säger sig dock önska ett bättre samarbete med kollegorna med ansvar 
för olika litteraturavdelningar, något som skulle möjliggöra en större bredd i 
förmedlingsarbetet. Även här är det vår tolkning att det är tids- och resursbristen som 
ofta gör sådana samarbeten svåra att genomföra. 
 
I sammanhanget ligger det nära till hands att ställa sig frågan hur den personliga 
karaktären på inläggen på Facebook/Twitter påverkar bibliotekarieprofessionen. 
Respondenten Eva är den som tydligast menar att det kan vara dåligt för professionen 
att arbeta med litteraturförmedling genom de sociala medierna, bland annat på grund av 
att arbetet inte kräver bibliotekariernas expertis. Ulrika påpekar att när deras inlägg på 
nätet inte är personliga på ett eller annat sätt så minskar intresset hos användarna. Det 
krävs alltså att bibliotekarierna ska ha kunskaper om de sociala mediernas funktioner 
och också att de ska dela med sig av sina läspreferenser och vara allmänt personliga i 
sitt tilltal. Kan den professionella identiteten ta skada av att lägga in så mycket av en 
själv i sitt arbete? Och vad ska bibliotekens roll vara i de här sammanhangen? Flera av 
våra respondenter verkar emellertid se det som en frihet att få vara mer personlig i de 
sociala medierna än till exempel på bibliotekens hemsidor. Den digitala 
litteraturförmedlingen har enligt flera av respondenterna samma personliga ton som i 
traditionell fysisk litteraturförmedling, något som de inte tycks uppleva som något 
problem. Som nämns i början av uppsatsen råder det i Sverige en dragkamp mellan en 
”ibland protektionistisk, introvert professionskamp och en mer framtidsinriktad 
acceptans av nya användardrivna sociala medier, dess deltagarkultur och den utmaning 
av professionen som den utgör” (DIK 2011, s. 13). Våra respondenter drar delvis åt 
olika håll i frågan, men ingen är helt okritiskt för eller fullständigt emot bibliotekens 
närvaro i de sociala medierna. 
             
6.1.2 Ytlighet och brist på dialog 
 
Något som kan verka lite motsägelsefullt mot bakgrund av ovanstående resonemang 
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kring det personliga tonfallet är att flera av respondenterna upplever aktiviteten på 
Facebook/Twitter som något ytligt. Ytligheten blir, enligt flera av respondenterna, en 
följd av att inläggen ofta måste hållas korta och även om de, förhoppningsvis, är 
kärnfulla så saknas djupet. Flödet av uppdateringar i de sociala medierna är stort och 
respondenterna känner på sig att mottagarnas uppmärksamhet inte varar särskilt länge. 
En mer korthuggen litteraturförmedling kan därmed sägas växa fram och en av våra 
respondenter anser rent av att det är dåligt för professionen att inte behöva jobba så 
djupgående som tidigare med litteraturen. Hon menar att man inte ens behöver läsa 
böckerna man förmedlar i de sociala medierna eftersom att man ändå inte har utrymme 
att skriva så mycket om dem och eftersom man inte behöver svara på frågor från 
användarna.  
 
Det som samtliga respondenter skulle vilja ha mer av är dialog med användarna. Sociala 
medier ska vara en social mötesplats på lika villkor, ändå är det - hittills - ofta frågan 
om en envägskommunikation från bibliotekens sida. Flera av respondenterna vill hitta 
lösningar på detta problem, och en åtgärd som flera är i färd med att genomföra är att 
börja jobba med digitala bokcirklar (inte minst genom sajten bokcirklar.se) där 
användarna kan diskutera litteratur med såväl varandra som med bibliotekarierna. En 
annan åtgärd som några av respondenterna har påbörjat är att tydligare bjuda in till 
dialog i sina inlägg på Facebook. Detta kan vi koppla till Smidts dialogfokuserade 
förmedlarroll där biblioteket inte nödvändigtvis ska vara den folkbildande parten utan 
snarare öppna upp för användarnas preferenser. I dagsläget tycks dock denna 
förmedlarroll vara svår att genomföra när det gäller litteraturförmedlingen genom de 
sociala medierna. 
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7 Slutsatser 
 
I följande avsnitt drar vi slutsatser av vår studies resultat och analys. Vi inkluderar även 
en diskussion kring undersökningens teori och metod, och avsnittet avslutas med våra 
förslag på den fortsatta forskningen kring folkbibliotekens användning av sociala 
medier i det litteraturförmedlande arbetet. 
 

7.1 Litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter i 
relation till andra förmedlingsmetoder, som exempelvis 
bokprat 
 
I relation till andra förmedlingsmetoder, såsom personlig interaktion mellan 
bibliotekarie och användare i form av exempelvis bokprat och läsecirklar, är det tydligt 
att litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter innebär en rad utmaningar. 
Med sitt personliga engagemang och intresse för den här tämligen nya sortens 
litteraturförmedling märks att våra respondenter värdesätter arbetet, även om ett par av 
dem uttryckligen värderar traditionell, fysisk litteraturförmedling högre. Bland de 
främsta fördelarna med litteraturförmedling genom Facebook/Twitter framträder att det 
är enkelt att nå ut med informationen. Med en liten arbetsinsats kan bibliotekarien 
snabbt förmedla boktips eller liknande till många användare. Men det finns nackdelar 
också. Flera av respondenterna anser att litteraturförmedling genom Facebook/Twitter 
är mer ytlig, kortfattad och innehåller mindre dialog med användarna än andra 
förmedlingsmetoder. Responsen uteblir till stor del och det finns en osäkerhet kring hur 
informationen tas emot av användarna och i vilken utsträckning som arbetet verkligen 
leder till fler fysiska besök på biblioteket och fler lån. Utvärderingar av arbetet utifrån 
lån- och besöksaspekten anses svåra att genomföra och är inte vanligt förekommande. 
 
I likhet med andra förmedlingsmetoder är det enligt respondenterna viktigt att ha en 
personlig ton i litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter, eftersom användarna 
anses uppskatta och värdesätta detta. De intervjuade bibliotekarierna anser också att det 
är lätt att vara personlig i de sociala medierna. Och trots de ovan nämnda nackdelarna 
tycks samtliga respondenter fast beslutna att fortsätta med arbetet. Det anses viktigt att 
biblioteket finns representerat där användarna finns, vilket allt oftare är på nätet, och att 
man som litteraturförmedlande bibliotekarie helt enkelt får anpassa sig efter hur de 
sociala medierna fungerar och förändras. 
 

7.2 Mål och syften i valet av litteratur som förmedlas genom 
Facebook och/eller Twitter 
 
Olika mål och syften utkristalliserar sig vad gäller urvalet av den litteratur som 
förmedlas genom Facebook och/eller Twitter. Enligt respondenterna är det framförallt 
ny skönlitteratur de väljer att lyfta fram i detta sammanhang. För att återkoppla till 
Jofrid Karner Smidt och uppsatsens teoretiska ramverk är ingen av Smidts 
förmedlarroller helt dominerande i vår studie. Vissa respondenter förespråkar i första 
hand den efterfrågestyrda förmedlingen, andra den aktivt rekommenderande och 
upplysande förmedlingen. Vi ser också att en enskild respondent i sina svar, vid olika 
tillfällen, kan förespråka båda dessa förmedlarroller. Denna ambivalens kan på sitt sätt 
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sägas överensstämma med Smidts avhandling där intervjuundersökningen visade att den 
efterfrågestyrda förmedlingen vinner mark samtidigt som enkätstudien redogjorde för 
en fortfarande stark folkbildningtanke i linje med den aktivt rekommenderande och 
upplysande förmedlingen (Smidt 2002, s. 312ff). Smidts tredje förmedlarroll, den där 
litteraturförmedlingen sker i dialog med användarna, kan dock knappast sägas ha slagit 
igenom i någon större utsträckning i arbetet med Facebook/Twitter. Användarna tycks 
inte betrakta Facebook/Twitter som kanaler för att höra av sig till biblioteket när det 
gäller litteratur och dialogen tenderar att utebli. 
 
Vad gäller den aktivt rekommenderande och upplysande förmedlingen blir vår slutsats 
också att bibliotekarierna, i kanske högre utsträckning än i Smidts avhandling, ofta 
utgår ifrån sin egen smak och sin egen läsning och inte primärt från någon traditionell 
folkbildningstanke. I vilken utsträckning den enskilde bibliotekariens personliga smak 
slår igenom i litteraturförmedlingen beror på hur arbetet med de sociala medierna är 
organiserat på biblioteken i studien, i något fall är respondenten ensam om att skriva 
inlägg på Facebook/Twitter, i andra fall ingår respondenten i ett arbetslag där man delar 
på uppgiften. Vidare ser respondenterna att det ofta finns en koppling mellan inläggen 
på Facebook/Twitter och bibliotekens författarbesök, att det är böcker med 
besöksaktuella författare som lyfts fram. Detta hänger samman med de två mål som 
framförallt framträder för litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter, nämligen 
dels att locka folk att besöka biblioteket fysiskt, dels att visa upp böckerna och i 
förlängningen locka till läsning och lån. Flera respondenter i vår studie påpekar också 
svårigheterna med att mäta i vilken utsträckning som dessa mål uppnås. 
 

7.3 Uppfattningar om framtiden för litteraturförmedling 
genom sociala medier 
 
I sina reflektioner kring framtiden för litteraturförmedling genom sociala medier 
uttrycker respondenterna framförallt en önskan om en flitigare och tydligare dialog med 
användarna. Något som vi menar är helt i linje både med Smidts dialogfokuserade 
förmedlarroll och med hela tanken på hur sociala medier kan luckra upp den 
traditionella uppdelningen mellan sändare och mottagare. Konkreta förslag på hur den 
utökade dialogen ska uppnås finns bland respondenterna, samtidigt påpekar de att en 
förutsättning är att det inom biblioteksorganisationen finns en vilja att satsa tid och 
resurser på det här området, och inte minst att det ges utrymme för fler i personalen att 
engagera sig i arbetet. Att bjuda in användarna att exempelvis skriva egna boktips är en 
förekommande tanke, att satsa mer på digitala bokcirklar och på förmedlingen av 
facklitteratur är två andra idéer. På samma gång finns en ständig medvetenhet om att 
förutsättningarna kan förändras snabbt när det gäller sociala medier och vi ser en 
ambition hos bibliotekarierna att hålla sig ajour med utvecklingen och en beredskap att 
testa sig fram. 
 
Någon enstaka av respondenterna kan se risken för ett bakslag, att användarna kan 
komma att tröttna på sociala medier och hellre vilja ha traditionella 
förmedlingsmetoder. Men i stort råder enighet kring uppfattningen att biblioteken i 
framtiden ska och i ökande grad kommer att ägna sig åt litteraturförmedling genom 
sociala medier. 
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7.4 Teori- och metoddiskussion 
 
Det är vår bedömning att valet av semistrukturerade intervjuer som metod för att samla 
in det empiriska materialet föll väl ut. Vi var intresserade av att undersöka 
bibliotekariernas roll i den process som litteraturförmedling genom sociala medier 
innebär och genom intervjuerna fick vi värdefull information kring detta. Vi anser att 
intervjuformen därmed uppfyllde undersökningens syfte och att vi kunnat besvara våra 
frågeställningar. Samtidigt är vi medvetna om att en förhållandevis liten intervjustudie 
som denna inte gör det möjligt att göra anspråk på den sortens generaliseringar som 
exempelvis en större enkätstudie hade gjort. 
 
Som teoretisk modell i analysen av vårt intervjumaterial har vi använt oss av Jofrid 
Karner Smidts tre olika förhållningssätt till litteraturförmedling. Vi anser att det 
fungerade förtjänstfullt att använda hennes förmedlarroller som utgångspunkt i 
analysen, även om vi ibland märkte att en respondent som i ena stunden tydligt tycktes 
anamma en viss förmedlarroll en stund senare förespråkade en annan. Överlag är det 
likafullt vår uppfattning att den teoretiska utgångspunkten fyllde sitt syfte och att vi 
kunnat klarlägga hur bibliotekarierna förhåller sig till litteraturförmedling genom 
Facebook och/eller Twitter, hur de tänker kring urvalet av litteraturen som förmedlas i 
dessa kanaler samt hur de ser på framtiden när det gäller litteraturförmedling genom 
sociala medier. 
 

7.5 Fortsatt forskning 
 
Eftersom vår studie har haft sitt fokus på bibliotekarierna anser vi att det även skulle 
vara av intresse att undersöka litteraturförmedling genom sociala medier utifrån ett 
användarperspektiv. Hur tar användarna till sig informationen och vad efterfrågar de? 
Det är för övrigt något som våra respondenter uttryckte att de vill ha mer kunskap om. 
Det skulle också vara intressant och tydliggörande med en kvantitativ studie av vad det 
verkligen är som folkbiblioteken visar upp i sina flöden på Facebook och Twitter, en 
undersökning av hur stor del av inläggen som går att klassa som olika former av 
litteraturförmedling och hur stor del av inläggen som utgörs av annan information. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks folkbibliotekariers syn på och användning av 
litteraturförmedling genom de sociala medierna Facebook och Twitter. Med fokus på 
bibliotekarierna ville vi även identifiera vilka olika förmedlarroller som framträder i 
denna form av litteraturförmedling. Våra forskningsfrågor, för att kunna undersöka och 
analysera det valda forskningsproblemet, har varit följande: 

• Vilka uppfattningar har folkbibliotekarier om litteraturförmedling genom 
Facebook och/eller Twitter i relation till andra förmedlingsmetoder, som 
exempelvis bokprat? 

• Vilka mål och syften anger folkbibliotekarier i urvalet av den litteratur som 
förmedlas via Facebook och/eller Twitter? 

• Vad tror folkbibliotekarier om framtiden för litteraturförmedling genom sociala 
medier, hur kommer den att utvecklas? 

 
Med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex stycken 
bibliotekarier insamlades det empiriska materialet. Urvalet av respondenter gjordes 
framförallt utifrån aspekten att alla medverkande bibliotekarier jobbar med 
litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter. Att alla jobbar på folkbibliotek i 
Skåne gjorde det möjligt för oss att genomföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. 
 
Som teoretiskt ramverk används norska Jofrid Karner Smidts idéer kring 
litteraturförmedling och de förhållningssätt/förmedlarroller som Smidt identifierar och 
använder i sin doktorsavhandling Mellom elite og publikum: litterær smak og 
litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek från 2002. 
Förhållningssätten är (i vår översättning): 

• Efterfrågestyrd förmedling 
• Aktivt rekommenderande och upplysande förmedling 
• I dialog 

 
Vi antog ett tolkande, hermeneutiskt förhållningssätt när vi analyserade empirin. I 
analysen har vi utgått ifrån uppsatsens forskningsfrågor och vi har applicerat Jofrid 
Karner Smidts förhållningssätt till litteraturförmedling på vår empiri. Genom analysen 
kom vi fram till att respondenternas personliga intresse och engagemang ofta ligger till 
grund för arbetet med litteraturförmedling genom Facebook/Twitter. Snabbheten, 
enkelheten och att förmedlingen, oftast, har många mottagare är några upplevda fördelar 
som framkommer i studien. Några problem som framkommer är att den här sortens 
litteraturförmedling är mer ytlig, kortfattad och innehåller mindre dialog med 
användarna än andra förmedlingsmetoder. Det finns också en osäkerhet kring i vilken 
utsträckning litteraturförmedlingen genom Facebook/Twitter verkligen når fram till 
användarna. Responsen uteblir till stor del och utvärderingar av resultatet av arbetet 
förkommer sällan.  
 
Ingen av Jofrid Karner Smidts förmedlarroller är helt dominerande i vår studie. Vissa 
respondenter förespråkar i första hand den efterfrågestyrda förmedlingen, andra den 
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aktivt rekommenderande och upplysande förmedlingen. Vad gäller den aktivt 
rekommenderande och upplysande förmedlingen kan vi se att de intervjuade 
bibliotekarierna ofta utgår ifrån sin egen smak och sin egen läsning och inte primärt från 
någon traditionell folkbildningstanke. Eftersom att användarna inte tycks betrakta 
Facebook/Twitter som kanaler för att kommunicera med biblioteken kring litteratur blir 
Smidts tredje förmedlarroll, som präglas av dialog, svår att inta. Just en önskan om en 
livaktigare dialog med användarna är det tydligaste inslaget i respondenternas 
uppfattningar av hur framtiden för litteraturförmedling genom sociala medier kan 
komma att se ut. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

 
(Inledning) 
 
Namn: 
Ålder: 
Utbildning och år för examen: 
Nuvarande tjänst: 
Haft denna tjänst sedan år: 
Tidigare arbetsuppgifter: 
Berätta vad du helst läser privat: 
Berätta vad du mestadels läser i jobbsyfte: 
 
 
(Forskningsfråga 1) 
 
* Hur länge har ni på folkbiblioteket jobbat med Facebook och/eller Twitter? 
* Hur jobbar ni generellt med litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter? 
* Hur tycker du att litteraturförmedlingen genom Facebook och/eller Twitter fungerar i 
jämförelse med annan litteraturförmedling? 
* Vilka fördelar ser du med litteraturförmedling genom Facebook och/eller Twitter i 
jämförelse med annan litteraturförmedling? 
* Vilka nackdelar ser du? 
* Vad har litteraturförmedlingen genom Facebook och/eller Twitter gemensamt med 
annan litteraturförmedling? 
* Vad skiljer litteraturförmedlingen genom Facebook och/eller Twitter från annan 
litteraturförmedling? 
 
 
(Forskningsfråga 2) 
 
* Vilken litteratur är det som lyfts fram i litteraturförmedlingen genom Facebook 
och/eller Twitter och varför just denna? 
* Hur resonerar ni kring begrepp som kvalitet och bredd i litteraturförmedlingen genom 
Facebook och/eller Twitter? 
* Tror du att bibliotekariers läsvanor påverkar litteraturförmedlingen genom Facebook 
och/eller Twitter och i så fall på vilket sätt? 
* På vilka sätt tas användarnas intressen och önskemål tillvara i litteraturförmedlingen 
genom Facebook och/eller Twitter? 
* Hur skulle du beskriva responsen som ni får på litteraturförmedlingen genom 
Facebook och/eller Twitter? 
* Vad vill ni framförallt uppnå med litteraturförmedlingen genom Facebook och/eller 
Twitter? 
* I vilken utsträckning tycker du att ni uppnår detta? 
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(Forskningsfråga 3) 
 
* Har ni några planer på att utveckla litteraturförmedlingen genom de sociala medierna 
och hur ska det i så fall gå till? 
* Hur tror du att folkbibliotek generellt kommer att arbeta med litteraturförmedling 
genom sociala medier om fem år? 
* Hur tror du att just ditt bibliotek kommer att jobba med det här om fem år? 
* Hur skulle du personligen vilja att litteraturförmedlingen genom de sociala medierna 
såg ut om fem år? 
 
 
(Avrundning) 
 
Några andra tankar kring litteraturförmedlingen genom sociala medier eller kring 
litteraturförmedling generellt som du vill lägga till eller ta upp? 
 
 

 


