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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how five public libraries 

reason about the use of social media in their day-to-day work. This  
thesis aim to answer three research questions: What is the libraries 
use of social media today? How do libraries look upon their own use 
of social media? And have the libraries formulated any goals about 
their use of social media, and what are their thoughts on this? The 
methodology used in this thesis is a content analysis of the libraries 
social media and a questionnaire interview which was sent by mail to 
all of the libraries involved. The theoretical framework for the thesis 
is a model developed by Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and 
Skot-Hansen. 
The results of our study shows that the room of meetings, from the 
theoretical framework, are the most represented in the content of the 
social media used by the libraries. The libraries find that social media 
is a good way to connect and communicate with their users, but they 
feel that the time they spend on their social media is not enough. 
Our study also shows that most of the libraries have not formulated 
any goals for their use of social media, and that they do not have any 
intentions to do so. 
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1. Inledning och bakgrund 
Ett av bibliotekens stora mål är att se till att finnas där användarna finns. Det kan vi se 
genom arbetsuppgifter som bokbussar eller boken kommer. Det är viktigt att biblioteken 
fångar upp människor som kanske inte vanligtvis besöker biblioteket, för att dessa ska 
kunna få upp ögonen för vad biblioteket kan erbjuda dem. Det blir allt vanligare att man 
stöter på ett bibliotek på internet, inte bara genom bibliotekets hemsida utan även via andra 
kanaler såsom Facebook, Twitter, Flickr eller via en blogg, och det är ett tecken i tiden att 
biblioteken fortfarande försöker att finnas där användarna finns. Det är till stor del på 
internet vi människor finns nu för tiden, och det är även där vi bygger på en del av vår 
identitet och bestämmer hur vi väljer att uppfattas av andra människor. Även biblioteket 
bygger en egen identitet på nätet och det är viktigt att man tänker på vad det är man vill 
kommunicera till de som läser. 
 Människan har ett grundläggande behov av att skapa relationer och ingå i större 
sammanhang, menar Kim Holmberg i sin bok Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring 
(2009) och berättar vidare att det också finns en ömsesidighet där man förväntar sig att få 
något i utbyte av en relation. Och det är den ömsesidigheten som är grunden för allt 
deltagande och för möjligheten att skapa relationer och nätverk (s. 138). Deltagandet och 
interaktiviteten är den röda tråden inom bibliotek 2.0-diskussionen och den har möjliggjorts 
på ett helt annat sätt i och med teknikens utveckling genom sociala medier såsom Facebook, 
Twitter, Flickr och bloggar. 
Under en tidigare kurs i utbildningen gjorde vi en undersökning där vi jämförde innehållet i 
en biblioteksblogg med de mål som fanns formulerade i bibliotekets biblioteksplan. Vi ville 
se om bloggen var något överflödigt som tog mycket tid i anspråk, eller om den fyllde en 
funktion genom att vara ett verktyg för att exempelvis nå personer som vanligtvis inte 
besökte biblioteken. Vi kom då fram till att bloggen till större delen innehöll personliga 
inlägg, skrivna av bibliotekarier, som inte direkt hjälpte biblioteket att marknadsföra sig 
självt. Bloggen innehöll även boktips, tips om nyheter i bok- och biblioteksvärlden, 
topplistor och årsbästalistor där personalen själva hade formulerat personliga topplistor 
över filmer och böcker som givits ut under året. Vi valde i vår undersökning att se 
boktipsen och boklistorna som ett slags digital litteraturförmedling men som däremot 
saknade det intima möte som ett besök hos biblioteket och ett samtal med en bibliotekarie 
skulle kunna erbjuda. Vi märkte också att bloggen fungerade som en digital anslagstavla 
med information om evenemang hos biblioteket, men dessa evenemang hade man ofta 
skrivit om först efter de ägt rum och då i form av ett blogginlägg med bilder. Besökarna 
fick således reda på information om evenemang som redan var över och vi ansåg att detta 
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inte hjälpte användaren att hitta till evenemang hos biblioteket. Vi kom efter 
innehållsanalysen fram till att bloggen till stor del verkade vara en extra arbetsuppgift för 
bibliotekarierna, då man inte direkt kunde dra några tydliga paralleller mellan 
biblioteksplanen och det som stod att finna i bloggen. Inte heller någon användarkontakt 
gick att se i bloggen, då många av dess inlägg helt saknade användarrespons i form av 
kommentarer. Vid diskussionen i uppsatsen kom vi fram till att en lösning på detta skulle 
kunna vara att man på biblioteket kan sätta sig ner och motivera för sig själva varför man 
valt att skaffa en blogg och även sätta upp framtida mål för bloggen. Precis som att 
biblioteket måste ha en plan för hur man marknadsför sig själva runtom i samhället behöver 
man en marknadsföringsplan även för det man gör på internet, för att se till att arbetet 
faktiskt leder någon vart. Vi hoppas därför att resultatet av vår egen undersökning kommer 
kunna hjälpa andra bibliotek att se över innehållet i sina egna sociala medier och att detta i 
sin tur leder till en mer medveten informationsproduktion hos biblioteket på internet. 

1.1. Problemformulering 
I och med teknikens framväxt och utveckling så har sociala medier kommit att bli en 
naturlig del i vardagen för allt fler och vi ägnar en stor del av vår tid åt att synas och höras 
på olika forum som exempelvis Facebook, bloggar och Twitter. Men användandet av 
sociala medier är inte längre exklusivt för vår fritid, utan har även kommit att bli ett 
naturligt inslag i vårt arbete. Allt fler företag och organisationer väljer att förlägga en del av 
sin verksamhet på sociala medier och därigenom tillkommer också en hel del arbete med att 
upprätthålla och uppdatera de tjänster man valt att använda sig av. Detta är något som även 
gäller för folkbiblioteken och deras verksamhet och något vi vill titta närmre på. 
Folkbiblioteken har ett väldigt brett uppdrag då de riktar sig till alla människor i samhället 
och därför är det angeläget att ta reda på hur användarkontakten och delaktigheten ser ut. 
Det har skrivits en del om bibliotek och sociala medier i Sverige tidigare, inte minst på 
kandidatnivå och om särskilda sociala medier som till exempel Facebook. Men vi tycker att 
det saknas en text som kan ge en bredare bild av hur bibliotekarierna själva ser på sociala 
medier, vad dessa medier används till och den användarkontakt som går att skapa och finna 
där.  

1.2. Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur fem folkbibliotek använder sig av sociala 
medier och hur de själva ser på sitt användande med avseende på bland annat innehåll och 
delaktighet. Vi är även intresserade av att ta reda på om biblioteken har formulerat några 
mål kring sitt användande av sociala medier och vad de har för tankar kring det. 

1.3. Frågeställningar 
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● Hur ser bibliotekens användning av sociala medier ut idag? 
● Hur ser biblioteken på sin egen användning av sociala medier? 
● Har biblioteken formulerat några mål kring sitt användande av sociala medier, och 

vad har de för tankar kring det? 
 

1.4. Avgränsningar 
Anledningen till att vi har valt att avgränsa oss till folkbibliotek är för att vi är intresserade 
av att undersöka hur man vid denna typ av bibliotek, som riktar sig till en så pass bred 
målgrupp, använder sig av sociala medier i sin verksamhet. 
 
Ofta väljer uppsatsförfattare att i sina uppsatser behandla en plattform bland alla olika 
sociala medier, såsom bloggen eller Facebook, antagligen för att dessa två är de två forum 
som syns mest på internet idag. Att man väljer att begränsa sig till ett av dessa sociala 
medier är förståeligt när det kommer till fallstudier och intervjuer, men vid en 
enkätundersökning som endast skickas ut till fem bibliotek anser vi att det är bättre att prata 
om sociala medier som ett samlingsnamn för alla olika hemsidor och funktioner som kan 
räknas till detta, och inte utesluta något. Vi menar att man vid en uteslutning av vissa 
hemsidor lätt kan missa andra forum såsom Twitter, Instagram, Pinterest och Flickr. Mer 
om dessa plattformar kan du läsa under avsnittet "Definitioner". 

1.5. Definitioner 
I det här avsnittet presenterar vi en del av de begrepp som återkommer genom hela 
uppsatsen. Vi väljer att förklara begreppen dels för att de kan vara främmande för en del, 
men också för att visa vad vi i uppsatsen menar när vi använder begrepp som exempelvis 
webb 2.0 eller bibliotek 2.0. Att vi har valt att förklara just dessa begrepp beror på att de är 
nyckelord för uppsatsen samt att de förekommer ofta i texter om sociala medier.  

1.5.1. Sociala medier 
Begreppet sociala medier hör ihop med andra begrepp som förekommer i det nya 
användarcentrerade internet, som till exempel webb 2.0 och även bibliotek 2.0. I den här 
uppsatsen innebär begreppet sociala medier alla de sociala plattformar som går att finna på 
internet, och vi skriver i uppsatsen särskilt om blogg, Twitter och Facebook. Vad dessa 
hemsidor eller sociala plattformar har gemensamt är att de överlåter innehållsproduktionen 
åt den aktive användaren och det är just detta som är den grundläggande betydelsen av 
webb 2.0 (Nationalencyklopedin 2013). 

1.5.2. Blogg 
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En blogg är en webbaserad journal som drivs av exempelvis en privatperson eller en 
organisation. Varje inlägg i en blogg publiceras tillsammans med datum och intill varje 
blogginlägg finns möjlighet för andra att kommentera det som skrivits 
(Nationalencyklopedin 2013). 

1.5.3. Twitter 
Ett twitterkonto är ett konto hos Twitter.com. Twitter brukar beskrivas som microbloggar 
där man skriver korta texter på max 140 tecken (Nationalencyklopedin 2013). För att sprida 
det man skriver följer man andra personer och man kan bli följd tillbaka. 

1.5.4. Facebook 
Facebook är enligt Nationalencyklopedin en webbplats för nätbaserad gemenskap och 
nätverksbyggande. Facebook utgörs till stor del av dess användares profiler, vilka knyts 
samman till olika nätverk inom vilka interaktionen sker (Nationalencyklopedin 2013). Här 
menar vi en särskild Facebook-sida skapad av biblioteket självt för att marknadsföra sig 
och sina tjänster. Här laddar man även upp bilder, skickar vänförfrågningar och håller 
kontakt med de man blivit vän med. 

1.5.5. Webb 2.0 
Webb 2.0 syftar till nätets interaktiva och sociala verksamheter. Webb 2.0 handlar kort sagt 
om nya sätt att använda webben på (Nationalencyklopedin 2013). Användarna behöver inte 
längre vara lika teknologiskt bevandrade som innan, då utvecklingen har gett möjligheter 
till mer användarvänliga tjänster. 

1.5.6. Bibliotek 2.0 
Bibliotek 2.0 syftar precis som Webb 2.0 på användarcentrering och man menar att 
användarna med hjälp av sociala nätbaserade verktyg ska vara delaktiga i skapandet av det 
gemensamma biblioteket. Tonvikten ligger på interaktionen mellan användarna sinsemellan 
och mellan användarna och biblioteket (Holmberg 2009, s. 11). 
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2. Tidigare forskning 
Här går vi in lite närmare på vad begreppen Webb 2.0 och Bibliotek 2.0 står för samt vad 
sociala medier kan ha för betydelse för ett bibliotek. För att kunna visa upp vad de olika 
sociala medierna kan betyda för bibliotek har vi valt att titta närmare på forskning som 
gjorts kring bibliotek och twitter, bibliotek och facebook samt bibliotek och bloggar. Några 
av dessa studier kring sociala medier och bibliotek är gjorda i Sverige, och vi använder dem 
främst för att visa hur läget för forskning kring sociala medier och bibliotek ser ut i landet, 
men även studier från andra länder förekommer. Dessa har vi främst valt att ta med för att 
de har hjälpt oss att formulera ett fokus för uppsatsen och valet av teoretiskt ramverk samt 
hjälpt oss att hitta en grund för våra enkätfrågor. 
I boken Sociala? Medier? – en antologi om en ny tid (2011) ger 35 skribenter med Michael 
Nilsson i spetsen, sin syn på sociala medier och det förändrade medielandskapet. Boken ger 
en tydlig bild av vad sociala medier är och hur de på olika sätt påverkar människan. Lovisa 
Åblad skriver i sin del Sociala nätverk i en digital värld att drivkraften bakom sociala 
medier är viljan och möjligheten att kunna skapa och bibehålla relationer med varandra 
oberoende av tid och rum (s. 11) och hon menar att mänskliga relationer är lika viktiga 
både i det verkliga och det digitala livet och att sociala medier är en konsekvens av detta. I 
delen Kultur genom nya ögon: social, ärlig och marknadsförd skriver Elisabeth Björnram 
att för att man genom sociala medier ska kunna skapa en samhörighetskänsla mellan en 
organisation och en publik, så måste organisationen ha en klar bild av sin image och vad 
det är som ska kommuniceras. Man vill att organisationen ska bli en naturlig del i 
människornas vardag och väljer därför att synas i sociala medier som redan är en stor del i 
vår vardag. Björnram tar också upp fyra teman som bör vara närvarande då man arbetar 
med att marknadsföra sig på sociala medier; relevans för publiken, den emotionella 
kopplingen publiken får med organisationen, kontexten samt beteendemönster som gör 
organisationen till en del av vardagen (s. 118). Hon tillägger också att det är få svenska 
organisationer som vet hur man ska använda sig av sociala medier och att maktbalansen 
mellan organisation och publik måste jämnas ut för att skapa och bibehålla samtalet dem 
emellan (s. 119). 
Vi tror själva att många svenska folkbibliotek väljer att börja använda sociala medier utan 
att riktigt tänka igenom vad det är man vill uppnå med det, precis som Elisabeth Björnram 
menar. 

2.1. Bibliotek 2.0, den nya deltagarkulturen 
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I Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring (2009) redogör Kim Holmberg och fyra 
medförfattare för begreppen Webb 2.0 och Bibliotek 2.0. De menar att nätet har blivit en 
del av vår vardag och har kommit att bli en självklarhet för allt fler (s. 10) Författarna 
hävdar att det inte längre handlar om en enskild teknologi utan att det snarare har kommit 
att bli ett nytt förhållningssätt. Man pratar om hur förra seklets tekniska framsteg har 
medfört en förändring i hur vi kommunicerar med varandra och att vi genom det har skapat 
en ny deltagarkultur. Fokus ligger på användarcentrering och innehållet på nätet är numera 
fritt tillgängligt att forma med information eller egna åsikter på de sätt som användarna 
önskar (s. 37). Bibliotek 2.0 handlar enligt författarna om hur biblioteken ska ta steget för 
att få användarna mer delaktiga i skapandet av det gemensamma biblioteket genom att 
utnyttja de mer interaktiva aspekterna av nätet. Det är alltså fråga om sociala och 
nätbaserade verktyg som erbjuder personal och användare att hålla kontakt med varandra (s. 
11). Författarna tar också upp hur bloggen som verktyg erbjuder biblioteket en ny kanal för 
publicering. Bibliotekarierna får t.ex. möjlighet att informera om kommande händelser, 
presentera tjänster eller vara kreativa på andra sätt, samtidigt som användare erbjuds en 
direktkontakt med personalen och därigenom biblioteket (s. 40). 

2.2. Bibliotek och sociala medier 
I Att vara där folket är: om folkbibliotekens relation till folkbildningens ideal och en 
problematisk samtid (2010) skriver Joacim Hansson om att folkbiblioteken ofta lägger 
större vikt vid att vara synliga på sociala medier och att ”vara där människor är” snarare än 
att faktiskt motivera och sätta upp en strategi kring varför man väljer att finnas på sociala 
medier. Han menar att avsaknaden av en strategi väldigt lätt kan leda till passivitet och att 
det personliga mötet mellan bibliotekarien och användaren som präglas av dialog och 
aktivitet ofta saknas i en webbmiljö. Han menar att det är bibliotekens och personalens 
rädsla att gå miste om vissa händelser som skapar ett behov av att finnas på sociala medier, 
och att det till största delen är en konstruktion av “teknologinervösa bibliotekarier” (s. 22). 
Börjar man titta på studier som har genomförts tidigare angående sociala medier och dess 
användningsområden hos ett bibliotek. Att se sociala medier som ett 
marknadsföringsverktyg och ta reda på inställningen till detta är vanligt bland 
uppsatsförfattare och det är ett problem som är intressant att studera utifrån flera olika 
bibliotekstyper. Detta har varit en hjälp för oss vid utformadet av den här uppsatsen, inte 
minst när det kommer till enkätfrågorna. Resultat, analyser och slutsatser från andra 
uppsatser har givit oss ett underlag att arbeta utifrån och också en bild av hur forskningen 
samt inställningen till sociala medier ser ut hos olika bibliotek på olika platser i världen. 
Shakeel Ahmad Khan och Rubina Bhatti har i sin uppsats Application of social media in 
marketing of library and information services (2012) valt att studera olika tillämpningar 
utav sociala medier som ett redskap för marknadsföring av bibliotekets tjänster. Man har i 
undersökningen valt att utgå ifrån bibliotekarier och akademiker inom bibliotek- och 
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informationsvetenskap för att genom en enkät fråga respondenterna vad de tycker om att 
biblioteken använder sig utav sociala medier för att marknadsföra tjänsterna. Alla 
respondenterna jobbade vid Bahauddin Zakariya University of Multan och Islamia 
University of Bahawalpur i Pakistan. Vid analysen utav resultaten har man kommit fram till 
att inställningen till sociala medier bland respondenterna var positiv och större delen av 
dessa menar att användningen av sociala medier hos bibliotek är viktig för att kunna fånga 
online-användarnas uppmärksamhet men även att det hjälper med att bidra till 
kunskapsspridning och lärande över internet. 
Bland de verktyg som respondenterna har rekommenderat biblioteken att använda finns 
Facebook, bloggar, wikis, LinkedIn, Youtube samt olika online-grupper för att sprida 
bibliotekstjänsterna. Bland de problem respondenterna kan se med tillämpningen av sociala 
medier hos biblioteket nämns brist på tid för utbildning, brist på kunskap, frågor som rör 
integritet och identitetsstölder, långsamma internetanslutningar samt problem med elen. I 
uppsatsens slutsats lämnar författarna tips på vad biblioteken borde göra för framtiden. Man 
menar att personalen bör tränas i att använda sociala medier för att marknadsföra 
biblioteket och att biblioteken bör utveckla sin marknadsplan för användningen av sociala 
medier som ett sätt för att marknadsföra bibliotekets tjänster, samt att de övriga problem 
som kommer i vägen för användningen av marknadsföring av biblioteket på internet måste 
överkommas. 
Frederick Nesta skriver i sin text Library 2.0 or Library III: Returning to Leadership 
(2011) att bibliotek har varit angelägna om att använda interaktiva, sociala nätverk som 
verktyg för att skapa det som har kommit att kallas för Bibliotek 2.0. Nesta ställer sig dock 
något kritisk till användandet av sociala medier på biblioteken och menar på att gensvaret 
från användarna är alldeles för litet för att det ska gå att få ut något meningsfullt resultat av 
det. Tanken bakom användandet av sociala medier är huvudsakligen för att kunna samla in 
data om och från användarna för att kunna förstå dem och deras behov. Om inte biblioteket 
får in denna data genom exempelvis kommentarer på Facebook och bloggar kan inte 
biblioteken förbättra, förnya eller rikta servicen efter de behov som finns hos användarna (s. 
87). Nestas text behandlar främst akademiska bibliotek och han menar att biblioteken är 
forskningsnätverk och inte sociala nätverk och att ett biblioteks förhållande till sina 
användare bör vara professionellt och kollegialt (s. 95). 
Även om både Hansson och Nesta i sina texter ställer sig ganska kritiska till bibliotekens 
användning av sociala medier så anser vi ändå att det kan vara av värde att ha med dem i 
vår tidigare forskning. Vi tror att det är väldigt viktigt att biblioteken motiverar, inte minst 
för sig själva, sitt användande av sociala medier. Det är nog väldigt lätt att tappa fokus om 
man inte har ett tydligt mål med sitt användande, och då blir plötsligt all tid man lagt ner på 
sina sociala medier förgäves. 

2.2.1. Bibliotek och bloggar 
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I Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier? (2006, s. 52) har Angelica Swedman 
undersökt bloggen som fenomen och vad den kan betyda för ett bibliotek. Hon menar att 
bloggarna kan skapa en ny väg för biblioteken att kommunicera med användare och 
marknadsföra sig själv och sina tjänster utåt. Man menar också att bloggen är mindre 
formell och mer personlig än en vanlig webbsida (s. 53). Hon menar även att 
bibliotekarierna genom bloggen kan nå fram till nya målgrupper då bloggen skapar en ny 
arena för biblioteken att verka på. Men det är inte bara användarna som Swedman menar att 
bibliotekarierna kan kommunicera med via sin blogg, utan även kollegor då flera bloggar 
skapar ett slags community för bloggare att kommunicera i (s. 52). I sin text nämner 
Swedman också att bloggen ger utrymme för bibliotekarierna att ta upp saker som inte är 
direkt relaterade till biblioteksverksamheten. 
 
Biblioteksbloggar kan se olika ut och ha olika mål med sitt innehåll. Detta är något som 
Sofia Nedgården och Karin Svengård har undersökt i sin uppsats Tre biblioteksbloggar i 
fokus - En kvalitativ innehållsanalys (2007). Genom att granska innehållet i tre biblioteks 
bloggar har man försökt komma fram till ifall bloggen är ett relevant verktyg för 
biblioteken att jobba med eller inte. Nedgården och Svengård kommer i undersökningen 
fram till att biblioteken inte helt och hållet utnyttjar den potential som går att finna hos 
bloggen, samt att det ofta är oklart om varför biblioteken bloggar (s. 50). Man menar att 
biblioteken måste ha klara mål med vad man vill uppnå med bloggen, och att man 
utvärderar verksamheten för att ta reda på ifall man når upp till dessa mål. Gensvaret från 
läsarna är heller inte särskilt stort, då kommentarfunktionen i bloggen väldigt sällan 
används trots att statistiken visar på att bloggen faktiskt besöks (s. 54). 
Vi anser själva att det är viktigt att biblioteken vet vad man vill få fram med sina sociala 
medier. Annars blir det svårt att skapa relevant innehåll som tilltalar användarna. 

2.2.2. Bibliotek och Facebook 
Noa Aharony har gjort en studie kallad Facebook use in libraries: an exploratory analysis 
(2012) som avser att ta reda på hur folkibliotek och akademiska bibliotek i USA använder 
Facebook i sin verksamhet, och vad innehållet i dessa Facebook-sidor i huvudsak består 
utav. Efter en urvalsprocess valde man ut tio folkbibliotek och tio akademiska bibliotek 
som utgångspunkt för studien, för att ta reda på om dessa två bibliotekstyper använder sig 
utav Facebook på samma sätt eller om det finns skillnader bibliotekstyperna emellan (s. 
361). Som metod har man valt att använda sig av ett slags innehållsanalys och genom denna 
analys har man hittat följande huvuddrag bland det som skrivs på Facebook-sidorna: 
bibliotekssamlingar, bibliotekstjänster, teknologi och biblioteket i allmänhet. Denna metod 
påminner om den metod vi själva presenterar under avsnittet teori och metod, där vi 
presenterar hur vi har tänkt genomföra vår innehållsanalys av de sociala medier som 
biblioteken i vår undersökning använder sig utav. Slutligen kommer man i studien fram till 
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att Facebook verkar användas på ungefär samma sätt oavsett om det rör sig om 
folkbibliotek eller akademiska bibliotek och att bibliotekarier borde vara mer öppna för att 
använda Facebook för att nå nya användare. Man menar att Facebook inte bara är ett 
verktyg för marknadsföring utan att det också går att se hemsidan som en mötesplats för 
riktig interaktion med användarna (s. 369). 

2.2.3. Bibliotek och Twitter 
Vid en snabb sökning efter “bibliotek twitter” i sökmodulen Summon hos Bibliotek och 
läranderesurser vid Högskolan i Borås får man fram 15 träffar, och vi tolkar detta som att 
det här området ännu inte har avhandlats i någon större utsträckning på akademisk nivå i 
just Sverige, trots att det är vanligt att svenska bibliotek twittrar. Vidgar man sina vyer och 
söker efter poster även på engelska blir träfflistan betydligt större. 
I sin artikel Twitter FOR Libraries (and librarians) (2009) går Sarah Milstein igenom olika 
bibliotekstyper och hur användningen av Twitter som marknadsföringsredskap kan skilja 
sig åt beroende på vilket bibliotek man talar om. Här säger hon bland annat att folkbibliotek 
ofta använder sina Twitter-konton för att berätta om allt möjligt som sker hos biblioteket, 
bland annat information om utställningar och om särskilda helgöppettider. Detta skiljer sig 
däremot från användningen av Twitter hos en del universitetsbibliotek i USA, där fokus 
snarare ligger på att påminna studenterna om deadlines och att skicka ut information om 
bibliotekstjänster som för tillfället ligger nere (s. 17). I texten skriver Milstein även att 
många bibliotekarier använder Twitter även som privatpersoner, och att man då blandar 
inlägg om biblioteksarbetet med vanliga personliga inlägg som inte nödvändigtvis rör 
biblioteket. Här är det viktigt att man berättar i sin Twitter-presentation vem det är som 
ligger bakom inläggen, så att kontots följare vet vem det är som skriver. Milstein menar att 
biblioteken borde använda utrymmet för den här presentationen till att beskriva sitt mål (s. 
18). 
De olika bibliotekstyperna som finns erbjuder olika tjänster till olika målgrupper och därför 
används också sociala medier på olika sätt och av olika anledningar. Efter att ha läst den 
här artikeln av Sarah Milstein framgår det att man inte alltid kan generalisera och tala om 
sociala medier på bibliotek i allmänhet, utan att man måste specificera sig och tala om 
vilken bibliotekstyp det är man pratar om. I vår undersökning har vi som sagt valt att rikta 
in oss på Sveriges folkbibliotek för att se hur just dessa använder sociala medier, och vi 
inser att de resultat som framkommer i vår undersökning inte nödvändigtvis går att jämföra 
med hur användningen ser ut hos exempelvis svenska skolbibliotek eller 
universitetsbibliotek. 
Vi har i det här avsnittet sett flera exempel som visar hur viktigt det är att biblioteken vet 
vilken typ av information de vill nå ut med i sina sociala medier. Att inte ha ett fokus för 
den här typen av verksamhet kan göra att innehållet blir lidande av det och vad är det då 
man egentligen når ut till användarna med? I nästa kapitel kommer vi berätta om en teori 
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som tar upp olika typer av mål som ett bibliotek kan använda sig utav för att serva 
användarna och vår tanke är att dessa mål ska kunna användas även på internet. 
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3. Teori 
I det här kapitlet presenterar vi den teori vi har valt för uppsatsen. För att sätta 
användningen av sociala medier på bibliotek i ett lite större teoretiskt sammanhang har vi 
valt att ta hjälp av en modell framtagen av Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard 
Rasmussen och Henrik Jochumsen, som är publicerad i rapporten Folkebibliotekerne i 
vidensamfundet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010). 
Modellen är en vidareutveckling av den modell som Andersson och Skot-Hansen tog fram i 
mitten av 90-talet i boken Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. Den gamla 
modellen visade fyra olika roller ett bibliotek kan inta gentemot användaren; biblioteket 
som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Modellen 
är från 1996 och författarna till den nya modellen menar att den kontext som biblioteken 
befinner sig i förändras konstant och att det därför behövs en ny modell för att ge 
biblioteken inspiration till att uppfylla användarnas behov i dagens kunskaps- och 
upplevelsesamhälle. Författarna menar att vi mer än någonsin har ett behov av att veta vilka 
vi själva är i förhållande till andra människor och att det därför är upp till biblioteken att 
stödja användarna genom följande fyra ändamål (s. 91): 
 
1. Erkännande/erfarenhet 
2. Engagemang 
3. Egenmakt 
4. Innovation 
 
Dessa fyra punkter gäller medborgarna i dagens kunskaps- och informationssamhälle i stort, 
men författarna anser också att det kan vara intressant att se hur just biblioteken kan 
använda sig av de fyra punkterna som inspiration för att uppmuntra användarna till 
kreativitet och innovation genom att uppleva, upptäcka, delta och skapa (s. 92). Dessa fyra 
nyckelord har man valt att göra om till olika icke-fysiska rum som sedan har placerats i en 
figur som återfinns i figur 1. 
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Figur 1. 

Hämtat ur ”Folkbibliotekerne i vidensamfundet: Rapport fra utvalget om folkbibliotekerne i  
vidensamfundet”(Jochumsen et al, 2010 s. 92) 

 
 

Inspirationsrummet ska finnas till för att ge besökarna en mångfald av meningsfulla 
upplevelser som berör oss och detta kan ske genom flera olika konstnärliga uttryck i alla 
möjliga medier, kulturella former och genrer. Till detta hör att biblioteket i sig självt kan 
fungera som en arena för evenemang och olika kulturella arrangemang (s. 92). Detta rum 
stödjer målen Innovation och Erkännande/erfarenhet i figur 1. 
 
Läranderummet erbjuder fri information och ger såväl barn som ungdomar och vuxna en 
chans att utveckla sina kompetenser och möjligheter. Lärandet ska inte ses som ett lärande i 
traditionell mening, utan är något som sker på flera plan genom exempelvis lek och 
musikaliska uttryck (s. 93). I det här rummet finner vi målen Erkännande/erfarenhet och 
Egenmakt från figur 1. 
 
Skapanderummet ska ge möjligheter och erbjuda en plats där de med sin egen kreativitet 
kan vara med och skapa kultur och konst. Användarna ska med hjälp av skapanderummet 
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erbjudas de verktyg de kan tänkas behöva i sitt eget skapande, såsom verkstäder för text-, 
ljud- och bildproduktion samt workshops tillsammans med konstnärer och designers (s. 93). 
Det skapande rummet knyter an till målen Innovation och Engagemang i figur 1. 
 
Mötesrummet är ett öppet och offentligt rum där besökarna ska kunna möta andra 
människor och uppmuntras till diskussion och debatt med människor som är såväl lika som 
olika en själv. Detta mötesrum kan både vara biblioteket i sig men även internet räknas som 
en plats för möten och diskussioner (s. 93). Utifrån figur 1 hittar vi i mötesrummet målen 
Egenmakt och Engagemang. 
 
I avsnittet där vi presenterar vår analys kommer vi att använda den här teorin när vi 
beskriver vad vi själva har hittat när vi har analyserat innehållet i folkbibliotekens sociala 
medier. På så vis hoppas vi att vi ska komma till klarhet med hur väl innehållet i dessa 
medier passar in i modellen. 
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4. Metod 
För att samla in information om hur inställningen till och användningen av sociala medier 
hos folkbiblioteken ser ut har vi valt att använda oss av två metoder; en innehållsanalys och 
en enkät. Innehållsanalysen använder vi för att ta reda på vad som finns i de sociala medier 
som biblioteken använder. Enkäten använder vi för att ta reda på bibliotekens inställning till 
sina sociala medier, användarkontakten och målsättningar. I arbetet med att utforma 
enkätens struktur och dess frågor har vi tagit Jan Trosts Enkätboken (2012) till hjälp. 

4.1. Innehållsanalysen 
Som metod för första delen av vår undersökning har vi valt innehållsanalysen. 
Analysarbetet har gått ut på att vi har tittat i det innehåll som finns i de sociala medier som 
biblioteken använder sig av för att försöka finna återkommande teman bland den 
information som biblioteken väljer att lägga upp i sina medier. De teman som vi har funnit i 
innehållet kopplar vi sedan, i uppsatsens avsnitt om resultat och analys, ihop med den 
modell som är utvecklad av Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik 
Jochumsen, och som ligger till grund för vår teori.  
I modellen har man tagit avstamp i det upplevelsesamhälle vi numera lever i och 
sammanställt fyra olika, icke-fysiska, rum som biblioteken kan använda sig av för att 
bemöta användaren och dess individuella behov. Vi kommer sedan att använda oss utav 
detta teoretiska ramverk för att se hur väl bibliotekens användning av sociala medier går att 
placera in i de fyra olika rum som författarna presenterar i sin text. 
Flera av biblioteken som har vi har valt ut för den här undersökningen har länkar till vissa 
av sina sociala medier på sin hemsida, och det är dessa hemsidor vi har utgått ifrån när vi 
har påbörjat vår innehållsanalys. För att försäkra oss om att vi inte går miste om några 
sociala medier har vi även gjort en Google-sökning på varje bibliotek. Vi har då sökt på 
exempelvis “Kommunens namn + Facebook” eller “Kommunens namn + Twitter” eftersom 
att biblioteken ibland glömmer att marknadsföra sina sociala medier via hemsidan. Detta 
har gjort att vi har hittat flera sociala medier som inte alls fanns att hitta på hemsidan. 
När vi har påbörjat själva granskningen har vi valt att titta på det som har skrivits under det 
senaste året. I vissa fall har analysen blivit mer omfattande då flera av biblioteken har haft 
en väldigt aktiv innehållsproduktion under de senaste tolv månaderna. I flera sociala medier 
har det gått att hitta olika kategorier av inlägg bara genom att titta på vad som skrivits under 
den senaste månaden medan andra mindre aktiva sociala medier har behövt en mer 
omfattande genomgång. 
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Vid själva innehållsanalysen och upptäckten av de teman som vi presenterar under avsnittet 
“Resultat” har vi börjat med att lista de olika biblioteken för att sedan skriva ned vilka 
teman vi har hittat intill varje biblioteks namn. För varje biblioteks sociala medier har vi 
valt att gå 30 inlägg bakåt i tiden, för att ge oss själva ett slags avgränsning. 30 inlägg 
betyder olika mycket information i olika sociala medier. I en blogg handlar det oftast om 
mycket mer text än hos exempelvis Facebook eller Twitter. Vi anser att ett bestämt antal 
granskade inlägg även ger oss en bild av hur informationen skiljer sig bland de sociala 
medierna. I sin artikel Content analysis (2008) har Linda Shields och Alison Twycross 
föreslagit en liknande metod vid innehållsanalys. Författarna menar att man kan använda 
sig av olika överstrykningspennor när man placerar in data i olika teman (2008, s. 38). 
Eftersom vårat innehåll har funnits helt och hållet på internet har vi istället fått markera 
dessa data genom att intill varje biblioteks namn skriva en siffra från 1-5 som motsvarar ett 
tema vi har hittat. Vidare föreslår författarna att man vid en innehållsanalys kan motverka 
partiskhet genom att låta en annan person granska 20 procent av materialet. Vi har i vår 
innehållsanalys valt att dela upp arbetet mellan oss för att kunna jämföra de olika teman vi 
har hittat. Resultatet visade att vi har tänkt likadant och identifierat samma typer av teman i 
de sociala mediernas innehåll. När vi gick igenom dessa sociala medier tog vi också ut 
exempel på olika teman i form av print screens, för att kunna visa hur vi menar när vi 
skriver till exempel “digital anslagstavla”. Dessa bilder finns med i vårt resultat längre fram. 
Efter att vi gick igenom vad som skrivits under det senaste året kunde vi märka att dessa 
teman blev totalt fem till antalet. 
 

4.2. Utformning av enkäten 
Som komplement till vår innehållsanalys har vi valt att använda oss utav en enkät. Vår 
färdiga enkät består av 19 frågor varav 16 av dessa är frågor med fasta svarsalternativ och 3 
är frågor med öppna svarsmöjligheter. En strukturerad enkät med fasta svarsalternativ är att 
föredra om man vill öka tillförlitligheten och reliabiliteten (Trost 2012 s. 59). Med 
tillförlitlighet och reliabilitet menas att mätningen man gör är stabil och inte utsatt för 
slumpinflytelser. Situationen bör vara likadan för alla när de svarar på frågorna och 
frågorna bör presenteras likadant för alla respondenter (s. 61).  Det är något vi har tagit 
hänsyn till i arbetet med vår enkät. Alla bibliotek har fått identiska enkäter och utskicket 
har skett på samma sätt till samtliga bibliotek. Även svaren görs på samma vis, elektroniskt 
via dator. 
Istället för att använda oss utav den traditionella enkäten som skickas ut med post har vi 
valt att använda oss utav ett webbaserat enkätverktyg kallat Google forms när vi har 
utformat och skickat enkäten. Mottagaren får då enkäten via e-post och vi anser själva att 
den ansträngning som krävs för att besvara frågor i ett frågeformulär framför datorn och 
klicka på en skicka-knapp är mycket mindre än den som krävs vid en enkät som skickas 
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med post; då behövs både tid till enkäten och tid till att göra själva leveransen. Både 
hanteringen av enkäten och hanteringen av enkätsvaren blir mer effektiv med en 
webbaserad metod (s. 11) 
I enkäten finns som vi nämnt tidigare även en del frågor vars svar inte går att mäta på 
samma sätt som övriga frågor då svarsalternativen varit öppna. Vi valde i detta fall att gå 
emot Trosts rekommendationer om att man som enkätförfattare bör sträva efter att undvika 
öppna frågor (s. 74) då vi anser att det kan vara av intresse att låta bibliotekarierna utveckla 
sina resonemang något. Eftersom vår undersökning omfattade 5 bibliotek så ansåg vi detta 
möjligt. 
Dessa mer kvalitativt inriktade frågeställningar rör bland annat bibliotekariernas egna 
tankar om sociala medier och dess användning hos folkbiblioteket, och kan ses som en 
bonus utöver de mer riktade och strukturerade frågorna som går att hitta i resten av enkäten. 
Trost tillägger dock att han starkt rekommenderar att man ändå har med en öppen fråga i 
slutet av enkäten, för att se om respondenten har något att tillägga (s. 74). Vi har också valt 
att låta enkätsvaren vara anonyma. Genom anonymitet ville vi ge respondenterna en chans 
att svara precis som de ville och inte känna ett behov eller tvång att svara på ett visst sätt. 
Att gå ut med namn kan dessutom bli problematiskt då man inte alltid kan vara säker på om 
de åsikter som uttrycks kan spegla vad resten av bibliotekets anställda tycker. 
Anonymiteten visade sig dock ställa till en del problem vid vår resultatredovisning och 
analys. Eftersom enkätsvaren var anonyma blev det svårt för oss att koppla dem till 
innehållanalysen och vi fick lägga ner en del extra tid på att tyda enkätsvaren, något som vi 
inte hade behövt göra om vi använt en icke-anonym enkät. 
 
Vid utformandet av vår enkät har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar. Några av 
enkätfrågorna är utformade för att direkt ge oss svar på ifall de teman vi hittat i bibliotekens 
sociala medier även upplevs av bibliotekarierna. De öppna frågorna har vi valt att ta med 
för att ge bibliotekarierna möjlighet att formulera sig fritt kring möjligheter och svårigheter 
med sociala medier och även för att se hur delaktighet och användarkontakten ser ut. På så 
sätt får vi också chansen att ta del av åsikter och tankar hos bibliotekarierna som vi själva 
kanske inte hade reflekterat över innan. Vi valde att komplettera vår innehållsanalys med 
enkäten för att kunna fördjupa resonemanget kring rummens funktioner i bibliotekens 
sociala medier. Även om vissa av frågorna inte direkt går att koppla till rummen så anser vi 
ändå att de ger oss en möjlighet att peka ut eventuella orsaker till varför det kan finnas vissa 
svårigheter och möjligheter med att införliva de olika rummen i de sociala medierna.  
 
 

4.3. Google Forms 
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Google forms är ett relativt nytt verktyg som finns tillgängligt via Google Drive, det som 
tidigare bara kallades Google Docs. I Google Drive är det enkelt att skapa egna 
textdokument, Excel-dokument och nu även enkäter. Verktyget är gratis och går att jämföra 
med andra kostnadsfria verktyg såsom SurveyMonkey. En av anledningarna till varför vi 
valde att använda oss utav Google Forms var att enkätsvaren man får tillbaka automatiskt 
blir anonyma, något som hjälper arbetet med att hålla respondenternas svar skyddade. I 
Google Forms lagras svaren direkt i ett Excel-dokument utifrån vilket man enkelt kan 
sammanställa resultaten i olika diagram för att få en överskådlig bild av respondenternas 
svar. När man gör själva utskicket behöver man inte sitta och skicka ut varje enkät i 
separata mail utan den inbyggda funktionen för att skicka ut enkäten gör det möjligt att 
skicka den till flera e-postadresser på en gång samtidigt som dessa adresser hålls anonyma 
för varandra. 
En nackdel som går att se med Google Forms är att man blir aningen låst till de 
begränsningar som finns i verktyget. Till exempel så kan man inte välja att kalla ett 
svarsalternativ för “annat”, och be repsondenten att skriva ett eget svarsalternativ istället för 
att välja ett fast alternativ, utan man måste använda “other” som är standard i Google Forms. 
Vi kände att den här nackdelen inte begränsade oss tillräckligt mycket för att vi skulle 
behöva förkasta Google Forms. 

4.4. Urval av respondenter 
I vår studie valde vi ut fem folkbibliotek av varierande storlek. Eftersom den här 
undersökningen rör bibliotek som använder sig utav sociala medier, var det viktigt för oss 
att inledningsvis se efter om samtliga bibliotek faktiskt använde sig utav sociala medier 
eller inte. Det visade sig att varje bibliotek använde sig av minst ett av de sociala medier 
som vi har presenterat under avsnittet om återkommande begrepp. 
När vi har kontaktat folkbiblioteken har vi valt att först och främst försöka hitta den som 
jobbar med att uppdatera de sociala medier som finns på biblioteket. Ibland väljer 
bibliotekarier att vara lite mer personliga när de exempelvis bloggar, och går då ut med sina 
namn. Men inför det här utskicket gick det inte riktigt att avgöra vem som har 
huvudansvaret för den här typen av arbetsuppgifter, och vi har därför valt att skicka ut 
enkäten till e-postadresser såsom "biblioteket@kommunen.se" för att vara säkra på att den 
hamnar hos en inkorg som frekvent tittas till. Vi valde tidigt bort alternativet att skicka till 
personliga e-postadresser av typen "förnamn.efternamn@kommunen.se" för att enkäten 
inte skulle hamna i en inkorg vars ägare är bortrest eller liknande. I ett av fallen var vi 
däremot tvungna att skicka till en sådan adress då det på varken hemsidan eller i 
bibliotekets sociala medier framgick att det fanns en allmän e-postadress för hela 
biblioteket. 
Ett problem som finns med webbenkäter, och egentligen med vanlig post också, är att man 
inte riktigt kan veta om e-posten verkligen når fram till mottagaren. Ibland kan det hända 
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att mottagaren är ledig och inte ser mailet under den perioden man valt att genomföra 
undersökningen. Detta är något som vi har varit medvetna om under hela processen. 

4.5. Forskningsetik 
När vi har skickat ut mailet med enkätfrågorna till våra respondenter har vi varit noga med 
att ta hänsyn till en rad forskningsetiska aspekter. Bryman skriver att man förutom att 
meddela respondenterna om forskningens syfte och att deltagandet är frivilligt, även ska 
hantera alla uppgifter konfidentiellt och enbart i forskningsyfte (2011 s. 131).  
Vi har informerat samtliga respondenter om forskningens syfte, och de har själva haft rätten 
att bestämma om de velat medverka i undersökningen eller ej. Alla svar och andra uppgifter 
har hanterats anonymt och den information vi har fått kommer endast att användas i 
forskningssyfte. Därigenom har vi försökt uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman 2011 s. 131). 
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5. Resultat 

5.1. Innehållsanalysen 
Vi har i vår undersökning tittat på vilken typ av innehåll som går att finna i de sociala 
medier som biblioteken i länet använder sig av. Vi har först och främst tagit reda på vilka 
olika plattformar som används för att nå användaren och vi har då kommit fram till att de 
som används är Facebook, blogg och Twitter. Typen av innehåll i dessa sociala medier 
varierar men vi har efter vår genomgång kunnat sammanställa totalt fem olika teman eller 
grupper som detta innehåll kan delas upp i. Vi har snabbt funnit att dessa teman inte 
nödvändigtvis är bundna till en viss plattform utan teman vi har hittat hos ett folkbiblioteks 
Facebook-profil har även gått att finna hos ett annat biblioteks Twitter-konto eller blogg. 
Nedan följer en sammanställning av dessa teman, med exempel på vilken typ av 
information eller innehåll som går att placera in i respektive tema. Inom perentes har vi 
angivit hur många av respektive tema vi har hittat i de olika sociala medierna. 
 

1. Digital anslagstavla (145 inlägg) 
2. Litteraturförmedlare (150 inlägg) 
3. Mötesplats för diskussioner och frågor (8 inlägg) 
4. Utbildare (37 inlägg) 
5. Fotoalbum (16 inlägg) 

 

Digital anslagstavla 
Med begreppet digital anslagstavla menar vi att biblioteket använder sina sociala medier för 
att marknadsföra olika evenemang som förekommer på biblioteket. Till dessa evenemang 
hör utställningar, högläsningar, författarträffar, workshops, bokcirklar och andra 
evenemang som ofta förekommer på bibliotek. Den här typen av innehåll förekommer som 
mest frekvent i bloggar och på Facebook. Exemplet nedan är hämtat från bibliotek A där 
man på sin Facebook tipsar om ett evenemang hos biblioteket: 
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Bild 1. Bibliotek A, Facebook. 

 
I bloggar förmedlar man detta främst genom mer formella inlägg som liknar affischer som 
skulle kunna sitta på en riktig anslagstavla. På Facebook skapas en helt annan kontakt 
mellan biblioteket och användaren då användaren enkelt kan ställa frågor om evenemanget, 
som här i ett exempel hämtat från bibliotek B och deras Facebook-sida: 
 

 
Bild 2. Bibliotek B, Facebook. 
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Till det här temat hör även kortare informationstexter om till exempel förändrade öppettider 
eller tekniskt strul hos biblioteket. Ett exempel på detta hittar vi hos bibliotek A: 
 

 
Bild 3. Bibliotek A, Facebook. 

 
Litteraturförmedlare 
Flera bibliotek väljer att använda sina sociala medier till att förmedla litteratur på olika sätt. 
De vanligaste sätten som går att finna i de sociala medier vi har tittat på är olika typer av 
boktips riktade till såväl unga som vuxna och tips om nya böcker som biblioteket har köpt 
in, i stil med bibliotek D i exemplet nedan. 
 

 
Bild 4. Bibliotek D, Facebook. 

 
 
Ibland väljer bibliotekarierna att vara lite mer personliga när de rekommenderar böcker. Ett 
exempel på detta är när bibliotek B i sin blogg berättar vad personalen på biblioteket läser 
just nu. Det finns personliga röster vid varje boktips och detta ger litteraturförmedlingen en 
till dimension som ibland kan saknas på internet: 
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Bild 5. Bibliotek B, blogg. 

 
Ett exempel på sociala medier som litteraturförmedlare är en bokblogg som bibliotek D har 
skapat för att recensera och tipsa om barnböcker. I den här bloggen finns en funktion för att 
kommentera varje inlägg som har skrivits, och man kan konstatera att endast ett fåtal av 
dessa inlägg har fått någon form utav respons. I ett av fallen har däremot en förälder skrivit 
en kommentar och frågat inläggsförfattaren om något som förälderns barn undrat över. Här 
skapas en kontakt med användaren och litteraturförmedlingen blir just en förmedling: 
 

 

 
Bild 6. Bibliotek D, blogg. 

 
Ett annat sätt att förmedla litteratur på är att göra som bibliotek E gör på Twitter, att skriva 
korta texter om nya böcker som har inkommit till biblioteket samt länka till katalogen: 
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Bild 7. Bibliotek E, Twitter. 

 
Mötesplats för diskussioner och frågor 
Att sociala medier finns till för att skapa kontakt mellan människor är ingen nyhet, och 
biblioteken är flitiga med att använda dessa forum för att svara på frågor från användarna. I 
vår innehållsanalys framgår det att det här temat är vanligast på Facebook och Twitter, och 
vi antar att det beror på att många använder sig av just dessa sociala medier och att 
biblioteket på så vis alltid finns nära till hands. Besökaren ställer enkelt en fråga och det är 
lika enkelt för biblioteket att ge denne ett svar. På så vis slipper användaren det lite mer 
formella formatet e-post. En annan typ av mötesplats finns också; den när bibliotekarien 
genom sociala medier ställer frågor till läsarna och på så vis skapar kontakt. Ett exempel på 
sociala medier som mötesplats för frågor är kommentarerna ett bibliotek kan få på 
Facebook: 
 

 
Bild 8. Bibliotek D, Facebook. 

 
 
Utbildare 
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Det här temat går att delvis återfinna i några av de andra kategorierna, inte minst den 
digitala anslagstavlan med information om evenemang, men vi väljer att ha med detta som 
ett eget tema då vi tycker att biblioteket som utbildare är en viktig roll som biblioteket kan 
spela även på internet. Till det här temat rör information om till exempel lässatsningar, 
föreläsningar som hålls på biblioteket eller andra platser som har relevans för det 
biblioteket vill förmedla samt olika typer av workshops. Målet med den här typen av 
information är att på ett eller annat sätt utbilda den som läser. 
 

 
Bild 9. Bibliotek A, Facebook. 

 

 
Bild 10. Bibliotek B, Facebook. 

 
Fotoalbum  
Med fotoalbum menar vi att biblioteken laddar upp bilder för användarna att ta del av. 
Detta sker ofta i form av till exempel ett blogginlägg eller en Facebook-uppdatering skriven 
i form av en rapport om ett evenemang som har ägt rum hos biblioteket. Denna typ av 
rapport byggs oftast upp av en bildserie där man berättar vad som har hänt. Något som ofta 
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förekommer i den här typen av bildserier är föreläsningar och verksamhet som rör 
barnbiblioteket, som hos bibliotek A i bilden nedan.  
 

 
Bild 11. Bibliotek A, Facebook. 

 
Ett problem som går att identifiera med den här typen av information är att evenemangen 
redan har ägt rum och att det därför inte servar användarna med någon relevant information 
rörande bibliotekets kommande verksamhet. 
Vi anser att användningen av sociala medier på ett folkbibliotek måste kunna motiveras 
precis som vilken annan arbetsuppgift som helst. Därför är det angeläget att se efter om och 
på vilket sätt innehållet i dessa sociala medier, sammanfattade i våra teman ovan, går att 
placera in i Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen och Jochumsens modell. Detta behandlar 
vi vidare i avsnittet analys och diskussion. 
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5.2. Enkätsvaren 
Nedan följer en redovisning av de enkätsvar vi har fått in. Vi har delat upp redovisningen 
efter de tre forskningsfrågor vi presenterade i uppsatsens inledning. 
 
Hur ser bibliotekens användning av sociala medier ut idag? 
 
I fråga ett i vår enkät framgår det att biblioteken i störst utsträckning använder sig utav 
Facebook. Samtliga respondenter har på frågan "Vilken eller vilka sociala medier använder 
ni er utav vid biblioteket?" svarat att de använder Facebook. Två av biblioteken, bibliotek B 
och D, använder bloggar. Bibliotek E använder förutom Facebook även Pinterest och 
Twitter. Inget av biblioteken använder Instagram eller Flickr. 
På fråga två, "Har ni planer på att börja använda andra sociala medier?" har bibliotek B 
svarat att de funderar på att börja använda Twitter och Instagram. Två respondenter, 
bibliotek A och C, har svarat att de inte har några planer på att börja använda andra sociala 
medier, och bibliotek D och E har på den här frågan svarat med svarsalternativet "Other". 
Bibliotek D har förutom svarsalternativet "Other" angett att de håller på att undersöka 
möjligheter med andra sociala medier. 
 
På frågorna 7-11 får respondenterna ta ställning till vad de använder sina sociala medier till. 
Vi har på fråga sju givit dem påståendet "Vi använder sociala medier för att: förmedla 
litteratur" och här är svaren ganska spridda. Bibliotek C menar att detta påstående inte alls 
stämmer in på deras egen verksamhet, och bibliotek A tycker att påståendet stämmer 
ganska bra. De övriga biblioteken menar att detta stämmer helt. Anledningen till varför 
bibliotek C tycker att detta inte alls stämmer kan vara för att man bara använder Facebook 
på biblioteket. Något vi har sett bland bibliotekens sociala medier är att man på Facebook 
oftast skriver om kortare nyheter såsom kommande evenemang och ändrade öppettider. 
På fråga 8 tycker samtliga bibliotek likadant; man använder sociala medier för att berätta 
om kommande evenemang. Detta förvånar oss inte då vi har lagt märke till att den här 
typen av innehåll är vanlig bland de sociala medier vi har granskar i vår innehållsanalys. 
Vid fråga nio är respondenterna inte lika överens. Bibliotek C och A menar att de inte alls 
använder sociala medier för att berätta om annat som rör bok- och biblioteksbranschen 
medan tbibliotek B, D och E tycker att påståendet "Vi använder sociala medier för att: 
berätta om annat som rör bok- och biblioteksbranschen" stämmer ganska bra med 
innehållet hos deras sociala medier. 
Fråga tio rör huruvida biblioteken använder sociala medier för att berätta om "ändrade 
öppettider och annat som rör bibliotekets tjänster", och denna typ av innehåll är vanligt 
förekommande bland sociala medier hos bibliotek. Alla utom bibliotek E, som har svarat 
"stämmer ganska bra", har här svarat med "stämmer helt". 
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Fråga nummer 11 lyder "Vi använder sociala medier för att: bibliotekarierna ska få en plats 
att vara personliga". Här har bibliotek A och E svarat "stämmer inte alls" och resten har 
svarat "stämmer ganska bra". Vi har i vår innehållsanalys märkt att detta är vanligast på 
Facebook och Twitter. Vi tror att många vill visa sig professionella inför användarna och 
det kan vara anledningen till varför två av respondenterna har svarat “Stämmer inte alls”. 
 
 
Hur ser biblioteken på sin egen användning av sociala medier? 
 
På fråga tre i enkätundersökningen har respondenterna fått formulera fritt kring frågan 
"Vilken är den främsta anledningen till användningen av sociala medier?" och gemensamt 
för de olika biblioteken är att man vill nå användarna där de finns, att vara tillgänglig på 
flera håll och för alla olika målgrupper och åldersgrupper. Bibliotek D formulerar sig på 
följande vis: "Biblioteken i Sverige arbetar aktivt mot målsättningen att kunna erbjuda 
tjänster som är tillgängliga för besökarna 24 timmar om dygnet för att finnas tillgängliga 
när besökarna har tid och möjlighet. biblioteken har både fysiska och virtuella besökare. 
Målet med bibliotekens närvaro inom sociala medierna är att finnas där våra besökare 
finns", vilket kan sägas sammanfatta attityden hos samtliga respondenter. 
 
Vid fråga fyra, fem och sex gav vi respondenterna påståenden att ta ställning. Det första av 
dessa var om de anser att det finns tillräckligt med tid över till sociala medier hos 
biblioteket. Fyra av fem bibliotek har svarat att detta påstående "stämmer ganska bra", 
medan bibliotek C menar att påståendet inte alls stämmer. 
 
Det andra påståendet, fråga 5, rör huruvida användningen av sociala medier hjälper 
biblioteket att hålla kontakt med sina användare. Här har fyra av biblioteken svarat att det 
"stämmer ganska bra" och bibliotek D har svarat att det stämmer helt. Samtliga bibliotek 
tycker alltså att sociala medier hjälper dem att hålla kontakt med användarna i någon 
utsträckning. 
 
Vid frågan om huruvida bibliotekarierna anser sig ha tillräcklig kunskap inom de sociala 
medier man använder (fråga 6) är svaren mer spridda än tidigare. Bibliotek D tycker att 
påståendet stämmer helt, medan bibliotek C menar att det inte alls stämmer. Resten tycker 
att påståendet "stämmer ganska bra". En anledning till varför en av respondenterna menar 
att de inte har tillräckligt med kunskap inom sociala medier skulle kunna vara att äldre med 
avsaknad av datorvana jobbar på biblioteket. 
 
Fråga 16 lyder "Tycker ni att ni får någon kontakt med användarna via era sociala medier?" 
och alla respondenter menar att de har fått kontakt på ett eller annat sätt. Bibliotek A, B, C 
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och D nämner Facebook i sina svar och menar att kontakten sker tack vare att besökarna 
"gillar" Facebook-inlägg. Bibliotek utvecklar lite mer och berättar “Sociala medier kan lätt 
bli en ankdamm för närmast berörda. Det är inte alltid lätt att nå ut till användarna. Vi ser 
att många har sett inläggen, men det är få som interagerar. Vi ser också att det generara 
trafik till vår webbplats som är ett av våra syften”. 
 
På fråga 11, "Hur mycket tid ägnar ni åt era sociala medier?" har fyra av biblioteken svarat 
att de ägnar mindre än fem timmar i veckan åt detta. Bibliotek D ägnar lite mer tid, 5-10 
timmar per vecka, åt sociala medier. Här ser vi tydligt vad respondenterna menar med att de 
inte har tillräckligt med tid över för sociala medier (se fråga 4 och fråga 13). På fråga 12 
frågar vi om de tycker att de lägger tillräckligt med tid på sina sociala medier, och fyra 
bibliotek menar att de vill kunna lägga mer tid på detta. Bibliotek C är däremot nöjda med 
den tid de lägger på sociala medier i dagsläget. 
 
En av de frågor där biblioteken har fått formulera sig fritt (fråga 17) rör vilka möjligheter 
och svårigheter som finns och vad som är särskilt angeläget när det gäller användningen av 
sociala medier på biblioteket. Här kan vi se att flera av biblioteken resonerar kring 
användandet av sociala medier och att användningen behöver mer tid än vad man kan 
avvara. De reflekterar även kring mål för sociala medier och flera av biblioteken menar att 
det behövs målsättningar eller liknande för att sociala medierna inte ska bli överflödigt. 
Bibliotek E ringar in ett problem med sociala medier hos bibliotek och berättar: "Visst får 
vi upp trafiken genom delning mm, men vem når vi? Att få delaktiga användare kräver en 
väl genomförd kampanj och uppföljning. Det behövs mycket tid för att motivera 
användarna och få dem att vilja gilla, kommentera och dela". 
 
Har biblioteken formulerat några mål kring sitt användande av sociala medier, och 
vad har de för tankar kring det? 
 
Vid fråga 13 har respondenterna fått svara på "Finns det några konkreta mål uppställda 
kring användandet av sociala medier på biblioteket?". Här har fyra av fem respondenter 
svarat att de inte har några mål för sina sociala medier. Det enda bibliotek som har konkreta 
mål är bibliotek D. På nästa fråga (fråga 14) har fyra av fem respondenter svarat att de inte 
har funderat på att ta fram en plan för sina sociala medier. Vi kan också se att det har 
uppstått en missuppfattning från respondentens sida. Bibliotek D, som tidigare svarade att 
de har konkreta mål med sina sociala medier, har även svarat ja på frågan "Har ni funderat 
på att ta fram en plan för sociala medier?". Resten av biblioteken har på denna fråga svarat 
"nej". Här kan vi se att respondenterna inte har några planer på att formulera mål för sina 
sociala medier, men ändå framkommer det vid några av enkätens mer öppna frågor att 
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biblioteken faktiskt har åsikter kring hur sociala medier bör användas för att de inte ska bli 
en onödig arbetsuppgift som inte ger biblioteket något. 
 
På fråga 15 har respondenterna svarat på frågan "Känner ni att ni har nått målen eller är på 
väg i rätt riktning för att nå dem?". Vi gav i enkäten instruktioner om att hoppa över denna 
fråga ifall man svarat nej på fråga 13. Tre av fem respondenter har hoppat över frågan. 
Bibliotek E har svarat nej på  och bibliotek D har svarat ja. Bibliotek E har således svarat 
att de inte har några konkreta mål kring sina sociala medier, att de inte har funderat på att ta 
fram några och att de inte känner att de är på väg att nå sina mål. Bibliotek D, som har 
svarat ja på dessa tre frågor, menar att de har mål för sina sociala medier, att de har funderat 
på att ta fram en plan och att de är på väg att nå sina mål. 
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6. Analys och diskussion 
Nedan följer ett avsnitt där vi tillsammans med våra resultat från enkäten och 
innehållsanalysen reflekterar kring hur innehållet i bibliotekens sociala medier kan placeras 
in i de olika rum som presenterades i teoriavsnittet. Efter den första delen tar vi upp frågor 
om planer för användning av sociala medier, tidsåtgång och andra frågor som rör mer 
praktiska bitar av bibliotekens användning av sociala medier. 
 
Först några ord om respondenterna. Vid utskicket av enkäten gav vi respondenterna 
instruktioner om att skicka enkäten till den som känner sig mest lämpad att svara på frågor 
om sociala medier. Vi utgår således från att svaren på vår enkät representerar vad enskilda 
bibliotekarier hos biblioteken har att säga i frågorna. Vid många av de frågor där 
respondenterna har fått formulera sig fritt framgår det att den som svarar har en del att säga 
om varje fråga. Därför drar vi slutsatsen att den som har svarat på frågorna också är den 
bäst lämpade för detta på respektive bibliotek. 
 

6.1. Innehållet 

6.1.1. Inspirationsrummet 
I inspirationsrummet ska besökarna ges möjlighet att uppleva. Biblioteket ska fungera som 
ett stöd för användarnas individuella utveckling och skapande av meningsfullhet genom 
användarnas egna erfarenheter. Biblioteket ska ge användarna tillgång till olika kulturella 
resurser som t.ex. litteratur, musik, film och spel. 
  
I vår innehållsanalys kunde vi hitta en del teman som skulle kunna passa in i rummet för 
inspiration. Det första temat är den digitala anslagstavlan som ger användarna tillgång till 
information om olika händelser och evenemang, och som på så sätt blir en slags förmedlare 
av de kulturella upplevelser som går att finna hos biblioteket. Det andra temat är 
litteraturförmedling, där användare kan ta del av bibliotekariernas och ibland andra 
användares boktips. På så sätt kan man se det som att användarna inspireras till läsning, att 
delta i bokprat eller bokcirklar. Det tredje temat som kan platsa i inspirationsrummet är 
temat fotoalbum. Detta tema syftar till de inlägg som berättar om aktiviteter som har ägt 
rum på biblioteket och som till största delen består av bilder. Det kan t.ex. vara ett 
blogginlägg med fotografier från en författarträff eller ett bokcafé. Dessa inlägg kan precis 
som den digitala anslagstavlan inspirera användarna att engagera sig och delta i kommande 
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evenemang på biblioteket. Även i enkätundersökning kan man se att dessa teman blir 
synliga. Samtliga bibliotek nämner att den främsta anledningen med att finnas på sociala 
medier är just för att kunna få ut information till sina användare och marknadsföra 
biblioteket. De var också överens om att de använder sociala medier för att informera om 
kommande evenemang och alla utom bibliotek C svarade att man använde de sociala 
medierna som en plats för att förmedla litteratur. 
Efter detta kan vi dra slutsatsen att man hos biblioteken kan hitta flera exempel på hur 
bibliotekens sociala medier skulle kunna ses fylla en funktion som rum för inspiration. 
Dock anser vi att det i de flesta fall snarare rör sig om information kring dessa upplevelser 
och inte själva upplevelserna i sig. Även om litteraturtips på en blogg eller bilder från ett 
evenemang på en facebooksida kan engagera användarna och inspirera dem till att ta del av 
vad biblioteket har att erbjuda, så tycker vi ändå att inspirationsrummet inte framträder 
tillräckligt tydligt i vårt empiriska material. Fyra av fem bibliotek säger i vår enkät att de 
ägnar mindre än fem timmar per vecka åt sina sociala medier. En anledning till varför 
inspirationsrummet blir så underrepresenterat hos biblioteken kan vara att tiden helt enkelt 
inte räcker till. Vill man vara kreativ och ge besökarna ett inspirationsrum måste man 
antagligen lägga ner en hel del tid. Och den tiden finns inte i nuläget, vilket bekräftas av 
fyra bibliotek i fråga 13. 
 

6.1.2. Läranderummet 
Som läranderum ska biblioteket erbjuda användarna fri information och ge dem en chans 
att utveckla sina kompetenser och möjligheter. Biblioteket ska ge användarna möjlighet att 
upptäcka och skaffa sig egna erfarenheter för att styrka deras individuella utveckling och 
självständighet. I detta rum finner vi därför orden Erkännande/Erfarenhet och Egenmakt 
(figur 1). 
  
Det första temat som skulle kunna platsa i läranderummet är temat utbildare. Med temat 
utbildare så syftar vi på de inlägg som är menade att utbilda användaren på ett eller annat 
sätt. I delen för vår innehållsanalys kan man bland annat se hur bibliotek A lägger upp 
information på sin Facebook-sida om den europeiska dyslexiveckan som biblioteket 
anordnar samt skrivarlägret Skrivkramp som bibliotek B skriver om (bild 9 och 10). På det 
här sättet kan biblioteket hjälpa användarna att hitta relevant information och därigenom ge 
människor möjligheter att skaffa sig insikter och erfarenheter. Man skulle kunna se det som 
att biblioteket på det sättet bidrar till fri tillgång till information. 
  
Det andra temat som skulle kunna platsa i läranderummet är mötesplats för diskussioner 
och frågor. Här får användarna möjlighet att ställa frågor till personalen om allt möjligt som 
rör biblioteket och dess funktioner, och personalen kan svara på användarnas frågor direkt 
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över nätet. Användaren slipper således att ta sig till biblioteket för att få svar på sin fråga. 
Ett exempel på detta går att se i resultatavsnittet för vår innehållsanalys, där bibliotek D har 
fått en fråga om hur man som användare skaffar sig en pinkod för att kunna reservera 
böcker. På så sätt kan biblioteket utbilda användarna i de biblioteksfunktioner som finns 
tillgängliga via nätet och hjälpa användarna när frågor uppstår. 
  
Även i enkätundersökningen kan vi se att biblioteken själva har en tanke om att utbilda och 
sprida information till sina användare genom sina sociala medier. Som vi tidigare nämnt 
verkar samtliga bibliotek vara överens om att den främsta anledningen till att biblioteken 
använder sig av sociala medier, är för att kunna sprida information och berätta om 
kommande evenemang och händelser. Samtliga bibliotek har också svarat att de använder 
sociala medier för att upplysa om bibliotekets tjänster. 
  
Avslutningsvis kan vi konstatera att några av de teman vi hittat skulle kunna appliceras på 
läranderummet samt att enkätsvaren visar på en ambition hos biblioteken att utbilda sina 
användare och ge dem fri tillgång till information. Men trots det tycker vi att det inte riktigt 
räcker till för att helt och fullt få användarna att utveckla sin kunskap och sina kompetenser. 
Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen beskriver lärande som en 
dialogorienterad process som har sin utgångspunkt i användarnas egna erfarenheter och 
deras önskan om att definiera sitt eget behov av kunskap. (2010 s. 93). Dock tycker vi inte 
att vi kan se en tillräckligt utvecklad dialog mellan biblioteket och dess användare på de 
sociala medierna. Bibliotek B beskriver t.ex. att man bör fundera på hur man ska få 
användarna mer delaktiga och inte enbart vara passiva mottagare. Även här anser vi att 
läranderummet är för svagt representerat i de sociala medierna.  
 

6.1.3. Skapanderummet 
I skapanderummet ska användarna ges möjlighet att skapa, och bibliotekets funktion som 
skapanderum är att stödja användarnas individuella utveckling genom eget engagemang. 
När vi har gått igenom våra resultat från innehållsanalysen och enkätsvaren så har vi haft 
svårigheter att hitta något som riktigt passar in i rummet för skapande. 
Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen beskriver skapanderummet som en 
plats där användarna kan utveckla sin kreativitet genom att vara med och skapa kultur och 
konst, och att biblioteket ska erbjuda de verktyg som användarna kan tänkas behöva i sitt 
skapande (2010 s. 93). I vår innehållsanalys och i vår enkätstudie har vi inte hittat något 
som pekar på att bibliotekens användande av sociala medier helt och fullt ska kunna passa 
in i rummet för skapande. 

6.1.4. Mötesrummet 
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Biblioteket kan med mötesrummet ge användarna en plats att möta människor och delta i 
diskussioner. I figur 1 kan vi se att orden Egenmakt och Engagemang hör till det här 
rummet. Detta kan vara det rum som finns representerat bäst bland sociala medier hos 
biblioteken i undersökningen just på grund utav att sociala medier i sig kan ses som en 
plattform för möten. Enligt Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen kan 
mötesrummet vara en plats såväl hos det fysiska biblioteket som hos det virtuella 
biblioteket på internet (2010, s. 93). Mötesrummet kan fungera både som en mötesplats där 
användare möter andra användare, men det går även att se det som en plats där 
bibliotekarier möter användaren eller där bibliotekarien möter andra bibliotekarier. Sociala 
medierna är rummet och rummet är öppet för den som vill ta del av det. Flera utav de teman 
vi har hittat i vår innehållsanalys passar in i mötesrummet och det tema som kanske främst 
passar här är sociala medier som mötesplats för diskussioner och frågor. I vår 
resultatredovisning har vi sammanfattat detta tema med att biblioteken använder sina 
sociala medier för att få kontakt med användarna och att detta skapar en mötesplats för 
frågor och diskussioner och att denna typ av kontakt är vanligast på Facebook och Twitter. 
Även genom vår enkätundersökning kan vi se att biblioteken har en positiv inställning till 
sociala medier som ett medel för att hålla kontakt med användaren. I "Påstående 2" i 
enkäten (se bilaga 1) har vi givit biblioteken ett påstående om användningen av sociala 
medier hjälper biblioteken att hålla kontakt med sina användare. Här har fyra av fem svarat 
att det stämmer ganska bra och det femte biblioteket har svarat att det stämmer helt. Här 
kan vi anta att biblioteken reflekterar över sociala medier som ett sätt att nå användaren och 
skapa kontakt och att de därigenom använder sig utav det så kallade mötesrummet i sin 
verksamhet på internet. 
Det finns flera andra teman som passar in i mötesrummet som författarna beskriver det. 
Litteraturförmedling handlar till stor del om att ge besökarna inspiration till läsupplevelser, 
men här skapas också ett möte mellan bibliotekarien och användaren. Hos exempelvis 
Facebook får användaren möjlighet att kommentera det bibliotekarierna tipsar om och på så 
vis uppstår ett möte som även kan komma att inkludera andra användare som vill delta i 
diskussionerna. Även kategorierna "Fotoalbum", "Digital anslagstavla" och "Utbildare" 
passar in i mötesrummet då de finns till för att på något vis kommunicera med användaren. 
I dessa kategorier är inte själva mötet nödvändigtvis huvudfokus, utan snarare det som 
kommuniceras. Bibliotekarierna kan även välja att rikta sig till andra än just användarna när 
de skapar innehåll i sina sociala medier. 
För att sammanfatta mötesrummet så kan vi konstatera att en stor anledning till varför 
biblioteken väljer att använda sig utav sociala medier är för att man vill möta användaren. 
Biblioteken skapar genom till exempel Facebook eller Twitter en plats för möten och 
diskussioner där användaren är välkommen.  

6.2. Tidsåtgång och användarinflytande 
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Vi valde att låta tre av enkätens frågor vara av ett mer öppet slag där respondenterna fritt 
har fått formulera sig kring de frågor vi ställt. Vi ser nu i efterhand att detta var en bra idé 
då vi genom den här typen av frågor har fått en lite djupare förståelse för hur biblioteken 
ser på användningen av sociala medier. Utifrån repsondenternas svar på de här frågorna kan 
man se att samtliga har en positiv inställning till sociala medier och alla verkar se de 
möjligheter som dessa medier kan ge biblioteket. Samtliga respondenter har resonerat och 
reflekterat kring alla tre frågorna och det gör det möjligt för oss att se mönster bland svaren. 
Svaren på dessa tre frågor har gemensamma beröringspunkter och därför har vi valt att 
skriva ett avsnitt som behandlar alla tre frågorna i en löpande text. 

6.2.1. Varför biblioteken använder sociala medier 

Flera av biblioteken börjar kort med att reflektera kring hur och varför de själva använder 
sociala medier och vad tiden läggs på. Bibliotek A berättar att Facebook är ett självklart 
komplement till bibliotekets webbplats och att det är ett enkelt sätt att få ut information och 
marknadsföring. Bibliotek C säger att de med sina sociala medier vill "Nå ut med allmän 
biblioteksinformation, öppettider, evenemang etc" och att det vore bra om man "kunde få 
feedback och synpunkter från våra användare för att förbättra bibliotekets tjänster". 
Bibliotek E berättar om hur de istället för via de sociala medierna utgår från sin webbplats 
när det kommer till att synas på nätet. De skriver att "Vi använder vår webbplats som 
utgångspunkt. Där kan våra användare alltid hitta den information som finns. Vi använder 
de sociala medierna för att sprida det vi har på vår webbplats. Vi vill få in dem till vår 
webbplats inte skicka iväg dem till de sociala medierna. Vi ser att trafiken från de sociala 
medierna ökar". Bibliotek A ser stora möjligheter till litteraturförmedling, utöver det de 
främst använder sociala medier till - att upplysa om evenemang, öppettider och liknande. 
Här är det svårt att se om några av de fyra rummen finns representerade. Svaren på dessa 
frågor rör hur och varför biblioteken använder sina sociala medier och syftet skiljer sig inte 
mycket åt mellan biblioteken; man vill nå ut till användaren och möta denne. På så vis kan 
vi se att man försöker uppnå det som kännetecknar mötesrummet. Man vill få kontakt med 
användarna och man vill även, i fallet bibliotek C, få feedback och synpunkter. 
 

6.2.2. Användarkontakt och användarinflytande 

Flera av biblioteken har tagit upp frågan om att nå användarna där de finns. Bibliotek D 
berättar om detta på ett träffande sätt: 
"Biblioteken i Sverige arbetar aktivt mot målsättningen att kunna erbjuda tjänster som är 
tillgängliga för besökarna 24 timmar om dygnet för att finnas tillgängliga när besökarna har 
tid och möjlighet. Biblioteken har både fysiska och virtuella besökare. Målet med 
bibliotekens närvaro inom sociala medierna är att finnas där våra besökare finns". 
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Bibliotek D skriver också att det är "Viktigt att finnas där låntagarna finns bla inom sociala 
medier" och reflekterar alltså över vilka åldersgrupper det är man faktiskt når med sina 
sociala medier. Bibliotek B menar att åldersspannet 15-35 inte besöker biblioteket i lika 
stor utsträckning som andra åldersgrupper, men att de däremot finns att nå på internet: 
"Bra också för att nå åldersspannet 15-35 som inte alltid besöker det fysiska biblioteket så 
ofta, men som är aktiva på nätet." 
Bibliotek B är inne på samma spår och berättar att sociala medier är "Ett sätt att visa upp en 
lite mer personlig och 'modern' sida av det traditionella folkbiblioteket och nå personer som 
inte besöker det fysiska biblioteket så ofta, visa att vi finns och vad vi gör".  
När det kommer till användarkontakt märker biblioteken främst av användarna som finns 
på Facebook, där de kommenterar och "gillar" det biblioteken skriver. Bibliotek D skriver 
att man "märker att antalet besökare på bloggarna ökar och FB-inläggern [sic] får fler läsare 
och gillare, ett långsiktigt arbete att bygga upp kontakt via sociala medier" och bibliotek B 
skriver om Facebook att "en viss kontakt kan vi ju se genom att besökarna 'gillar' våra 
inlägg och ibland kommenterar och fortsätter med "Dessutom har vi hyfsat god 
besöksstatistik på våra bloggar". Bibliotek E ser också problem med användarkontakten i 
sociala medier: "Sociala medier kan lätt bli en ankdamm för närmast berörda. Det är inte 
alltid lätt att nå ut till användarna. Vi ser att många har sett inläggen, men det är få som 
interagerar. Vi ser också att det generera [sic] trafik till vår webbplats som är ett av våra 
syften". 
Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga bibliotek har någonting att säga kring sociala 
medier på biblioteket. Alla verkar se möjligheterna som dessa medier kommer med, men de 
är också medvetna om problem som kan komma med att man inte har ett fokus för sin 
användning av sociala medier. Trots detta verkar inte mer än ett bibliotek ha en plan eller 
ambitionen att skaffa en plan för sina sociala medier. Flera av biblioteken har också 
reflekterat kring användarnas delaktighet och hur man ska få feedback från användarna för 
att kunna förbättra de tjänster som finns hos biblioteket. Detta kan man koppla till 
Mötesrummet i Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen och Jochumsens modell (2010, s. 92). 
Mötesrummet kombinerar orden Egenmakt (Empowerment) och Engagemang 
(Engagement). Mötesrummet blir i det här fallet bibliotekets sociala medier, och 
användarna får chansen att komma med synpunkter och diskutera med andra som också 
använder sig utav bibliotekens sociala medier. 

6.2.3. Tidsåtgång och problem med sociala medier 

Ett problem som biblioteken ser med användningen av sociala medier är att det inte finns 
tillräckligt med tid till detta, och att man önskar att det gick att avsätta mer tid. Bibliotek D 
inser sociala mediernas potential men ser problemet med tidsbristen och skriver att det 
"Finns enorma möjligheter men tar mycket tid att arbeta med". Bibliotek D går inte 
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närmare in på vilka dessa möjligheter skulle kunna vara, men vi kan själva se möjligheter 
till att utveckla bibliotekens sociala medier som inspirationsrum och läranderum, två rum 
som kräver mycket tid för bli väl implementerade i bibliotekens sociala medier. Bibliotek E 
är inne på samma spår och berättar att "Det behövs mycket tid för att motivera användarna 
och få dem att vilja gilla, kommentera och dela". Här kan man se att det krävs mycket tid 
för att få till ett mötesrum på sociala medier, och bibliotek E menar att “det svåra är att få 
användarna att vara delaktiga”. Bibliotek B jämför bibliotekets jobb på internet med det 
jobbet som sker på plats i biblioteket och skriver "Svårigheter: att få tiden att räcka till. Bör 
vägas mot annan verksamhet. Vad gagnar biblioteket mest, att synas på nätet eller i 
biblioteket?". Här kan man anta att arbetet på det fysiska biblioteket går före arbetet med 
sociala medier, och man kan då fråga sig ifall verksamheter som vi saknar i bibliotekens 
sociala medier istället finns hos det fysiska biblioteket? Man menar också att man bör 
"fundera på hur interaktiviteten kan öka, på vilket sätt man skulle kunna få besökarna på 
våra sociala medier att inte bara vara passiva mottagare, vilket det har tenderat att bli". Man 
kan se att biblioteket har tankar kring hur sociala medier kan fungera som ett mötesrum. 
Bibliotek A som också nämner tidsbristen när det kommer till sociala medier har ett större 
fokus på litteraturförmedling på nätet och skriver att "Tyvärr gör tidsbristen att vi inte 
boktipsar i den utsträckning vi verkligen vill". En mer genomarbetad litteraturförmedling 
skulle i det här fallet kunna bidra till att öka de sociala mediernas funktion som 
inspirationsrum. Det biblioteken har sagt kring avsaknad av tid för sociala medier går också 
att koppla samman med vad de har att säga om planeringen kring användningen av sociala 
medier. Endast bibliotek D har svarat att de har en plan för användningen av sociala medier, 
och trots att resten av biblioteken inte verkar ha någon riktig plan så reflekterar de ändå 
kring användningen och vad det egentligen ger biblioteken och användarna. Bibliotek D 
säger att det är "Viktigt att ha en planering och samarbeta mellan det fysiska och virtuella 
biblioteket för att få en bra helhet", och har således något slags syn på hur biblioteket bör 
använda sina sociala medier för att få ut något utav det. Genom att utarbeta en plan för sina 
sociala medier så skulle biblioteken kunna utveckla sitt arbete för att tydliggöra fler av 
rummens funktioner. En svårighet bibliotek C ser med användningen av sociala medier är 
"Svårigheten att informationen i sociala medier svischar förbi ganska snabbt och drunknar i 
allt det andra". Biblioteket E reflekterar kring användningen av sociala medier, både från 
bibliotekets och från användarnas håll. De menar att "Det svåra är att få användarna att vara 
delaktiga. Visst får vi upp trafiken genom delning mm, men vem når vi? Att få delaktiga 
användare kräver en väl genomförd kampanj och uppföljning". Här tycker vi att man 
verkligen reflekterar kring sociala medier och vad man faktiskt kan få ut utav det, och det 
är den här typen av reflektioner vi menar att man skulle kunna fylla en plan för sociala 
medier med. Bibliotek B är inne på samma spår och har också en uppfattning och en åsikt 
kring bibliotekets plats på sociala medier. Man berättar här att "Det gäller att inte falla in i 
en slentrian utan att hela tiden arbeta aktivt med användningen av sociala medier, att föra 
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en diskusion kring vilka sociala medier vi ska vara delaktiga i och på vilket sätt. Inte bara 
vara med för att man kan eller för att alla andra är det". Många verkar tycka att man måste 
veta vad man sysslar med och ha någon form utav plan för det man skriver på sina sociala 
medier, men ändå har bara ett bibliotek svarat ja på frågan om man har någon plan för 
sociala medier.  
Viktigt att komma ihåg är att bibliotekens sociala medier fungerar som ett komplement till 
den övriga verksamheten och kanske därför inte behöver fylla alla rummens funktioner. 
Men som vi nämnt tidigare så kan rummen bli tydligare representerade om biblioteken 
sätter tydligare mål eller utarbetar någon form av plan med sin användning. 
 
 
 

7. Slutsatser 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Syftet med vår uppsats var att undersöka hur fem folkbiblioteken 
använde sig av sociala medier och hur de själva såg på sitt användande med avseende på 
bland annat tidsåtgång, innehåll och delaktighet. Vi var även intresserade av att ta reda på 
om biblioteken hade formulerat några mål kring sitt användande av sociala medier och 
vilka tankar de hade kring det. Våra frågeställningar lyder: 
Hur ser bibliotekens användning av sociala medier ut idag? Hur ser biblioteken på sin egen 
användning av sociala medier? Och har biblioteken formulerat några mål kring sitt 
användande av sociala medier, och vad har de för tankar kring det? 

7.1. Hur bibliotekens användning av sociala medier ser ut idag 
De teman vi har hittat bland bibliotekens sociala medier utgör innehållet, och detta innehåll 
speglar hur biblioteken använder sina sociala medier. Vår innehållsanalys och de enkätsvar 
vi har fått in har gett oss en bild av hur bibliotekens användning av sociala medier ser ut. 
Med hjälp av teorin som presenterades i teoriavsnittet har vi kunnat se vilka olika typer av 
mål biblioteken uppfyller med sina sociala medier. 
I vår analys fann vi att det rum som framträdde mest i bibliotekens sociala medier var 
mötesrummet. Enligt Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen kan 
mötesrummet vara en plats såväl i det fysiska biblioteket som i det virtuella biblioteket på 
internet. Bibliotekens sociala medier blir automatiskt en mötesplats eftersom dessa medier 
finns till för att möta användaren och genom att biblioteken erbjuder en plats för mötet 
mellan bibliotekarie och användare kan även användare möta varandra. Vår 
enkätundersökning visade även att bibliotekarierna själva ser sina sociala medier som ett 
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bra sätt att finnas där användaren finns. De andra tre rummen framträdde inte lika tydligt i 
vår analys. Inspirationsrummet kan anses synas genom det tema vi har valt att kalla för den 
digitala anslagstavlan såväl som genom litteraturförmedling via internet. Den digitala 
anslagstavlan kan inspirera användaren till att komma till biblioteket och delta i evenemang 
för att få vara med om olika upplevelser. Litteraturförmedlingen kan ge användaren 
inspiration till att börja läsa något nytt. Ett tema har vi valt att kalla för fotoalbum, och även 
detta tema kan ge användaren inspiration till att besöka biblioteket för att få vara med om 
evenemang. Men i analysen av inspirationsrummet kom vi fram till att denna typ av 
inspiration ofta handlar om att ge användaren information och tips om olika typer av 
upplevelser snarare än själva upplevelsen i sig. Därför ansåg vi att inspirationsrummet inte 
framträdde tillräckligt tydligt på de sociala medierna.  
Läranderummet är det rum som ska erbjuda användarna fri tillgång till information och ge 
dem chansen att utveckla sina kompetenser och möjligheter. Även för läranderummet var 
det problematiskt att hitta tillräckligt tydliga funktioner i de sociala medierna. Genom 
teman som utbildare, mötesplats för diskussioner och frågor samt digital anslagstavla så såg 
vi en viss potential för läranderummet. Genom dessa teman kan biblioteken sprida 
information på olika sätt för att möjliggöra användarnas chans till utveckling. Utbildningen 
sker via litteraturförmedling, tips om evenemang, föreläsningar och workshops, och även 
genom att ge användarna råd och hjälp om bibliotekets funktioner på webben. Idealt så kan 
biblioteket på det viset bidra till att stödja användarnas utveckling vilket i sin tur ger dem 
möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter. Dock ansåg vi i vår analys att även 
läranderummet var för svagt representerat eftersom det även här mest rörde sig om att tipsa 
om utbildande evenemang snarare än att utbilda. 
  
Det rum som var minst representerat i de sociala medierna var skapanderummet. 
Skapanderummet ska vara en plats där användarna kan utveckla sin kreativitet genom att 
skapa kultur och konst, och biblioteket ska erbjuda en rad verktyg som användarna behöver 
i sitt skapande. Vi tyckte inte att vi kunde se några exempel på skapanderummet, varken i 
vår innehållsanalys eller i enkätsvaren. 
 

7.2. Bibliotekens syn på sin användning av sociala medier 
När vi frågade våra respondenter vilken som var den huvudsakliga anledningen till varför 
man har valt att använda sociala medier framkom det att användarkontakten är något av det 
viktigaste. Biblioteken menar att man vill vara där användarna finns och man vill att 
biblioteket ska vara tillgängligt när användarna behöver det. Från vår enkätundersökning 
kan vi även se att fyra av fem bibliotek lägger mindre än fem timmar per vecka på sociala 
medier och ett bibliotek lägger mellan fem och tio per vecka. Fyra av fem bibliotek vill 
lägga mer tid på sociala medier medan ett bibliotek tycker att tiden räcker till. Eftersom att 
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fyra av fem bibliotek säger att de inte har någon plan för sin användning av sociala medier 
kan vi dra slutsatsen att biblioteken antagligen skulle kunna få ett bättre fokus för sina 
sociala medier ifall de hade utrymme att lägga mer tid på den typen av verksamhet. Fyra av 
fem bibliotek menar att de heller inte har funderat på att ta fram någon plan, vilket kan vara 
ytterligare ett bevis på att man ägnar för lite tid åt sociala medier. Bara ett av de tillfrågade 
biblioteken menar att de har tillräckligt med kunskap i hur sociala medier fungerar. Utifrån 
detta kan man dra slutsatsen att om bibliotekarierna skulle kunna få bättre koll på hur 
sociala medier fungerar samt formulerade något slags plan för verksamheten, skulle det 
också gå att motivera varför sociala medier behöver få ta upp mer tid. 

7.3. Bibliotekens tankar kring mål och måluppfyllelse 
I svaren från våra respondenter så visade det sig att flera av dem inte hade formulerat några 
egentliga mål kring sitt användande av sociala medier. Det var endast ett av biblioteken 
som faktiskt hade några mål kring sitt användande och det var också det enda bibliotek som 
angav att det även funderade på att ta fram en plan för sitt arbete med sociala medier. I vår 
tidigare forskning så har vi sett flera författare, bland annat Nesta och Hansson, som 
påpekat vikten av att motivera varför man väljer att arbeta med sociala medier, gör man inte 
det kan det lätt leda till passivitet. 
Flera av biblioteken nämner också de svårigheter som kan uppstå om man inte har något 
fokus i sin användning av sociala medier, så det känns lite förvånande att se att flera av 
biblioteken varken har några mål eller ens har tänkt formulera några. Flera av rummen är 
dåligt representerade i bibliotekens sociala medier, och vi drar slutsatsen att med en plan 
för sina sociala medier skulle dessa rum kunna få ett större utrymme och ett tydligare fokus. 
 
 

7.4. Förslag på vidare forskning 
En mer omfattande studie skulle kunna göras där man skickar ut en enkät till samtliga 
svenska folkbibliotek, för att ta reda på vilka sociala medier som används mest samt hur 
bibliotekariernas syn på tidsåtgång och användarkontakt ser ut. 
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Bilaga 1: enkäten 

Enkät om sociala medier 
Nedan följer ett antal frågor som rör bibliotek och användningen av sociala medier. Med 
ordet bibliotek menar vi huvudbiblioteket och eventuella filialer. Alla svaren på den här 
enkäten kommer att behandlas anonymt och vi ser inte vem som har svarat vad. 
 
Vilken eller vilka sociala medier använder ni er utav vid biblioteket? * 
Det går bra att välja flera alternativ. 

● Blogg 
● Facebook 
● Twitter 
● Flickr 
● Pinterest 
● Instagram 
● Other:  

 
Har ni planer på att börja använda andra sociala medier? * 

● Ja, blogg 
● Ja, Facebook 
● Ja, Twitter 
● Ja, Flickr 
● Ja, Pinterest 
● Ja, Instagram 
● Nej, ingenting 
● Other:  

 
Vilken är den främsta anledningen till användningen av sociala medier? * 
Formulera fritt 
 
Påstående 1: Det finns tid till användandet av sociala medier på biblioteket * 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 
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Påstående 2: Användandet av sociala medier kommer att hjälpa biblioteket hålla kontakt 
med sina användare. * 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 

Påstående 3: Vi har tillräcklig kunskap i hur de sociala medier vi använder fungerar. * 
● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 

 
Vi använder sociala medier för att: Förmedla litteratur * 
Här får du ta ställning till olika påståenden om varför man använder sociala medier hos 
bibliotek 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 

 
Vi använder sociala medier för att: Berätta om kommande evenemang * 
Här får du ta ställning till olika påståenden om varför man använder sociala medier hos 
bibliotek 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 

 
Vi använder sociala medier för att: Berätta om annat som rör bok- och biblioteksbranschen 
Här får du ta ställning till olika påståenden om varför man använder sociala medier hos 
bibliotek 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 

 
Vi använder sociala medier för att: Upplysa besökarna om ändrade öppettider och annat 
som rör bibliotekets tjänster * 
Här får du ta ställning till olika påståenden om varför man använder sociala medier hos 
bibliotek 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 
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Vi använder sociala medier för att: Bibliotekarierna ska få en plats att vara personliga * 
Här får du ta ställning till olika påståenden om varför man använder sociala medier hos 
bibliotek 

● Stämmer inte alls 
● Stämmer ganska bra 
● Stämmer helt 

 
Hur mycket tid ägnar ni åt era sociala medier? * 

● Mindre än 5 timmar/vecka 
● Mellan 5-10 timmar/vecka 
● Mellan 10-15 timmar/vecka 
● Mellan 15-20 timmar/vecka 
● Mer än 20 timmar/vecka 

 
Tycker ni att den tid ni lägger på sociala medier är tillräcklig? * 

● Ja 
● Nej, vi vill lägga mer tid på sociala medier 
● Nej, vi vill lägga mindre tid på sociala medier 
● Vet ej 

 
Hur marknadsför ni era sociala medier? * 

● På vår hemsida 
● På plats i biblioteket 
● Utanför arbetstid 
● Vi marknadsför inte våra sociala medier 
● Other:  

 
Finns det några konkreta mål uppställda kring användandet av sociala medier på 
biblioteket?* 
Med konkreta mål menar vi mål i stil med en biblioteksplan eller en medieplan. 

● Ja 
● Nej 

 
Har ni funderat på att ta fram en plan för sociala medier? 
Om du har svarat ja ovan så kan du bortse från denna fråga. 

● Ja 
● Nej 

 
Känner ni att ni har nått målen eller är på väg i rätt riktning för att nå dem? 
Om du svarat nej ovan så kan du bortse från denna fråga. 

● Ja 
● Nej 
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Tycker ni att ni får någon kontakt med användarna via era sociala medier? * 
Beskriv på vilket sätt 
 
Formulera fritt vad du anser om bibliotekets användning av sociala medier. Vilka 
möjligheter och svårigheter finns? Vad är särskilt angeläget när det gäller användningen av 
sociala medier på biblioteket? * 
Formulera fritt 

Arbetsfördelning 
Vi har tillsammans formulerat inledning, bakgrund och frågeställningar till uppsatsen. Även 
listan över definitioner har vi gjort tillsammans. Revideringar utav frågeställningar och 
problemformulering har Petra gjort. Därefter fördelade vi upp jobbet med att hitta tidigare 
forskning och där har Niclas skrivit avsnitt 2.1, 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3. Petra har skrivit 
halva avsnitt 2.2 samt texten som ligger direkt under rubriken till avsnitt 2.  
Vi hjälptes åt att leta reda på en teori som skulle passa oss. Båda hade läst på om den valda 
teorin sedan tidigare och det var Niclas som skrev avsnittet där vi presenterar teorin (avsnitt 
3). 
Petra har skrivit avsnittet om enkätutformningen (3.2.1) och texten om innehållsanalysen 
(3.2.2) är skriven av Niclas. Avsnitt 3.2.4 och 3.2.5 har Niclas skrivit. 
Vi har hjälpts åt att göra själva innehållsanalysen och hittat de teman som finns med. Det är 
Niclas som har sammanställt texten och valt ut bilder att illustrera den med.  
Enkätfrågorna har vi hjälpts åt att sammanställa. Petra flyttade över diagrammen från 
Google Forms till uppsatsen och Niclas har skrivit texterna till. 
Vid analysen av de sociala mediernas innehåll har vi valt två rum var att analysera 
resultaten utifrån. Niclas har skrivit om inspirationsrummet och mötesrummet, och Petra 
har skrivit om läranderummet och skapanderummet. 
Resten av texten i analysen har vi skrivit tillsammans. 
Slutsatserna har vi också skrivit tillsammans, men Petra har gjort större delen av jobbet. 
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