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Abstract: The aim of this thesis is to examine young adults’ attitudes 

towards libraries marketing in social media. Libraries mainly 

use social media to reach out to young adults. However, 

young adults mainly use social media to communicate with 

their friends. The question that arises is if young adults are 

interested in communicating with organizations such as 

libraries on social media. To fulfill our purpose we asked 

two research questions:  

 

 What attitudes do young adults have towards libraries 

use of marketing in social media? 

 What kind of communication with libraries in social 

media is of interest for young adults? 

 

The theoretical framework for this thesis is based on 

relationship marketing, a theory which sets focus at 

relationships, networks and interaction. The theory is based 

on an organizational perspective, but we choose to interpret 

it from the perspective of users. In this thesis we choose a 

qualitative approach. We also conducted ten semi-structured 

interviews to gather our empirical material.  

 

The results show that the young adults in our thesis not are 

aware of libraries existence in social media. They also have a 

stereotypical image of libraries as an organization mainly 

connected to books and reading. However, they do believe 

that libraries use social media to “follow the stream”. In 

young adults’ use of social media, interests are a decisive 

factor as well as communication with friends. If libraries 

want to reach out to young adults, they need to create a 

strategy to help them communicate with young adults. 

 

Nyckelord: Sociala medier, bibliotek, skolbibliotek, Facebook,       

bloggar, ungdomar, marknadsföring, 
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1 Inledning och bakgrund 

I dag är sociala medier en naturlig del av många människors liv. Även om människor 

alltid har kommunicerat har teknologin ändrat sättet att göra det på. I och med att 

kommunikationsmönster har förändrats är det också vanligt att företag och 

organisationer befinner sig på olika sociala medier som Facebook och bloggar. 

Verksamheterna vill vara där människor är, ta del av diskussioner och marknadsföra sig 

själva. Detta inkluderar också bibliotek som vill följa med i utvecklingen. 

 

Genom att använda sig av sociala medier kan bibliotek marknadsföra sig på ett relativt 

enkelt sätt. Det kräver inte mycket ekonomiska resurser utan tar mer tidsmässiga 

resurser i anspråk. Detta innebär att det krävs aktiva uppdateringar samt att biblioteket 

har en tydlig strategi för hur de sociala medierna ska användas (Kendrick 2006, s.4f; 

Carlsson 2009, s.101f). 

 

Tidigare undersökningar har gjorts som behandlar bibliotekariers åsikter om de fördelar 

respektive nackdelar med att marknadsföra sig via olika sociala medier. Framförallt är 

det folkbibliotek som har undersökts. Fördelarna som nämnts är att marknadsföringen är 

enkel, direkt och inte kostar så mycket jämfört med traditionell marknadsföring. 

Marknadsföring via sociala medier ses som mer relationsskapande än andra 

marknadsföringssätt i och med att den möjliggör en dialog med användarna (Olsson 

2012, s.26; Andersson 2011, s. 18f). Däremot innebär några nämnda nackdelar att man 

missar användare som inte nyttjar sociala medier och det finns en risk att det kan dyka 

upp olämpliga kommentarer på sidan (Olsson 2012, s.24; Andersson 2011, s. 18f). 

 

Barn och ungdomar är en prioriterad och väl förankrad målgrupp i bibliotekens 

verksamhet. Enligt paragraf nio i bibliotekslagen framkommer det att biblioteken ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt ungdomar. Detta genom att erbjuda olika medier och 

teknik för att främja språkutveckling och stimulera till läsning (SFS 1996:1596).  

 

I dag är de flitigaste användarna av sociala medier ungdomar i åldern 13 till 25 år 

(Findahl 2012, s.17). Forskning har visat att det ungdomar främst ägnar sig åt på sociala 

medier är att upprätthålla kontakt med kamrater eller som tidsfördriv (boyd 2007, s.10; 

Shao 2009, s.13f). Genom personliga profiler finns möjlighet för ungdomar att skapa ett 

eget personligt uttryck med hjälp av exempelvis bilder. Sociala medier kan också 

fungera som ett hjälpmedel för att hitta andra personer med ett gemensamt intresse 

(boyd 2007, s.10; Shao 2009, s.13f). 

 

Eftersom ungdomar är en prioriterad målgrupp väljer många bibliotek att gå med i 

Facebook med förhoppningen att få kontakt och skapa förutsättningar för interaktion 

mellan de unga och biblioteket. De vill finnas tillgängliga på de platser där ungdomarna 

finns (Holmberg et al 2009, s.55). 

 

Unga är alltså flitiga användare av sociala medier vilket har uppmärksammats av 

bibliotek. I en tidigare kandidatuppsats som undersökt folkbiblioteks användning av 

marknadsföring via sociala medier har författaren påvisat ett behov av att undersöka hur 

användare upplever marknadsföringen via dessa kanaler (Andersson 2011, s.29). Då det 

inte finns så mycket forskning om ungdomar och deras relation till bibliotek via sociala 

medier vill vi genom vår studie tillföra ny och aktuell kunskap om detta.  
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1.1 Problemformulering och syfte 

Idag sker mer och mer av all kommunikation via internet och sociala medier. Företag 

och organisationer har insett att det finns fördelar med att genom dessa medier 

marknadsföra sig. Exempel på detta är bibliotek som har skapat egna profiler på till 

exempel Facebook eller olika former av bloggar. Genom sin närvaro på sociala medier 

hoppas bibliotek kunna nå ut till ungdomar. Dock visar forskning att ungdomar främst 

använder sociala medier för interaktion med vänner och för underhållning. Många unga 

menar också att trots att deras profiler är publika så vill de kunna använda sociala 

plattformar utan vuxnas inblandning (boyd 2007, s.16). Det som därför har fångat vårt 

intresse är huruvida ungdomar är intresserade av att följa eller ha kontakt med bibliotek 

via sociala medier. Det är alltså inte marknadsföringen i sig som kommer att undersökas 

utan ungdomars attityd till att bibliotek befinner sig på dessa arenor.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars attityd till biblioteks 

marknadsföring via sociala medier. 

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

 

 Vilka attityder har ungdomar till att bibliotek använder sociala medier för att 

marknadsföra sig?  

 

 Vilken sorts kommunikation vill ungdomar föra med bibliotek på sociala medier? 

 

För att kunna diskutera och svara på våra frågeställningar kommer en betydande del av 

studien att handla om ungdomars medievanor. Detta för att se om bibliotekens sätt att 

marknadsföra sig via sociala medier är förenliga med dessa.  

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa användargruppen till ungdomar i gymnasieåldern (16 – 20 år) 

eftersom det är del av den grupp som är mest aktiv på sociala medier (Findahl 2012, 

s.17). Vi tror därför att de oftare kommer i kontakt med bibliotekens marknadsföring via 

dessa medier. Vi har också valt att ta kontakt med ungdomar via skolbiblioteket och inte 

genom folkbibliotek eller sociala medier. Detta diskuteras vidare i 4.3 Urval.  

 

En annan avgränsning vi valt att göra är att fokusera på aktiva användare av sociala 

medier och därför inte att diskutera ungdomar som inte använder sociala medier eller 

som inte har tillgång till internet i hemmet. Detta beslut grundar vi på att vår 

undersökning skulle blivit allt för bred om vi tagit hänsyn till detta. 

 

Undersökningen kommer att behandla två sorters sociala medier, Facebook-sidor och 

biblioteksbloggar. Vi har valt dessa då de är två av de vanligast förekommande 

medierna för att marknadsföra bibliotek. Dock har vi inte undersökt medierna i sig utan 

endast de attityder som finns till biblioteks användande av dessa.  

Vi kommer inte att avgränsa oss till att enbart undersöka ett särskilt biblioteks 

marknadsföring utan ämnar istället ta reda på en mer allmän bild av ungdomars tankar 

kring ämnet. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Här nedan definierar vi tre viktiga begrepp: Webb 2.0, Bibliotek 2.0 och Sociala medier. 

De två förstnämnda begreppen har vi valt att använda på grund av att de ger en 

bakgrund till sociala medier.  

1.3.1 Webb 2.0 

Webb 2.0 etablerades 2004 då det spreds av Tim O’Reillys Webb 2.0 konferenser men 

myntades redan 1999 av informationsarkitekten Darcy Dinucci (Stakston 2011, s.30f). 

Uttrycket har varit omdiskuterat och det finns ingen entydig definition. I stora drag 

syftar uttrycket på att göra skillnad på Webb 1.0, som beskriver de första åren då 

webben blev allmänt använd och framförallt bestod av digitaliserad information, och 

Webb 2.0 som beskriver hur webben numera handlar om möjligheten att interagera med 

innehållet och andra (ibid.). Transformeringen gjordes möjlig bland annat genom 

utveckling av verktyg för interaktion. Sociala medier kan ses som ett samlingsnamn för 

dessa verktyg (ibid., s. 33). 

1.3.2 Bibliotek 2.0 

Bibliotek 2.0 är ett av flera begrepp som sprungit ur Webb 2.0. Det finns liksom med 

Webb 2.0 inte en definition av begreppet och de som finns skiljer sig åt genom att vara 

antingen tekniskt-, socialt- eller användarcentrerade. Dock verkar några termer stå i 

centrum. I en undersökning bland finska biblioteksanställda som fick koppla termer till 

Bibliotek 2.0 valdes interaktion, användare och deltagare flest gånger (Holmberg 2009, 

s.16). Det ledde till definitionen: 
 

Bibliotek 2.0 är en förändring i interaktionen mellan användare och bibliotek i en ny 

deltagarkultur, influerad av sociala webbteknologier (ibid., s.20). 

1.3.3 Sociala medier 

Även i sociala medier står interaktionen i fokus. Ulla Carlsson (2009, s.10) beskriver 

sociala medier som webbrelaterade tjänster där man kan samtala, ta del av och utbyta 

information med innehållet och andra (ibid.). Brit Stakston (2011, s.26) menar att 

sociala medier inte är statiska verktyg utan de blir vad man gör det till då de bygger på 

interaktion och är skapade för att matcha människans behov av att kommunicera (ibid.). 

Ett problem med begreppet sociala medier kan vara att det är människor som definieras 

som sociala och inte medier. Jämfört med traditionella medier som papperstidningar 

vars information är svår att dela och interagera med ger sociala medier möjlighet till 

interaktion och kommunikation (ibid., s. 29f). 

 

Ett exempel på ett socialt medie är en blogg, det vill säga en plattform med olika 

användningsområden. Bloggen kan fungera som en personlig dagbok där man delar 

med sig av sitt vardagliga liv men också som en kunskapsplattform för organisationer. 

Genom bloggen kan man kommentera, debattera och lufta perspektiv som man tycker 

saknas. Denna funktion gör att bloggen räknas som ett socialt medie (Stakston 2011, 

s.61; Johansson, 2013).   
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Sociala nätverk är ett något snävare begrepp än sociala medier som beskriver digitala 

mötesplatser där användarna kan registrera ett användarkonto, skapa en profil och 

konversera med andra (Stakston 2011, s. 54). Ett av de största sociala nätverken i 

världen idag är Facebook med över sexhundra miljoner aktiva användare. Genom 

Facebook skapas personliga profiler för att kunna diskutera, kommentera och skriva 

statusuppdateringar (Johansson 2013). 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vi har i det första kapitlet introducerat vår studie och ringar i kapitel två in området för 

denna genom att ge en bakgrund utifrån fem olika teman. Dessa teman ger en bakgrund 

till marknadsföring på bibliotek, marknadsföring via sociala medier samt ungdomar och 

deras relation till bibliotek och sociala medier. Vi har genomgående strävat efter att 

använda aktuell forskning. I avsnittet 2.3 Bibliotek och marknadsföring via sociala 

medier var detta dock svårt, därför använder vi oss av två aktuella kandidatuppsatser 

samt en magisteruppsats.  

  

I kapitel tre presenterar vi den valda teorin om relationsmarknadsföring 30R utvecklad 

av Evert Gummesson samt fördjupar diskussionen utifrån tre centrala begrepp: 

relationer, nätverk och interaktion. Vi placerar teorin i en bibliotekskontext för att 

sedan tolka begreppen ur ett användarperspektiv. 

 

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer som metod för insamling av empiri och i 

kapitel fyra diskuteras fördelar och nackdelar med denna samt genomförande och etiska 

överväganden. Vi ger även en kort presentation av studiens informanter. 

 

I det femte kapitlet presenterar vi vårt empiriska material i form av en 

resultatgenomgång. 

 

I sjätte kapitlet presenteras studiens analys utefter vald teori.  

 

Vi diskuterar i kapitel sju studiens resultat utifrån våra forskningsfrågor. Detta följs av 

en slutsats samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Marknadsföring och bibliotek 

I handboken En nödvändig liten bok om Marknadsföring av bibliotek (2006) diskuterar 

Zuzana Helinsky olika tips och idéer för hur bibliotek kan arbeta med marknadsföring 

på olika sätt. Helinsky är bibliotekskonsult och har i många år arbetat med 

marknadsföringsfrågor i Sverige och internationellt. Författaren beskriver biblioteken 

som en organisation i en utsatt position. Med detta menar hon att biblioteken liksom 

andra organisationer måste motivera sin existens för att inte ifrågasättas av politiker 

eller allmänheten. Helinsky ser marknadsföringen som ett sätt för biblioteket att 

utveckla och anpassa sin verksamhet för att på så sätt visa upp den samhällsnytta 

organisationen kan bidra med (ibid., s.10f). Fördelar med att marknadsföra biblioteket 

diskuteras även av Terry Kendrick (2006, s.2f). Till skillnad från Helinsky poängterar 

Kendrick vikten av marknadsföring på ett mer detaljerat plan. I Kendricks 

argumentation går det att utläsa sex punkter som beskriver olika fördelar (ibid.). 

 

 Marknadsföring ses som ett sätt att uppmuntra till användning utav bibliotekens 

tjänster. Detta i sin tur bidrar till en större gemenskap mellan bibliotek och 

användare som Kendrick menar kan möta och förhoppningsvis överträffa 

statliga normer och mål. 

 

 Författaren diskuterar också det faktum att användarna, genom att vara i kontakt 

med andra organisationer, förändrar sina förväntningar på biblioteket. I detta fall 

skulle marknadsföring bidra till att bibliotek håller sig relevant i det allt mer 

föränderliga samhället. 

 

 Kontakten med andra organisationer återkommer också i den tredje punkten där 

Kendrick menar att användare allt mer influeras av olika varumärken. Här kan 

marknadsföringen hjälpa bibliotek att skapa ett varumärke som återspeglar en 

nära relation mellan användarna och biblioteket. 

 

 Användarna har ofta inte tillräcklig kunskap om de tjänster som bibliotek 

förmedlar. Genom att marknadsföra biblioteken skulle man kunna sprida denna 

kunskap. 

 

 Marknadsföring kan vara ett sätt att hitta och visa upp sitt värde för användarna. 

Via marknadsföring kan man arbeta med att förändra felaktiga stereotyper 

(Kendrick 2006, s.2f). 

 

Marknadsföring är en ständigt pågående process som hela tiden omformas. Därför är det 

viktigt att de som arbetar inom biblioteksväsendet hjälper till att marknadsföra 

organisationen för att kunna hitta nya lösningar menar Helinsky (2006, s.13). För att 

finna nya lösningar krävs en medvetenhet om de utmaningar som finns eller som kan 

uppstå vid marknadsföringen av biblioteket. Den främsta utmaningen är enligt Kendrick 

(2006, s.4) de resurser som krävs, både finansiella men också tidsmässiga. Personalen 

måste få avsatt arbetstid för att kunna driva och arbeta med marknadsföringsfrågor 

(ibid.). Även Helinsky (2006, s. 17) betonar vikten av att våga satsa resurser på 

marknadsföring av biblioteken (ibid.). En annan utmaning det resoneras kring är att 
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många bibliotekarier föredrar att vänta på att deras goda arbete ska bli känt snarare än 

att medvetet marknadsföra det (Kendrick 2006, s.4f). Häri ligger en utmaning i att våga 

framhålla det positiva arbetet och visa upp för allmänheten vad biblioteket kan, att inte 

vara rädd för att man genom att marknadsföra sina tjänster förringar det ”goda” i 

tjänsterna. Det krävs också en större medvetenhet och utbildning för bibliotekarier som 

ofta saknar kunskap om marknadsföring (ibid.). Det kan då vara bra att känna till olika 

typer av marknadsföring, exempelvis extern och intern. 

 

Det går att skilja på extern och intern marknadsföring där den externa marknadsföringen 

riktar sig till låntagare och besökare (Helinsky 2002, s.58). Den interna 

marknadsföringen i sin tur riktar sig till huvudmän, exempelvis kommunpolitiker. För 

att den externa marknadsföringen ska fungera krävs det att den interna 

marknadsföringen också är tillfredsställande. Detta beror på att bibliotek som 

organisation är beroende av huvudmännen för sin framtida existens (ibid., s.50). För att 

biblioteket ska kunna marknadsföra sin verksamhet för användarna kan en så kallad 

omvärldsbevakning vara till hjälp. Med omvärldsbevakningen kan man bevaka och 

analysera faktorer i omvärlden som kan påverka den nuvarande eller framtida 

utvecklingen av organisationen (ibid., s.71). Eftersom allt fler organisationer 

kommunicerar via internet är det viktigt att vara synlig för, och lyssna till, användarnas 

önskemål för att nå ut med sin marknadsföring (ibid., s.73). 

 

Vi menar att litteraturen kring marknadsföring kan tolkas som att bibliotek behöver ha 

en klar bild av vad de är ute efter med sin marknadsföring. Det krävs också att de godtar 

det faktum att det finns ett behov av att visa upp sin organisation. Vidare kan 

omvärldsbevakning vara till hjälp när man ska lära känna sin målgrupp. 

2.2 Marknadsföring och sociala medier 

Marknadsföring överlag har påverkats av den förändring som användning av sociala 

medier fört med sig och nya strategier har utvecklats. De nya förutsättningarna har 

också diskuterats i biblioteksvärlden. Bibliotek 2.0 är ett uttryck som funnits med i 

diskussioner kring bibliotekens utveckling på senare år. Enligt Kim Holmberg (2009, 

s.8) används uttrycket framförallt för att beskriva hur interaktionen mellan olika aktörer, 

miljöer och verktyg förändras (ibid.). 

 

Bibliotek 2.0 grundar sig i Webb 2.0 och har, precis som sociala medier, interaktionen i 

fokus. Interaktionen är också väsentlig i det som Carlsson (2009, s.26f) benämner som 

den nya formen av marknadsföring. Traditionell marknadsföring är baserad på push-

marknadsföring som är en enkelriktad kommunikation. Avsändaren bestämmer sig för 

ett budskap, formulerar och sänder ut det och avbryter mottagarens aktiviteter för att nå 

fram, som till exempel ett reklamavbrott då man ser på tv. I samma kedja får budskapet 

gärna innehålla en push, det vill säga något som trycker på användarens vilja att agera i 

form av till exempel rabatter. På ett enkelt sätt kan marknadsföringen förkortas som 

business to customer (ibid.). Det nya sättet att marknadsföra sig på bygger däremot på 

flervägskommunikation och kan beskrivas som att den innehåller kommunikation 

mellan både business to customer, customer to business och customer to customer. På så 

sätt blir det lika viktigt för företagen att lyssna på kunden som att sända ut sitt budskap 

(ibid., s.36). Detta beroende på att organisationers kommunikationer i sociala medier 

enligt Carlsson bör vara inriktad på att bygga relationer, öppna upp för dialog och skapa 
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förtroende (ibid., s.34). Vidare används pull-marknadsföring istället för push-

marknadsföring. Där blir mottagaren inte påtvingad ett budskap utan får själv välja om 

hen vill ta emot eller utesluta budskapet, tillgodogöra sig det och/eller aktivt sprida det 

vidare (ibid., s.36). Vidare skiljer sig den nya marknadsföringen från den traditionella 

genom att den är mer individanpassad. Organisationen ska finnas tillgänglig samt bli 

vald av kunderna (ibid., s.37). Något annat som Carlsson nämner är att 

marknadsföringen i sociala medier inte bör vara inriktad på att sälja produkter utan på 

att, som vi nämnt tidigare, bygga relationer, skapa förtroende och öppna upp för dialog 

(ibid., s.35). 

2.2.1 Marknadsföring via Facebook 

Stakston (2011, s.28) menar att skälet till att organisationer vill använda sig av sociala 

medier är att de vill finnas på så många arenor som möjligt för att kunna nå ut till 

användarna. Fördelen med att använda sig av sociala medier är att kommunikationen 

som sker där blir mer synlig än om den enbart sker på organisationens hemsida (ibid.). 

Detta tolkar vi som att sociala medier används mer frekvent snarare än en hemsida som 

man istället besöker då man har ett visst intresse eller behov. Hemsidan och de sociala 

medierna fyller alltså olika funktioner.  Organisationen gör sig till exempel mer 

tillgänglig om den befinner sig på Facebook som har mer än fyra miljoner svenska 

användare (ibid., s.82). Facebook-sidan behöver inte fyllas med information utan kan 

fungera som ett kommunikationsnav och länka vidare till organisationens hemsida eller 

blogg som kan vara ett informationsnav (ibid., s.82f). På Facebook kan privatpersoner 

skapa och uppdatera egna personliga profiler. Genom den personliga profilen kan de i 

sin tur skapa statusuppdateringar som kan handla om allt mellan himmel och jord. 

Dessa uppdateringar kan sedan ens vänner läsa, kommentera och gilla. På samma sätt 

går det att kommentera och gilla sina Facebook-vänners uppdateringar eller bilder. 

Förutom de privata profilerna kan personer välja att starta eller gå med i olika 

intressegrupper och sidor. Många av dessa är knutna till privata företag eller offentliga 

verksamheter som exempelvis bibliotek, som vill visa upp de varor eller tjänster de har 

att erbjuda (Johansson 2013). 

 

De organisationer som använder sig av Facebook skapar, till skillnad från 

privatpersoner, officiella sidor. Genom att gilla en organisations sida går det att följa 

sidan och därmed se uppdateringar och nyheter. Organisationen i sin tur får genom de 

officiella sidorna tillgång till statistiska verktyg som kan användas till att ge en bild av 

vilka som gillar organisationen. Detta kan handla om olika demografiska grupper som 

exempelvis ålder, kön och bostadsort (Stakston 2011, s.85). Även Frederick Nesta och 

Jia Mi (2010, s.92) diskuterar hur företag använder sociala medier på annat sätt än vad 

privatpersoner gör. Enligt dem är bibliotek inte sociala på samma sätt som personer är 

det. Genom att gilla eller blir vän med ett bibliotek på Facebook innebär det inte att 

personen är aktiv på sidan (ibid.). 

 

2.2.2 Marknadsföring via bloggar 

 
Till skillnad från Facebook som är en tjänst som drivs av ett företag fungerar en blogg 

som ett publiceringsverktyg på en webbsida (Johansson 2013). Förutom text kan man i 

olika bloggposter använda bilder och videoklipp. En blogg kan vara ett bra verktyg för 

att nätverka. Detta sker genom exempelvis länkar till andra eller då personer baserar 
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sina blogginlägg på andra personers inlägg (Stakston 2011, s.62; Johansson 2013). 

Detsamma gäller även för organisationers bloggar. 

 

Många organisationer (men även privatpersoner) väljer att koppla sin blogg till 

Facebook. Detta möjliggör att man via Facebook kan kommentera olika blogginlägg. 

Enligt Stakston (2011, s.63) bör språket på en blogg inte vara alltför formellt utan 

snarare mer personligt. Detta gäller språket i bloggar skapade av olika organisationer. 

Dock är det viktigt att hela tiden vara professionell eftersom hela organisationen ska 

kunna stå bakom vad som sägs och hur det sägs i bloggen. På en personlig blogg ser det 

lite annorlunda ut eftersom inläggen representerar ens personliga åsikter (ibid.). För en 

blogg är inte trafiken det viktigaste utan snarare interaktionen. Med interaktion menas 

att exempelvis organisationer genom bloggen vill locka de som läser att kommentera 

och dela kommentarer. Detta görs med fördel via Facebook. De ser också att andra 

väljer att länka till ens blogg (ibid., s.64f).  

2.2.3 Utmaningar med marknadsföring via sociala medier 

Joan Petit (2011, s.256) påpekar att biblioteken för att lyckas i sin marknadsföring 

måste investera personalens tid i användandet, gärna personal som redan vet hur sociala 

medier fungerar. För att skapa en kommunikation är det också viktigt att användarna 

snabbt får svar på sina frågor, då många väntar sig en snabb respons (ibid.). Även 

Carlsson (2010, s.101f) poängterar vikten av att planera sitt sociala medier-användande 

i marknadsföringssyfte. Som nämndes i inledningen är marknadsföring via sociala 

medier mer indirekt än traditionell marknadsföring, där avsändaren riktar sig mot en 

viss målgrupp. När mottagaren själv väljer vilken information hen tar emot är det 

svårare att styra budskapet till en specifik målgrupp. Istället kan organisationen 

föreställa sig vad en potentiell användare är intresserad av för att på så sätt öka chansen 

att bli vald av hen (ibid.). Enligt Nesta och Mi (2010, s.92) är det viktigt att biblioteken 

inte bara hoppar på varje ny trend utan inser att marknadsföring inte bara är 

marknadsföring utan bör återspegla förbättrade tjänster och skapa mervärde (ibid.). 

Många bibliotek använder ny teknik utan att ta hänsyn till eller fundera över kostnader, 

fördelar och lämplighet (Bell enl. Nesta & Mi 2010, s.92). 

 

Utöver att ha en strategi innan organisationen börjar marknadsföra sig med hjälp av ny 

teknik kan det vara en god idé att fundera kring hur organisationen ska utvärdera 

resultatet. En utmaning med marknadsföring i sociala medier är att det kan vara svårt att 

mäta effektiviteten och resultatet av marknadsföringen. Stakston (2011, s.134f) ger flera 

förslag på faktorer som organisationer kan mäta vilket inkluderar allt från att göra det 

enkelt för andra att dela med sig av organisationens arbete till ökad besökstrafik och 

ökat antal omnämnanden online (ibid.). Även Carlsson (2010, s.92f) diskuterar hur 

organisationer kan mäta effekten av att använda sig av marknadsföring i sociala medier. 

Till exempel kan man mäta hårda fakta så som mer synlighet eller antal läsare, vilket är 

lättare, eller mjukare värden som ökat förtroende för företaget, vilket är svårare. Ett 

alternativ till att använda sig av den traditionella marknadsföringsmätningsmetoden RoI 

(Return on Investment) är att istället använda RoE (Return of Engagement).  RoI syftar 

till att kostnaderna dras bort från ett företags investering för att se vad de tjänat. I RoE 

kontrolleras istället hur användarens och omvärldens engagemang i företaget växt. Detta 

genom att mäta aktivitet som visar på en dialog med omvärlden (ibid.). 

 

Som nämnts ovan verkar alla författarna vara överens om att marknadsföring via sociala 
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medier inte är en stor ekonomisk investering. Däremot kostar den i engagemang, 

kunskaper och tid. För att lyckas med marknadsföringen är det viktigt att ha en strategi 

och vara aktiv i sitt användande. Det finns olika sätt att mäta resultaten av 

marknadsföringen men det kan vara svårt. 

2.3 Bibliotek och marknadsföring via sociala medier 

I Louise Anderssons (2011, s.17f) kandidatuppsats svarade de intervjuade 

bibliotekarierna att de alla använde sociala medier för att marknadsföra de bibliotek de 

arbetade vid. De ansåg alla att det var ett bra och spännande arbetssätt. En av 

bibliotekarierna ställde sig dock skeptisk, och sade sig tycka att det var svårt att veta hur 

sociala medier skulle användas på bästa sätt (ibid.). Detta skiljer sig från Maria 

Lindberg och Karin Odhams (2012, s.26) magisteruppsats som påvisar att 

bibliotekspersonalen verkade mer negativ till att biblioteken befann sig på Facebook än 

vad de potentiella användarna var. De påpekade dock att det även fanns några 

undersökningar som visade på att studenterna i studien var tveksamma till att ha kontakt 

med bibliotekarier på det sociala nätverket (ibid.). Rent konkret använde biblioteken 

Facebook-sidan för att diskutera med användarna samt i marknadsföringssyfte 

(Holmberg 2009, s.55). 

 

Den konkreta användningen av sociala medier stämde relativt väl överrens med 

bibliotekens mål i tidigare nämnda undersökning. Enligt Holmberg (2009, s.55) är 

bibliotekens huvudsakliga mål med att gå med i Facebook att få kontakt med ungdomar 

och unga vuxna och att få dem att interagera med biblioteket. De vill vara tillgängliga 

på platser där användarna finns (ibid.). Även Lindberg och Odham (2012, s.28) betonar 

möjligheterna som finns för biblioteken att komma i kontakt med användare där de 

redan befinner sig (ibid.). Andersson (2011, s.28) menar att marknadsföring via sociala 

medier kommer att finnas kvar bland biblioteken i framtiden, även om det kanske blir i 

en annan form. De anser att användandet uppskattas av både personal och användare 

och att det är ett marknadsföringssätt som når ut lättare än många andra enligt egna 

erfarenheter (ibid.). 

 

Therése Olsson (2012, s.26) menar att några positiva aspekter med marknadsföring i 

sociala medier är att det går snabbt och är enkelt och billigt jämfört med annonsering. 

Det visar också på att biblioteket följer med i utvecklingen. Vissa användare tycker att 

det lättare att skriva till biblioteket än att ringa (ibid.). Möjligheten att föra en dialog 

med användarna, att det är så smidigt och direkt samt att marknadsföringen inte kostar 

så mycket tycker informanterna är den stora fördelen med att använda sociala medier i 

Anderssons (2011, s.18f) kandidatuppsats. Bibliotekarierna är också överens om att det 

unika med marknadsföring via sociala medier är att den är mer relationsskapande än 

andra marknadsföringssätt (ibid.).  

 

Informanterna nämner även negativa aspekter med marknadsföring på sociala medier. 

De anser att det kan vara stressande för bibliotekarierna att hela tiden behöva vara 

aktiva, att man kan glömma bort de användare som inte använder sociala medier och 

risken för att opassande kommentarer dyker upp på sidan (Olsson 2012, s.26). Även 

Anderssons (2011, s.18f) informanter anser att man missar alla de som inte använder 

sociala medier och att biblioteket inte har fullständig kontroll över vad som sker på 

sidan i och med att det kan dyka upp negativa kommentarer. De nämner också att det 
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personliga, fysiska mötet kan försvinna (ibid.). Ett annat problem som blivit synligt är 

att det verkar som att många som följer Facebook-sidan och bloggen är andra inom 

biblioteksprofessionen. Alltså når biblioteken ut till färre användare än vad det ser ut 

som (Olsson 2012, s.24). 

 

Som framgått genom vår presentation vill bibliotekarierna framförallt använda sociala 

medier för att nå ut till unga. Enligt Amira Sofie Sandin (2011, s.174) är det också 

vanligt att de sociala medierna används för att locka ungdomar. Detta är inget som sker 

automatiskt utan det krävs att bibliotek har en konkret bild av hur medierna används av 

barn och ungdomar. Det är också av vikt att bibliotekarierna själva har kompetens att 

använda medierna på ett sätt som är relevant för åldersgruppen. Sandin anser att 

biblioteken alltså inte bör använda sociala medier som ett försök att vara trendiga. De 

måste ständigt uppdatera sina kunskaper för att användandet av medierna ska komma 

till sin rätt (ibid.). 

 

Vi kan i dessa studier (Andersson 2011; Lindberg & Odham 2012; Olsson 2012) utläsa 

att de tillfrågade bibliotekarierna ställde sig positiva till marknadsföring via sociala 

medier. De såg dessa medier som ett enkelt och snabbt verktyg för att skapa dialog med 

användarna. Dock uttryckte de några negativa aspekter med användandet, i form av 

exempelvis tidsbrist och att inte ha full kontroll över innehållet på till exempel 

Facebook-sidan. Vi kan också utläsa att bibliotekens förhållningssätt och kompetens 

inte motsvarar ungdomars användning av sociala medier.  

2.4 Ungdomar och bibliotek 

Den forskning som bedrivits om ungdomar och bibliotek verkar mestadels ha skett i 

magisteruppsatser, vilket diskuteras i Kerstin Rydsjö & AnnaCarin Elfs (2007, s.137) 

kunskapsöversikt. Enligt Rydsjö och Elf har ungdomsverksamhet på bibliotek inte en 

lika självklar plats som barnverksamhet. Den har legat mellan barn- och 

vuxenavdelningen och det verkar som att personal på biblioteken själva tycker att det 

inte satsas tillräckligt på ungdomar (ibid., s.137). Ungdomar har uttryckt att de inte 

känner sig sedda som individer på biblioteken och att bibliotek står för en annan kultur 

än deras egen. Friktion uppstår också när ungdomar använder biblioteken på ett annat 

sätt än de traditionella (som låna, läsa och studera) och istället möts, pratar och 

använder datorerna. Då benämns de ofta på ett negativt sätt av biblioteksprofessionen 

(ibid., s.140f). 

 

Det framstår som viktigt för ungdomar att de vill bli bemötta med respekt och sedda 

som individer på biblioteket. Detta kräver att bibliotekarierna har kunskap om 

ungdomskultur och hur ungdomars situation ser ut, då bemötande kan påverka om 

ungdomarna kommer tillbaka till biblioteket eller inte (Rydsjö & Elf 2007, s.158). Dock 

visar det sig att ungdomarna har störst förtroende för bibliotekens traditionella 

verksamheter; låna, läsa, lära och få nya tips på böcker. De verkar lita mer på 

bibliotekens kompetens och urvalsförmåga när det gäller böcker än till exempel film 

och dataspel (ibid., s.142). Det framkommer även att ungdomar som läser ofta använder 

biblioteket mer frekvent framförallt för att låna böcker. De uppskattar också tillgången 

och utbudet av böcker på biblioteket. De som inte är lika stora användare uppskattar 

tillgången till andra medier som exempelvis filmer mer (ibid., s.145).  
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Rydsjö och Elf (2007, s.152) nämner ungdomsbiblioteken UFO i Malmö och 

PUNKTmedis i Stockholm som två otraditionella exempel där ungdomar står i centrum 

för verksamheten. På UFO anses att en enskild satsning på ungdomar behövs då vissa 

medier inte passar in någon annanstans på bibliotek. Det som är unikt med målgruppen 

har med medier, marknadsföring och interaktion att göra. Personalen menar att 

ungdomars behov inte kan mötas genom enbart traditionell biblioteksverksamhet och att 

det krävs ett intresse för ungdomars livssituation och kunskaper om var de rör sig i 

medierna (ibid.). På PUNKTmedis var ungdomar involverade i skapandet av biblioteket 

och där framgick att de i första hand ville ha en mötesplats, i andra hand en plats att 

uttrycka sin kreativitet och ta del av andras skapelser samt i tredje hand en plats för 

studier och informationssökning. Att ungdomarna fått ha så stor påverkan på 

bibliotekets verksamhet skiljer sig från traditionella bibliotek (ibid., s.154). 

 

Alla bibliotek har inte möjlighet att ha en ungdomsfilial som tidigare nämnda UFO eller 

PUNKTmedis eller ens en avskild ungdomsavdelning. Det är ändå möjligt att 

genomföra satsningar på målgruppen. Som tidigare nämnts finns en paragraf om 

ungdomar i bibliotekslagen och även Svensk Biblioteksförenings målsättning På barns 

och ungdomars villkor (2003, s.2) förankrar att ungdomar ska synas och få plats på 

biblioteken. Skriften syftar på att biblioteken ska ha sin utgångspunkt i FN:s konvention 

om barnets rättigheter i sina insatser och alltid sätta barns bästa i främsta rummet. 

Verksamheten ska utgå från barns och ungdomars behov och bland annat ge barn och 

ungdomar redskap för att kunna hantera en föränderlig medievärld, uppmuntra barns 

och ungdomars berättande, läsning och kunskapssökande samt ha ett utbud av medier 

som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Vidare nämns huruvida det 

ska finnas en plats för alla barn och ungdomar på biblioteket (ibid.). Rydsjö & Elf 

(2007, s.156) menar att det har haft betydelse att olika projekt riktade till ungdomar 

genomförts i den mängd det gjorts (ibid.). Just projekt är en form som passar till den 

föränderliga målgruppen som är ungdomar, då det är ett arbetssätt som tillåter att man 

provar sig fram och har tid att lära känna målgruppen (ibid., s.153). 

2.5 Ungdomars medievanor 

I rapporten Svenskarna och internet sammanställer Olle Findahl (2012, s.4) statistik 

angående svenskarnas medievanor under år 2012. Samma undersökningar har under 

tolv år gjorts där man intervjuat ett urval av svenska folket för att kunna följa 

förändringar över tid (ibid.). Man kan genom dessa undersökningar utläsa att en snabb 

expansion av de sociala nätverken skett, framförallt Facebook, men att denna nu 

avstannat bland nästan alla åldersgrupper (ibid., s.16). 

 

De som framförallt använder de sociala nätverken är ungdomar mellan 13 och 25 år. 

Den största skillnaden finns dock bland dem som använder sociala medier dagligen. Där 

ligger åldersgrupperna 15 till 16 och 18 till 19 år högst där cirka 80 procent besöker 

sociala nätverk varje dag. Bland de resterande grupperna minskar sedan besöken mer 

och mer beroende på ålder. De yngsta (12-20 år) är enligt undersökningen de som 

dominerar bland besöken på de sociala nätverken (Findahl 2012, s.17).  De är också mer 

aktiva än andra åldersgrupper med att skriva och kommentera statusuppdateringar. Till 

skillnad från åldersgruppen femtiosex år och äldre där en tiondel gör uppdateringar en 

eller flera gånger i veckan gör hälften av de yngre detsamma (ibid., s.16).  
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En annan intressant del av rapporten undersöker ungas relationer till bloggar. Där ser 

Findahl (2012, s.21) en skillnad mellan unga män (14-21 år) och kvinnor (14-21 år). 

Bland de unga männen är det tolv procent som skriver eller har skrivit en blogg medan 

den motsvarande siffran för de unga kvinnorna är över femtio procent. Vad gäller 

läsandet av andras bloggar säger trettio procent av de unga männen att de ibland läser 

dessa medan tre av fyra av de unga kvinnorna gör detsamma (ibid.).  

2.5.1 Umgås, utforska och fördjupa 

I boken Hanging out, messing around, and geeking out: kids living and learning with 

new media presenteras tre olika genrer av deltagande i olika nya medier. De tre 

begreppen; Hanging out, Messing around, och Geeking out, beskriver olika genrer av 

deltagande i de sociala medierna (Ito et al. 2009, s.36). 

 Hanging out innebär att unga ofta använder sig av sociala medier för att umgås 

med sina vänner online. Detta kan handla om att förflytta sig mellan olika 

profiler eller använda sig av chatkonversationer för att exempelvis få kontakt 

och stämma möten offline (Ito et al. 2009, s.38). Ett annat sätt att umgås online 

är via spel. Genom spelandet kommer ungdomarna i kontakt med sina vänner 

och kan under tiden diskutera spelet gemensamt mellan varandra (ibid., s.42). 

 

 Messing around handlar mer om att experimentera med olika medier. Detta kan 

handla om sökandet av information online för att utforska ett personligt intresse 

eller att engagera sig mer i spelandet genom att exempelvis dela information via 

olika spelguider (Ito et al. 2009, s.54; s.58). 

 

 Geeking out representerar ett mer intensivt engagemang med olika medier. 

Oftast handlar detta om ett stort intresse inom en särskild genre eller en viss typ 

av teknik. Detta kan exempelvis handla om ett aktivt engagemang inom fandoms 

som anime (Ito et al. 2009, s.65). 

I kapitlet Friendship diskuterar danah boyd (2009, s.79) hur sociala medier används i 

ungdomars dagliga liv. Enligt de undersökningar hon baserat sin text på är det främst 

kontakten med kamrater som eftersträvas då ungdomar engagerar sig i sociala medier. 

boyd diskuterar också hur betydelsefullt det sociala umgänget på nätet har blivit då 

vissa ungdomar anser sig förlora hela sin sociala värld då de inte har kontakt med media 

(ibid.). Enligt boyd är alltså den allra största anledningen till att ungdomar använder 

sociala medier den vänskapsorienterade delen snarare än ett intresse för det sociala 

mediet i sig. De sociala medierna erbjuder härmed en plattform där ungdomarna kan ta 

sina vänskaper till en helt ny nivå (ibid., s.91). 

Genom att undersöka flera studier har Ulrika Sjöberg (2012, s.93) i kapitlet 

Nätverkssamhällets flödesrum försökt att kartlägga barns erfarenhetsvärld och skapande 

på internet (ibid.). I en undersökning som diskuteras i texten fanns en tydlig uppdelning 

mellan hur unga använde internet i skola och på fritiden (ibid., s.94). Det framkom 

också att personerna hade en klar bild över vad de ville att en hemsida skulle ha för 

egenskaper för att locka dem att använda den. Exempel på sådana egenskaper var att 
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användarna eftersökte snabba svar på inlägg på sidan och att de kunde kommunicera 

med sina vänner via densamma. De ville även kunna vara delaktiga i att skapa innehåll 

på sidan samt att denna var bildbaserad snarare än textbaserad (ibid., s.95).  

Förutom att hålla kontakt med redan existerande vänner som boyd menar är den främsta 

orsaken till att ungdomar använder sociala medier diskuterar Guosong Shao (2009, s.9) 

tre olika aktiviteter i användandet av användargenererad media. Dessa tre sätt att 

använda de sociala medierna innebär att ungdomarna kan välja att konsumera, delta 

eller producera innehåll. Givetvis går det även att kombinera alla dessa tre. De tre 

aktivitetsnivåerna innebär att vissa ungdomar väljer att endast läsa utan att delta, andra 

interagerar med andra användare genom att exempelvis dela eller ranka olika innehåll 

medan de som producerar lägger ut egna texter, bilder eller videos (ibid.). Enligt Shao 

fungerar de sociala plattformerna även som en plats att träffa andra med liknande 

intressen och mål. Genom dessa grupper kan medlemmarna erhålla en slags gemenskap 

med andra likasinnade. Detta kan ske via olika spelplattformer eller andra forum med 

inriktning på ett specifikt intresse (ibid., s.13). Just spelande online bygger mycket på 

att spelarna engagerar sig genom att dela information om spelet på olika spelsidor eller 

spelguider (Ito et al. 2009, s.58). Gruppen med likasinnade kan i vissa fall spela en stor 

roll i ungdomars liv. Där familj, kompisar och klasskompisar kan bidra till en känsla av 

åsidosatthet kan gruppen med likasinnade hjälpa till att sammanföra människor och 

skapa en gemenskap där alla har samma preferenser (ibid., s.71). 

I dagens samhälle handlar mycket om att ha rätt status i den tidigare nämnda gruppen. 

Den rätta statusen kan med hjälp av de sociala medierna numera påverkas hemifrån, 

exempelvis genom hur många vänner man har på Facebook. Många ungdomar strävar 

efter att ha så många vänner som möjligt men gör ett medvetet val att exkludera dem de 

känner men inte vill ska synas på deras profil (exempelvis lärare eller föräldrar) (Ito et 

al. 2009, s.95). Shao (2009, s.14) diskuterar i sin text hur människor (i detta fall 

ungdomar) har ett behov av att presentera sitt sanna jag. Förutom att erhålla den rätta 

statusen finns det också via de sociala plattformerna en möjlighet att konstruera en bild 

av sin egen identitet, att helt enkelt visa upp för andra vem man är inuti genom ett 

personligt uttryck (ibid.). Även boyd (2007, s.10) menar att de personliga profilerna kan 

hjälpa ungdomarna att uttrycka sig själva främst genom profilbilder eller personliga svar 

på frågor som handlar om de själva (ibid.). Genom att studera vänners profiler lär sig 

ungdomarna vad som är socialt lämpligt att ha med i sin personliga presentation (ibid., 

s.12). I ungdomarnas presentationer av sig själva utgör alltså texter och bilder det 

medierande ledet mellan den verkliga personen och hur personen i fråga väljer att 

framställa sig på sin profil.  Då personen i fråga väljer att dokumentera ”jaget” genom 

bilder, text eller genom att ställa frågor som: vad tycker du? öppnas dörren till det 

offentliga rummets granskande. Om vi tar exemplet med en publicerad bild ger denna i 

detta fall tillfälle till ökad självförståelse i en identitetsutvecklande process. En 

självreflekterande process möjliggörs därför genom exempelvis de sociala mediernas 

kommentarsfunktioner (Hernwall 2010, s.164f).  

Genom sociala medier och de möjligheter de ger att socialisera och träffa likasinnade 

möjliggörs också ungas kreativitet. Fler och fler ungdomar har genom tillgängligheten 

av digitala produktionsverktyg allt mer börjat experimentera och engagera sig i kreativ 

produktion. Detta involverar bland annat skapande och anpassande av digitala profiler 

samt produktion och spridning av social media såsom bilder och videor (Ito et al. 2009, 
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s.251). Sociala medier bildar alltså en plattform som möjliggör att unga kan utveckla sin 

kreativitet, sitt eget lärande, sin nyfikenhet och sitt intresse. Det är genom interaktion 

kring exempelvis intressen som ungdomar utvecklar sin kunskap om sociala medier. 

Detta kan ske inom kamratgruppen vilket innebär att unga lär sig utan inblandning av 

vuxna. Biblioteket kan fungera som en arena där ungdomar får möjlighet att 

tillsammans utforska och utveckla sina kunskaper vilket är något som eftersträvas av 

ungdomar. För att detta ska fungera är det väsentligt att båda parter får bidra med 

viktiga erfarenheter och kunskaper för att minska risken att de unga känner sig 

bevakade eller bedömda (Sandin 2011, s.171f).  
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3 Teori: Relationsmarknadsföring 30R 

Den teori vi valt att använda oss av är skapad av Evert Gummesson (2002) och 

behandlar relationsmarknadsföring (RM). Anledningen till att vi valt att använda oss av 

RM som teori är att den har samma begrepp i fokus som ofta används i samband med 

beskrivningar av sociala medier: relationer, nätverk och interaktion. Genom att 

diskutera relationer i första hand och inte ekonomisk vinst är den applicerbar på 

bibliotekens arbete och marknadsföring och inte enbart vinstdrivande företag. 

 

För att teorin ska vara bättre applicerbar på bibliotek har vi valt att inte använda 

begreppet kund i beskrivningen av denna. Det förs då och då en diskussion i 

biblioteksvärlden om vilket begrepp som ska användas för de som besöker biblioteket 

eller nyttjar dess tjänster. Ett exempel på detta är ett blogginlägg skrivet av Peter 

Alsbjer (2012) som arbetar som länsbibliotekarie vid Regionbibliotek Örebro-

Västmanland samt driver en blogg om kultur och bibliotek i interaktionssamhället. 

Alsbjer anser att det ord som används för att beskriva bibliotekets besökare säger 

mycket om bibliotekens plats och funktion i samhället. Han ger också exempel på hur 

olika begrepp kan uppfattas. Om det viktigaste med biblioteket är att det lånar ut böcker 

fungerar låntagare att använda. Kund är ett relevant begrepp om det ses som väsentligt 

att biblioteken säljer produkter som kunskap och information (ibid.). Vi har valt att 

definiera personer som besöker biblioteket som användare istället för exempelvis 

låntagare eller kund. Vi anser att låntagare är ett för snävt begrepp som mest innefattar 

de som lånar böcker och att kund passar bättre för ett kommersiellt företag. Som 

användare innefattas alla ens aktiviteter med biblioteket. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara då man besöker biblioteket utan att låna något så har ändå lokalen blivit 

använd. Detsamma gäller om man besöker hemsidan. 

 

Vi kommer här nedan att redogöra för Gummessons 30R-teori där 30R står för 30 

relationer. I avsnitt 3.1 Teoretiskt ramverk kommer vi att behandla vad 

relationsmarknadsföring innebär för att därefter beskriva tre centrala begrepp inom 

teorin. Vi kommer att ge exempel i texten utifrån hur vi tolkat teorin i ett 

bibliotekssammanhang. Vi kommer i delen 3.2 Relationer, nätverk och interaktion att 

identifiera olika begrepp att använda som nycklar i vår analys. 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Under 1990-talet lade Evert Gummesson (2002), professor i marknadsföring vid 

Stockholms universitet, fram sin teori att marknadsföring istället för ekonomiska 

transaktioner bör handla om relationer. Den teori han arbetade fram kom att kallas 30R 

vilken han redogör för i boken Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R (ibid.).  

 

Relationsmarknadsföring innebär kortfattat att man istället för ekonomiska transaktioner 

sätter de tre begreppen relationer, nätverk och interaktioner i centrum (Gummesson 

2002, s.16f), vilket stämmer överens med bibliotekens mål och uppgifter. 

 

Relationer utgör grunden för all marknadsföring och har alltid haft betydelse i den 

praktiska marknadsföringen. Med RM bereder man plats för relationerna i teorin. 

Istället för att utgå från den klassiska marknadsmix-teorin 4P (produkt, pris, påverkan 

och plats) som snarare diskuterar massmarknadsföring av konsumentvaror sätter RM 
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relationen i centrum (Gummesson 2002, s.24). Enligt Gummesson erbjuder 

relationsmarknadsföringen större möjligheter att skapa längre kundrelationer vilka i sin 

tur bidrar till att skapa lägre kostnader (ibid., s.20). Istället för massmarknadsföring 

ligger fokus på varje individ men också mot olika grupper med samma intressen som 

kan skapa egna relationer mellan leverantören men också mellan varandra (ibid., s.23). 

Huvudrelationen är dock den mellan leverantör och kund (i vårt fall användare) där 

samspel mellan parterna är det som står i fokus (ibid., s.17). Med ett väl fungerande 

samspel kan en verksamhet uppnå högre användarkvalitet genom att erbjuda varor och 

tjänster som tillfredsställer användarnas behov vilket i sin tur ger bättre förutsättningar 

för att lyckas nå ut (ibid., s.28). Som ett exempel tolkar vi att biblioteken genom sociala 

medier kan skapa en diskussion med användarna för att på så sätt ge dem en möjlighet 

att bli delaktiga i verksamheten. Detta kan innebära allt från delaktighet i utveckling av 

bestånd till medverkan i planering av aktiviteter. Att tillfredsställa användarnas behov är 

av största vikt för alla företag då användarna är de som är källor till alla intäkter (ibid., 

s.31). Även om bibliotek inte drivs av ett vinstintresse, påverkas organisationen av 

antalet användare. Om ingen besöker biblioteken är det svårt att argumentera för varför 

det bör finnas, vilket vi tidigare diskuterat under avsnitt 2.1 Marknadsföring och 

bibliotek. 

 

Enligt Gummesson (2002, s.29) finns det fyra viktiga värderingar inom RM. 

Organisationer (som exempelvis bibliotek) bör hela tiden ha i åtanke att alla som arbetar 

inom organisationen påverkar användarrelationerna, oavsett om personalen arbetar med 

marknadsföring på heltid eller inte (ibid.). Vi väljer att tolka detta i en bibliotekskontext 

där den första relationen kan handla om exempelvis bemötande. Ett gott bemötande har 

ofta en god påverkan på relationen mellan användaren och organisationen. Detta gäller 

inte bara under det fysiska mötet utan kan också ske online via sociala medier. Förutom 

att relationen står i centrum finns en annan värdering som innebär att man ska skapa 

långsiktiga relationer till sina användare (ibid, s.29). Här har samarbetet mellan 

bibliotek och användare en stor plats. Grundtanken är att man ska se alla som medparter 

och att alla parter ska få ut något positivt av samarbetet. En annan viktig värdering 

innebär enligt Gummesson att alla parter bör vara aktiva för att kunna skapa 

förändringar och utveckla verksamheten (ibid., s.29). För biblioteken skulle detta kunna 

innebära att man skapar en gemensam dialog genom att ta emot förslag, tips och 

liknande från användarna. På samma sätt som denna dialog tar plats på de fysiska 

biblioteken tolkar vi det som att den också skulle kunna ske via sociala medier. Den 

fjärde och sista värderingen som nämns är den som bygger på att man inom RM vill 

skapa goda relationer och service snarare än att se användare som en bunt statistiska 

genomsnitt som endast ger upphov till kostnader (ibid., s.30). 

3.2 Relationer, nätverk och interaktion 

Gummesson (2002) använder tre centrala begrepp inom RM: relationer, nätverk och 

interaktion. Vi behandlar Gummessons tre begrepp med utgångspunkt från 

Gummessons teori men med en egen tolkning ur ett användarperspektiv. Vi kommer 

också att välja att byta ut kund mot användare då vi som tidigare nämnt tycker att detta 

bättre beskriver relationen mellan bibliotek och de som använder dess funktioner. 

3.2.1. Relationer 
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Som nämnts tidigare är huvudrelationen den som finns mellan organisation och 

användare. För att locka till sig nya användare är det enligt Gummessons (2002, s.50) 

teori centralt att man istället för att endast marknadsföra sina tjänster också marknadsför 

sina goda relationer till de användare man redan har för att på sätt skapa hållbara och 

långvariga relationer (ibid.). Ur ett användarperspektiv väljer vi att tolka detta som hur 

och varför användarna väljer att inleda relationer med olika organisationer, i detta fall 

bibliotek. Dock fungerar RM så att man inte strävar efter att behålla de 

användarkontakter som inte fungerar.  Icke fungerande användarkontakter kan vara 

kontakter som exempelvis inte tillfredsställer användarens behov (ibid., s.50). Vi väljer 

att tolka detta utifrån användarnas behov i en relation till bibliotek. Vad är det 

egentligen användarna söker och kan bibliotek uppfylla detta genom de sociala 

medierna? Användaren kan välja att avveckla en relation till organisationen om denna 

inte uppfyller personens behov. Även Gummesson diskuterar att dålig service eller 

ointresse inte bör vara orsaken till att en användarkontakt avvecklas från 

organisationens sida (ibid., s.51).  

 

Genom att sätta begreppet relation i ett användarperspektiv har vi kommit fram till två 

nycklar för att underlätta vid vår analys; relation till bibliotek samt informanternas 

behov. I Relation till bibliotek kommer vi att diskutera hur användarnas relation till 

bibliotek ser ut samt varför de väljer vissa relationer framför andra. Vidare kommer vi 

att utifrån nyckeln informanternas behov diskutera behov vid användning av bibliotek 

och sociala medier.   

3.2.2 Nätverk 

Gummesson (2002, s.17) definierar nätverk som något som uppstår när det finns flera 

relationer som sinsemellan är komplexa och svåra att beskriva (ibid.). Inom RM finns 

det olika sätt att driva marknadsföring. Det är via användarnas rekommendationer som 

mycket av organisationens marknadsföring sker. På grund av detta är kanske de 

viktigaste marknadsförarna användarna. Har man som användare blivit dåligt behandlad 

eller är missnöjd på annat vis är risken stor att organisationens image skadas. Fördelen 

med att användarna sprider tankar och åsikter om organisationen är att 

marknadsföringen på detta sätt blir gratis för organisationen. Nackdelen är dock att 

organisationen inte kan påverka vilka budskap som kommuniceras till användarna 

(ibid., s. 85). 

 

Eftersom användarna är den grupp som marknadsför organisationen mest, dyker frågan 

om hur denna grupp använder sig av sociala nätverk upp. Ett exempel ur ett 

användarperspektiv som är relevant för vår studie är då en person väljer att gilla ett 

bibliotek på Facebook. Genom att personens vänner ser aktiviteten finns en möjlighet 

för dem att också uppsöka biblioteks sida för att sedan eventuellt gilla densamma. Det 

är också relevant att ta reda på hur användarna anser att deras personliga image 

påverkas av att kommunicera med ett bibliotek via sociala medier.  

 

Genom vår tolkning av begreppet nätverk kommer vi att fokusera på två nycklar i vår 

analys. Den första nyckeln, status och image, kommer att behandla hur ungdomarna ser 

på sin egen samt biblioteks image via sociala medier. Vidare kommer nyckel nummer 

två att diskutera bibliotekens marknadsföring i relation till användarnas intressen. Detta 

innebär hur ungdomar använder sociala medier samt hur bibliotekens marknadsföring 
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förhåller sig till detta. Ett exempel på detta skulle kunna vara hur ungdomars intressen 

styr vad de gillar på Facebook.  

3.2.3 Interaktion 

En annan viktig del av en organisations marknadsföring är den som sker under 

interaktion. Är man som användare nöjd kommer man oftast tillbaka. Gummesson 

(2002, s.285) citerar i sin bok Feargal Quinn som diskuterar ”bumerangprincipen”. 

Denna princip innebär att ett samarbete mellan organisation och användare ger värdefull 

information som är viktig för organisationen men även för användaren. Genom 

användarens åsikter kan organisationen förbättra sig vilket i sin tur leder till bättre 

användarkontakt och förbättrar chanserna till ett långvarigt samarbete (ibid.). 

 

Interaktion i en relation kan ske mellan bibliotek och användare via personlig kontakt, 

men det behöver inte vara så utan interaktionen kan också ske via internet (Gummesson 

2002, s.326). Via interaktion skapas marknadsföringstillfällen när tjänster produceras 

och levereras, även om det inte är det huvudsakliga syftet. När användare och 

organisationer möts kan en lyckad interaktion leda till att användaren kommer föra sina 

positiva åsikter om organisationen vidare. För att det ska fungera bör, som det tidigare 

nämnts, användaren ses som en medpart som kan tillföra något (ibid., s.92). I en relation 

mellan organisation och användare har även båda parter ansvar för vad som händer. 

Med detta menas att alla parter bör vara aktiva och interagera för att kunna förändra och 

utveckla verksamheten (ibid., s.29). 

 

I interaktion har dialogen mellan aktörerna en viktig plats. Därför kommer vår nästa 

nyckel att diskutera dialogen mellan användare och bibliotek samt dialogen mellan 

användare och användare. Vi kommer också att undersöka hur ett samspel mellan 

användare och bibliotek kan te sig.  

 

Som vi nämnt innan är det viktigt att bibliotek hörsammar förslag och liknande från 

användarna. Genom att skapa en dialog där båda parter möts på samma villkor kan man 

hjälpas åt att utveckla verksamheten. Känner användaren sig sedd och uppmärksammad 

kommer troligtvis personen i fråga att återvända till organisationen.   
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4 Metod 

4.1 Val och motivering av metod 

I vårt syfte skriver vi att vi är intresserade av att undersöka ungdomars åsikter till att 

biblioteket marknadsför sig via sociala medier. För att undersöka detta valde vi att 

använda oss av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med ungdomar som använder 

sociala medier i sitt dagliga liv. Vi grundade vårt beslut att använda denna typ av metod 

på att vi genom intervjun skulle kunna gå på djupet då vi diskuterade informanternas 

tankar och åsikter. Vidare såg vi i den semistrukturerade intervjun en möjlighet att 

kunna fördjupa oss i respondenternas svar på ett bättre sätt än vad vi hade haft möjlighet 

till om vi valt en strukturerad eller ostrukturerad intervju. Den stora fördelen vi såg med 

den semistrukturerade intervjun var alltså dess flexibilitet som gav oss möjlighet att få 

innehållsrika och detaljerade svar (Bryman 2012, s.471). Tanken med att använda den 

flexibla semistrukturerade metoden var att den skulle ge oss den anpassningsbarhet vi 

behövde ifall informanterna föranledde en intressant följdfråga eller om vi förbisett 

något som respondenten fann intressant i vår intervjuguide. 

 

Vi valde att inte följa intervjuguiden (se bilaga 1) till punkt och pricka men tog fasta på 

Barbara Wildemuths (2009, s.234) tips att guiden skulle utformas så att den täckte 

viktiga ämnen i förhållande till vårt syfte med undersökningen. För att underlätta för oss 

under intervjusituationen konstruerade vi huvudämnen relaterade till våra 

forskningsfrågor. Frågorna som skulle ställas utvecklade vi sedan efter huvudämnena i 

intervjuguiden för att den under intervjun täckte viktiga ämnen i förhållande till vårt 

syfte med undersökningen. För att underlätta för oss under intervjusituationen 

konstruerade vi huvudämnen relaterade till våra forskningsfrågor (ibid.). 

4.2 Etiska aspekter 

Vi har i denna studie guidats av fyra centrala forskningsetiska aspekter. Dessa fyra 

områden inberäknar informerat samtycke, informationskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Innan intervjuerna tog sin början försäkrade vi oss om att vi hade 

informerat samtycke från våra informanter genom att informera dem om syftet med 

studien samt deras etiska rättigheter (se bilaga 2). Vi valde att endast berätta så pass 

mycket om studien att informanterna fick en bild av upplägget samt hur intervjuerna 

skulle gå tillväga. Vi baserade detta val på att vi inte ville att våra informanter skulle 

påverkas allt för mycket av vad de redan visste om studien vid utförandet av 

intervjuerna. Informanterna gavs också möjligheten att när helst de ville kunna dra sig 

ur studien (Kvale & Brinkmann 2009, s. 70f). 

 

Denna studie behandlar alla deltagare konfidentiellt vilket innebär att privat information 

om deltagarna döljs på så sätt att det inte går att lista ut vilka de är. 

Konfidentialitetskravet blev alla respondenter informerade om innan intervjuerna tog 

plats (Kvale & Brinkmann 2009, s. 72f). Det var viktigt för oss att informera våra 

informanter om de etiska riktlinjerna för att försäkra dem om att vi tog fasta vid dessa 

och att vi enligt nyttjandekravet endast skulle komma att använda deras utsagor i vår 

studies forskningssyfte (Repstad 2007, s.90). 
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Eftersom vi gjorde våra intervjuer på en gymnasieskola hade inte alla våra respondenter 

hunnit fylla 18 år. Vi tog därför fasta på vad som stod att läsa i vetenskapsrådets Codex 

(2013) angående regler och riktlinjer för forskning som involverar barn. Så länge barn 

som har fyllt 15 år är informerade om vad forskningen innebär samt har gett sitt 

informerade samtycke behövs inget godkännande från vårdnadshavare (ibid.). Av våra 

informanter var alla 16 år eller äldre och därför ansåg vi deras informerade samtycke 

vara tillräckligt ur en etisk synvinkel.   

 

Det bör också tilläggas att vi innan intervjuerna genomfördes fick ett godkännande från 

biblioteket och skolan i fråga att kontakta och intervjua deras elever. Vi tog kontakt med 

respondenterna på deras lediga tid och det var helt frivilligt att delta i studien. 

För att öka studiens validitet och reliabilitet har vi valt att använda flera citat från våra 

informanter för att på så sätt tydliggöra våra resultat för läsaren. 

4.3 Urval 

För att hitta informanter besökte vi ett gymnasiebibliotek i en mellanstor svensk stad där 

vi frågade ungdomar på plats om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. En 

fördel med valet av bibliotek var att vi kunde vara säkra på att hitta ungdomar i rätt 

åldersgrupp, vilket var praktiskt då vi hade begränsat med tid. Eftersom vi hittade 

informanterna i eller utanför biblioteket kunde vi också utgå från att de besökte 

biblioteket åtminstone en gång, och troligen fler.  

 

Genom att genomföra intervjuerna i biblioteket kan skolmiljön ha påverkat 

ungdomarnas svar. Detta beroende på att ungdomarnas förförståelse av vad ett bibliotek 

är omedvetet kan ha påverkat innehållet i intervjun. Hade vi istället genomfört intervjun 

på exempelvis ett folkbibliotek hade vi haft andra förutsättningar och antagligen fått ett 

annat resultat. Vi tror att ungdomarna i så fall hade haft en annan relation till bibliotek, 

istället för att enbart ha en relation med skolbiblioteket vilket nu var fallet. Detsamma 

hade skett om vi via sociala medier funnit studiens informanter. Ungdomarna hade i så 

fall varit medvetna om exempelvis bibliotekens Facebook-sidor och vi hade kunnat 

ställa mer specifika frågor om vad de ansåg om utbudet.  

 

Vi valde att intervjua ungdomar oberoende av faktorer som kön eller vilken 

gymnasieinriktning de läste då vi inte ansåg oss ha tid att ta dessa faktorer i beaktande. 

Den enda faktorn utöver ålder som vi tog i beräknande var att de använde sociala 

medier. Dock valde vi att presentera informanterna med både kön, programval samt 

intressen för att åskådliggöra personerna bakom svaren.  

4.4 Tillvägagångssätt och genomförande 

Våra intervjuer tog som nämnts tidigare plats på en gymnasieskola. Vi tog vår 

utgångspunkt i skolans bibliotek där de flesta intervjuer utfördes i grupprum. Tre 

intervjuer gjordes vid bord ute i biblioteket på grund av platsbrist men utan störande 

moment såsom högt ljud eller mycket folk. Under tiden för intervjuerna var biblioteket 

relativt tomt på folk men givetvis kan andra ha hört våra diskussioner.  

 

Tio intervjuer utfördes varav vi genomförde fem var. Vissa intervjuer gav fylligare svar 

än andra då vissa informanter kändes mer bekväma än andra att befinna sig i en 
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intervjusituation. En av informanterna valde att ta med sig sin kamrat som moraliskt 

stöd under intervjun. Kamraten i fråga satt tyst under hela intervjun men kan ändå ha 

påverkat informantens svar då denne kanske valde att utesluta viss information på grund 

av kamratens närvaro. 

 

Vi valde att i första hand spela in våra intervjuer för att kunna gå igenom dem igen och 

på så sätt fånga alla nyanser av respondenternas svar. Alla intervjuer transkriberades 

sedan förutom en då respondenten i fråga inte kände sig bekväm med att bli inspelad. 

Istället förde vi under intervjun detaljerade anteckningar. 

 

Vid transkriberingen valde vi att utesluta den information som inte var av relevans för 

vår studie exempelvis då samtalet riktades mot andra ämnen. Detta innebär att vi endast 

fokuserade på att anteckna de svar som vi ansåg berörde studiens ämne. Vi valde också 

att i de citat som framkom under intervjuerna inte skriva talspråk, men var noga med att 

dessa ändå skulle behålla sin innebörd.  

4.5 Presentation av informanter 

Vi kommer i denna studie att ge informanterna fiktiva namn. För att underlätta att skilja 

informanterna åt kommer vi att kalla våra informanter för Alf, Berit och så vidare helt 

efter alfabetisk ordning. Som nämnts i avsnitt 4.3 Urval väljer vi att presentera viss 

information om informanterna för att bättre gestalta dem för läsaren.  

 

Vi kommer också att nämna olika sorters bloggar: tränings-, livsstils-, spel- och 

modebloggar. Med livsstilsbloggar syftar vi på bloggar där privatpersoner skriver om 

sitt liv. Ett exempel på en sådan blogg som flera av informanterna läste var Kissie
1
s som 

är en av de största i Sverige. I bloggen skriver hon bland annat om sitt liv, fester och 

vänner (Kissie Wikipedia, 2013-05-22 ). Andra bloggar inom samma genre som 

informanterna nämnde att de läste var till exempel Jockibois.
2
 Bloggar skrivna av 

vänner eller kändisar har vi också valt att kalla för livsstilsbloggar. En annan populär 

blogg bland våra informanter var skriven av Kenza
3
 som vi kategoriserar som 

modeblogg. 

 

Två av informanterna uppskattade också att lana. Lana innebär att deltagarna träffas och 

kopplar samman sina datorer i ett lokalt nätverk. Ofta spelar deltagarna spel med 

varandra genom de sammankopplade datorerna (LAN-party Wikipedia, 2013-05-22).  

 

Alf är en artonårig ung man som studerar vid barn- och fritidsprogrammet. Hans största 

intresse är träning och enligt honom själv äter, sover och andas han träning. Alf 

använder sig främst av de sociala medierna Facebook och Instagram. Han läser också 

träningsbloggar. 

 

Berit är en artonårig ung kvinna som studerar omvårdnadsprogrammet vars hund är 

hennes största intresse. Detta inberäknar träning och lek och promenader. Hon umgås 

                                                           
1
 http://www.kissies.se/ 

2
 http://www.nattstad.se/Jockiboooi 

3
 http://kenzas.se/ 
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också gärna med sina vänner och sin familj. Berit använder Instagram och Facebook 

men helst Instagram. Hon läser modebloggar och livsstilsbloggar.  

 

Carl är sjutton år och läser vid barn- och fritidsprogrammet. Hans stora intresse är 

datorspel, helst World of Warcraft, samt att umgås med kompisar. Den sociala plattform 

Carl använder är Facebook. Han läser kompisars bloggar. 

 

Dagny är tjugo år och läser omvårdnadsprogrammet. Hennes intressen är att vara med 

sina vänner och med familjen. För att hålla koll på vad som händer använder Dagny sig 

av Facebook och Instagram. Hon läser livsstilsbloggar. 

 

Eskil är sjutton år och studerar vid teknikprogrammet. Han tycker mycket om att spela 

fotboll tillsammans med sina vänner och att festa på helgerna tillsammans med sin bror 

som enligt honom är en ”partyking”. Eskil använder Facebook för det mesta men även 

Instagram. Han läser sin brors blogg. 

 

Flora studerar hotell- och turismprogrammet och är sjutton år. Hennes främsta intresse 

är att umgås med vänner. Flora tycker om att lägga upp bilder och liknande och 

använder därför Instagram väldigt mycket. Hon har även en Facebook-profil som hon 

använder, dock inte lika flitigt som Instagram. Hon läser sina kompisars bloggar och 

livsstilsbloggar. 

 

Greta är sjutton år och läser till stylist. Dans är hennes stora passion och då främst 

street dance. Hon tycker även om att vara med sina kompisar. För att vara uppdaterad 

med vad som händer använder Greta Facebook och Instagram. Hon läser 

livsstilsbloggar. 

 

Hedda är sjutton år och studerar vid hotell- och turismprogrammet. Hedda umgås gärna 

med sin pojkvän och sina vänner samt spelar gärna datorspel, gärna krigsspel och World 

of Warcraft. På lov och helger lanar hon gärna med sina vänner eller spelar basket. 

Eftersom Hedda är väldigt spelintresserad använder hon många spelsidor där hon bland 

annat samtalar med andra. Hon har också ett Facebook-konto samt Instagram och läser 

livsstilsbloggar. 

 

Iris är sexton år och läser hotell och turism. Iris tycker om att träna på gym eller vara 

tillsammans med vänner då de gärna lagar mat tillsammans. Iris använder sig bara utav 

Facebook. Hon läser kända livsstilsbloggar. 

 

Judit är nitton år och studerar vid hotell- och restaurangprogrammet. På fritiden umgås 

hon med sin pojkvän och sina vänner eller tränar på gym. Judit har haft sin Facebook-

profil väldigt länge och funderar på att ta bort den. Hon använder också Instagram. Det 

händer att hon läser Kenzas och Kissies bloggar. 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenterar vi det resultat vi fått fram genom våra intervjuer. Detta 

återföljs av en analys med utgångspunkt i vår tolkning av Evert Gummessons teori om 

relationsmarknadsföring som i sin tur är uppdelad efter de grundbegrepp inom 30R-

teorin som vi diskuterat tidigare i kapitel fyra. 

5.1. Bibliotek 

Eftersom vi i vår studie undersöker ungdomars åsikter angående bibliotekens 

marknadsföring via sociala medier valde vi att under våra intervjuer skapa ett 

huvudtema med rubriken bibliotek. Detta gjorde vi huvudsakligen för att på så sätt få en 

bild av ungdomarnas relation till bibliotek samt för att kunna placera studien i en 

bibliotekskontext. 

 

På frågan vilken relation informanterna har till biblioteket var de flesta av samma åsikt 

att den relation de hade var den till skolbiblioteket och inte till ett folkbibliotek. 

Samtliga deltagare i studien svarade att de endast besökte skolans bibliotek förutom 

Flora som ibland besökte folkbiblioteket på sommaren för att låna böcker att läsa på 

stranden. Skolbibliotekets webbplats var placerad under kommunens hemsida och 

innehöll information om öppettider, personalens uppgifter samt länk till katalogen samt 

olika databaser.  

 

Eftersom alla ungdomarna har fått varsin dator till låns av skolan var det främst datorn 

de använde för att söka information. Flera av informanterna var nöjda med att slippa 

bläddra runt i böcker men Berit var av en annan åsikt och uppskattade inte att läsa på 

internet utan föredrog att använda pappersböcker i studiesyfte. Detta var hon dock 

ensam om. De flesta informanterna upplevde det snarare som ett tvång från lärarens sida 

att ibland behöva låna vanliga böcker eller söka information i biblioteket. 

 
Biblioteket är inget man besöker för att låna böcker utan det är om man måste låna 

bokformat eller om man måste hitta information där. Eftersom lärare ska vara gammaldags 

i vissa lägen så kan de tvinga dig ner dit, om man säger så. (Alf) 
 

De informanter som såg biblioteket mer som ett tvång uppskattade heller inte att läsa. 

Berit, Hedda och Iris tyckte dock alla tre om att läsa och var också de som mer frekvent 

använde och vistades i biblioteket. 

 

Endast två av deltagarna svarade att de aldrig använde biblioteket varav den ena 

(Dagny) var mycket negativt inställd till läsning och därför bibliotek överlag. Eskil 

berättade att han innan använt biblioteket för att umgås med vänner men att det nu när 

han var äldre fanns andra ställen att vara på. Eskil var också den person i vår 

undersökning som var mest kritisk till biblioteket gällande ungdomsfrågor. Han var av 

åsikten att biblioteken borde uppmärksamma ungdomar mer samt föra en dialog för att 

på så sätt kunna locka dem att använda biblioteket. På frågan vad biblioteket borde göra 

för att uppmärksamma unga svarade Eskil: 

 
Måste prata mer med ungdomar än vad de [bilioteket; vår anm.] gör nu. För när man 

kommer in i biblioteket är det tyst, ingen kommer fram och säger: vill du ha tips med något 
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eller så där. De bara sitter bakom sina datorskärmar och surfar […] På internet misstänker 

jag. (Eskil) 
 

Sammantaget var det inte många av ungdomarna som använde sig av biblioteket och de 

flesta var av den uppfattningen att de hellre använde sin dator vid informationssökning. 

Judit var den informant som nämnde att hon ibland satt och studerade i biblioteket. Vid 

sin egen dator bör tilläggas, men hon talade också om att hon innan de fått datorerna 

varit mer på biblioteket på grund av brist av datasalar på skolan. 

 

På frågan om informanterna använde det fysiska biblioteket eller bibliotekets webbplats 

svarade samtliga att de använde det fysiska biblioteket. Alf och Judit svarade att de inte 

ens vad medvetna om att vissa bibliotek hade egna webbplatser. Greta var den enda som 

sade sig ha besökt ett biblioteks webbsida någon gång. Hennes tankar om detta uttryckte 

hon som: 

 
Har kollat på en sida en gång men den var skittråkig, så jag orkar inte mer. (Greta) 

 

Greta var med andra ord inte särdeles imponerad av den webbplats som hon hade 

besökt. De flesta av informanterna var dock relativt överens om att de för att ta reda på 

bibliotekets öppettider skulle valt att först besöka internet. Alternativ två skulle vara att 

besöka biblioteket i fråga. Hedda och Carl hade valt att först fråga en lärare. 

5.2 Facebook 

Alla våra informanter uppgav att de använde Facebook dagligen, dessutom flera gånger 

om dagen. Förutom Iris berättade alla också att de hade Facebook som applikation på 

sina smarta telefoner vilket gör det enkelt att komma åt och använda den sociala 

nätverkssajten. 

Har det [Facebook; vår anm.] på telefonen[…] det beror på om jag inte har något att göra så 

kan jag kolla Facebook hela tiden och gå in och kolla på en massa saker. Sen kan det bli så 

att jag bara går in och kollar snabbt också om man känner för det eller om man har tråkigt. 

(Flora) 

 

Judit berättade dock att hon tröttnat på Facebook och att hon funderade på att avsluta 

sitt konto. Hon förstod inte riktigt varför hon hade kvar sin profil då hon ansåg det vara 

onödigt. 

 

Aktiviteterna som informanterna huvudsakligen ägnade sig åt inbegrep att hålla 

kontakten med folk (exempelvis från andra skolor), att chatta med kompisar samt att 

hålla koll på vad som händer genom att till exempel kolla statusar, bilder och 

videoklipp. Drygt hälften berättade att de skrev egna statusar och/eller laddade upp egna 

bilder. Förutom Judit som uttryckte sig negativt kring Facebook överlag uppgav också 

Eskil och Flora att de inte tyckte det var mödan värt att skriva statusuppdateringar. 

 
Statusuppdateringar är onödiga. Lägger inte upp sådana längre, det är onödigt. Det var förr i 

tiden när man började med Facebook. Med tiden tröttnar man men ändå inte. (Eskil) 
 

Det verkade överlag som om fler av informanterna laddade upp bilder än skrev statusar 

och att kommentera och gilla andras aktiviteter var vanligare än att lägga upp sina egna. 
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Hedda, Carl och Judit var de enda av informanterna som kände till att vissa bibliotek 

hade Facebook-sidor.  Alexander uttryckte dock att han inte var förvånad eftersom 

nästan alla, även företag, använder den sociala nätverkssajten. Ingen av dem gillade 

något biblioteks Facebook-sida. 

 

På frågan om vilken sorts sidor informanterna brukade gilla på Facebook fick vi 

varierande svar. Judit och Dagny brukade inte gilla Facebook-sidor. Eskil och Flora 

visste inte riktigt vilka sidor de gillade, de tryckte mest på gilla-knappen om det var 

något intressant som dök upp. Greta gillade sidor mer slumpmässigt och reflekterade 

inte över sina val. 

 
Oftast tänker jag inte på vad jag gillar. Jag bara trycker. Ingen annan bryr sig heller. (Greta) 

 

Iris brukade gilla artister för att få uppdateringar om dem. Hon gillade också något som 

hon kallade ”teenage-sidor” som enligt henne lade upp klockrena texter om ungdomar 

med hög igenkänningsfaktor. Berit och Alf brukade gilla sidor i samband med tävlingar. 

Carl gillade sidor som hängde ihop med hans intressen, som filmer och spel. Han 

gillade också aktiviteter och fester. Vilka sidor Hedda gillade hängde också ihop med 

hennes intressen, hon gillade evenemang och sidor mot djurmisshandel. Berit nämnde 

också sidor mot djurplågeri och att det var de enda organisationer hon gillade. 

 

Hälften av informanterna kunde inte tänka sig att gilla ett bibliotek på Facebook. Skälen 

de uppgav var helt enkelt att de inte var intresserade av de tjänster de trodde att 

biblioteken kunde erbjuda på grund av att de endast kopplade bibliotekens tjänster till 

böcker. Carl förklarade att han var för lat för att läsa och Greta skulle inte kunna tänka 

sig att gilla ett bibliotek därför att hon tyckte att det kändes töntigt. Eftersom de inte var 

intresserade av läsning kunde de heller inte tänka sig att gilla ett bibliotek. Den andra 

hälften av informanterna kunde dock tänka sig att gilla ett bibliotek på Facebook. Flora 

svarade att hon hade kunnat gilla en sida för att få reda på om saker hände på biblioteket 

och om de hade fått in någon ny bok. Iris hade gillat gymnasiebibliotekets sida om det 

funnits en sådan. Berit uttryckte sig också positivt till att gilla ett biblioteks sida om hon 

fått information om hon vetat att en sådan existerade. Även Hedda ställde sig positiv till 

att gilla biblioteks-sidor om de har rätt innehåll. 

 
[…] om de har något evenemang, de har gjort någonting eller har något speciellt utbud, då 

kan man tänka att det här biblioteket erbjuder ett rum som man kan hyra så man till 

exempel kan lana. Då hade man ju gått in och gillat det. Men hade det varit böcker då hade 

man ju inte gjort det på grund av att det inte är roligt. Men det beror på vad det är för utbud 

på sidan. (Hedda) 
 

På frågan om vad bibliotekens Facebook-sidor skulle kunna innehålla för att göra dem 

intresserade av att följa dem svarade fem av informanterna att de inte kunde komma på 

någonting. Informanterna kände att de fick sina informationsbehov tillfredsställda på 

andra ställen på internet, till exempel i tränings- och spelforum. De övriga fem 

informanterna uppgav att de framförallt skulle vilja se information om biblioteket som 

till exempel öppettider och aktiviteter eller evenemang som anordnades. Hedda 

poängterade vikten av att biblioteken håller sidan uppdaterad och verkligen visar upp 

vad som händer på biblioteket så att folk kan få en tydlig bild av vad som sker. Även 

boktips var något informanterna ville se, gärna i form av bilder på böckernas omslag. 
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Berit ville också ha möjligheten att få skriva och lägga ut egna boktips och 

bokrecensioner. 

 

Greta och Dagny talade under intervjun om att de inte hade en aning om varför 

biblioteken skapade Facebook-sidor. De övriga informanterna var av åsikten att 

biblioteken ville finnas på Facebook för att så många människor befinner sig där. Carl 

och Iris trodde att biblioteken ville ha en plats att lägga upp information och boktips. 

Berit, Flora och Judit antog att biblioteken ville nå ut till människor i alla åldrar via 

Facebook-sidan, och Judit påpekade att till och med hennes farmor hade Facebook för 

att illustrera hur vanligt det var. Flora uttryckte sin tanke om varför biblioteken skapade 

sidor på Facebook som:  

 
För att locka dit folk kanske. Jag vet inte. Ungdomar brukar ju inte kolla om något bibliotek 

har en Facebook-sida, utan de som är mest intresserade av böcker och tycker det är roligt, 

det är väl ungefär de som skulle kolla på sidan. Och så finns det ju en hel del vuxna som 

har Facebook också. Och då kanske de känner bara: bra böcker, roligt och så där. (Flora) 

 

Hedda menade däremot att det framförallt var för att nå ut till ungdomar som 

biblioteken fanns på Facebook. Alf trodde att biblioteken ville framstå som moderna. 

 
De vill vara hippa, nej men de vill follow the stream om man säger så. Men bibliotek, det är 

på väg ut, det är de verkligen, för det finns internet och datorer och mobiler. Med mobilen 

hittar du via Google till exempel. Google är framtiden. Egentligen tycker jag att det är 

onödigt med pengar och resurser att ha ett bibliotek eftersom det finns internet helt enkelt. 

Och källorna på internet har blivit lite mer trovärdiga och, det är inte som förr i tiden när 

man hittade fake-sidor där de skrev allt möjligt som inte stämmer utan nu är det på riktigt. 

Jag tycker att det är onödigt med bibliotek. (Alf) 
 

Att internet ersätter böcker och bibliotek var något även Eskil gav uttryck för. Han 

trodde att det gick dåligt för biblioteken eftersom allt finns på internet och att ingen 

läser böcker längre. Eskil såg alltså detta som den största orsaken till att biblioteken 

valde att befinna sig på Facebook, att de var på väg ut. 

 

Iris och Berit såg det som en fördel att biblioteket fanns på Facebook genom att det var 

lättare att besöka än det fysiska biblioteket, särskilt för människor som har ont om tid. 

Greta tyckte precis tvärtemot att människor inte skulle ha något intresse av att följa 

bibliotek eftersom det inte går att läsa böcker på Facebook. 

5.3 Bloggar 

När vi tidigt under intervjun ställde frågan om vilka sociala medier våra informanter 

använde svarade de flesta Facebook och Instagram. Längre in i våra intervjuer visade 

det sig att de flesta också läste bloggar. Gemensamt för nästan alla informanterna var att 

de inte var lika aktiva bloggläsare som Facebook-användare. En gång i veckan eller då 

och då var det svar som var vanligast förekommande. Flora var den enda av deltagarna i 

studien som läste en blogg varje dag, ibland till och med flera gånger per dag. Här 

gjorde hon dock en skillnad mellan den mer kända bloggen hon följde och hennes 

kompisars bloggar: 

 
Kompisarna uppdaterar inte så ofta så det blir att man bara läser deras[blogg, vår anm.] 

ibland, om de lägger upp något nytt. Kissies blogg läser jag varenda dag, hon uppdaterar ju 

hela tiden. (Flora) 
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En blogg som sju av informanterna gärna läste var just Kissies skandalomsusade blogg. 

Modebloggar var också populära som exempelvis bloggen av Kenza. Ett flertal av 

ungdomarna läste också kompisars bloggar men valde ofta bort dessa till förmån för 

olika kändisars bloggar då dessa uppdaterades mer frekvent. Alf (som utgav sig själv för 

att vara träningsnarkoman) läste endast träningsbloggar. Han var inte särdeles förtjust i 

bloggar överlag utan använde sig hellre utav olika träningsforum. När han fick frågan 

om han läste bloggar svarade han: 

 
I allmänhet så gör jag inte det. Jag gillar inte den där bloggkategorin om man säger så, eller 

vad man ska kalla det. Alla sådana här, Kissie och allt vad de heter. Det är det första jag 

tänker på när jag hör blogg, det är Kissie och då säger jag: NEJ TACK! (Alf) 

 

Alf var ensam bland informanterna om att ställa sig negativ till bloggar. De resterande 

deltagarna hade ingen särskild åsikt utan läste bloggar som ett tidsfördriv eller för att få 

skratta. Berit var en av dem som gärna läste Kissies blogg men hennes motivering till 

detta var att hon tyckte att det var kul att läsa den. Berit och ett flertal andra av 

informanterna läste just denna blogg för att bli förfärade och få sig ett gott skratt snarare 

än att de var intresserade av vad Kissie hade att säga om världen i stort. Två av 

informanterna hade också följt en blogg av Jockiboi. Enligt Hedda valde hon att läsa 

bloggen på grund av den överdrivna humorn och överdramatiseringen. 

 
Man måste ha en specifik humor, inte den där vuxna humorn när man tittar på den [Jocke 

Bois blogg, vår anm.]för det är ju supa och sådant, det är roligt för att allt är så 

överdramatiserat. (Hedda) 

 

Flora läste också samma blogg men var noga med att poängtera att hon inte tog åt sig 

vad som stod på bloggen. Judit nämnde också att hon endast läste Kissies blogg för att 

se hur patetisk hon var. Trots att flera av informanterna var intresserade av onlinespel 

var det endast Hedda som läste olika spelbloggar. Detta gjorde hon exempelvis då hon 

behövde hjälp med att klara en högre nivå i spelet. 

 

På frågan hur ungdomarna hittade intressanta bloggar svarade de flesta genom kompisar 

eller via Facebook. Då de funnit bloggar med hjälp av Facebook var det oftast en 

kompis som länkat till bloggen på sin profil eller genom reklam på sidan. 

 

Ingen av våra informanter valde att kommentera på bloggar utan nöjde sig med att titta 

på bilder och läsa för att skratta eller få inspiration. Iris var en av de som inte alls gillade 

att kommentera och tyckte att det var helt onödigt att skriva kommentarer till folk hon 

inte kände. Flera av deltagarna beskrev det som att deras kommentarer inte behövdes då 

alla andra skrev i deras ställe. De trivdes bättre med att läsa andras kommentarer än att 

skapa egna, även på bloggar skapade av deras vänner. Hedda som ofta läste Jockiboi 

och Kissies blogg valde att inte kommentera på grund av att hon ansåg att personerna 

som presenterades på bloggarna var överdrivna samt benägna att trycka ner andra. 

Hedda var vid åsikten att alla får ha sina egna åsikter men att hon endast skulle 

kommentera då någon skrev något bra. 

 
Man kan ju alltid skriva bra saker om det är en bra sak för det stöttar ju bara personen, men 

tycker man att det är negativt då ska man inte skriva alls tycker jag. (Hedda) 
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På frågan om informanterna läste någon biblioteksblogg uppgav samtliga att de aldrig 

hade hört talas om biblioteksbloggar. Endast Berit svarade att hon skulle kunna tänka 

sig att läsa en sådan blogg om den hade presenterat olika boktips. Boktips var också det 

som fyra utav ungdomarna helst hade sett på en biblioteksblogg för att locka dem till att 

läsa. Judit uppgav också att hon kanske skulle ha kunnat tänka sig att läsa en 

biblioteksblogg om bloggen presenterade verklighetsbaserade böcker som till exempel 

Pojken som kallades Det (Pelzer 2001).  

Gemensamt för samtliga deltagare i studien var att de alla kopplade biblioteket till 

böcker och läsning. Judit exempelvis svarade att hon valde att inte läsa 

biblioteksbloggar på grund av att det lät som att det bara skulle handla om böcker. Flera 

av informanterna svarade kort och koncist att de inte skulle välja en biblioteksblogg för 

att de inte gillade böcker eller att läsa samt att de inte trodde att biblioteket skulle kunna 

skriva något som de skulle kunna tänkas bli intresserade av. Greta exempelvis 

förklarade att hon älskade dans men att hon valde att göra och inte att läsa. Med det 

menade hon att hon ville dansa, inte läsa om dans och att det var därför som hon inte 

brydde sig så mycket om bibliotek. 
 

Jag tror faktiskt inte att biblioteket skriver om vad som händer ute, tror bara att de bara 

skriver om vad som händer i själva biblioteket, att det kommer en ny bok. (Eskil) 
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6 Analys 

6.1 Relation 

I denna del analyserar vi relationen mellan bibliotek och användare, hur användarnas 

relation till bibliotek ser ut samt varför de väljer vissa relationer över andra. Vidare 

analyserar vi också informanternas behov vid användning av bibliotek och sociala 

medier.   

6.1.1 Relation till bibliotek 

I analysverktyget Relation menar Gummesson (2002, s.58) att huvudrelationen är den 

som finns mellan bibliotek och användare och att samspelet dem emellan står i fokus. 

Istället för att marknadsföra sina tjänster är det viktigare att marknadsföra sina goda 

relationer till de användare man redan har (ibid.). I vår undersökning var 

huvudrelationen den mellan informanterna och skolbiblioteket. Ungdomarna hade i 

princip ingen relation till ett folkbibliotek vilket i sin tur försvårar för bibliotek att 

marknadsföra sina relationer snarare än tjänster i detta fall. Hade undersökningen tagit 

plats i ett folkbibliotek med andra användare än i skolsammanhang hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut. Detta eftersom flera av våra informanter uttryckte en känsla av 

tvång från lärarnas sida vid användandet av skolbiblioteket. I vårt fall hade alltså 

marknadsföringen behövt vara riktad mot personer som inte använder folkbiblioteket. 

Tanken om att användandet av bibliotek ses som ett tvång är problematisk då 

ungdomarna kan få en negativ bild av organisationen. Detta i sin tur kan påverka 

bibliotekens image vilket vi kommer att diskutera vidare i avsnitt 6.2.1 Status och 

Image.  

 

Informanterna i vår studie sade sig enbart ha en relation till det fysiska skolbiblioteket. 

Endast Greta hade tidigare besökt ett folkbiblioteks webbplats men förklarade att hon 

inte var särdeles imponerad av denna. Få av informanterna kände till att vissa bibliotek 

hade Facebook-sidor och ingen hade hört talas om biblioteksbloggar. Hade vi istället 

funnit våra informanter via exempelvis ett biblioteks Facebook-sida hade resultatet 

möjligen blivit annorlunda. Eftersom ungdomarna då redan varit aktiva på sidan hade 

intervjun kunnat utvecklas mer till hur de valde att använda denna. Dock är det inte 

säkert att de genom att gilla sidan hade varit aktiva på denna. Detta beroende på att flera 

av våra informanter uttryckte att de ibland gillade vissa sidor, bilder eller uppdateringar 

utan att reflektera över varför de gjorde detta. Ungdomarna i vår studie skapade och 

inledde alltså relationer främst till skolbiblioteket. Denna relation uppstod i 

skolsammanhang och endast ett fåtal valde att använda skolans bibliotek även till 

läsning på fritiden. Just att de skapade en relation till skolbiblioteket kan bero på att de 

genom skolan tvingas besöka skolans bibliotek. Till folkbibliotek hade endast en 

informant en uttalad relation och då endast under sommarhalvåret när skolbiblioteket 

var stängt.  

 

Biblioteken borde ha bättre kunskap om hur och varför ungdomar väljer att skapa en 

relation till organisationen. Genom att studera olika faktorer som påverkar varför 

ungdomar väljer att skapa relationer skulle biblioteken vara bättre rustade i sin 

marknadsföring. På så sätt hade biblioteken kunnat visa på redan goda existerande 

relationer och därmed kunnat locka fler att skapa en ny relation till organisationen. För 
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att få underlag hade först en omvärldsbevakning kunnat vara relevant för att lära känna 

användarnas behov. Vidare behöver biblioteken ha en unik röst för att sticka ut i det 

övriga flödet på sociala medier.  

6.1.2 Informanternas behov 

På gymnasieskolan där vår studie tog plats fick alla informanter en egen dator. Flertalet 

av ungdomarna sade sig använda datorn för att söka information eftersom de inte ansåg 

sig ha tid eller lust att bläddra igenom pappersböcker. Endast Berit bland informanterna 

uppskattade böckerna mer än internet men valde trots detta att sitta på en annan plats än 

biblioteket för att studera. Under intervjuerna var Judit den enda som uppgav att hon 

använde biblioteket som en studieplats. Eskil däremot valde att inte använda skolans 

bibliotek eftersom han tyckte att miljön var för tyst samt att han inte kände sig 

välkommen av bibliotekarien som gömde sig bakom en datorskärm. På sociala medier 

ter sig mötet mellan användare och bibliotekarier på ett annat vis. Då mötet inte sker 

ansikte mot ansikte kan det goda bemötandet snarare handla om att frekventa 

uppdateringar av sidan samt snabba svar på exempelvis kommentarer. Behovet av att 

vilja bli sedd och uppmärksammad är något som tas upp av Rydsjö och Elf (2007, 

s.158). De nämner också att ungdomar vill bli bemötta med respekt samt att 

bibliotekarier bör ha kunskap om ungdomskultur för att kunna bemöta ungdomar på rätt 

sätt (ibid.). Eskil berättade som nämnts innan att hans orsak till att inte använda 

biblioteket var det dåliga bemötandet. Enligt Gummessons (2002, s.51) teori bör detta 

inte vara en orsak till att en relation avvecklas från bibliotekens sida (ibid.). I Eskils fall 

påverkade det dåliga bemötandet hans attityd till bibliotek, vilket i sin tur bidrog till att 

han valde att inte inleda en relation med organisationen. Även om denna utspelade sig i 

ett fysiskt bibliotek gäller samma principer på sociala medier. Biblioteken behöver även 

på dessa medier visa ungdomar ett gott bemötande för att på så sätt skapa och 

upprätthålla goda relationer till sina användare.  

 

Bibliotek och organisationer överlag vill skapa långa och hållbara relationer 

(Gummesson 2002, s.20). I vår studie framkom det att vissa ungdomars relationer till 

skolbibliotek skapades via lärare genom tvång. Detta är inte en hållbar relation. Genom 

tvång skapas negativa känslor som i sin tur kan påverka relationers framtid. Blir man i 

skolan tvingad att gå till skolbiblioteket och där inte får en positiv upplevelse är risken 

stor att den framtida relationen med organisationen kommer att påverkas. Det är därför 

viktigt för skolbibliotek att aktivt föra fram frågan om hur man ska bemöta ungdomarna 

och locka dessa till biblioteket utan tvång. Här kan ett gott samarbete med lärare vara 

väsentligt.  

 

Ytterligare en annan fråga som uppstår är om de ungdomar i vår studie som använde 

skolbiblioteket på fritiden för att låna böcker kommer att uppsöka andra bibliotek när 

skoltiden är över. Det är därmed viktigt att skolbiblioteken för en dialog med 

folkbiblioteken för att visa ungdomarna att organisationen finns på andra platser än i 

skolan. Genom att göra detta kanske fler ungdomar skulle välja att upprätthålla sin 

relation till biblioteket. 

 

Vad gäller informanternas användning av sociala medier sade sig samtliga använda 

Facebook flera gånger per dag. De använde framförallt Facebook för att kunna hålla 

kontakt med vänner genom exempelvis chat-funktioner eller via statusuppdateringar. 

Detta går att koppla till det tidigare nämnda begreppet Hanging out som diskuterar just 
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denna form av deltagande (Ito et al. 2009, s.38). Vidare diskuterade deltagarna i vår 

studie behovet av att använda Facebook för att upprätthålla kontakt och stämma möte 

med exempelvis vänner från andra skolor. Även denna form av aktivitet stämmer 

överens med begreppet Hanging out (ibid.).  

 

Här kan vi utläsa ett behov hos ungdomar att genom sociala medier kommunicera med 

andra. Även snabba svar är något som ungdomar förväntar sig och eftersöker i 

användandet av sociala medier visar tidigare studier (Carlsson 2012, s.95; Petit 2011, 

s.256). Detta är något som biblioteken skulle kunna ta fasta på just på grund av att det är 

en så pass viktig del av ungdomarnas internetanvändande. Vill bibliotek marknadsföra 

sig via Facebook borde också tid avsättas för att snabbt kunna svara på frågor. Kanske 

borde biblioteken också satsa på olika verktyg där användare skulle kunna diskutera 

med organisationen och med varandra just för att tillgodose användarnas behov.  

 

Till skillnad från Facebook som användes dagligen läste ungdomarna bloggar mer 

sporadiskt. Ingen skrev heller en egen blogg. Skälet de uppgav till att läsa bloggar var 

att de ville bli roade eller som ett tidsfördriv. Den typ av bloggar som var mest populär 

bland informanterna var livsstilsbloggar skrivna av antingen kändisar eller kompisar. Då 

en organisation väljer att starta en blogg bör språket inte vara alltför formellt men 

samtidigt måste man förhålla sig till organisationens riktlinjer. Detta innebär att man 

inte kan skriva vad som helst även om språket känns personligt (Stakston 2011, s.63). 

Eftersom ungdomarna i vår studie främst valde att läsa bloggar för underhållning 

kanske en blogg skapad av en organisation inte tilltalar dem på samma sätt. Det kan 

vara en svår balans mellan att veta vad som är personligt och vad som går över gränsen. 

Vilket språk som används kan variera mellan olika sociala medier. På Facebook är det 

vanligare med en mer informell framtoning av språket. Vid marknadsföring riktad mot 

ungdomar kan detta vara en fördel. Genom att bibliotek använder ett språk som är 

mindre formellt kan detta tilltala ungdomar mer då de lättare kan relatera till detta. 

Igenkänningsfaktor var något som informanterna i vår studie ansåg vara relevant då de 

exempelvis gillade sidor på Facebook. 

 

Ett annat skäl ungdomarna uppgav till att läsa kändisars bloggar var att de uppdateras 

ofta. Bloggar skapade av kompisar lästes inte lika ofta på grund av att de var dåligt 

uppdaterade. Med detta sagt var alltså frekventa uppdateringar nyckeln till att locka 

informanterna till läsning. Då bibliotek väljer att blogga eller använda Facebook för att 

skapa en relation till sina användare krävs det alltså att bloggen eller Facebook-sidan 

uppdateras ofta för att ungdomarna inte ska förlora intresset. Att använda Facebook 

eller en blogg är ett snabbt, billigt och enkelt verktyg för att marknadsföra bibliotek. 

Marknadsföringen kräver dock andra resurser än ekonomiska nämligen engagemang, 

kunskap, tid och personal (Petit 2011, s256; Nesta & Mi 2010, s.92). 

 

Vad gäller informanternas behov kan vi se att internet är den största källan till att söka 

information. Informanterna använder också Facebook och bloggar i mycket stor 

utsträckning. Dock är relationen mellan ungdomarna och biblioteket enbart den som 

finns med det fysiska biblioteket och inte dess webbplats. Det verkar inte som att 

ungdomarna ser ett samband mellan bibliotek och webben eller bibliotek och sociala 

medier. Detta är ett problem för biblioteken som vill finnas där ungdomarna befinner 

sig. Ungdomarna väljer istället att enbart ha en relation till det fysiska biblioteket. Detta 

kan också påverkas av att ungdomarna i vår studie hade en konservativ bild av bibliotek 
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som organisation. Vi kommer att diskutera detta mer ingående under nästa avsnitt 6.2.1 

Status och image. 

 

Ett annat behov som vi kunnat utläsa framkom bland annat under intervjun med Alf 

som talade om att man idag kan hitta all information på internet. Han såg en skillnad 

mellan dagens internet och internet från förr då det enligt honom existerade fler sidor 

som var falska samt att källorna på internet idag är mer trovärdiga. Dessa utsagor 

påvisar ett omedvetet behov hos användarna att lära sig att vara källkritiska. Flera 

informanter uttryckte också att Google var framtiden. En av bibliotekens målsättningar 

är att ge ungdomar verktyg att hantera en föränderlig medievärld (Svensk 

biblioteksförening 2003, s.2) där vi ser källkritik som ett av verktygen. I och med att 

ungdomarna i vår studie tilldelats varsin dator och därför inte kände något behov av att 

använda biblioteket kommer samarbete mellan lärare och bibliotekarier återigen upp. 

Genom ett bättre samarbete hade dessa två yrkesgrupper gemensamt kunnat ge 

ungdomarna en bättre grund för att söka information på internet. Det måste också vara 

tydligt för ungdomarna när de befinner sig i biblioteket att de kan fråga personalen om 

hjälp.  

6.2 Nätverk 

I detta avsnitt analyserar vi hur ungdomar använder sociala medier för att skapa sig en 

image samt informanternas syn på bibliotek. Vidare diskuterar vi genom nyckel 

nummer två marknadsföring i förhållande till intressen. Detta innebär hur ungdomar 

använder sociala medier samt hur bibliotekens marknadsföring förhåller sig till detta.  

6.2.1 Status och image 

En av de viktigaste marknadsförarna för en organisation är användarna, i detta fall 

användarna av biblioteket. Genom att användarna rekommenderar biblioteket sprids 

ordet vidare till andra som kanske inte nyttjat det tidigare (Gummesson 2002, s.85). 

Hälften av informanterna i vår studie svarade att de inte hade något intresse av att gilla 

ett bibliotek på Facebook och endast Berit svarade att hon skulle kunna tänka sig att 

läsa en biblioteksblogg. 

 

Greta var av åsikten att genom att gilla ett bibliotek på Facebook skulle hennes image 

påverkas negativt. Genom personliga Facebook-profiler kan ungdomar skapa en bild av 

sin person. Eftersom profilerna är tillgängliga för alla ens vänner kan man genom sin 

profil styra vad man vill ska synas, exempelvis vad man gillar (Shao 2009, s.14; boyd 

2007, s.12). Greta ansåg alltså att hon genom att gilla ett bibliotek skulle ses som töntig 

vilket innebär att hon inte skulle rekommendera andra att gilla eller ens besöka ett 

biblioteks Facebook-sida. Därmed avstannar relationen mellan biblioteket och Greta. 

 Det är ett problem för biblioteken att deras image ses som töntig, särskilt då de väljer 

att marknadsföra sig via sociala medier för att framför allt nå ut till ungdomar.  

 

Ett stort skäl till att organisationer som bibliotek väljer att använda sig av sociala medier 

är att de vill finnas på så många arenor som möjligt för att på så sätt kunna nå ut till fler. 

Fördelen som finns för bibliotek att använda sig av sociala medier är att 

kommunikationen med användarna blir mer synlig (Stakson 2011, s.28). Som vi i 

avsnitt 2.3 Bibliotek och marknadsföring via sociala medier tidigare diskuterade så 
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ansåg bibliotekarierna i studierna att de, precis som Stakston nämner, ville finnas 

tillgängliga på platser där användarna fanns (Holmberg 2009, s.55; Lindberg & Odham 

2012, s.28).  Viljan att finnas där ungdomar finns är inte tillräcklig för att marknadsföra 

sig genom sociala medier. Det krävs att organisationen ständigt uppdaterar sina 

kunskaper av ungdomars användande av sociala medier för att detta inte ska falla platt. 

Detta för att få kunskap om användarnas behov för att i sin tur kunna utforma till 

exempel bloggen så att den motsvarar dessa. Med andra ord räcker det inte med att 

endast skapa en Facebook-sida eller blogg utan bibliotek bör också ha en tydlig strategi 

för hur dessa ska användas (Sandin 2011,s. 174). Ungdomarna i vår studie förmodade 

att biblioteken skapade till exempel Facebook-sidor just för att följa med i utvecklingen. 

Alf menade att bibliotekens Facebook-sidor skapades för att de ville vara hippa. Han 

ansåg också att biblioteken var på väg att ersättas av internet. Även Eskil trodde samma 

sak. Återigen kopplas biblioteken enbart ihop med böcker och läsning vilket skapar 

problem för organisationens image. 

 

En åsikt som även den kan påverka bibliotekens image är att samtliga av ungdomarna i 

vår studie kopplade samman biblioteket med läsning och böcker. Hälften av 

informanterna uppgav att de inte var intresserade av böcker och därför trodde de att 

biblioteket inte hade något att erbjuda dem. Det är negativt att användarna sprider tankar 

och åsikter om biblioteket som inte stämmer överens med den bild organisationen vill 

förmedla (Gummesson 2002, s.85). Visserligen är det inte ett problem för alla 

ungdomar att biblioteken kopplas ihop med böcker och läsning. Som vi diskuterade i 

avsnitt 2.4 Ungdomar och bibliotek har ungdomar störst förtroende för just den delen av 

bibliotekens verksamhet. (Rydsjö & Elf 2007, s.142). Vidare anser de ungdomar som 

gillar att läsa och använder bibliotek i större utsträckning att biblioteken har ett bra 

utbud av böcker (ibid., s.145). Även i vår undersökning var de informanter som tyckte 

om att läsa de som använde biblioteket mest frekvent och var nöjda med utbudet. Enligt 

Svensk Biblioteksförenings (2003, s.2) målsättning ska biblioteken erbjuda ungdomar 

medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv och guida dem i en 

föränderlig mediavärld (ibid.). Biblioteken behöver alltså antingen skaffa sig mer 

kompetens eller bli bättre på att förmedla den kompetens som finns inom andra 

områden än litteratur för att vara en relevant verksamhet för fler ungdomar. Sociala 

medier kan vara ett relevant verktyg för att sprida bilden av biblioteken som något mer 

än bara böcker. Enligt Kendrick (2006, s.4f) har många bibliotekarier problem med just 

detta och de väntar hellre på att deras goda arbete ska bli känt av sig självt istället för att 

marknadsföra det (ibid.). 

 

Överlag kan vi se en tydlig tendens till att ungdomarna i vår studie hade en konservativ 

bild av bibliotek. En tydlig koppling till läsning var den främsta faktorn men det 

framkom också att de inte såg någon koppling mellan bibliotek och internet. Med andra 

ord, ungdomarna såg bibliotek som en gammalmodig organisation. Som vi nämnt flera 

gånger tidigare vill personal på biblioteken finnas där ungdomarna är och vara relevanta 

för dessa. Just att biblioteken vill finnas där ungdomarna är har informanterna i vår 

studie insett men fortfarande har de ingen tilltro till biblioteken i dessa medier. De var 

av åsikten att biblioteken inte skulle kunna tillföra dem något vilket kan grunda sig i 

deras bild av bibliotek som en konservativ organisation. En fördel med marknadsföring 

är att organisationer kan förändra felaktiga stereotyper (Kendrick 2006, s.3). 

Marknadsföring via sociala medier kan därför vara ett sätt för bibliotek att visa att de 

inte är en gammalmodig organisation som endast lånar ut böcker. Men för att detta ska 

kunna fungera krävs det att biblioteken visar att de finns i dessa medier. Vidare behöver 
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de skapa en dialog med användarna vilket vi kommer diskutera i avsnitt 6.3.1 Skapa 

dialog. 

6.2.2 Marknadsföring i relation till användarnas intressen 

Som vi nämnt tidigare väljer bibliotekarier huvudsakligen att använda sociala medier 

som Facebook och bloggar för att få kontakt med ungdomar på platser där de redan 

befinner sig (Holmberg 2009, s.55; Linberg & Odham 2012, s.28). I vår studie ansåg 

flera av ungdomarna att intresset var det som styrde varför de gillade olika sidor. Detta 

kunde handla om sidor som var kopplade till exempelvis djurrättsfrågor, sidor för 

ungdomar med citat och liknande eller artister. Filmer, spel och tävlingar var också 

populära att gilla bland informanterna. 

 

Då sociala medier har blivit mycket populära har nya sätt att marknadsföra 

organisationer utvecklats. Dessa marknadsföringsstrategier ska vara mer 

individanpassade då det handlar mer om att finnas tillgänglig och bli vald av 

användaren än att påtvinga denne sitt budskap (Carlsson 2009, s.37). Frågan är om det 

är en bra strategi för bibliotek att rikta sin marknadsföring på sociala medier mot 

ungdomar som grupp. Eftersom ungdomar inte är en homogen grupp blir det svårt för 

biblioteken att rikta marknadsföringen mot hela gruppen. Vår undersökning visar också 

att ungdomarna främst väljer att gilla sidor kopplade till sina intressen. Samtidigt ska 

biblioteken verka för att alla barn och ungdomar ska ha en plats i organisationen vilket 

försvårar marknadsföringen via de sociala medierna än mer (Svensk biblioteksförening 

2003, s.2). Den individanpassade marknadsföringen som är tänkt att sätta varje individs 

intresse i centrum kan därför vara svår att applicera med tanke på bibliotekens tidigare 

nämnda värderingar. Detta beroende på vitt skilda intressen bland gruppen ungdomar. 

Samtidigt vill bibliotek locka fler ungdomar och behöver därför se till gruppens behov. 

Det framkommer att intresse styr vilka sidor som används.  Vi ser därför ett behov av att 

det som bibliotek marknadsför måste vara intressant för ungdomarna. Eftersom intresse 

skiljer sig från individ till individ kan en öppen dialog mellan användare och bibliotek 

vara till hjälp.  

 

Som vi nämnde inledningsvis i föregående avsnitt är användarna en av de viktigaste 

marknadsförarna för bibliotek. I vår undersökning uppgav ungdomarna att de hittade 

intressanta bloggar att läsa via vänners rekommendationer eller genom Facebook då 

någon länkat till en särskild blogg. Detta beteende beskriver Gummesson 2002, s.85) 

som att rekommendationer är det som främst styr hur marknadsföring sprids (ibid.). Till 

skillnad från att gilla något på Facebook var bloggläsandet mer genomtänkt. På 

Facebook reflekterade en del av ungdomarna inte särskilt mycket över varför de gillade 

vissa sidor. På bloggar finns däremot en tydligare tendens att intresset styrde val av 

blogg. Detta kan bero på att läsa en blogg tar mer tid i anspråk än att trycka på gilla-

knappen på Facebook. Återigen är det intresset som styr hur mycket tid ungdomarna 

väljer att spendera på sociala medier. Det är viktigt att biblioteken är medvetna om detta 

för att deras marknadsföring via sociala medier ska lyckas. 

6.3 Interaktion 
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I detta avsnitt diskuterar vi dialogen mellan användare och bibliotek samt dialogen 

mellan användare och användare. Vi undersöker också hur ett samspel mellan 

användare och bibliotek kan te sig. 

6.3.1 Skapa dialog 

I vårt tredje analysverktyg diskuterar vi vikten av en interaktion mellan bibliotek och 

användare. Genom att skapa en dialog kan båda parter mötas på samma villkor och 

hjälpas åt att utveckla verksamheten (Gummesson 2002, s.92). För att detta ska fungera 

krävs det att båda parter tar ansvar för att på så sätt kunna upprätthålla en dialog (ibid., 

s. 29). När ungdomar använder ett socialt medie finns det tre olika aktivitetsnivåer att 

vara aktiva på. Antingen väljer de att läsa utan att delta eller så väljer de att interagera 

med andra användare. Den tredje aktivitetsnivån innebär att de själva producerar och 

delar material (Shao 2009, s.9). Ungdomarna i vår studie befann sig på antingen den 

första, andra eller tredje aktivitetsnivån i sitt användande av Facebook. Samtliga 

ungdomar visade tendenser till att befinna sig på den första och andra nivån då de 

interagerade med andra användare genom till exempel chat eller kommentarer. Drygt 

hälften producerade eget material genom att ladda upp egna bilder eller skapa 

statusuppdateringar vilket gör att vi kopplar deras aktiviteter till den tredje nivån. Vi ser 

här att ungdomarna i vår studie gärna var med och producerade innehåll på Facebook. 

Just denna vilja att hjälpa till och bidra borde biblioteken ta fasta vid. Genom att lyssna 

på användarna även via sociala medier hade en dialog uppstått som i sin tur kunnat leda 

till en bättre relation mellan användare och bibliotek. För att en relation ska fungera 

krävs det att alla parter interagerar och för en gemensam dialog. Inte bara för att 

relationen ska bli så bra som möjligt utan också för att organisationen ska kunna 

förbättras och utvecklas. Det är inte bara organisationen som ska vinna på en god 

interaktion utan båda parter ska känna att dialogen har gett dem något positivt.  

 

Till skillnad från Facebook passade samtliga av deltagarnas aktiviteter på bloggar in 

under den första aktivitetsnivån. Ungdomarna sade sig inte kommentera alls på 

bloggarna och flera av deltagarna ansåg att deras tankar var överflödiga då andra redan 

hade uttryckt samma åsikter. Detta ger oss en bild av att ungdomarna vill känna sig 

värdefulla och sedda som individer. De vill att deras åsikter ska synas och väljer därför 

att inte kommentera då andra redan gjort det i deras ställe. Undersökningar har visat att 

ungdomar även vill bli sedda som individer på bibliotek. Därför skulle en 

biblioteksblogg behöva locka till diskussion för att få ungdomarna att känna sig sedda. 

Eftersom ungdomarna i vår studie inte var lika aktiva på bloggar som på Facebook hade 

biblioteken behövt anstränga sig extra mycket för att locka dem att interagera via 

bloggen. Detta kräver mer arbete från bibliotekens sida men hade de lyckats hade 

kanske båda parter fått ett bra utbyte genom den dialog som då hade skapats.  

 

Enligt bibliotekarierna som nämnts tidigare i avsnitt 2.3 Bibliotek och marknadsföring 

via sociala medier är möjligheten att föra en dialog mellan användarna en positiv aspekt 

av marknadsföring i sociala medier (Andersson 2011, s.18f). Eftersom informanterna i 

vår studie främst befann sig på andra eller tredje aktivitetsnivån i sitt Facebook-

användande verkar det som att detta sociala nätverk fungerar bäst då bibliotek vill skapa 

en dialog. Som vi tidigare diskuterat verkar det som att ungdomarna föredrar att vara 

aktiva på Facebook framför bloggar. Dock var aktiviteterna främst kopplade till 

vännernas uppdateringar eller bilder och det är inte säkert att de skulle vara lika aktiva 

på bibliotekets sida. Många unga hävdar också att trots att deras profiler är publika så 
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vill de kunna använda sociala medier utan vuxnas inblandning (boyd 2007, s.16). Detta 

kan också påverka dialogen mellan ungdomarna och bibliotek eftersom det är vuxna 

som står bakom organisationen. 

 

Interaktion behöver inte ske via personlig kontakt utan kan också ske via internet 

(Gummesson 2002, s.326). Dock är det viktigt från bibliotekens sida att när en dialog 

väl skapats med ungdomarna, hörsamma förslag och visa dem respekt (ibid., s.29). 

Ungdomarna i vår studie hade en hel del förslag på innehåll som skulle kunna få dem att 

följa ett biblioteks Facebook-sida. Flera av informanterna hade gärna sett boktips med 

bilder på böckernas omslag. De ville också kunna ta del av bibliotekets öppettider samt 

kommande aktiviteter. Berit hade gärna sett att hon själv och andra ungdomar hade 

kunnat lägga upp egna boktips på sidan. Precis som på Facebook-sidan var det boktips 

som ungdomarna främst ville läsa om på biblioteksbloggar. En av våra informanter, 

Eskil, var av åsikten att om biblioteken skulle haft en blogg så skulle de endast använt 

denna för att lägga ut information om vad som hände på biblioteket. Eskils uppfattning 

inbjuder inte till dialog. Han var också negativt inställd till hur han tidigare blivit bemött 

på biblioteket. Detta var ett av skälen som han uppgav till att inte vilja föra en dialog 

med biblioteket.  

 

Det är viktigt för bibliotek att föra en dialog med användarna för att genom denna kunna 

utläsa intressen. Genom dialogen kan behov som inte framkommer vid en direkt 

tillfrågan upptäckas. I vårt fall framkom det att ungdomarna eftersökte boktips då de 

fick frågan om vad de ville se på exempelvis bibliotekets Facebook-sida. Detta svar kan 

ha påverkats av den konservativa bild ungdomarna har av bibliotek som främst 

kopplades till böcker och läsning. Genom att istället diskutera intressen skulle kanske 

andra funktioner som efterfrågas kunna framträda. Ett exempel från vår studie var de 

ungdomar som spelade datorspel. De använde sig av andra sidor för att få hjälp att 

komma vidare då de fastnat i ett spel. Hade denna funktion framförts på något av 

bibliotekets sociala medier kanske ungdomarna i detta fall valt att diskutera spelet där. 

Under intervjuerna gav alltså våra informanter konkreta tips på innehåll som skulle 

fångat deras intresse på ett biblioteks Facebook eller blogg. Det visar på att ungdomarna 

om de blir tillfrågade har åsikter och tankar kring vad som skulle intressera dem på 

exempelvis en biblioteksblogg. Det gäller bara för biblioteken att ställa frågan, skapa en 

dialog samt lyssna till användarnas åsikter och förslag.  

  



37 
 

7 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuterar vi våra frågeställningar samt redogör för våra slutsatser. 

7.1 Vilka attityder har ungdomar till att bibliotek använder 

sociala medier för att marknadsföra sig? 

Som framkommit av den studie vi gjort kände ungdomarna inte till att bibliotek använde 

sociala medier för att marknadsföra sin organisation. Vissa av informanterna uttryckte 

ändå att de hade kunnat tänka sig att gilla ett bibliotek på Facebook eller att läsa en 

biblioteksblogg om denna varit tillräckligt intressant. Det är alltså främst ungdomarnas 

intressen som styr deras användande av sociala medier. Intresse, som vi diskuterar 

tidigare i vår analys, är individuellt och varierar i gruppen ungdomar. Därför är det för 

bibliotek svårt att tillfredsställa allas behov eftersom ungdomar är en så pass stor grupp 

i samhället. Samtidigt kan personer inom åldersgruppen ha gemensamma intressen. 

Med marknadsföring på sociala medier är det lättare att nå ut till enskilda individer än 

med traditionell marknadsföring. Sociala medier möjliggör också för biblioteken att 

samtidigt vända sig till individer med olika intressen. 

 

Det framkom av vårt empiriska material att flera av ungdomarna hade en stereotyp bild 

av bibliotek som var kopplad till böcker och läsning. De som inte hade ett intresse av 

böcker uteslöt därför bibliotek som något som inte skulle kunna tillföra dem något. 

Detta innebär att de stereotypa bilder vissa ungdomar har av bibliotek kan hindra dem 

från att nyttja den del av bibliotekens utbud som skulle vara intressant för dem. Vi 

uppfattar detta som att bibliotek borde marknadsföra sitt övriga utbud mer för att 

därmed förändra den stereotypa bild som enligt vår studie och tidigare forskning visar 

finns (Rydsjö & Elf 2007, s.142). De behöver också arbeta mer med att förändra den 

stereotypa bild av läsning som vissa ungdomar har. Läsning är så mycket mer än den 

traditionella boken. Med dagens teknik och medier kan ungdomar välja att exempelvis 

läsa på läsplattor, skriva och utveckla texter på internet samt läsa bloggar och 

diskussionsforum. Detta skulle biblioteken kunna arbeta mer effektivt med för att locka 

ungdomar. Genom att exempelvis anordna workshops i att skriva fanfiction skulle både 

skapande av egna texter och läsning främjas. Samtidigt krävs det att biblioteken för en 

dialog med användarna för att ta reda på vad de är intresserade av.  

Eftersom vi i vår studie inte undersökt huruvida de ungdomar som följer bibliotek i 

sociala medier var nöjda med utbudet i dessa medier kunde vi inte svara på om 

bibliotekens marknadsföringsstrategi fungerar. Dock kunde vi se att strategin inte 

fungerade för de ungdomar som medverkade i vår studie. De såg snarare bibliotek som 

en gammalmodig organisation utan koppling till webben som heller inte hade något att 

erbjuda dem. Exempelvis ansåg inte ungdomarna att de behöver bibliotekets tjänster 

sedan de tilldelats en egen dator. Detta eftersom allt enligt dem redan finns på internet. I 

framtiden kan biblioteken behöva ha detta i åtanke, då det kan förändra hur det fysiska 

biblioteket används. För att förändra bilden av bibliotek som gammaldags behöver 

biblioteken visa att de finns samt att de är relevanta för ungdomar. Som tidigare 

forskning har visat har ungdomar stort förtroende för bibliotek vad gäller läsning och 

böcker (Rydsjö & Elf 2007, s.142). Att ungdomar har förtroende för bibliotek inom 

detta område är positivt. Men frågan kvarstår hur biblioteken ska kunna förmedla 

samma förtroende även inom andra områden. Satsar man inte på andra områden än 
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läsning finns risken att den stereotypa bilden av bibliotek som gammaldags och kopplat 

till läsning kommer att kvarstå. För att undvika detta krävs det att biblioteken skapar en 

balans i arbetet mellan traditionella och nya medier samt tjänster. Det är svårt att säga 

hur denna balans skulle kunna te sig då det beror mycket på varje enskilt bibliotek och 

dess förutsättningar. Dock kan en interaktion mellan användare och bibliotek vara en 

förutsättning för att utveckla nya kunskaper och idéer.  

Eftersom vårt empiriska material visade att ungdomarna i vår studie inte var medvetna 

om att biblioteken befann sig på sociala medier hade biblioteken behövt marknadsföra 

sin existens mer än vad de gör idag. Med detta menar vi att biblioteken först borde visa 

att de finns och använder sociala medier som till exempel Facebook innan de kan börja 

föra en dialog med användarna angående sidans utbud. Som framkommit är det alltså 

ungdomarnas åsikt att biblioteken inte har någon koppling till webben. Detta i sin tur 

försvårar synligheten för biblioteken på sociala medier. Frågan som de personer som 

arbetar med bibliotekens marknadsföring bör ställa sig är varför de vill finnas där och 

vad de vill få ut genom att använda sociala medier. Ett svar på frågan om varför 

biblioteken använder till exempel Facebook är att de vill finnas där de unga finns. Detta 

är inte tillräckligt för att marknadsföringen ska lyckas. Som vi diskuterat krävs det 

också att de visar upp sin existens men inte heller detta är tillräckligt. För att lyckas 

borde biblioteken skapa sig en bild av hur ungdomar använder sociala medier för att på 

så sätt skapa en grund för utformandet av exempelvis en biblioteksblogg.  

Frågan om synliggörande är inte enbart kopplad till bibliotekens aktiviteter utan också 

till användarna. Vi menar att synliggörande också har en koppling till image. Som 

framkom av vårt empiriska material finns det ungdomar som anser att det skulle vara 

töntigt att kopplas samman med ett bibliotek. Synen på bibliotek som töntigt är 

problematisk. Då ungdomar anser att en sammankoppling med bibliotek på exempelvis 

Facebook påverkar deras image negativt så försvinner många av fördelarna med 

marknadsföring via sociala medier. Vill inte ungdomarna synas med bibliotek blir det 

svårt för biblioteken att synas. Med detta menar vi att informanterna i vår studie ofta 

valde att vara aktiva på sidor som deras kamrater också använde. Kulturen i 

kamratgruppen kan med andra ord påverka de val som unga gör när de använder sociala 

medier. Väljer då exempelvis en person att inte gilla ett bibliotek på grund av att hen 

anser organisationen vara töntig kanske resten av gruppen väljer att göra detsamma 

vilket bildar en negativ cirkel. Det kan vara svårt att komma åt enskilda personer som 

påverkar resten av gruppen. Dock skulle bibliotek genom att föra en dialog med 

ungdomar få en bild av vad det är som gör att de unga anser organisationen vara töntig.  

Denna fråga gäller inte bara sociala medier men det är på det medie, framför allt 

Facebook, där det framträder tydligast. Detta beroende på att man genom sina vänner 

kan se vem som gillar vad vilket kan vara svårt att avgöra i ett sammanhang i det 

verkliga livet.  

Just bilden av bibliotek som töntigt skulle i vår studie till viss del kunna kopplas till 

tvång. Detta eftersom flera av informanterna enbart använde bibliotek i skolsyfte då de 

blivit tvingade av en lärare.  Detta är inte en bild av organisationen som bibliotek vill 

förmedla, att bibliotek enbart ses som en del av skolan. Här skulle, som vi diskuterat i 

vår analys, ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare kunna vara till hjälp. Ett 

samarbete hade kunnat innebära att lärare och bibliotekarier tillsammans informerade 

eleverna om bibliotekets tjänster på ett tydligare sätt. Eftersom informanterna i vår 

studie kopplade biblioteket till tvång, läsning och böcker skulle mer information kunnat 

sätta biblioteket i ett annat sammanhang. Detta skulle kunna handla om hjälp med 
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informationssökning eller källkritik. Även lärare skulle behöva bättre kunskaper om vad 

bibliotek har att erbjuda för att kunna visa sina elever vad bibliotek kan användas till. 

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier kan också ha en baksida då det kan befästa 

bilden av bibliotek som kopplat till skolan. 

Det är svårt att inte sätta skolbibliotek i ett skolsammanhang eftersom bibliotek oftast 

ligger i anslutning till skolan och ungdomarna använder det främst under skoltid. I vår 

studie hade ungdomarna nästan enbart en relation till skolbiblioteket. Efter att ha 

genomfört tio intervjuer märkte vi av en viss mättnad i det empiriska materialet och 

nöjde oss med dessa. Om vi hade genomfört fler intervjuer är det dock möjligt att vi 

upptäckt ytterligare aspekter, så som exempelvis ungdomar som utöver skolbiblioteket 

också hade en relation till folkbiblioteket. Återigen påverkade den tid vi hade till vårt 

förfogande omfattningen på uppsatsen. Eftersom ett skolbibliotek inte riktigt har samma 

funktioner som ett folkbibliotek begränsas deras bild av vad ett bibliotek kan vara. Vi 

ser ingen direkt lösning på detta problem just på grund av att funktionerna mellan 

biblioteken skiljer sig åt. Folkbiblioteken kan inte tvinga ungdomarna att ta del av sitt 

utbud utan istället återkommer frågan om synliggörande. Som vi diskuterat tidigare 

behöver biblioteken visa att de finns och vilket utbud de har att erbjuda.  

7.2 Vilken sorts kommunikation vill ungdomar föra med 

bibliotek på sociala medier? 

Ungas användning av sociala medier har enligt vår studie visat sig handla om att umgås 

med vänner. Det sociala umgänget är alltså det som främst har stått i centrum. Genom 

att umgås med vänner skapar ungdomar en slags samhörighet genom exempelvis 

gemensamma intressen. Frågan som uppstår är om de unga vill bjuda in vuxna i denna 

samhörighet. Kanske vill de via de sociala medierna ha en plats där de kan lufta tankar 

och idéer utan inblandning av vuxna. Det finns dock möjligheter för användare på 

Facebook att skapa inställningar så att enbart deras vänner har tillgång till deras profil. 

Frågan kvarstår om de vill vara inblandade i aktiviteter skapade av vuxna på sociala 

medier. Ungdomarna i vår studie placerade bibliotek i ett skolsammanhang. I skolan är 

lärare, bibliotekarier och annan personal vuxna precis som personalen på ett 

folkbibliotek. Detta är ungdomar medvetna om och därför känner de också till att det är 

vuxna som står bakom organisationen i sociala medier. Eftersom unga främst använder 

sociala medier för att umgås med vänner skulle tanken om en eventuell kontakt med 

vuxna kanske inte kännas lika lockande. Risken som finns är också att unga kan känna 

sig bevakade då vuxna befinner sig på sociala medier. Detta kan vara svårt för 

biblioteken att påverka. Då vissa ungdomar bara vill umgås utan vuxnas inblandning 

finns det utifrån deras synsätt ingen anledning för biblioteken att finnas på Facebook. 

Dock går det inte att dra en generell slutsats att alla unga ogillar att vuxna använder 

sociala medier. Därför skulle återigen en dialog behöva föras mellan båda parter för att 

på bästa sätt hitta olika lösningar på problemet.  

Något som framkommit i vår studie är att en bättre dialog mellan användare och 

bibliotek krävs. Vi har även resonerat kring ungdomars behov av att bli sedda som 

individer. I vårt empiriska material framkom detta i form av att ungdomarna inte ville 

kommentera på bloggar då andra redan uttryckt samma åsikter. Detta kan vara svårt att 

förebygga från bibliotekens sida eftersom alla har rätt att uttrycka sin egen åsikt. 

Samtidigt kan det vara bra att informera om att varje åsikt räknas, även om denna 

dryftats tidigare. En dialog mellan bibliotek och användare behöver inte enbart handla 
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om kommentarer utan kan också handla om produktion av innehåll. Ungdomarna i vår 

studie var aktiva med att vara kreativa och producera innehåll Facebook. Genom att 

bibliotek tar fasta vid detta och involverar ungdomar i processen skulle detta kunna 

bidra till att ungdomarna känner sig sedda. Förutom att göra ungdomar delaktiga i den 

kreativa processen skulle en dialog kunna bidra till medverkan i utveckling av bestånd 

samt medverkan vid planering av aktiviteter. Via ett samarbete mellan båda parter hade 

sidans utformning kunnat bli mer intressant för ungdomar. Detta eftersom ungdomars 

intressen hade blivit mer framträdande men också för att de unga genom sina bidrag 

hade varit delaktiga i verksamheten. Delaktighet kan i sin tur bidra till en känsla av att 

bli sedd. Genom dialog och delaktighet skapas alltså ett samarbete mellan bibliotek och 

användare vilket i sin tur kan bidra till ett positivt utbyte för båda parter.  

För att ungdomar ska bli intresserade av bibliotek på sociala medier krävs det att 

biblioteken har en bild av deras intressen. I vår studie framkom det att ungdomarna var 

intresserade av mycket som de inte kopplade till bibliotekens verksamhet. Dessa 

handlade bland annat om att delta i olika typer av tävlingar, att få inspiration samt att de 

ville bli förfärade av saker de läste. Detta skulle bibliotek kunna utveckla och arbeta 

vidare med. Har ungdomar ett intresse av att delta i tävlingar skulle dessa kunna vara ett 

bra sätt att marknadsföra sig genom. Likaväl som att tävlingar anordnas på fysiska 

bibliotek skulle detsamma kunna göras på sociala medier. Att få inspiration och vilja bli 

förfärade rörde framförallt läsandet av bloggar. Ungdomarna i vår studie uttryckte att de 

blev inspirerade av bilder på modebloggar och förfärade över innehållet i 

skandalbloggar. Genom att låta ungdomar bidra med exempelvis egna bilder och texter 

på biblioteks sociala medier skulle ungdomarna kunna inspirera och föra en dialog med 

varandra. Det kan vara svårare att skapa ett innehåll som är till för att förfära läsarna. 

Dock är detta vad som lockar vissa användare. Därför kan bibliotek resonera kring 

bilden som finns av läsning som något trevligt och mysigt. Böcker som tidigare nämnda 

Pojken som kallades Det (Pelzer 2001) kan vara minst lika chockerande som Kissies 

blogg. Innehållet bör inte vara stötande men kanske bör bibliotek ge större utrymme för 

olika typer av texter. 

7.3 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka ungdomars attityder till att bibliotek 

använder sociala medier för marknadsföring. För att uppfylla vårt syfte utgick vi från 

följande forskningsfrågor: 

 Vilka attityder har ungdomar till att bibliotek använder sociala medier för att 

marknadsföra sig? 

 

 Vilken sorts kommunikation vill ungdomar föra med bibliotek på sociala medier? 

 

Utifrån vår studie har vi kunnat utläsa att ungdomar vid första tanke inte var medvetna 

om bibliotekens existens på sociala medier. Vid närmare eftertanke var det ändå 

självklart för ungdomarna att biblioteken valde att använda dessa medier. Detta 

beroende på att de ansåg att biblioteken ville följa med i utvecklingen. Vår studie visade 

att ungdomarna hade en stereotyp bild av biliotek som gammaldags. Denna bild 

framkom då de främst kopplade organisationen till böcker och läsning samt att de inte 

kände tilltro till bibliotekens närvaro på sociala medier. Hos vissa av våra informanter 

skapade denna bild av bibliotek en negativ tanke om att en sammankoppling med 
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bibliotek skulle ses som töntig. Därför valde de att ta avstånd till biblioteket och dess 

marknadsföring på sociala medier.  

 

Det visade sig att de flesta ungdomar lät sina intressen styra vad de gillade exempelvis 

på Facebook vilket i sin tur bidrog till att vissa ansåg att bibliotekens marknadsföring 

inte tilltalade dem. Vidare diskuterade vi frågan om vad biblioteken borde göra för att 

fånga ungdomarnas intresse vilket resulterade i flera förslag från ungdomarnas sida. 

Dessa förslag handlade bland annat om att de ville känna sig delaktiga samt att de 

eftersökte en dialog med biblioteken. Det framkom också att ungdomarna ville bli sedda 

som egna individer och bli bemötta med respekt. Detta gällde både på det fysiska 

biblioteket men också på de sociala medierna.  

 

I vår problemformulering diskuterade vi att bibliotek hoppas kunna nå ut till ungdomar 

genom sin närvaro på sociala medier. Vi resonerade också kring det faktum att unga 

främst använder sociala medier för att umgås med vänner. Detta har i vår studie varit 

tydligt. Just den sociala aspekten på sociala medier har varit det som framträtt som 

viktigt för ungdomarna. Utifrån detta resultat behöver biblioteken ha en tydlig strategi 

för att utläsa hur och varför ungdomar använder sociala medier innan de kan börja rikta 

sin marknadsföring mot gruppen. Det är också av vikt att biblioteken för en dialog med 

ungdomarna för att på så sätt kunna ta del av deras intressen och synpunkter på vad som 

skulle locka dem att besöka biblioteken även på sociala medier.  

 

Den teori vi använde oss av var Gummessons (2002) 30R som diskuterar 

relationsmarknadsföring. Teorin i sig utgår från ett organisatoriskt perspektiv men 

lämpade sig väl då vi istället tolkade den ur ett användarperspektiv i förhållande till 

sociala medier. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i vår studie utgått från ett skolbibliotek skulle det vara av intresse att istället utgå 

från ett folkbibliotek. Om informanterna hade haft en annan relation till bibliotek än 

enbart i ett skolsammanhang tror vi att resultatet hade bidragit till en annan bild av 

ämnet.  

Ännu ett relevant förslag är att undersöka redan existerande användare av exempelvis 

bibliotekens Facebook-sidor och deras attityder till denna typ av marknadsföring. 

Vi gjorde i vår studie en avgränsning att inte undersöka personer som av olika skäl inte 

använder sociala medier. Detta är en intressant infallsvinkel för en annan studie.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande frågor: 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du för intressen? 

 

Använder du sociala medier? Vilka? Varför?  

 

Bibliotek: 

 

Vad har du för relation till biblioteket?  

 

Hur ofta besöker du biblioteket?  

 

Besöker du det fysiska biblioteket eller bibliotekets webbplats?  

 

Använder du biblioteket på fritiden och/ eller i skolan?  

 

Om du skulle vilja veta när biblioteket har öppet, vart skulle du då vända dig? 

 

Om du skulle vilja veta vad som händer på biblioteket, vart skulle du då vända dig? 

 

Facebook: 

 

Hur ofta besöker du Facebook?  

 

Vad gör du på Facebook?  

 

Känner du till att vissa bibliotek har skaffat Facebook-sidor? 

 

Gillar du något bibliotek på Facebook? Varför, varför inte? Utveckla. 

 

Skulle du kunna tänka dig att gilla ett bibliotek på Facebook? Varför, varför inte? 

Utveckla. 

 

Vad läser du på bibliotekets Facebook-sida? 

 

Brukar du skriva/kommentera/gilla inlägg på sidan? 

 

Vad brukar du gilla på Facebook? (organisationer, intressen, band…) Utveckla. 

 

Vilket innehåll skulle bibliotekets Facebook-sida behöva ha för att den skulle intressera 

dig? 

 

Varför tror du att biblioteken skapar egna Facebook-sidor?  
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Bloggar: 

 

Läser du bloggar? 

 

Hur ofta läser du bloggar? 

 

Vilken typ av bloggar läser du? 

 

Varför läser du dessa? 

 

Hur hittar du olika intressanta bloggar? 

 

Brukar du kommentera på bloggar? Utveckla. 

 

Läser du någon biblioteksblogg? Varför, varför inte? 

 

Vilket sorts innehåll skulle du vilja att bibliotekens blogg hade för att du skulle bli 

intresserad?  
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Bilaga 2 Etiska riktlinjer 

Nedanstående är vad vi tillsammans kom fram till att vi skulle informera våra 

informanter om innan intervjun. Samtycke mottogs muntligt och kontaktuppgifter till 

oss delades ut till samtliga informanter. 

 

”Vi studerar bibliotekarieprogrammet på högskolan i Borås och skriver nu vår 

kandidatuppsats. Vi undersöker ungdomars attityder till att bibliotek marknadsför sig 

via sociala medier som till exempel Facebook och bloggar. Du medverkar frivilligt till 

intervjun och kan när som helst ta tillbaka din medverkan. Din medverkan i studien 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen kommer att känna till att 

just DU medverkat. De data som framkommer av studien tas fram i forskningssyfte och 

har inte något kommersiellt syfte.”  

 

 


