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Abstract 

 
With the advent of a range of social networks, librarians all over the world have started 
to ask themselves how this new technology can be used as a way to market their 
libraries. Today's information websites and search engines are difficult competitors for 
libraries and information centers, and are forcing traditional information institutions to 
market themselves in new ways.  
  
Marketing theories have traditionally concerned themselves with money transactions 
and marketing of specific services and/or products. Relationship marketing theories, on 
the other hand, focus more on the relationship between the customer and the company 
that produces the product or service. These two parties are seen as co-producers, and 
relationship marketing theories tend to focus more on a win-win situation, than on the 
company gaining power of the customer. The relationship is the important thing, and the 
theories concentrate to a great extent on how to nourish these relationships.  
 
This paper is a discussion about whether Facebook as a social network is a usable tool 
for library marketing. Since both libraries and social networks are all about 
relationships, we chose to make use of a relationship marketing theory to investigate 
this. This theory was Evert Gummesson's theory about the most important relationships 
in marketing.  
 
The literature we have used in our analysis shows different meanings when it comes to 
how to best, if at all, market a library on Facebook. The conclusion is that there is not 
one correct answer and every different library has to explore what is best for them. 
 
Nyckelord: marknadsföring, Facebook, sociala nätverk, relationsmarknadsföring, 
bibliotek 2.0 
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1 Inledning 
 
Ett socialt nätverk kan beskrivas som en samling individer som har en relation till 
varandra. Allt eftersom sociala nätverk online har exploderat i antal under de senaste 
åren, har bibliotekarier frågat sig och undersökt hur denna teknologi skulle kunna 
användas i bibliotek. Detta för att följa med i utvecklingen och för att förändra 
bibliotekens framtid. Den växande webben kommer enligt många forskare att bli ett 
globalt digitalt bibliotek, med fler och fler webbplatser. Många av dessa förlitar sig på 
användarnas egna taggningar och förklaringar, till exempel Wikipedia, Rilpedia och 
IMDb. De nya informationswebbplatserna är starka konkurrenter till biblioteken, och 
tvingar dessa traditionella informationsorganisationer att marknadsföra sig på andra sätt. 
Biblioteken måste skapa sina egna digitala bibliotek som komplement till de fysiska 
samlingarna. Ett digitalt bibliotek kan beskrivas som en samling information i digital 
form som är tillgänglig via Internet eller till exempel CD-rom. Exempel på digitala 
bibliotek online är Länkskafferiet, COPAC och Samsök.  
 
Bibliotek 2.0 som begrepp myntades 2005 av Michael E Casey på hans blogg 
LibraryCrunch och har sedan dess varit aktuellt inom biblioteksvärlden1. Bibliotek 2.0 
är en förändring i interaktionen mellan användare och bibliotek, vilken tillåter en ny 
kultur av deltagande, exempelvis genom sociala webbteknologier, och många bibliotek 
har börjat använda sociala medieverktyg som en del av bibliotek 2.0-rörelsen2. 
Bibliotekens uppgift är nu att underlätta deltagande, interaktion och skapande, samt att 
tillhandahålla medel för att lyckas med detta. Det medför att användarna går från att 
vara passiva informationskonsumenter till att bli mer aktiva3. Bibliotek 2.0 bryter ner de 
hinder som den äldre traditionella bibliotekskulturen byggt upp när det gäller 
serviceställen och tid och plats där servicen kan tillhandahållas, och erbjuder 
möjligheter att nå ut till användarna där de redan finns. Bibliotek 2.0 erbjuder även 
större möjligheter att fokusera på den enskilde användarens behov istället för att denne 
ska anpassa sig efter redan lagda vägar till information4. Facebook och andra sociala 
nätverk kan ses som delar av begreppet bibliotek 2.0, liksom exempelvis bloggar.  
 
Att marknadsföra ett bibliotek är i högsta grad viktigt och aktuellt. Den traditionella 
rollen för bibliotek har förflyttats från att vara endast en institution, ett samlingsställe 
för fysiska exemplar av tidningar och böcker, till att tillhandahålla professionella 
informationsvetare och organisatörer av information i olika former, alltså inte enbart 
information i fysisk form utan även i digital form till exempel. För att kunna överleva 
och stå sig i konkurrensen med sökmotorer på Internet som Google, är det viktigt att 
lyfta fram den kunskap och de kvaliteter som en utbildad bibliotekarie faktiskt har, och 
marknadsföra de tjänster ett bibliotek kan erbjuda sina användare.  
 
Eftersom Facebook är det sociala nätverk som har fått störst genomslag hos den stora 
allmänheten är det intressant att, med utgångspunkt i bibliotek 2.0, pröva hur lämpligt 

                                                            
1 http://www.librarycrunch.com/2006/05/library_20_like_it_or_hate_it.html, 111216 
2 Fernandez, Joe, 2009,  A Swot Analysis for Social Media in Libraries, s. 36 
3 Hicks, Alison & Alison Graber, 2010, Paradigms: Teaching Shifting, Learning and Web 2.0, s. 622; Miller, 
Paul, 2005,  Building the New Library, s. 4 
4 Miller, 2005, s. 4; Partridge, Helen, Julie Lee & Carrie Munroe, 2010,  Becoming “Librarian 2.0”: The 
Skills, Knowledge and Attributes Required by Library and Information Science Professionals in a Web 2.0 
World (and Beyond), s. 316 



6 
 

just Facebook är som marknadsföringsverktyg för ett bibliotek. Allt fler företag – stora 
som små – har börjat anpassa sig efter Facebook för att kunna utnyttja det för sin 
marknadsföring. Facebook får fler och fler användare och erbjuder alltså företagen en 
gratis plattform för en mer informell kontakt med sina kunder. Denna kontakt är 
dessutom till sin natur interaktiv vilket de flesta av oss mer och mer börjar förvänta oss 
av de webbplatser vi använder. En av bibliotekens viktigaste funktioner är att ha en 
relation till sina användare. Därför menar vi att teorier om relationsmarknadsföring kan 
bilda en lämplig utgångspunkt för att effektivisera bibliotekens olika utåtriktade 
verksamheter. Facebook är till sin uppbyggnad redan inriktat på relationer. Därför vill vi 
med denna uppsats titta närmare på hur Facebook skulle kunna fungera som 
marknadsföringsverktyg för just ett bibliotek.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Termen ”socialt nätverk” användes första gången 1954 av sociologen J. A. Barnes. Ett 
socialt nätverk kan betecknas som individer kopplade till varandra på olika nivåer, från 
flyktiga bekanta till nära familjemedlemmar5. Det sociala nätverket Facebook grundades 
2004 av Mark Zuckerberg, student vid Harvard University, Massachusetts. I början var 
Facebook bara tillgängligt för studenter vid just Harvard University, för att dessa skulle 
kunna lära känna varandra bättre, men öppnades efter hand upp även för andra 
universitet. Detta kan vara intressant av den anledningen att de flesta studier och 
tidigare forskning handlat om just universitets- och forskningsbiblioteks användning av 
Facebook. Redan 2005 hade Facebook blivit den nionde mest trafikerade webbplatsen i 
USA, och då var den fortfarande bara öppen för studenter6. År 2006 öppnades Facebook 
dock upp för alla7. År 2008 hade Facebook 64 miljoner användare8, i maj 2011 mer än 
500 miljoner användare9 och i augusti 2011 mer än 750 miljoner användare10. I Sverige 
har Facebook drygt 4,5 miljoner användare, nästan halva befolkningen alltså11. 
Eftersom Facebook är större än exempelvis MySpace och Google+ har det potential att 
nå ut till flest användare, och har alltså ett potentiellt större upptagningsområde när det 
gäller marknadsföring. En annan anledning till att vi valde just Facebook framför till 
exempel MySpace är att Facebook har högre säkerhet än MySpace när det gäller 
personlig integritet. Just säkerheten är viktig när det gäller en institution eller ett företag 
(som finns) på nätverket och det är exempelvis viktigt att inga känsliga uppgifter i fråga 
om användarna kommer i fel händer. Vi känner även själva väl till nätverkets funktioner 
vilket gör att vi lättare kan se möjligheter och brister i användningen av detsamma.  
 
Startpunkten för vår uppsats innehåll kom då vi för flera år sedan satt och funderade på 
och diskuterade om man inte skulle kunna använda sig av Facebook för att 
marknadsföra ett bibliotek. Vid tillfället arbetade vi båda två på bibliotek och vi var 
redan användare av Facebook privat.  
  
                                                            
5 Wavle, Elisabeth, 2007,  From Midnight Breakfast to Facebook.com: Social Networking and the Small 
College Library, s. 317; 321 
6 Charnigo, Laurie & Paula Barnett-Ellis, 2007, Checking OutFacebook.com: The Impact of a Digital Trend 
on Academic Libraries, s. 23 
7 Westlake, E J, 2008,  Friend Me if You Facebook; Generation Y and Performative Surveillance, s. 24-25 
8 Behrens, Jennifer L, 2008, About Facebook, s. 15 
9 Facebook statistics, 110504 
10 Facebook statistics, 110816 
11 http://www.facebookskolan.se/statistik/, 111219 
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Vi ska här ge våra egna förklaringar till en del termer relaterade till Facebook, termer 
som kan vara viktiga att känna till för att kunna förstå hur ett bibliotek kan 
marknadsföra sig på Facebook.  
 

• Applikationer – innebär att en tredje part, till exempel ett bibliotek eller ett 
företag, kan skapa en egen funktion, som en länk, där man exempelvis kan söka 
i ett biblioteks katalog direkt via Facebook, spela spel, lägga in filmer att tipsa 
om, göra olika slags tester osv.  

• Chatt – ett sätt att ha direktkontakt med dina vänner genom en chattfunktion. 
• Events/händelser – en tjänst där du kan bjuda in vänner till olika evenemang, allt 

från privata tillställningar till stora konserter. 
• Fan-sidor – i princip samma sak som grupper men ett lite nyare fenomen. 
• Grupper – vem som helst som har en profil på Facebook kan skapa och gå med i 

grupper, till exempel en grupp för just ditt bibliotek, för folk med samma 
intresse som du (ridning, motorcyklar, böcker osv.), eller för en specifik kurs på 
universitetet. 

• Logg – loggen, eller väggen (”wall”) finns inne på din egen profilsida och där 
kan vänner skriva inlägg och du kan svara/kommentera direkt under. 

• News feed/nyhetsflödet – allt du skriver eller gör på Facebook syns på den 
förstasida man kommer till när man loggar in, den så kallade news-feeden. När 
du uppdaterat din status, gått med i en grupp, lagt ut foton, skrivit i någons logg 
osv. syns det där. 

• Privacyinställningar – när du skapar en profil på Facebook kan du välja att ställa 
in din privacy – personlig integritet/säkerhet – så att bara vissa vänner ser den 
information du lägger ut, eller att bara dina vänner men ingen annan kan se 
informationen osv.  

• Profiler – för att gå med i Facebook måste du registrera dig och skapa en 
personlig profil. I profilen lägger du, om du vill, till ett foto på dig samt 
information om olika saker som exempelvis intressen, studier, arbetsgivare, 
barn, relationsstatus, politiska åsikter med mera. Dina vänner kan gå in och titta 
på och kommentera detta.  

• Status – i din profil finns en så kallad statusrad där du kan skriva t.ex. vad du gör 
(”tittar på tv”, ”dricker kaffe” eller ”sitter i informationsdisken”). Detta syns på 
din profilsida och i news-feeden varje gång du ändrat din status. 

• Tagga – när du lagt upp foton i ditt fotoalbum kan du ”tagga” personerna som 
finns med på dem, vare sig de har en profil på Facebook eller inte. Detta innebär 
att du skriver deras namn i en ruta på fotot. Detta visas sedan för dem som tittar 
på dina foton och utgör en klickbar länk till personens profil. Du kan även tagga 
dina vänner i inlägg och liknande.  

• Vän - efter att någon har skickat dig en vänförfrågan, och du accepterat denna, 
skapas en koppling mellan din och vännens profil. Denna sammanlänkning gör 
att du kan se mer än bara allmän information på vännens profil. Du får dock bara 
tillgång till så mycket som vännen har satt sina inställningar för personlig 
integritet på. Länken gör också att det mesta din vän gör på Facebook (gillar 
sidor, blir vän med någon, skriver något i sin status osv.) kommer upp på din 
news-feed. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Bibliotek hela världen över står idag inför en stor utmaning. Informationsmängden på 
Internet har ökat dramatiskt och bibliotekens monopolsituation som 
informationsförmedlare gäller inte längre. Sökmotorer som Google och 
informationsdatabaser som Wikipedia osv är starka konkurrenter om 
informationssökarnas gunst och dessa uppfattas i många fall som ett vettigare alternativ 
för informationssökarna då de anses lättare och smidigare att både nå och söka genom. 
Häri ligger en av bibliotekens allra största utmaningar. För att konkurrera med 
alternativens smidighet och användarvänlighet måste biblioteken hitta nya lösningar för 
att nå sina potentiella användare. Informationssökare är vana vid konkurrenternas 
uppläggning och stöter inte på några svårigheter i användningen, medan de i de flesta 
fall måste lära sig ett helt nytt gränssnitt och en helt ny uppläggning på bibliotekens 
hemsidor. Även det faktum att informationssökarna måste ta det aktiva beslutet att gå in 
på bibliotekens hemsidor för att söka information ställer till problem.  
 
I ovanstående sammanhang blir det allt viktigare för biblioteken att leta nya vägar för att 
nå sina användare. Hur ska bibliotekens tjänster online uppfattas som lika enkla och 
lätthittade som alternativen? Var hittar man användarna online, och hur kan man se till 
att befinna sig på samma ställe? Bibliotekens marknadsföring måste ändras drastiskt. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter Facebook erbjuder för att 
marknadsföra ett bibliotek, och vi ställer oss frågan: Är Facebook en bra 
marknadsföringskanal för ett bibliotek och i så fall; hur ska man använda Facebook för 
att uppnå bästa resultat? Undersökningen skulle därmed kunna ge en direkt praktisk 
nytta för ett bibliotek om det skulle visa sig att Facebook är ett bra medel för 
marknadsföring. För att diskutera och problematisera Facebooks användbarhet som 
marknadsföringsverktyg har vi valt att använda oss av marknadsföringsteori, närmare 
bestämt Gummessons 30R-teori.  
 

• Hur skulle Facebook kunna vara en bra plats för ett bibliotek att marknadsföra 
sig på enligt relationsmarknadsföringens synsätt?  

 
1.2 Disposition  
 
Vi inleder uppsatsen i kap. 1 med att beskriva ny teknologi på Internet och biblioteks 
roll där, liksom vikten av att marknadsföra bibliotek. Vi skriver även om Facebooks 
bakgrund, förklarar relevanta begrepp och presenterar uppsatsens syfte och 
problemformulering.  
 
I kap. 2 går vi utförligare igenom den teori vi använt oss av, det vill säga Gummessons 
30R-teori (en relationsmarknadsföringsteori) och beskriver de fem begrepp/relationer i 
hans teori som vi valt ut och anser vara mest relevanta för vår uppsats, nämligen 
kundretention, kundrelation, nätverk, interaktion samt relationsduration.  
 
I kap. 3 går vi igenom vår metod och vårt material. Vi diskuterar även varför vårt ämne 
är relevant för professionen samt hur vi sökt och valt ut vår litteratur. 
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Kap. 4 är en presentation av vårt empiriska material vi har använt oss av i form av 
tidigare forskning på området och åsikter om biblioteks närvaro på sociala nätverk 
online.  
 
I kap. 5 analyserar vi och diskuterar litteraturen i vår empiriska redovisning i relation till 
Gummessons 30R-teori, samt tar upp intressanta åsikter från professionen. Kapitlet är 
indelat i de 5 delar vi valt ut och som vi gick igenom i kap. 4. 
 
Vi presenterar de slutsatser vi kommit fram till i kap. 6. Här tar vi också upp förslag till 
vidare forskning. 
 
Vi avslutar med en sammanfattning av hela uppsatsen i kap. 7.  
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2 Teori 
Den teori vi valt att använda oss av är Evert Gummessons teori kring de 30 viktigaste 
relationerna inom relationsmarknadsföring. För vår uppsats syfte krävs en utförlig 
genomgång av hans 30R-teori, där ’30R’ står för ’30 relationer’. I följande kapitel 
beskriver vi därför Gummessons teori, samt går igenom vad relationsmarknadsföring 
egentligen innebär. 

För att beskriva 30R-teorin närmare måste vi ta vår början i vad 
relationsmarknadsföring i stort egentligen innebär, och hur denna skiljer sig från 
traditionell marknadsföring, det vill säga marknadsföring som sätter ekonomiska 
transaktioner i centrum. Detta gör vi i kapitlets första avsnitt, 3.1 
Relationsmarknadsföring. I avsnittet 3.2 Gummessons grundbegrepp redogör vi för vad 
vi uppfattar som 30 R-teorins mest centrala begrepp, nämligen kundretention 
kundrelation, nätverk, interaktion och relationsduration.  
 
2.1 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring utmärks av att den sätter relationer, i stället för ekonomiska 
transaktioner, i centrum. Inom relationsmarknadsföring ses en relation som bestående 
av två parter, i de flesta fall kund och leverantör. Dessa båda parter ses som 
medproducenter, och samarbete står i centrum12. Man kan säga att 
relationsmarknadsföringen fokuserar mer på att parterna ska vara jämställda, och 
mindre på att företaget ska komma i en maktposition13. Teorierna handlar om hur man i 
stället för att marknadsföra produkter bör fokusera på att marknadsföra och vårda de 
relationer som skapas mellan ett företag och dess kunder.  
 
Robert M. Morgan, professor i marknadsföring vid Texas Tech University, och Shelby 
D. Hunt, universitetslektor i marknadsföring vid University of Alabama, menar, i en 
artikel att relationsmarknadsföring "[…] refers to all marketing activities directed to 
establishing, developing, and maintaining successful relational exchanges."14 
[författarnas kursiveringar]. På liknande sätt talar Mats Magnusson, professor i product 
innovation engineering vid KTH, och Håkan Forssblad, i sin bok Marknadsföring i teori 
och praktik, om kundrelationens livscykel.15 Denna poängterar vikten av att ha ett väl 
fungerande system för hur man tar hand om redan existerande kunder. I samma anda 
lägger såväl Gummesson som Magnusson & Forssblad fram tanken att 
relationsmarknadsföringens absoluta huvudmål för ett företag är16:  
 

• att öka kvarhållandet av kunder, det vill säga ökad kundretention  
• att minska kundavhopp, det vill säga minskad kunddefektion  
• att förlänga relationens livslängd, det vill säga ökad relationsduration  
 

                                                            
12 Blomqvist, Ralf, Johan Dahl & Tomas Haeger, 2004, Relationsmarknadsföring, s. 39 
13 Gummesson, Evert, 2002, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s. 39 
14 Morgan, Robert M & Shelby D Hunt, 1994, The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, 
s. 22 
15 Magnusson, Mats & Håkan Forssblad, 2003, Marknadsföringsteori i teori och praktik, s. 149 
16 Gummesson, 2002, s. 29; 347. Se även Magnusson et.al., 2003, s. 16 
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I ovanstående sammanhang kan man även peka på hur relationsmarknadsföringen 
betonar vikten av att skapa en god kundlojalitet. Det är främst denna som leder till den 
ökade kundretention, den minskade kunddefektion och den ökade relationsduration 
företaget eftersträvar17. Kundretention handlar om andelen kunder man behåller, 
kunddefektion innebär andelen kunder som hoppar av relationen, och med 
relationsduration menar man hur länge relationen håller. Att eftersträva god 
kundlojalitet handlar dock inte om att man ska hålla kvar sina kunder till varje pris. Om 
en kunds behov ändras och/eller företaget inte kan tillfredsställa dem bör relationen 
avbrytas. Däremot ska man förhindra att kunder hoppar av andra skäl, till exempel 
ointresse, dålig service o.s.v.18. Blomqvist, Dahl & Haeger beskriver en lojal kund som 
"[e]n kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela [...] sitt behov av 
de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande"19. Magnusson & 
Forssblad poängterar vidare vikten av ta kundens synpunkter på allvar. Kunder som 
känner att de har möjlighet att lämna kritik och/eller beröm kring sin relation till 
företaget, och upplever att de får gehör för detta, ger företaget extra poäng för 
framtiden20  
 
Ännu ett nyckelord inom de marknadsföringsteorier som lägger sin fokus på relationer 
är kundanpassning. Blomqvist, Dahl & Haeger menar att relationsmarknadsföringens 
kundanpassning handlar om "att välja rätt kunder, att knyta kunderna närmare [...] och 
koncentrera marknadsföringsinsatserna till de [...] kunder som företaget har bäst 
förutsättningar att skapa värde med."21. Detta sker på bästa sätt genom att anpassa 
relationen efter den specifika kunden. I detta sammanhang poängterar Sörqvist i boken 
Kundtillfredsställelse och kundmätningar, att olika typer av kunder bedömer relationer 
på olika sätt. En kund kan till exempel bedöma en produkt utifrån kvalitet och pris, 
medan en annan kund bedömer samma produkt utifrån upplevelsen22. Även Blomqvist, 
Dahl & Haeger pekar på hur "[k]ärnan i en RM-strategi är det värde kunden upplever 
sig få av relationen"23. Det ligger alltså i relationsmarknadsföringens uppgift att skapa 
en värdefull relation för kunden, oavsett intressen och behov24. Kunderna bör ses som 
källor till intäkter o ska sättas i centrum, o leverantörens uppgift är att skapa värde för 
konsumenterna25. Härav kan man dra slutsatsen att varje kundrelation måste utformas 
och anpassas efter just denna individs behov och önskemål, och att det även är mycket 
viktigt att undersöka hur kunden upplevde interaktionen och om resultatet var det 
önskade. Leverantörer, kunder och andra ses alltså som medparter i stället för motparter, 
och man talar om win-win, där både företag och kund vinner på relationen, snarare än 
win-loose, där i första hand företaget vinner26. I första hand bör dock anskaffandet av 
nya kunder ses som ett förstadium i marknadsföringsprocessen, inte ett slutmål27. 
 

                                                            
17 Gummesson, 2002, s. 32; Magnusson & Forssblad, 2003, s. 16; 72; 156; Blomqvist et.al., 2004, s. 166 
18 Gummesson, 2002, s. 50-51 
19 Blomqvist et.al., 2004, s. 116 
20 Magnusson & Forssblad, 2003, s. 215 
21 Blomqvist et.al., 2004, s. 27 
22 Sörqvist, Lars, 2000, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, s. 32-34 
23 Blomqvist et.al., 2004, s. 53 
24 Gummesson, 2002, s. 30-31. Se även Blomqvist et.al., 2004, s. 137 
25 Gummesson, 2002, s. 31 
26 Gummesson, 2002, s. 29; 347 
27 Gummesson, 2002, s. 50 
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Den marknadsföring som koncentrerar sig på att bygga goda relationer till kunderna bör 
också rikta kundanpassningen mot grupper med gemensamma intressen, vilka bildar 
minisamhällen och subkulturer28. Alla kunder är olika; de är både individer o tillhör 
grupperingar de själva har valt. Med andra ord bör man även tänka igenom sin 
marknadsföring så att man kan anpassa denna utifrån vilken typ av kunder man riktar 
den till. Exempelvis en redovisningsfirmas marknadsföring bör sannolikt utformas på 
ett sätt till ett företag, medan marknadsföringen bör vara av en annan typ när man vill 
locka till sig privatpersoner.  
 
Relationsmarknadsföring kan anses särskilt lämpligt i tre olika situationer29: 
 

• när kunden har en jämn efterfrågan på en tjänst (redovisningsfirmans långvariga 
kunder nyttjar oftast firman, om inte varje månad, så åtminstone en gång om 
året), 

• om alternativa leverantörer finns (firman konkurrerar med en uppsjö av liknande 
företag), 

• samt ifall kunden fritt kan välja leverantör (firmans kunder är helt fria att från 
början välja ett konkurrerande företag, eller välja att avsluta relationen och gå 
över till ett annat företag). 
 

2.2 Gummessons grundbegrepp 
 
Evert Gummesson, professor i marknadsföring och företagsekonomi vid Stockholms 
universitet, lade under 1990-talet fram sin teori om att marknadsföring i första hand bör 
byggas på relationer, i stället för de traditionella ekonomiska transaktionerna. Denna 
teori kallas 30 R. Teorin beskriver och diskuterar han bland annat i sin bok 
Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Fröna till Evert Gummessons teori om 
relationsmarknadsföring såddes 1968 när författaren arbetade på ett stort internationellt 
konsultföretag. Under sin tid här märkte han att företagets marknadsföring inte alls 
stämde överens med de dåvarande teorierna. I stället för att inrikta sin marknadsföring 
på att sälja fler enskilda produkter, lade företaget mer fokus på att vårda sina 
kundrelationer. Företaget hade alltså lämnat transaktionsmarknadsföringen bakom sig. 
År 1995 gav Gummesson ut sin bok Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, och 
säger själv att den kommit till som en praktisk illustration till nödvändigheten att arbeta 
med relationer, nätverk och interaktion30.  
 
Att ett företag använder sig av transaktionsmarknadsföring leder inte till att en kund 
kommer tillbaka. Det faktum att man gjort affärer med en kund säger ingenting om 
sannolikheten att göra affärer med samma kund igen. För att citera Gummesson: 
"Transaktioner saknar minne och sentimentalitet"31. I stället för att marknadsföra varan 
och/eller tjänsten bör företagen alltså satsa på att marknadsföra sina positiva relationer 
med de redan existerande kunderna. Det är, enligt Gummesson, inte varan/tjänsten 
kunder köper, utan de köper någon form av identitet, upplevelse eller inbillning.32  
 

                                                            
28 Gummesson, 2002, s. 23; 30. Se även Magnusson & Forssblad, 2003, s. 15 
29 Blomqvist et.al., 2004, s. 33 
30 Gummesson, 2002, s. 11 
31 Gummesson, 2002, s. 31 
32 Okänd författare, dn.se/ekonomi, 2011-01-04 
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Gummessons relationsmarknadsföringsteori bygger, i vår mening, på fem centrala 
begrepp. Dessa är kundretention, kundrelation, nätverk, interaktion och 
relationsduration33. 
 

• Kundretention – hur lockar man på bästa sätt till sig nya kunder? 
• Kundrelation – hur vårdar man på bästa sätt sina kundrelationer? 
• Nätverk – hur kan man utnyttja nätverk för att marknadsföra sig bäst? 
• Interaktion – hur får man ett bra samspel med sina kunder?  
• Relationsduration – hur skapar man lojala kunder och långvariga relationer? 

 
2.2.1 Kundretention 
 
Marknadsföring handlar till stor del om att locka till sig nya kunder. Termen för detta är 
kundretention. I Gummessons mening bör man i detta skede marknadsföra företagets 
goda relationer till sina tidigare, och/eller redan existerande kunder, i stället för att 
marknadsföra sin vara och/eller tjänst. En viktig del i marknadsföringen för att öka sin 
kundretention, enligt Gummessons teori, är så kallad permission marketing. Potentiella 
kunder har ont om tid, och vill inte bli störda i onödan. Risken finns att kunderna i det 
fallet känner sig påhoppade och/eller upplever marknadsföringen som en form av spam. 
Kunderna kan även uppleva det som ett intrång i sin integritet. Därför bör man be om 
kundens tillåtelse innan man exempelvis skickar ut reklamblad, eller på andra sätt 
försöker marknadsföra sig hos denne. Detta leder till färre potentiella kunder, men varje 
kund är redan positivt inställd, och är mer trolig att ta till sig marknadsföringen34.  
 
2.2.2 Kundrelation 
 
Bra kundrelationer bygger till största delen på företagets sätt att vårda dessa relationer. 
Begreppet kundvård genomsyrar Gummessons hela teori. I det här sammanhanget kan 
lyftas fram begreppet zero defection. Begreppet betonar relationen till redan existerande 
kunder, och handlar om strävandet att sköta kundrelationen till 100 % för att minska 
avhoppen, det vill säga kunddefektionen, till 0 %. En viktig poäng som även nämnt 
tidigare är, enligt Gummesson, att zero defection inte handlar om att man till varje pris 
ska hålla kvar kunder, utan om en kunds behov ändras och man inte kan tillfredsställa 
dessa bör relationen avbrytas. Däremot ska man förhindra att kunder avslutar relationen 
av andra skäl, exempelvis ointresse, dålig service osv.35.  
 
En bra kundrelation bygger mycket på företagets kundanpassning utifrån den 
individuella kunden. Det aktiva arbetet med att hantera individuella kundrelationer med 
långsiktig lönsamhet och överlevnad som mål går, enligt Gummesson, ut på att36: 
 

• identifiera individuella kunder och klarlägga hur dessa kan nås,  
• differentiera kunderna efter deras värderingar och behov, 
• interagera och föra dialog med kunderna, 
• skräddarsy kundrelationen, 
• göra kundrelationen till en kontinuerligt lärande relation  

                                                            
33 Gummesson, 2002, s. 17-18 
34 Gummesson, 2002, s. 55 
35 Gummesson, 2002, s. 50-51 
36 Gummesson, 2002, s. 53-54 
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Viktigt att komma ihåg är att interaktionen mellan kund och system är lika viktig som 
den mellan kund och en mänsklig representant för företaget. Detta gäller i hög grad för 
tjänsteproduktion/-leverans via Internet. Om systemet inte är pedagogiskt konstruerat 
blir kunden ineffektiv och vantrivs, och relationen blir lidande37.  Även ett praktiskt, 
intuitivt och lockande gränssnitt är alltså en viktig del av marknadsföring online. 
 
För att relationen mellan företag och kund ska fungera tillfredställande är det, med 
andra ord, viktigt att företaget aktivt arbetar med, och interagerar med, individen för att 
ta reda på vad varje unik kund vill ha. Detta för att kunna skräddarsy relationen och 
göra den hållbar och långsiktig. Om redan existerande relationer är stabila och 
långsiktiga minskar även risken att en ny leverantör tar sig in på marknaden och lockar 
till sig företagets kunder38. 
 
2.2.3 Nätverk 
 
Ytterligare ett viktigt begrepp Gummesson i Gummessons teori är Multi-Level 
Marketing (MLM). Multi-Level Marketing går ut på att marknadsföring kan ske på olika 
nivåer. För en lyckosam marknadsföring kan företag använda sig av nätverk, där varor 
och tjänster marknadsförs genom att vänner "säljer" till vänner. Detta kan exempelvis 
jämföras med ett tupperware-party, där privatpersoner är återförsäljare av produkter och 
i organiserade former säljer dessa till vänner39. Denna typ av marknadsföring bygger 
alltså på användning av så kallade externa marknadsförare.  
 
En annan typ av externa marknadsförare är den sort som arbetar gratis (till skillnad från 
återförsäljare av tupperware som arbetar för provision), och i viss mån omedvetet, för 
företaget. Dessa kallas Part-Time Marketers (PTM) och utgörs av alla de i företagets 
omvärld som påverkar företagets marknadsföring40. De viktigaste externa 
marknadsförarna, eller part-time marketers, utgörs av företagets kunder. Tidigare, eller 
nuvarande, kunder påverkar företagets image, genom att välja mellan att sprida ett bra 
eller dåligt rykte om företaget. Dessa externa marknadsförare arbetar alltså gratis, men 
det budskap de sprider kan inte kontrolleras av företaget självt. Även före detta anställda 
vid företaget sprider naturligtvis åsikter kring företag och dess tjänster. Inte heller dessa 
externa marknadsförares åsikter och ryktesspridning kan dock kontrolleras41.  Här visar 
sig även hur viktigt det är att vårda företagets relationer till sina anställda. 
 
2.2.4 Interaktion 
 
Relationsmarknadsföring går till största delen ut på att företaget interagerar och 
kommunicerar med sina kunder. Den marknadsföring som äger rum under denna 
interaktion är ofta den viktigaste, och ibland också den enda marknadsföringen för 
företaget42.  Interaktionen mellan företag och kund sker i första hand genom 
servicemötet. Denna interaktionsprocess skapar viktiga marknadsföringstillfällen, 
points-of-marketing, för företaget. För de företag som erbjuder tjänster, och inte varor, 
                                                            
37 Gummesson, 2002, s. 91 
38 Gummesson, 2002, s. 69 
39 Gummesson, 2002, s. 74 
40 Gummesson, 2002, s. 81-82 
41 Gummesson, 2002, s. 86 
42 Gummesson, 2002, s. 88 
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är denna interaktion än viktigare. Framför allt inom interaktionsprocessens intensivfas, 
dvs. den del av interaktionen med kunden som sker under produktionen av själva 
kärntjänsten, måste företaget anpassa sin kommunikation med kunden på ett medvetet 
sätt43.  
 
Interaktionsprocessen skapar inte bara points-of-marketing, utan ger också tillfällen till 
viktig feedback. Inte bara kunderna utan alltså även företagen själva vinner på denna 
interaktion genom att kunderna även tillhandahåller värdefull information om tjänstens 
användbarhet. Denna del av interaktionsprocessen kallar Gummesson för 
bumerangprincipen. Företagen måste alltså ta tillfället i akt att se sina kunder som 
medutvecklare av tjänsten44.  Denna princip visar på hur interaktionen företag och kund 
emellan har stor betydelse för hur företaget bör utföra sin kundvård (se 5.2.2 
Kundrelation). 
 
2.2.5 Relationsduration 
 
Samtliga ovanstående begrepp pekar i slutändan på hur ett företag kan skapa nöjda och 
lojala kunder, och alltså bygga långsiktiga relationer, dvs. öka relationsdurationerna. 
För att visa på hur denna kundlojalitet arbetar för företagets bästa har Gummesson 
skapat en så kallad "lojalitetsstege"45: 
 
                                                                        aktiv marknadsförare 
 
                                                     supporter   
 
                                        klient 
 
                            kund                     
 
potentiell kund  
 
Den första pinnen på stegen utgörs av alla de, för företaget, potentiella kunder som 
finns på marknaden. Genom en lyckosam marknadsföring utvecklas en potentiell kund 
till en kund hos företaget. Denna kund köper dock bara en enda vara eller tjänst av 
företaget. Förhoppningsvis utvecklas denna kund till en klient, det vill säga en 
återkommande kund. En klient som känner sig nöjd med relationen till företaget blir 
därefter en supporter. I samband med att en klient blir supporter blir denne sannolikt 
även en aktiv marknadsförare, i det att han/hon aktivt tipsar andra om företaget (se 5.2.3 
Nätverk).  
 
2.2.6 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att relationsmarknadsföring leder till att 
marknadsföringskostnaderna minskar. När relationsretentionen ökar, och 
relationsdefektionen samtidigt minskar, behöver företaget inte rekrytera lika många nya 
kunder som innan. Nya kunder är ofta låganvändare, men om relationen utvecklas väl 

                                                            
43 Gummesson, 2002, s. 9-93 
44 Gummesson, 2002, s. 285 
45 Gummesson, 2002, s. 32 
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kommer de att favorisera leverantören. Framgångsrika relationer skapar även en kår av 
externa marknadsförare på deltid, part-time marketers, som ger referenser och sprider 
ett positivt word-of-mouth46.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Gummesson, 2002, s. 287-288 
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3 Metod och material 
Eftersom vi själva inte haft möjlighet att försöka marknadsföra ett bibliotek på 
Facebook har vi fått förlita oss till resultaten av de studier som redan gjorts av andra. 
Vår undersökning blir på så sätt en studie och diskussion av de resultat som kommit 
fram på området. Med detta tillvägagångssätt vill vi försöka få en bild av hur andra 
bibliotek har upplevt sina försök till marknadsföring på Facebook, vilka delar av 
nätverkets potential de har upplevt som positivt och negativt, och således skulle kunna 
användas av andra bibliotek i framtiden. Vi vill visa på hur ett bibliotek skulle kunna ta 
hjälp av Facebook för att lättare komma i kontakt med sina användare, såväl de redan 
existerande som bibliotekets presumtiva användare. Syftet med en litteraturstudie är att 
fylla i luckor som finns i den tidigare litteraturen kring ämnet genom att tidigare 
vetenskaplig litteratur granskas, för att på så sätt kunna lyfta fram ny kunskap47. Med 
vår uppsats vill vi alltså göra ett inlägg i den viktiga debatten kring hur dagens bibliotek 
ska kunna konkurrera med vår tids alla internetverktyg. Visserligen satsar många 
bibliotek idag på att skapa databaser, elektroniska bibliotekskataloger online osv., men 
vi vill visa hur Facebook skulle kunna vara en användbar samlingsplats för ett biblioteks 
alla elektroniska och virtuella tjänster. Detta på ett sätt som dagens yngre potentiella 
användare redan känner sig bekväma med och dessutom på ett nätverk där dessa 
användare redan finns. Vi tar även upp en del intressanta åsikter som forskare, 
bibliotekarier, studenter m.fl. har tagit upp i olika artiklar. I litteraturstudien har vi tagit 
hjälp av Gummesson och hans relationsmarknadsföringsteori.  
 
Marknadsföring är ett ämne som har diskuterats länge, och där hittar vi följaktligen 
mycket litteratur, både i bokform och i artikelform. Eftersom sociala nätverk på Internet 
är ett relativt nytt fenomen finns i princip ingen litteratur i bokform kring just denna del 
av vår uppsats, vilket är förklaringen till att vi fått använda oss av artiklar när det gäller 
detta. Det finns dock relativt mycket material från tidskrifter och tidningar, och det 
mesta är skrivet under 2000-talet. Vi har sållat bland dessa artiklar och valt ut dem vi 
ansett vara relevanta för vår uppsats, allt från kortare debattartiklar till längre texter 
skrivna av både forskare och/eller exempelvis aktiva bibliotekarier. Urvalskriterier 
bland dessa har varit bland annat hur pass aktuella artiklarna har varit, samt om de har 
refererats till i andra artiklar. Eftersom Facebook, liksom hela Internet, förändras hela 
tiden och väldigt snabbt, har det varit viktigt att ha litteratur som är så aktuell som 
möjligt. I många av de kortare artiklarna framförs i princip samma åsikter. Bland dessa 
har urvalet skett relativt slumpmässigt. Då det gäller de artiklar där undersökningar och 
fallstudier redovisas har vi valt de som i högst grad passat med vårt syfte, dvs. 
marknadsföring av bibliotek på Facebook. Sammantaget har vi använt oss av drygt 25 
artiklar i den empiriska redovisningen och analysen. Artiklarna finns inom ett väldigt 
brett område, inte bara i tidskrifter specifika för biblioteks- och informationsvetenskap, 
utan även i till exempel tidskrifter inriktade på datorer, företagsekonomi, 
marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap, eller i dagstidningar. Exempel 
på dessa är Libraries and the Academy, Internet Reference Services Quarterly, Library 
Journal, Teacher Librarian, Computers in Libraries, Journal of Marketing, 
Kristianstadsbladet, The Drama Review och Information World Review.  
 

                                                            
47 Nilsson, M, 2005, Den systematiska litteraturstudien som vetenskapligt fördjupningsarbete i 
omvårdnad. Ersta Sköndal högskola: kompendium 
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Mycket av litteraturen har vi hittat genom att söka i högskolans olika databaser, främst 
genom Samsök, liksom sökningar i andra sökmotorer på webben, såsom Google 
scholar. De sökord och kombinationer vi använt har varit bland annat Facebook + 
bibliotek, Facebook + libraries, Facebook + marketing, Facebook + 
relationsmarknadsföring, Facebook + marketing + libraries, bibliotek + marknadsföring, 
marknadsföringsteori, relationsmarknadsföring + bibliotek (+ Facebook) osv. Sökorden 
har blivit mer och mer specifika under arbetets gång. Vi har begränsat oss till att titta på 
första och andra sidan med sökresultat, både när det gäller Samsök och Google scholar, 
eftersom sökorden genererar en enorm mängd träffar som är omöjliga att gå igenom. 
Vid en sökning på Google scholar med sökorden Facebook + libraries får vi till 
exempel 418 000 träffar.  
 
Den allra största delen av den relevanta litteraturen kring förhållandet mellan sociala 
nätverk och marknadsföring är skriven av forskare och/eller bibliotekarier verksamma i 
USA. Anledningen till detta tror vi är att det var där Facebook startade, i början enbart 
för studenter, och vi uppfattar det som att ett mycket stort antal universitetsbibliotek i 
USA tidigt insåg möjligheterna med marknadsföring genom sociala nätverk i allmänhet 
och Facebook i synnerhet. I USA finns en tradition med ”initiationsriter” för nya 
studenter på universiteten och deras campus, och mycket aktiviteter för dessa nya 
studenter där syftet är att få dem att känna sig välkomna samt att skapa en 
sammanhållning studenterna emellan. Facebook har då visat sig vara ett ypperligt 
verktyg för att sammanlänka dessa studenter. Litteraturen är till största delen fokuserad 
på Facebook och just akademiska bibliotek. Vi har hittat väldigt lite forskning kring 
Facebook och bibliotek i Sverige. Det enda för vår uppsats användbara vi i början av 
uppsatsarbetet hittade om Sverige i sammanhanget är artiklar om Bromölla 
folkbiblioteks vara eller icke vara på nätverket i fråga. Här kan det vara värt att nämna 
att Internet, och således även sociala medier på Internet, förändras otroligt snabbt över 
tiden, som vi nämnde tidigare, vilket har påverkat vårt arbete med uppsatsen. Då vi har 
jobbat med den i ett par år har mycket hänt under vägen. Nya begrepp, applikationer, 
fler användare och annat har tillkommit sedan 2008 då vi påbörjade uppsatsen, liksom 
troligtvis mer litteratur kring just svenska biblioteks marknadsföring på Facebook. 
Bland annat stod att läsa i DIK Forum i december 2011 att bibliotekarie Elin Nord i 
Göteborg blivit framröstad som Årets Nytänkare på grund av sitt engagemang när det 
gäller att använda sociala medier i biblioteksarbetet. Hon menar att de på hennes 
bibliotek fått ”en närmare och mer avslappnad kontakt med låntagare via sociala 
medier”48. 
 
I genomgången av vårt empiriska material har vi gått igenom och kommenterat de 
artiklar där forskare och aktiva bibliotekarier har gjort egna undersökningar när det 
gäller bibliotek och Facebook. I analysen har vi sedan kommenterat dessa i jämförelse 
med Gummessons teori . Vi har även tagit upp en del artiklar i analysen som till största 
del representerar åsikter i ämnet och inte direkt egna undersökningar. Anledningen till 
att vi inte har med dessa artiklar tidigare i uppsatsen är för att vi anser att de inte är 
vetenskapliga i samma bemärkelse som de övriga och således inte passar att ha med i 
den empiriska redovisningen. De är dock viktiga att ha med i diskussionen.   
 
I den tidigare litteraturen finns såväl positiva som negativa åsikter om denna typ av 
marknadsföring, och vi diskuterar naturligtvis båda delar. Merparten av författarna 

                                                            
48 DIK Forum, 2011, nr. 10, s. 4 
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ställer sig dock positiva till biblioteksmarknadsföring på sociala nätverk, även om de 
flesta framför förbehåll av olika slag.  
 
Relationsmarknadsföring utmärks av att den sätter relationer, istället för ekonomiska 
transaktioner, i centrum. Under 1990-talet lade Evert Gummesson fram sin 
relationsmarknadsföringsteori, ur vilken vi plockat ut fem centrala begrepp som vi anser 
är väsentliga för vår undersökning och som vi har gjort till huvudrubriker i vår 
undersökning49. Det är begrepp som Gummesson genomgående använder i sin teori, 
inom alla relationerna. Att vi valt ut just dessa begrepp beror på att det är de som vi 
menar passar bäst för just marknadsföring av ett bibliotek på Facebook, medan de 
övriga relationerna i hans teori inte i lika hög grad gör det (t.ex. R15: Den gröna 
relationen, R17: Den brottsliga relationen). Begreppen är kundretention, kundrelation, 
nätverk, interaktion och relationsduration.  

• Kundretention – hur lockar man på bästa sätt till sig nya kunder? 
• Kundrelation – hur vårdar man på bästa sätt sina kundrelationer? 
• Nätverk – hur kan man utnyttja nätverk för att marknadsföra sig bäst? 
• Interaktion – hur får man ett bra samspel med sina kunder? 
• Relationsduration – hur skapar man lojala och långvariga relationer? 

 
Gummessons teori passar bra för vårt syfte eftersom det i biblioteksvärlden ju är just 
relationer som är i centrum i kontakten mellan bibliotekarie och användare, och inte 
ekonomiska transaktioner. Teorin kan därför hjälpa oss analysera vårt insamlade 
material genom att se om hans rekommendationer stämmer överens med hur 
bibliotekarier tänker och agerar i användningen av sociala nätverk. Vi kommer i nästa 
kapitel att beskriva denna teori mer ingående. 
 
Begreppen validitet och reliabilitet är inte lika självklara i kvalitativa undersökningar 
som i kvantitativa. Dessa undersökningar strävar ju inte efter att i första hand göra 
representativa generaliseringar, eller mäta resultat, på samma sätt som de kvantitativa 
undersökningarna gör50 . Istället vill vi här påpeka vårt arbetes användbarhet för 
professionen som ett sätt mäta trovärdigheten och giltigheten i vår uppsats. Sociala 
medier i allmänhet, och Facebook i synnerhet, har blivit en stor del av vår vardag. 
Oavsett om man har en profil där eller inte konfronteras man ideligen med Facebook 
genom att exempelvis nyheter på olika TV-kanaler ofta refererar till nätverket, både 
som en informationskälla och som viktiga startpunkter för samhälleliga förändringar 
(som t.ex. ”den arabiska våren”). I princip allt, inte bara personer – företag (små som 
stora), institutioner, skolor, butiker, dagstidningar osv. – finns representerade där genom 
profiler, fan-sidor och grupper. Relativt mycket finns skrivet om bibliotek 2.0, men inte 
lika mycket om bibliotek och marknadsföring specifikt genom sociala nätverk. Därför är 
vår uppsats ett viktigt bidrag i ämnet.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
49 Gummesson, 2002, s. 17-18 
50 Bryman, Alan, 2001, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 257 
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4 De empiriska studierna 
 
I OCLC-rapporten51 Sharing, Privacy and Trust in Our Networked World undersöktes 
hur 382 bibliotekschefer ställde sig till att skapa egna sociala nätverk online. Intresset 
för detta var lågt, mindre än 20 % såg någon roll för biblioteken på sociala nätverk52. 
”Library is for learning/information” var den allmänna uppfattningen. Även andra 
anställda vid biblioteken tyckte att Facebook och andra sociala nätverk inte var för 
bibliotek. Att bibliotekschefer i synnerhet och andra anställda i allmänhet är skeptiska 
till att använda sig av sociala nätverk online för att marknadsföra och tillhandahålla 
bibliotekets tjänster tolkar vi som en märklig bakåtsträvande tendens. Varför kan det 
inte både vara ”for learning/information” samtidigt som det är för att det är roligt? 
Varför kan man inte integrera lärande, kunskap och socialt nätverkande? Om man inte 
vågar sig ut på ny mark är det omöjligt att marknadsföra sig där och man kan då inte 
räkna med att locka till sig nya användare i lika hög grad. I rapportens slutsats framgår 
dock att författarna menar att bibliotekarier behöver gå utanför de traditionella 
arbetssätten och uppmuntra att man går med i det ”sociala biblioteket”.  
 
Bibliotekariers åsikter om Facebooks eventuella roll för biblioteken ville Laurie 
Charnigo och Paula Barnett-Ellis, båda bibliotekarier vid Houston Cole Library, 
Jacksonville State University, ta reda på53. I sin undersökning ville de försöka ta reda på 
om Facebook skulle ha något praktiskt värde för det universitetsbibliotek där de båda 
verkade, samt bibliotekariernas åsikter om det. Åsikterna var över lag positiva till 
biblioteks användande och marknadsföring av bibliotekens tjänster och händelser på 
sociala nätverk. En tredjedel av respondenterna tyckte det var viktigt att hålla sig 
uppdaterade med nya trender på Internet även om dessa i sig inte var direkt akademiska. 
Att ha kontakt med studenter på Facebook skulle även vara bra vid exempelvis 
distansstudier, menar författarna. Det skulle underlätta för dessa studenter att få en 
sammanhållning eftersom de sällan eller aldrig träffas i verkliga livet under 
utbildningen. Universitetsbiblioteket registrerade sig på Facebook och inte långt 
därefter började studenter spontant skicka frågor till biblioteket i olika 
biblioteksrelaterade ärenden.  
 
Enligt Mark-Shane Scale, informationsspecialist vid University of the West Indies, 
Jamaica, verkar det inte finnas något större intresse, varken från bibliotekens eller 
studenternas sida, för bibliotek att använda sig av Facebook för att marknadsföra sig 
eller ha kontakt med studenter54. Scale skriver om en undersökning gjord av De Rosa 
et.al. där man tittat på sociala nätverk i ett biblioteksperspektiv. I studien ville man se 
hur de populära nätverken kunde användas av bibliotek och man frågade 
bibliotekschefer och användare från flera olika länder om deras uppfattning om detta. 
Det framkom i studien att användarna inte var särskilt intresserade av att använda 
bibliotekstjänster via sociala nätverk, och att varken dessa eller bibliotekscheferna 
tyckte det var en direkt tilltalande tanke att biblioteken skulle använda sociala nätverk 

                                                            
51 OCLC står för Online Community Library Center. Bibliotekarier från hela världen har skapat världens 
största online bibliotekskatalog – WorldCat – och de hjälps åt att kontinuerligt katalogisera nya medier. 
http://www.oclc.org/default.htm 
52 OCLC-rapporten, 2007, s. 4; 8; 167 
53 Charnigo & Barnett-Ellis, 2007, s. 23-26; 29-30 
54 Scale, Mark-Shane, 2008, Facebook as a Social Search Engine and the Implications for Libraries in the 
Twenty-first Century, s. 540-541; 544 
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online i sina tjänster. Vi frågar oss varför de inte tilltalas av detta. Är det en rädsla för 
det nya och okända eller en fråga om personlig integritet t.ex.? Scale skriver att 
morgondagens bibliotekstjänster kommer att fokusera på att skapa guider, index, 
noteringar och andra verktyg, skräddarsydda för användarnas behov och intressen. 
Dessa verktyg och biblioteket måste dessutom designas så att användarna får bättre 
åtkomst till de nätverksresurser som är mest relevanta och värdefulla för dem. 
Biblioteket ska alltså fungera som en organisatör av Internets alla nätverksresurser vid 
informationssökning. T.ex., tänker vi oss, kan man ha en länk via bibliotekets egen 
hemsida till deras Facebook-sida, där man vidare har länkar till diverse 
informationssamlingar. Trots kvaliteten på den information som ett bibliotek 
tillhandahåller är bibliotekens webbplatser ofta inte lika lättillgängliga och enkla att 
använda som de nya webbverktygen, exempelvis sociala nätverk. Dessa teknologiska 
”nyheter” gör även att bibliotekstjänster och – verktyg för många, framför allt yngre 
användare, kan verka gammalmodiga och mindre tillfredsställande. När den stora 
massan skapar och underlättar tillgängligheten till information blir dessa ”kvasi-
bibliotekarier”, menar han. Vi menar på grund av detta att det då blir extra viktigt för 
bibliotekarierna att marknadsföra sig som de informationsspecialister de faktiskt är, så 
att användarna hellre vänder sig till dem istället för att förlita sig på informationen de 
hittar på exempelvis Wikipedia.  
 
Det är intressant att veta hur användarna ställer sig till att ett bibliotek de använder sig 
av skulle finnas på ett socialt nätverk online. Ruth Sarah Connell, bibliotekarie vid 
Valparaiso University, Indiana, har i en studie undersökt vad 366 förstaårsstudenter vid 
nämnda universitet skulle tycka om att deras bibliotek hade en profil eller grupp på 
Facebook eller MySpace som de använde för att kontakta studenterna55. Studien 
fokuserade på Facebook eftersom detta nätverk verkade vara mer använt av studenterna 
än t.ex. MySpace. Nära hälften av studenterna sa sig vara positiva till, eller skulle till 
och med föredra, att bli kontaktade av biblioteket via Facebook istället för via 
exempelvis vanlig e-post. Att Facebook erbjuder så många möjligheter för användaren 
att ställa in vem som ska kunna se deras profil skulle kunna göra studenterna mer 
positiva till att biblioteken skapar profiler eller grupper på Facebook. Connell påpekar 
dock att till skillnad från studenterna såg bibliotekarierna mer negativt på det hela. 
Flertalet av dem tyckte att Facebook bara ska vara för studenterna.  
 
Bibliotekarie Beth Evans vid Brooklyn College sökte, till skillnad från vad de flesta 
andra forskare förespråkar, själv upp studenter och bjöd in dem att bli hennes vänner på 
ett socialt nätverk56. Efter 7 månader hade hon 2350 vänner på Facebook. När 
biblioteket i fråga skickade ut en jobbannons med traditionella metoder fick de inte ett 
enda svar men 48 timmar efter att Evans lagt ut annonsen på det sociala nätverket hade 
hon fått 25 ansökningar. Detta antyder att Facebook fungerar för marknadsföring menar 
vi. Även om Evans inte direkt marknadsförde biblioteket genom att skicka ut 
jobbannonser, kan man ju ändå se att användarna tydligen tar till sig information 
skickad till sig via Facebook bättre än den skickad till dem via vanlig post eller e-post. 
Evans annonserade ut händelser och liknande på sin profilsida men hon tog det ett steg 
längre. Hon läste även igenom sina vänners profiler noga för att få reda på deras 
intressen. Denna kunskap använde hon sedan för att skicka ut personliga meddelanden 

                                                            
55 Connell, Ruth Sarah, 2009,  Academic Libraries, Facebook and MySpace and Student Outreach: A 
Survey of Student Opinion, s. 25; 29; 31 
56 Evans, Beth, 2007, MySpace = My Opportunity, s. 7 
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som rörde vännernas specialintressen, till exempel nya böcker, tjänster som skulle passa 
dem osv. Vad studenterna själva tyckte om att Evans sökte upp dem på detta ganska 
påträngande sätt får vi inte veta. Man kan ju fråga sig hur Evans ställde sig till frågor 
om personlig integritet. Tänkte hon på det över huvud taget? Tvärtemot vad andra 
forskare kommit fram till verkade dock Evans strategi fungera alldeles utmärkt, när det 
gäller att skaffa sig vänner på Facebook åtminstone. Men hur fungerade 
marknadsföringen annars – fick biblioteket fler användare/besökare på grund av att 
Evans marknadsförde t.ex. evenemang?  
 
De sociala nätverken har gjort det enkelt att utveckla relationer som överbrygger 
geografiska avstånd, ålder, ras och kultur skriver Jamie M. Graham, Allison Faix och 
Lisa Hartman vid Kimbel Library, Coastal Carolina University57. Detta kan vara bra vid 
till exempel studier på distans, vilket även andra forskare nämnt. Författarna pratar 
också positivt om bibliotekets möjligheter att skapa applikationer associerade med 
litteratur och därmed också indirekt biblioteken, till exempel Visual Bookshelf och I’m 
Reading. Där kan användarna lägga in böcker som man läst, vill läsa, rekommenderar 
osv. I marknadsföringssyfte kan något sådant vara bra, menar vi, då det kan skapa ett 
”behov” för användarna som uppskattar detta att återvända till sidan. När de väl 
befinner sig på bibliotekets Facebooksida upptäcker de förhoppningsvis även andra 
tjänster och fördelar. En applikation skulle kunna kombinera exempelvis ett biblioteks 
katalog, länkar till bibliotekstjänster och nyhetsflöde och fungera som ett mer frivilligt 
och icke påträngande sätt för studenterna att få kontakt med bibliotekarierna. Författarna 
skriver att lärarkåren på Coastal California University bestämde sig för att vara 
närvarande på Facebook för att kunna kommunicera med nya studenter redan innan de 
anlände till universitetet. De ville även försöka marknadsföra olika händelser vid 
universitetet via Facebook, bland annat ett speciellt läsprojekt som biblioteket var 
involverat i. Biblioteket fick väldigt bra respons på detta och man bestämde sig för att 
utforska hur biblioteket även skulle kunna marknadsföra sina olika tjänster på nätverket. 
En grupp för biblioteket skapades där man tänkte sig kunna rekommendera böcker, ha 
diskussioner och länka till de olika bibliotekarierna som någon funktion liknande ”ask-
a-librarian”. Diskussionsforumet visade sig bli en besvikelse, vilket även andra forskare 
kommit fram till i sina studier. Bibliotekarierna hade tänkt sig att studenterna skulle 
skriva frågor och kommentarer där som hade med litteratur att göra men istället 
användes gruppen mest för att bekräfta sig själva. De flesta återvände aldrig till gruppen 
efter att de gått med i den.  
 
Dean Hendrix, Deborah Chiarella, Linda Hasman, Sharon Murphy och Michelle L. 
Zafron, anställda på Health Science Library vid University at Buffalo, ville undersöka 
om det skulle vara givande för biblioteket på vårdhögskolor/universitet att vara 
närvarande på Facebook och marknadsföra sig där58. Enligt författarna verkar Facebook 
vara ett bra och flexibelt socialt nätverk att använda sig av, där ett stort antal studenter 
har egna konton. Det finns många applikationer skapade av bibliotek för att exempelvis 
svara på referensfrågor och söka i olika kataloger online. Författarna skickade ut en 
enkät till 144 bibliotekarier varav 72 svarade. Bara 9 av biblioteken där dessa jobbade 
hade en profilsida på Facebook. Svaren från de 9 visade att nätverket användes främst 

                                                            
57 Graham, M. Jamie & Allison Faix, Lisa Hartman, 2007, Crashing the Facebook Party – One Library’s 
Experience in the Students’ Domain, s. 228-231 
58 Hendrix, Dean & Deborah Chiarella, Linda Hasman, Sharon Murphy, Michelle L. Zafron, 2009, Use of 
Facebook in Academic Health Science Libraries, s. 43-46 
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för att marknadsföra biblioteket, för att skicka ut meddelanden till biblioteksanvändarna, 
lägga upp foton, tillhandahålla chattreferens och att bara vara närvarande på Facebook i 
största allmänhet. En majoritet av respondenterna såg ingen större nytta med att 
använda sig av Facebook i dagsläget eftersom det inte verkade vara effektivt och värt 
tiden det tog eller skulle ta att hålla profilen eller sidan uppdaterad. Även om studien är 
inriktad på just vårdhögskolor anser vi att resultaten och åsikterna i den är intressant för 
vår uppsats.  
 
Jane Secker, bibliotekarie vid London School of Economics and Political Science, 
menar att bibliotekarier behöver lägga mer tid på att förstå hur sociala nätverk fungerar 
och varför de har blivit så populära bland studenter59. Anledningen till att det är viktigt 
att göra det, förstår vi det som, är för att man ska kunna marknadsföra biblioteket och 
dess tjänster på nätverket. För att kunna göra detta ordentligt behöver bibliotekarierna 
själva gå med i Facebook och utforska funktionerna som erbjuds där. Secker har gjort 
en fallstudie på skolan där hon jobbar när det gäller bibliotek och Facebook. Facebook 
har ett antal biblioteksrelaterade redskap som projektmedarbetarna skulle undersöka 
närmare. Dessutom har olika verktyg lagts till Facebook som kan vara av nytta för 
bibliotek, till exempel verktyg som gör att man kan söka i COPAC60 eller JSTORE61, 
liksom olika verktyg för virtuella bokhyllor eller listor över bibliotekens tillgångar som 
kan delas med andra. Fallstudiens mål var bland annat att utforska tillgängligheten och 
det potentiella värdet som biblioteksrelaterade applikationer på Facebook skulle kunna 
ha för bibliotek. I Seckers undersökning nämns inte just ordet marknadsföring i någon 
större utsträckning men vi tycker oss ändå kunna se att de rekommendationer studien 
resulterar i kan vara bra riktlinjer för marknadsföring av ett bibliotek på Facebook.  
 
Studenten Z. David Xia vid Kelley Business School of Indiana University skriver om en 
undersökning gjord bland studenter där det framgick att en majoritet av studenterna var 
tveksamma till att ha kontakt med bibliotekarier via Facebook62. Stora sökmotorer som 
exempelvis Google har redan tagit över en del av universitetsbibliotekens roll genom att 
erbjuda studenter ett enklare sätt att söka forskningsmaterial online utan att behöva 
besöka ett fysiskt bibliotek. Men Internet har även öppnat upp nya möjligheter för 
biblioteken eftersom de genom det har ett större område och nya sätt att synas på, menar 
Xia. Att marknadsföra ett biblioteks tjänster har alltid varit aktuellt för att bli mer 
synliga och få fler att använda de resurser biblioteket tillhandahåller och eftersom 
Facebook är ett så pass stort nätverk online finns ingen anledning att inte marknadsföra 
sig där. Till skillnad från många andra forskare visar Xias undersökning att grupper 
visst kan vara en bra kanal för marknadsföring. Han påpekar dock att de grupper som är 
framgångsrika i hög grad hålls aktiva av fakultetsmedlemmar och annan personal, inte 
av studenter själva.  
 
Melanie Chu och Yvonne Nalani Meulemans, båda bibliotekarier vid California State 
University, påpekar att eftersom Facebook började som ett nätverk enbart för 
universitetsstuderande har det fortfarande en akademisk karaktär med exempelvis 
                                                            
59 Secker, Jane, 2008, Case Study 5: Libraries and Facebook, s. 2; 9 
60 COPAC är en bibliotekskatalog med fri tillgång till bibliotekskataloger online från många stora 
universtiets-, specialist- och nationella bibliotek i Storbritannien och Irland, inklusive British Library. 
http://copac.ac.uk/ 
61 JSTORE är en samling med över 1000 akademiska tidskrifter och över 1 miljon bilder, brev m.m. 
http://www.jstore.org/ 
62 Xia, David Z, 2009, Marketing Library Services Through Facebook Groups, s 468-470; 472 
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nätverk för specifika universitet och man kan skriva in i sin profil på vilken nivå man 
studerar eller verkar (undergraduate, staff osv.)63. Därför menar de är Facebook är ett 
bra forum för universitets- och högskolebibliotek att verka och marknadsföra sig. En del 
bibliotek har gjort sina profiler till en slags utvidgning av bibliotekets hemsida med 
länkar till bibliotekskatalogen eller kalendarier, med förhoppning om att studenterna 
lättare hittar till dessa sidor om de finns länkade på Facebook, där studenterna redan 
befinner sig. Att marknadsföra sig via Facebook är även kostnadseffektivt. Om man 
tänker på vad det kostar att trycka upp 100-tals eller 1000-tals flyers för att berätta om 
en händelse och jämför det med att ”annonsera” på sin profilsida på Facebook, eller 
skapa ett evenemang, så kan man ju se att det finns pengar att spara.  
 
Daniel Mack, tillförordnad chef, Anne Behler, Beth Roberts och Emily Rimand, alla 
bibliotekarier vid Pennsylvania State University, nämner att frågan om personlig 
integritet säkert kan vara en anledning till att bibliotekarier är tveksamma till att skapa 
profiler på och använda sig av Facebook i verksamheten64. Det behövs ett nytänkande 
när det gäller kommunikationen med användarna, menar författarna, och ett 
omvärderande av bibliotekens roll. ”Anything that is able to captivate so many students 
for so much time not only carries implications for how those students view the world 
but also offers an opportunity for educators to understand the elements of social 
networking that students find so compelling and to incorporate these elements into 
teaching and learning”. Detta citat sammanfattar väl inte bara det nya sätt som 
bibliotekarier bör inkorporera sin verksamhet i cyberspace på, utan ger också en 
förklaring till varför de bör göra det.  
 
Meredith Farkas, bibliotekarie vid Norwich University, Vermont, menar att ny 
teknologi på Internet bör utforskas och användas av bibliotek65. Marknadsföringen av 
bibliotek står nu inför nya utmaningar i och med Internet men också inför nya 
möjligheter. Många bibliotek har förstås sina egna webbplatser men de behöver komma 
ut med fler onlinetjänster och finnas på fler ställen, menar Farkas. Optimalt vore att 
finnas där många potentiella användare redan befinner sig, där de redan känner sig 
hemma och bekväma. Bibliotekstjänster är kanske inte det man främst förknippar med 
Facebook skriver Farkas, men om nu detta nätverk är så populärt behöver bibliotek 
överväga vilken roll de kan spela där, vare sig det gäller utbildning eller 
marknadsföring. Författaren menar att en stor skillnad mellan exempelvis ett biblioteks 
egen webbplats och ett socialt nätverk som Facebook är att relationen mellan bibliotek 
och användare blir mer personlig via Facebook. Menar författaren då att relationen även 
blir mer attraktiv, undrar vi? Vi uppfattar det som att hon menar att man då lättare kan 
skräddarsy den information man delar och att man kan rikta sin marknadsföring lättare 
till rätt målgrupp. Det har i undersökningar framgått att många studenter sitter med 
Facebook uppe medan de studerar och browsar då och då sidorna. Att studenterna sitter 
inloggade och med Facebook synligt medan de studerar gör att de får all ny information 
på nätverket serverad till sig via nyhetsflödet. Om biblioteket har en profil där (och 
uppdaterar ofta, vår anm.) ser studenterna således automatiskt statusuppdateringar och 
liknande och kan på ett mer naturligt sätt påminnas om att det finns resurser i biblioteket 
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att använda. Dessutom blir information som skrivs på biblioteksprofilens vägg synligt 
inte bara för den som skriver utan för alla bibliotekets vänner, samt vännernas vänner, 
vilket kan betraktas som en form av gratis marknadsföring. Farkas skriver att många 
studenter inte först och främst tittar på bibliotekets hemsida när de studerar, även om de 
vet att och var den finns, så därför är information på Facebook ett bättre 
marknadsföringssätt.  
 
Att Facebook de senaste åren blivit omåttligt populärt skriver även Kwabena Sekyere, 
bibliotekarie vid Miami University66. Han menar att nätverket har potential att kunna 
användas av bibliotek. Den överhängande frågan är dock hur mycket Facebook 
verkligen kan göra för ett bibliotek när det gäller tjänster och service. En av de mest 
populära aspekterna av Facebook är att tredje part gratis kan skapa applikationer. 
Användare måste lägga till dessa applikationer till sina konton för att kunna utnyttja 
dem. Facebook erbjuder alltså en möjlighet för bibliotek att skapa en applikation för 
användarna att utnyttja. Ett bibliotek kan skapa en profil och till exempel lista de 
tjänster de erbjuder och dela foton för att belysa någon tillställning man haft och 
kommer att ha. Sekyere säger att många studenter verkar tveka inför att acceptera en 
vänförfrågan från ett bibliotek eller en bibliotekarie för att de inte vill att auktoriteter 
ska se vad de har för sig utanför klassrummet. Vi ställer oss frågande till detta eftersom 
vi tycker oss se bland våra vänner att flertalet av dem som har en profil på Facebook 
redan är vän med så kallade auktoriteter – föräldrar, lärare, kollegor, till och med sina 
egna chefer. Många användare av Facebook är förhoppningsvis så väl förtrogna med 
hur man ställer in sin personliga integritet så bara de man vill ska se all information ser 
den, att man inte gör det kan ha med ren lättja att göra. Detta är alltså troligtvis inget 
större problem. Om den generella användaren inte vet om hur man gör dessa 
inställningar, eller ens är medveten om att man över huvud taget kan göra dem, kan vi 
tänka oss att det är ett problem och kanske bör man tydliggöra vilka möjligheter man 
faktiskt har. Man bör även vara medveten om att de flesta som använder ett socialt 
nätverk är där av helt andra anledningar än rent akademiska eller som har med bibliotek 
att göra, menar Sekyere. De flesta studenter loggar in på Facebook för att ta en paus från 
sina studier snarare än att ägna sig åt något akademiskt. Många studenter skulle kunna 
se det som ett intrång istället för en tillgång även om det är en fin idé att många 
bibliotek vill synas på Facebook för att göra studenterna mer medvetna om de tjänster 
och resurser som finns där. Studenter använder Facebook för att prata om sociala saker 
och titta på foton säger Sekyere vidare. Det finns trots allt en anledning till att det heter 
just socialt nätverkande. Han tror att när studenter tar ett avbrott i studierna vill de ha 
roligt och inte prata med en bibliotekarie eller browsa i bibliotekets katalog och detta är 
anledningen till att Facebook inte har hjälpt biblioteken i den utsträckning som många 
bibliotekarier hoppats. Vi har ju dock sett i andra studier att studenter gärna pratar om 
skolarbeten på sociala nätverk, så det är nog en sanning med modifikation. Istället 
kunde man satsa på att göra tjänster tillgängliga i folks mobiltelefoner tror Sekyere. 
Sedan artikeln skrevs har det kommit mängder av tjänster och applikationer för smart 
phones, bland annat Facebook i mobilen (vår anm.).  
 
Sarah E. Miller, bibliotekarie vid Illinois Wesleyan University, och Lauren A. Jensen, 
bibliotekarie vid Monmouth College, Illinois, skriver att de, liksom flera andra, inte tror 
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att grupper är en bra väg för biblioteken att gå67. De menar att grupperna i Facebook är 
mer till för folk att uttrycka en åsikt än att verkligen vara aktiva inom den. Det bästa 
menar författarna är att bli vän med studentvakter och nya studenter och sedan 
informera via sin logg eller via statusuppdateringar. Båda dessa syns i news-feeden 
varje gång någon loggar in på Facebook och då får användarna informationen serverad 
för sig utan att behöva leta upp den själv. Loggen är även en bra plats för studenterna att 
posta frågor som bibliotekarier och andra anställda kan svara på efter hand, menar 
Miller och Jensen vidare. En statisk profil eller en grupp syns aldrig på news-feeden. 
Anledningen till att studenterna kommer tillbaks till Facebook hela tiden är för att 
informationen där konstant ändras. Detta är en iakttagelse som vi instämmer med om. 
En viktig aspekt av marknadsföring på Facebook tror vi är just att användarna inte 
behöver leta så värst mycket efter informationen, samt att det hela tiden kommer ny 
information, vilket gör det mer intressant.  
 
4.1 Sammanfattning 
 
Helt uppenbart är det så att meningarna går isär vad gäller huruvida universitetsbibliotek 
och bibliotekarier har en roll på sociala nätverk online. Trots att viss skepticism har 
framkommit i många studier bland studenter och bibliotekspersonal, verkar de flesta 
forskare vara positiva till att kunna använda sig av sociala nätverk för att marknadsföra 
bibliotek. Det som skiljer de olika forskarna åt verkar till största delen inte vara att man 
ska använda sig av Facebook, utan snarare hur.  
 
En annan poäng som framkommit ur läsningen av den tidigare litteraturen är att 
biblioteksanställda verkar ha en mer negativ inställning än potentiella användare kring 
bibliotekens vara eller icke vara på Facebook. I den ovan nämnda OCLC-rapporten 
kunde vi läsa att endast 20% av de tillfrågade bibliotekscheferna såg någon mening med 
att finnas på sociala nätverk online. Även Connell visar på samma sak i sin 
undersökning. Här var de tillfrågade studenterna över lag positiva till att bli kontaktade 
av biblioteket via Facebook istället för via exempelvis vanlig e-post, medan 
bibliotekarierna såg mer negativt på det hela. Flertalet av dem tyckte att Facebook bara 
ska vara för studenterna. Inte heller i Hendrix undersökning visade de tillfrågade 
bibliotekarierna något större intresse för att använda sig av Facebook. Detta eftersom 
det inte verkade vara effektivt och värt tiden det skulle ta att hålla profilen eller sidan 
uppdaterad. Mack, Behler, Roberts och Rimand menar att frågan om personlig integritet 
säkert kan vara en anledning till att bibliotekarier är tveksamma till att skapa profiler på, 
och använda sig av, Facebook.  
 
Scale är dock av en lite annorlunda åsikt, och menar att det inte verkar finnas något 
större intresse, varken från bibliotekens eller studenternas sida, för bibliotek att använda 
sig av Facebook. Även Xias undersökning visade på att en majoritet av studenterna var 
tveksamma till att ha kontakt med bibliotekarier via Facebook, och Sekyere menar att 
många studenter verkar tveka inför att acceptera en vänförfrågan från ett bibliotek eller 
en bibliotekarie bl.a. p.g.a. att de inte vill att auktoriteter ska se vad de har för sig 
utanför klassrummet. 
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Trots bibliotekariernas (och enligt två undersökningar de potentiella användarnas) 
negativa inställning till bibliotekens eventuella användande av Facebook, ställer sig de 
flesta författarna av den tidigare litteraturen själva positiva till det hela. Charnigo och 
Barnett-Ellis nämner exempelvis att kontakt med studenter på Facebook skulle vara bra 
vid exempelvis distansstudier, vilket även Graham, Faix och Hartman nämner, och de 
verkar allihop över lag vara positiva till biblioteks användande och marknadsföring av 
bibliotekens tjänster och händelser på sociala nätverk. Även Hendrix, Chiarella, 
Hasman, Murphy och Zafron menar, utan att egentligen precisera sig närmare, att 
Facebook verkar vara ett bra och flexibelt socialt nätverk att använda sig av. Secker 
menar att bibliotekarier behöver lägga mer tid på att förstå hur sociala nätverk fungerar 
för att man ska kunna marknadsföra biblioteket och dess tjänster här, och Xia påpekar 
att Facebook är ett så pass stort nätverk online att det inte finns någon anledning att inte 
marknadsföra sig där. Även Chu och Meulemans menar att Facebook vore ett bra och 
kostnadseffektivt forum för universitets- och högskolebibliotek att verka genom. 
 
Däremot verkar de flesta vara överens om att man inte får vara för påstridig gentemot de 
potentiella användarna. Till skillnad från detta visade dock Evans på att en viss 
påstridighet inte behöver vara fel. Sju månader efter att hon startat en Facebookprofil 
och sökt upp studenter för att bjuda in dem hade hon 2350 Facebookvänner. Hennes 
strategi visade sig alltså fungera alldeles utmärkt.  
 

En annan mycket viktig aspekt av bibliotekens eventuella närvaro på Facebook tas upp 
av bl.a. Farkas. Att biblioteken har sina egna webbplatser är naturligtvis bra, men de 
behöver komma ut med fler onlinetjänster och finnas på fler ställen. Optimalt vore att 
finnas där många potentiella användare redan befinner sig, och om nu Facebook är så 
populärt är det viktigt att bibliotek överväger vilken roll de kan spela där. Många 
studenter tittar inte så ofta på bibliotekens egna webbplatser då de studerar, även om de 
vet att och var den finns, så att finnas på Facebook bör visa sig vara ett bättre 
marknadsföringssätt.  
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5 Analys och diskussion 
 
I följande kapitel gör vi ett försök att undersöka huruvida Facebook skulle vara ett 
användbart verktyg för att marknadsföra ett bibliotek. För att undersöka detta tar vi, som 
tidigare nämnts, vår utgångspunkt i Evert Gummessons rekommendationer för 
marknadsföring, och tar hjälp av tidigare gjorda studier av biblioteks närvaro på 
Facebook. Kapitlet är uppdelat efter de grundbegrepp inom 30R-teorin vi diskuterat 
tidigare i kapitel 3.  
 
5.1 Kundretention 
 
Som vi skrev i inledningen av avsnitt 3.2.1 handlar marknadsföring till stor del om att 
locka till sig nya kunder. Detta omfattas av begreppet kundretention. Även ett biblioteks 
marknadsföring handlar naturligtvis på samma sätt om att locka till sig nya användare.  
Detta poängterar Xia, i sin artikel Marketing Library Services Through Facebook 
Groups, där han menar att det alltid varit aktuellt att marknadsföra ett biblioteks 
tjänster. Detta för att bli mer synliga och få fler att använda de resurser biblioteket 
tillhandahåller68. Dock skriver Xia att undersökningen i hans artikel pekat på att 
användarna var något tveksamma till att ha kontakt med sitt bibliotek via Facebook. I 
Gummessons mening bör man i detta första skede marknadsföra företagets goda 
relationer till sina kunder, i stället för att marknadsföra sin vara och/eller tjänst69. En av 
de viktigaste aspekterna av detta är närheten till kunden. Det gäller för ett företag att 
finnas där kunden finns70. I detta sammanhang borde då Facebook vara en ypperlig 
kanal eftersom bibliotekets kunder, alltså användarna, finns på just Facebook, och att 
som bibliotek verka där gör att man kommer närmare användarna. Även Meredith 
Farkas, bibliotekarie vid Norwich University i Vermont, menar att den optimala vägen 
att locka till sig användare är att finnas där många potentiella användare redan befinner 
sig, och där de redan känner sig hemma och bekväma71. Brian S Mathews, bibliotekarie 
vid Georgia Institute of Technology, nämner samma sak i artikeln Do you Facebook? 
Networking with Students Online72. Han skriver att hans skapande av en Facebookprofil 
hjälpte honom att marknadsföra sitt bibliotek, genom att han kunde interagera med 
studenterna "in their natural environment".  
 
Just detta verkar vara en av de viktigaste poängerna med att använda Facebook för att 
marknadsföra ett bibliotek. Att en potentiell biblioteksanvändare inte behöver leta upp 
ett biblioteks egen hemsida, utan kan hitta biblioteket på den webbplats där de redan 
befinner sig, ger unika möjligheter att komma i kontakt med nya användare. Sannolikt 
kan man förutsätta att den större delen av ett biblioteks potentiella användare är 
medlemmar på Facebook, och att synas på detta nätverk skulle alltså ge biblioteket en 
gratischans att locka till sig fler användare. Som tidigare nämnts har Facebook i 
skrivande stund mer än 500 miljoner medlemmar73, och alla dessa medlemmar kan ses 
som potentiella biblioteksanvändare. Många Facebookanvändare spenderar mycket av 
sin tid framför datorn, och loggar antingen in på Facebook flera gånger om dagen 
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alternativt har denna webbsida öppen hela tiden. Ett bibliotek som finns på Facebook 
finns alltså redan rakt framför användaren när han/hon har behov av det. Detta leder 
förhoppningsvis till att användaren väljer att använda sig av bibliotekets tjänster, i 
stället för att leta information via sökmotorer som exempelvis Google. De flesta 
använder Internets stora sökmotorer, såsom Google, Yahoo osv., på grund av att detta 
känns som den enklaste och snabbaste vägen till information, och biblioteken har halkat 
ohjälpligt efter. Men genom att använda sig av Facebook skulle alltså ett bibliotek 
kunna motverka de stora sökmotorernas konkurrenskraft, och faktiskt erbjuda 
användarna en ännu enklare och snabbare väg till information. 
 
En viktig del i hur man ökar sin kundretention, enligt Gummessons teori, är så kallad 
permission marketing. Som tidigare nämnts handlar detta om att man bör be om 
potentiella kunders tillåtelse innan man försöker locka dem till sig. Detta för att inte 
kunderna ska känna sig påhoppade och/eller uppleva marknadsföringen som spam. 
Risken finns även att det upplevs som ett intrång integriteten74. Detta är en viktig poäng 
vad gäller ett biblioteks eventuella närvaro på Facebook. Eftersom Facebook till största 
delen handlar om att privatpersoner skapar sig ett socialt nätverk på webbplatsen, är de 
flesta användare relativt personliga i sina profiler. Att kontakta en potentiell 
biblioteksanvändare direkt, utan att först ha deras "tillstånd", medför följaktligen en stor 
risk för att användaren uppfattar det hela som ett intrång i den personliga sfären. 
Gränsen mellan professionell sfär och personlig sfär är luddig på sociala nätverk, och 
man bör ha detta i åtanke vid en eventuell biblioteksnärvaro på Facebook.  
 
För att följa Gummessons normer i vårt sammanhang, bör man snarare göra reklam för 
bibliotekets Facebooksprofil genom exempelvis lappar uppsatta i biblioteket, eller 
genom att informera redan existerande biblioteksanvändare om profilen då de besöker 
bibliotekets referensdisk. Ett problem med den här taktiken är att man då bara lockar till 
sig redan existerande biblioteksbesökare, och således missar många potentiella 
användare. Visserligen har Gummesson en poäng i att användandet av permission 
marketing leder till redan positivt inställda besökare online, men man kan samtidigt 
tänka sig att det lätt faller ur biblioteksanvändarens minne att själv leta upp biblioteket 
på Facebook. En potentiell användare som får en vänförfrågan kanske visserligen bara 
tackar ja av slentrian, men förhoppningsvis kommer man att tänka på den här 
Facebookvänskapen med biblioteket när ett informationsbehov väl uppstår. Detta 
kopplar vi till resonemanget om att finnas där många potentiella användare redan finns 
samt till något som Scale skriver, att man får information serverad till sig utan att be om 
det i form av att bibliotekens information syns i news-feeden75. Scale själv upptäckte 
detta då en av hans vänner på Facebook fick information om en kurs från biblioteket 
och eftersom alla vänner ser detta i news-feeden fick alltså även Scale informationen.   
 
En artikel som tydligt visar på vikten av permission marketing är Scott Koerwers One 
Teenager's Advice to Adults on How to Avoid Being Creepy on Facebook76. Koerwer, 
en andraårsstudent vid Emerson College i Boston, menar att ett bibliotek aldrig bör 
skicka vänförfrågningar till andra än sina egna studentarbetare, eftersom detta kan 
uppfattas som "creepy". Han skriver vidare att oavsett vilka goda intentioner 
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bibliotekarierna har kommer de flesta ungdomar som aldrig sätter sin fot i ett bibliotek 
att avskräckas av en bibliotekarie som kontaktar dem online. I stället bör man uppmana 
studentarbetarna att tipsa sina vänner om bibliotekets närvaro på Facebook. "Wait it out. 
Just please don't start Poking us kids." I övrigt ställer sig Koerwer dock positiv till att ha 
biblioteket som vän, och menar att det skulle kunna vara väldigt användbart för 
studenter.  
 
Tvärt emot vad Gummesson förespråkar vad gäller permission marketing gjorde dock 
Harry Glazer, communications director vid Rutgers University Libraries i New Jersey77. 
Han diskuterar i artikeln Clever Outreach or Costly Diversion? An Academic Library 
Evaluates its Facebook Experience sitt biblioteks två år långa närvaro på Facebook. 
Glazer skapade en Facebookgrupp för sitt bibliotek, och för att rekrytera medlemmar 
skickade han förfrågningar till liknande gruppers medlemmar, bibliotekets 
studentarbetare, studenter han mötte på campus, studenttidningars editorer med flera. 
Tvärtemot vad Gummesson rekommenderar bjöd alltså Glazer på eget bevåg in 
studenter att gå med i gruppen. Glazer uppger att han terminen därefter hade 120 
medlemmar i gruppen. Han talar dock inte om hur många potentiella medlemmar han 
bjöd in; vi vet alltså inte hur stor andel av de tillfrågade som nappade på hans inbjudan. 
Det är med andra ord svårt att utifrån hans diskussion avgöra hur hans 
rekryteringsmetod gick hem hos den stora massan studenter.  

Som en kort kommentar till Glazers Facebookförsök kan nämnas att detta togs upp i 
universitetets studenttidning strax därefter. Här skriver man om hur biblioteket har 
startat en grupp på Facebook, vilken, enligt tidningen, kommer att sprida nyheter och 
information kring biblioteket till studenter på ett sätt som kommer att nå dem mer 
effektivt. På grund av detta "the libraries recieve a laurel".78  

Även bibliotekarie Beth Evans gjorde tvärtemot Gummessons rekommendationer när 
det gäller integritet79. Hon sökte upp studenter vid universitetet där hon jobbade och 
skickade vänförfrågningar till dem på Facebook. Det verkar som hennes metod 
fungerade bra eftersom hon snabbt fick över 2000 vänner. Dessutom skickade hon ut 
specialanpassad information till sina vänner efter att ha läst igenom deras profilsidor 
noga och tagit reda på vilka intressen de hade. Vi får dock inte veta hur detta emottogs 
av studenterna. Visste de över huvud taget om att Evans tog reda på så mycket om dem? 
Även om det finns möjlighet för alla Facebook-användare att ställa in sin privcy så att 
inte alla vänner ser all information på profilsidan, kan det kännas lite påträngande att 
göra något sådant utan att först be om tillåtelse. Här kan dock även vara intressant att 
nämna att det i Facebook finns mycket specialanpassad reklam från tredje part som 
baseras på vad du skrivit i t.ex. statusen. Har du skrivit något om att ditt barn är sjukt 
dyker det snart upp reklam för exempelvis barnkläder i marginalen. Frågan är också om 
Evans lockade till sig några nya användare till biblioteket eller till de tjänster biblioteket 
erbjöd via Facebook.  

Sarah E Miller, bibliotekarie vid Illinois Wesleyan University i Illinois, och Laurie A 
Jensen, bibliotekarie vid Monmouth College i Illinois, menar till skillnad från Glazer i 
sin artikel Connecting and Communicating With Students on Facebook, att en grupp är 
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en av Facebooks svagaste kommunikationsmetod80. För det mesta är medlemskapet i en 
grupp endast ett sätt att ge uttryck för en åsikt. Ofta går Facebookanvändare med i 
grupper bara av slentrian, eftersom det är så enkelt att trycka på ja-knappen utan att 
egentligen ha någon intention att utnyttja medlemskapet vidare. Studenter går, enligt 
Miller & Jensen, med i en mängd olika grupper utan att medverka i en enda av dem.  
 
Miller & Jensen rekommenderar, till skillnad från Glazer, att man skapar en profil, och 
att man använder sig av en mer kraftfull metod för att locka användare, s.k. "Friend and 
Feed". De föreslår bland annat att biblioteket bör bli Facebookvän med de 
studentarbetare de har i biblioteket. Detta gör biblioteket mer synligt inte bara för dem, 
utan också för deras vänner i och med att det syns i ditt nyhetsflöde så fort du har 
skaffat en ny Facebookvän. Miller & Jensen rekommenderar vidare bibliotekarier att gå 
med i de grupper som deras potentiella användare är med i, och därefter skicka ut 
vänförfrågningar till medlemmarna. De instruerar också bibliotekarier att visa upp sin 
profil under undervisning, och att uppmuntra studenterna att söka upp dem på 
Facebook. Även under universitetens "welcome festivals" bör man göra reklam för 
bibliotekets Facebookprofil. Detta är den så kallade Friend-delen av deras metod. 
 
Den andra delen av metoden, det vill säga Feed-delen, handlar om att användare läser 
det som läggs framför dem, och inte information de aktivt själva söker fram. I och med 
Facebooks nyhetsflöde spenderar användare mycket tid med att läsa den information de 
matas med, och detta är enligt Miller & Jensen en kritisk punkt, som kan avgöra om 
bibliotekets försök till användande av Facebook lyckas eller inte81. En statisk profil, 
eller en simpel grupp, dyker aldrig upp i användarnas nyhetsflöde, och dessa påminns 
således inte om att biblioteket finns i nätverket. Författarna ger också en rad praktiska 
tips för hur man kan "mata" studenterna med information, bl.a. genom att få bibliotekets 
studentarbetare att posera med nya böcker på bilder biblioteket lägger upp på Facebook. 
Därefter taggas studentarbetarna i fotona, vilket gör att dessas vänner kan se fotona och 
därigenom alltså gå in på bibliotekets profilsida82.  
 
Miller & Jensen förespråkar alltså en mycket aggressiv marknadsföringsmetod som går 
stick i stäv med vad Gummesson rekommenderar. Begreppet permission marketing 
vinner inget gehör hos dem. Möjligen kan man tänka sig att den ena 
marknadsföringstekniken inte egentligen behöver vara bättre än den andra; kanske är 
det bara så att man lockar till sig olika typer av användare beroende på vilken metod 
man använder sig av. Gummesson har dock en poäng i att marknadsföring enligt 
permission marketing visserligen kanske gör att biblioteket skulle locka till sig något 
färre användare, men de användare man får är från början positivt inställda och har inte 
tackat ja utan anledning. Förmodligen har användaren i det här fallet redan från början 
för avsikt att använda sig av denna Facebookvänskap. Om inte med en gång, så kanske i 
alla fall i framtiden.   
 
Koerwer ställer sig dock negativ till såväl Miller & Jensens sätt att närma sig sina 
användare, som till den kontinuerliga användarkontakten de förespråkar83. Koerwer 
menar att kontakten med användarna endast bör ske några gånger per termin, och då 
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genom gruppmeddelanden. Anledningen till att kontakt endast bör ske på detta 
sparsamma sätt är, menar Koerwer, att oviktiga statusuppdateringar, fotouppladdningar 
och dylikt riskerar att uppfattas som spam. "[B]eing annoyed by pointless updates is one 
of the quickest ways to get me to leave a Group.”  
 
En undersökning som dock talar för Miller & Jensens taktik, framför Gummessons 
rekommendationer, utfördes 2008 av Ruth Sarah Connell, bibliotekarie vid Valparaiso 
University i Indiana84. Denna undersökning skriver hon om i artikeln Academic 
Libraries, Facebook and MySpace and Student Outreach: A Survey of Student Opinion. 
Connell undersökte förstaårsstudenter vid Valparaiso University skulle tycka om att 
deras universitetsbibliotek hade en profilsida/grupp på Facebook, och använde denna 
för att kontakta studenterna. I studien framkom det bland annat att drygt hälften av 
respondenterna gärna skulle bli Facebookvän med biblioteket, om de blev tillfrågade, 
men att de förmodligen inte själva skulle skicka någon vänförfrågan till biblioteket85. 
Även Brian Mathews, information services librarian vid Georgia Institute of 
Technology, skriver i sin artikel Do you Facebook? Networking with students online att 
det förmodligen vore mer förmånligt att vara proaktiv och själv kontakta studenterna, i 
stället för att vänta på deras vänförfrågning86.  
 
I det här sammanhanget kan man begrunda det faktum att bland annat ungdomar verkar 
ha en högre tolerans vad gäller personlig integritet. Många av Facebooks användare har 
ingenting emot att bli kontaktade av vänners vänner man bara har träffat en enstaka 
gång, och blir gärna vän med dessa. Andra vill hålla sitt sociala nätverk på en mer intim 
nivå, och känner sig snarare besvärade av dessa "intrång" i deras integritet. Författarna 
Fodeman & Monroe ställer sig extremt negativa till problemen med personlig integritet 
på just Facebook. De menar att Facebookanvändarna invaggas i en falsk trygghet vad 
gäller den personliga integriteten online, och behöver lära sig hur man skyddar sin 
privata information87. Värt att kommentera här är att detta inte är ett problem som 
startade i och med Facebook, utan har alltid varit viktig fråga vad gäller hela Internet. I 
verkligheten kan man säga att just Facebook gör sitt bästa för att undvika detta problem 
i och med att användaren själv kan bestämma hur mycket information man vill dela med 
sig och till vem.  
 
Chu & Meulemans håller dock inte med Fodeman & Monroe i deras farhågor kring 
Facebooks problem med personlig integritet. De visade genom sin undersökning att 
studenter är väl medvetna om säkerhetsnivån på Internet, och således också på sociala 
nätverk88. Även Charnigo och Barnett-Ellis menar att Facebookanvändare inte är 
särskilt oroade över den personliga integriteten, eftersom det via profilen finns 
möjlighet att "blockera" viss information för valda vänner89. Värt att notera här är att en 
biblioteksvän kan blockera all information för bibliotekets profil men ändå skicka 
meddelanden och chatta med biblioteket. En blockering fungerar inte heller på båda 
hållen, utan en användare som blockerat sin information för biblioteksprofilen kan 
fortfarande se den profilens information. Alltså kommer bibliotekets information 
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fortfarande med i denna användares nyhetsflöde, och påminner alltså om sin existens 
automatiskt. 
 
Viktigt att nämna i sammanhanget när det gäller Charnigo & Barnett-Ellis undersökning 
är också att metoden att registrera biblioteket på Facebook var en lyckad 
marknadsföringstaktik när det gällde att locka till sig användare. Studenter hittade själva 
snabbt bibliotekets profil och började spontant skicka frågor om litteratur och dylikt.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Gummessons rekommendationer kring 
permission marketing absolut är värda att begrunda innan man börjar marknadsföra 
bibliotekets profil/grupp på Facebook. Hur framåt kan man vara i de initiala kontakterna 
med sina potentiella användare? Förmodligen beror detta helt på vilken typ av 
användare det aktuella biblioteket förväntas locka till sig. Kanske kan man tänka sig att 
universitetsstudenter och/eller gymnasieelever kan accepterar en mer aggressiv 
marknadsföringsmetod från exempelvis ett skolbibliotek, medan ett mindre 
folkbibliotek vars potentiella användarklientel till största delen består av barnfamiljer 
bör lägga sig på en mindre aktiv nivå vad gäller initial marknadsföring. Detta på grund 
av att universitetsstudenter/gymnasieelever är mer vana vid att bli kontaktade av 
potentiella Facebookvänner än andra.  
 
5.2 Kundrelation 
 
Bra kundrelationer bygger till största delen på företagets sätt att vårda sina relationer till 
kunderna, vilket nämndes i kapitlet om Gummesson teori. I enlighet med Gummesson 
bör biblioteket sträva efter överlevnad och långsiktighet, genom att arbeta med 
individuella kundrelationer. Man bör skräddarsy dessa relationer efter användarnas 
individuella behov och önskemål, genom att föra en bra dialog med dessa90.  
 
Användaranpassning är en stor och viktig del av kundvården, och innebär att man som 
bibliotek behöver ta reda på vad varje användare som unik individ vill få ut av 
relationen. Detta för att kunna specialanpassa den information som biblioteket 
förmedlar till användaren, för att dessa ska bli så nöjda som möjligt. Om användarna, i 
vårt fall bibliotekets vänner på Facebook, delar med sig av sin personliga information 
om exempelvis specialintressen, favoritböcker, filmer med mera, kan bibliotekarien ge 
mer personliga tips om litteratur och annat. Man bör, som ovan nämndes, ta reda på vad 
varje användare vill ha ut av sin relation med biblioteket på Facebook. Vill man bara få 
uppdateringar från biblioteket via nyhetsflödet, eller vill man även få påminnelser om 
försenade lån eller om att beställda böcker har kommit in? Vill man ha kontakt via sin 
logg, dvs. informationen är öppen för alla att se, eller enbart via personliga 
meddelanden? Det är viktigt att ta reda på hur mycket kontakt varje användare vill ha 
med biblioteket, ingen bör känna att biblioteket är efterhängset och spammar. Alla 
användare vill inte ha samma sorts relation, eller lika intensiv relation, till biblioteket. 
En del vill ha mer nära, personliga och långvariga relationer till bibliotekarierna, andra 
vill ha en ytligare relation enbart i transaktionsögonblicket, till exempel just då boken 
lånas ut, liksom att en och samma användare vill ha olika slags relation vid olika 
tillfällen. Som vi skrev tidigare specialanpassade Beth Evans den information hon 
skickade ut till sina Facebookvänner genom att läsa igenom deras profiler noga, utan att 
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först ta reda på vad vännerna ville91. Relationerna till användarna skulle i detta fall 
kunna bli mindre positivt då hon inte först tog reda på användarnas individuella behov 
och önskemål, ingen dialog verkade finnas mellan de båda parterna. 
Kunderna/användarna vill alltså ha olika mycket kontakt och om man inte tar hänsyn till 
detta tappar man troligtvis många av dem. Om biblioteket vårdar relationerna med 
användarna väl och gör ett bra jobb får de nöjda användare, som stannar kvar, och 
dessutom förhoppningsvis sprider ett gott rykte om bibliotekets tjänster till sina vänner, 
som även de på sikt börjar använda sig av tjänsterna.  
 
De ständigt återkommande kunderna är inte bara de som besöker bibliotekets profil eller 
chattar med en bibliotekarie dagligen eller varje vecka, det är även de som kanske bara 
har kontakt med biblioteket ett par gånger om året, och dessa är antagligen nöjda med 
att ha det så. Charnigo & Barnett-Ellis skriver också om detta och menar att 
bibliotekarierna måste vara medvetna om användarnas kulturella och sociala intressen, 
och hur de interagerar online, för att på bästa sätt kunna kommunicera med sina 
användare92. Scale menar att morgondagens bibliotekstjänster kommer att fokusera på 
just information skräddarsydd för användarnas behov och intressen. Detta bör dessutom 
designas så att användarna får bättre åtkomst till det som är viktigt för den enskilde 
användaren. Bibliotekens egna hemsidor är inte alltid så lättillgängliga, menar Scale, 
och där finns stor potential hos exempelvis Facebook93. Även Miller & Jensen menar att 
man ska vara försiktig med att spamma sina användare, de vill inte se oviktiga 
statusuppdateringar till exempel, utan bara relevant information94. När det gäller just 
statusuppdateringar menar vi dock att det är omöjligt att informationen alltid tilltalar 
och känns väsentlig för alla enskilda användare, även om man för den sakens skull kan 
var lite restriktiv med vad man delar med sig av.  
 
Förhållandet mellan biblioteket och dess återkommande användare kan vara långvarigt 
och frekvent, men inte nödvändigtvist intensivt, på så sätt att användaren även utnyttjar 
andra liknande, konkurrerande tjänster (till exempel MySpace eller Twitter). Det är då 
viktigt för biblioteket att vara aktivt och verkligen få fram fördelarna och de kvaliteter 
som finns med att använda just deras tjänster på Facebook, för att få en bättre relation. 
Begreppet kvalitet kan ses på två olika sätt, menar Gummesson. Det första sättet är att 
definiera kvalitet som överensstämmelse med krav. Här ligger kvaliteten i att företaget 
kan producera en vara eller en tjänst i enlighet med ritningar eller specifikationer, och 
inte avvika från dessa. Här gör vi jämförelsen med att biblioteket levererar den tjänst 
eller information som efterfrågas av användaren. Den andra definitionen av kvalitet är 
lämplighet för användning. Här ligger kvaliteten i att leverantören skapar värde för 
kunden genom att se till att varan eller tjänsten är anpassad till kundens behov, vilket 
som sagt är en viktig del av relationen mellan användare och bibliotek. 
 
Ju fler gånger en användare utnyttjar bibliotekets Facebooktjänster, och upplever dessa 
som givande, desto oftare återkommer sannolikt användaren. Att regelbundet uppdatera 
bibliotekets status, att informera om kommande evenemang, och att överhuvudtaget 
hålla profilen igång, är nödvändigt för att behålla användarna och vårda relationerna till 
dem. En stillastående och statisk Facebookprofil både irriterar och är meningslös för en 
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användare, vilket Miller & Jensen skriver om. De menar att användarna återvänder till 
en profil/sida på Facebook oftare om informationen där ständig ändras, det gör den 
intressant95. 
 
Som Gummesson skrev är det också viktigt att rikta sin marknadsföring mot grupper 
med gemensamma intressen, som bildar så kallade minisamhällen och subkulturer, och 
inte bara mot enskilda individer96. I fallet med marknadsföring på Facebook kan man 
tänka sig att biblioteket kan bilda en sida eller grupp för användare som speciellt 
intresserar sig för matlagning, fiske och dylikt, eller för de som gärna läser fantasy eller 
deckare, för att kunna anpassa marknadsföringen på bästa sätt via dessa sidor. Där kan 
bibliotekarierna till exempel lägga in vilka nya böcker inom de olika kategorierna som 
köpts in, eller ha diskussioner. De som är med i gruppen (eller gillar sidan) får då 
automatisk uppdatering om nyheter via nyhetsflödet. Detta är även kostnadseffektivt för 
biblioteket då personalen inte behöver lägga lika mycket tid på varje enskild användare, 
utan kan få ut information till många på kort tid. Chu & Meulemns påpekar detta i sin 
artikel. Att trycka upp flyers för att marknadsföra en händelse på biblioteket kostar 
mycket pengar, att marknadsföra händelsen på Facebook är gratis97. Graham et.al. 
nämner det positiva med sociala nätverk i samband med att överbrygga olika hinder, 
exempelvis geografiska, sociala och kulturella98. Även Charnigo & Barnett-Ellis har 
skrivit om detta, och att det kan vara något positivt när det gäller distansstudier, då 
studenterna kanske aldrig träffas i verkliga livet99. Även här kan man prata om det 
Gummesson kallar för minisamhällen och subkulturer. En grupp med gemensamma 
intressen måste ju inte tvunget innefatta personer med gemensam litterär smak, utan kan 
lika väl vara, som ovan, en grupp studenter som läser samma ämne, men på distans. 
 
Bibliotekarierna bör även tänka på hur personliga de blir med sina vänner på Facebook. 
Det är trots allt en institution som användarna är vän med, inte en privatperson, och en 
viss professionalitet måste man eftersträva.  Att få en personlig kontakt med användarna 
kan skapa en mer förtroendefull relation, vilket kan leda till att användarna själva gärna 
delar med sig av mer personlig information. Genom detta kan biblioteket lättare designa 
informationen som skickas ut, men man måste se till så det inte går överstyr. Meredith 
Farkas skriver att relationen till användarna blir mer personlig om biblioteket inte bara 
har sin egen webbsida utan även en profil eller sida på Facebook. Genom att man får en 
mer personlig relation till sina användare kan man lättare skräddarsy den information 
användarna behöver och efterfrågar100.  
 
Användarna har säkert olika åsikter om hur pass personlig kontakt de vill ha med 
bibliotekarierna, men oavsett vilket måste man behålla sin professionalitet till en viss 
del, relationerna kan bara bli personliga till en viss gräns. Kwabena Sekyere tror att 
många användare skulle tveka att acceptera en vänförfrågan från ett bibliotek för att de 
inte vill bli för personliga med auktoriteter101. Att anpassa sig till sina kunder innebär 
inte att man ska bli bästa kompisar. Det finns många applikationer som är mycket bra 
för ett bibliotek att använda sig av. Till exempel finns Virtual Bookshelf och I’m 
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Reading, vilket Graham et.al. skrivit om, där man kan lägga in boktips och recensera 
böcker man läst, och de användare som är intresserade kan gå in och läsa102. Jane 
Secker skriver om verktyg som lagts till Facebook som kan vara av stor nytta för 
bibliotek på Facebook, exempelvis virtuella bokhyllor och listor över bibliotekens 
tillgångar som kan delas103. Det finns även möjlighet att lägga upp foton av exempelvis 
speciella evenemang man haft på biblioteket (författarbesök osv.), eller myshörnan med 
de nya sofforna. En annan sak som Gummesson pratar om är rutinisering – att 
rutinmässigt göra saker kan vara effektivt, men användarna tröttnar säkert på en relation 
som är allför rutiniserad och som går på rutin i fel sammanhang104.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt för ett bibliotek som vill marknadsföra 
sig på Facebook att ha i åtanke att varje användare vill ha olika sorters relation till sitt 
bibliotek och det är viktigt att i förväg ta reda på detta så att ingen känner sig påhoppad 
eller ”spammad”. Man bör även tänka på att olika användare vill ha olika sorts 
information skickad till sig på Facebook - någon kanske bara själv vill kontakta 
biblioteket vid frågor, andra vill kanske få boktips och kunna låna om böcker eller dyl.   
 
5.3 Nätverk 
 
Genom att fokusera sin marknadsföring på relationer, i stället för på produkter/tjänster, 
skapar man på ett lätt sätt en extern marknadsföring utan kostnad. Med extern 
marknadsföring menar man den marknadsföring som sker i företagets omvärld men inte 
utförs av företaget självt. De viktigaste, och vanligaste, externa marknadsförarna är 
kunder, före detta anställda och media. En god extern marknadsföring kommer man 
lättast åt genom att skapa sig ett nätverk, bland annat genom att kunder säljer till kunder 
(jämför exempelvis tupperwarepartyn). Gummesson kallar denna 
nätverksmarknadsföring för Multi-Level Marketing (MLM), vilken går ut på att 
marknadsföring kan ske på olika nivåer. Han talar också om channel management, som 
kan beskrivas som distribution av varor eller tjänster via ett komplext nätverk av 
interaktiva relationer. Relationsmarknadsföring riktar sig till hela detta nätverk, såväl 
varan/tjänsten, som interaktionen mellan kunder, leverantörer och andra105.  
 
Förutom ett företags Full-Time Marketers (FTM), det vill säga dess marknadsförare på 
heltid, har ett företag som lyckats med sina kundrelationer även Part-Time Marketers 
(PTM), det vill säga marknadsförare på deltid. Det är alltså de senare som även kan 
kallas externa marknadsförare, det vill säga marknadsförare som inte är anställda av 
företaget, och som utgörs av alla i företagets omvärld som påverkar företagets 
marknadsföring. Ett företags heltidsmarknadsförare kan inte alltid vara på rätt plats vid 
rätt tillfälle, medan deltidsmarknadsföraren kan. Detta gör att ett företags externa 
marknadsförare spelar en viktig roll. Gummesson menar att problemet när ett företags 
marknadsföring misslyckas sällan beror på heltidsmarknadsföringen, utan på 
marknadsfunktionen i sin helhet, det vill säga hela företagets marknadsföring, såväl 
interna, som externa marknadsförare106.  
 

                                                            
102 Graham et.al., 2007, s. 228-231 
103 Secker, 2008, s. 2 
104 Gummesson, 2002, s. 41-42 
105 Gummesson, 2002, s. 74; 80 
106 Gummesson, 2002, s. 81-83 



37 
 

För detta ändamål kan Facebook anses vara ett optimalt verktyg, då det redan från 
början är uppbyggt som ett nätverk där social interaktion står i centrum. En 
Facebookanvändare som är vän till bibliotekets profil, och har upplevt relationen som 
givande, tipsar förmodligen sina vänner (både på och utanför Facebook) om profilen. 
Dessutom sker en extern marknadsföring helt automatiskt genom att en användares 
aktiviteter på biblioteksprofilen syns i dennes vänners nyhetsflöde, vilket bland annat 
Farkas skriver om107. De blir som en slags gratis marknadsföring att informationen når 
ut till så många potentiella användare. Även Miller & Jensen påpekar detta sätt att 
marknadsföra sig genom nätverket108.   
 
En annan fördel med att använda sig av ett socialt nätverk för att biblioteket ska kunna 
locka till sig fler användare, är att biblioteket kan nå människor som annars inte skulle 
kunna upprätthålla en ihållande kontakt med biblioteket. Exempelvis ett 
universitetsbibliotek får möjlighet att på ett mycket effektivare sätt hjälpa även 
distansstudenter, eller studenter som läser på kvällstid efter bibliotekets stängningstid. 
Graham et. al. kommenterar detta genom att påpeka att de sociala nätverken har gjort 
det enkelt att forma relationer som överbryggar de tidigare så svåra geografiska 
bekymren109. 
 
En viktig extern marknadsförargrupp är medier och andra opinionsbildare. Dessa 
marknadsförares ryktesspridning kan ännu mindre än kundernas kontrolleras, och deras 
uttryckta åsikter tas ofta på större allvar, än enstaka privatpersoners åsikter, och har 
dessutom stor genomslagskraft110. Positiv respons i media utgör dock en mycket viktig 
källa till marknadsföring, bara genom det faktum att de uppmärksammar till exempel ett 
biblioteks Facebookprofil. I Bromölla kommun, för att ta ett exempel från Sverige, var 
man från början inte heller särskilt öppen för att bibliotek skulle finnas på Facebook. 
Bromölla folkbibliotek fick efter påtryckningar från en IT-grupp i kommunen stänga ner 
sina sidor på Facebook och MySpace111. Detta fick stort utrymme i medierna och 
således fick Bromölla kommuns bibliotek gratis marknadsföring.  
 
Gummesson poängterar att massmedier har betydelse för företag och kunder vare sig 
företaget aktivt medverkar till att skapa en relation eller inte, och att mediekontakten 
alltid måste ses som ett led i en total kommunikationsprocess112. Här kan återigen 
nämnas hur Harry Glazers biblioteksgrupp på Facebook rönte stor uppmärksamhet. 
Ganska omgående efter skapandet av gruppen uppmärksammades den i The Daily 
Targum, studenternas dagliga nyhetstidning, genom en artikel på tidningens förstasida. 
Senare samma termin publicerade samma tidning en stor förstasidesartikel som helt 
koncentrerades på bibliotekets Facebookförsök113.  
 
De absolut viktigaste externa marknadsförarna, eller part-time marketers, utgörs dock av 
företagets kunder. Tidigare, eller nuvarande, kunder påverkar företagets image, genom 
att välja mellan att sprida ett bra eller dåligt rykte om företaget. Detta kallar 
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Gummesson för perception management114. Graham et. al. visade i sin studie från 2007 
att ett av de mest effektiva sätten att få potentiella användare att få upp ögonen för ett 
biblioteks Facebookprofil är att låta en student som arbetar som assistent på biblioteket 
tipsa sina Facebookvänner om bibliotekets profil115. Här krävs det alltså ett lite mer 
aktivt arbete från bibliotekets sida än att bara sitta och vänta på att användarna kommer 
till dem, men trots detta är det studentarbetaren som arbetar för biblioteket som extern 
marknadsförare. Dessa externa marknadsförare arbetar alltså gratis, men det budskap de 
sprider kan inte kontrolleras av företaget självt. Budskapet kan alltså påverka företagets 
image positivt eller negativt, och en missnöjd kund sprider mer sannolikt ryktet än en 
nöjd kund. För att belysa detta sista faktum kan nämnas att Gummesson berättar att man 
i studier funnit att en missnöjd kund som inte fått gehör för sitt problem berättar detta 
för i genomsnitt 10-12 personer, medan en nöjd kund som blivit väl behandlar berättar 
detta för i genomsnitt 5 personer. Även före detta anställda vid företaget sprider 
naturligtvis åsikter kring företag och dess tjänster. Inte heller dessa externa 
marknadsförares åsikter och ryktesspridning kan dock kontrolleras116.  
 
Gummessons lojalitetsstege som nämndes i kapitel 5 kan användas för att visa vägen 
från potentiell användare av ett biblioteks profil på Facebook till aktiva externa 
marknadsförare. Vi påminner om hur denna ser ut:  
                                                                         

                             aktiv marknadsförare 
 
                                                     supporter   
 
                                        klient 
 
                            kund                     
 
potentiell kund  
 
(Gummesson, 2002, s. 32) 
 
Den nedersta nivån i Gummessons modell, potentiell kund, utgörs av alla de potentiella 
kunder som finns på ett företags marknad, och som företaget konkurrerar om med andra 
leverantörer av samma och/eller liknande produkter. För ett bibliotek utgörs de 
potentiella kunderna av alla bibliotekets möjliga användare. Exempelvis ett 
universitetsbiblioteks potentiella användare utgörs av alla universitetets anställda, alla 
universitetets studenter, såväl redan inskrivna som framtida studenter. De flesta 
universitetsbibliotek är dessutom ofta även öppna för allmänheten, och även dessa utgör 
alltså bibliotekets potentiella kunder. Tack vare möjligheten till fjärrlån kan även andra 
städers biblioteksanvändare räknas in som potentiella kunder. För ett bibliotek på 
Facebook finns det dock en viss skillnad mellan potentiella användare och sannolika 
användare. Förmodligen har ett visst universitetsbibliotek inte någon större möjlighet att 
locka till sig studenter från andra universitet, då detta bibliotek sannolikt inte är deras 
förstahandsval. Det potentiella användarklientelet för ett biblioteks Facebookprofil kan 
alltså sägas vara snävare än för samma den fysiska varianten av samma bibliotek.  
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Modellens andra nivå, kund, utgörs av de före detta potentiella kunder som tagit beslutet 
att på ett eller annat sätt använda sig av vad företaget erbjuder. Här handlar det dock 
bara om en enstaka transaktion/interaktion. För vårt universitetsbiblioteks del utgörs 
denna nivå av användare som utnyttjar de tjänster ett bibliotek erbjuder via sin 
Facebookprofil en eller några enstaka gånger. På denna nivå har användarna inte ännu 
valt att bli Facebookvän med bibliotekets profil, utan man har valt att använda sig av de 
vägar till kontakt via Facebook som inte kräver den här relationen. 
 
Om en kund upplever kontakten med ett företag som positivt kan denne välja att bli en 
återkommande kund, det vill säga en klient. I vårt sammanhang utgörs klienten av en 
användare som har tagit beslutet att bli Facebookvän med biblioteket, antingen genom 
att ha blivit inbjuden, eller genom att själv har skickat en förfrågan till 
biblioteksprofilen efter en god förstakontakt. På denna nivå kan man säga att den 
"riktiga" relationen mellan bibliotek och användare påbörjas.   
 
En klient som även i fortsättningen känner sig nöjd med sin relation till företaget 
utvecklas därefter till en supporter, vilket innebär att klienten föredrar just det här 
företaget framför andra som erbjuder samma eller liknande tjänster/varor. För ett 
Facebookbibliotek utgörs supportern av de Facebookvänner som upplever sin relation 
med biblioteksprofilen som givande, och väljer denna väg till information eller annat 
framför andra, exempelvis sökmotorer som Google och Yahoo, och/eller webbplatser 
som Wikipedia och IMDB. Ju mer supportern använder sig av biblioteksprofilen för att 
stilla sina informationsbehov, desto mer syns biblioteket i denna användares 
nyhetsflöde. Supportern blir alltså i vårt sammanhang även vad man skulle kunna kalla 
en passiv marknadsförare.  
 
Den översta nivån i Gummessons modell utgörs av de aktiva marknadsförarna. Till 
skillnad från supportrarna arbetar dessa kunder aktivt med att tipsa andra om företaget. 
Facebookbibliotekets aktiva marknadsförare utgörs av de Facebookvänner som inte bara 
använder bibliotekets Facebookstjänster, och låter detta synas i nyhetsflödet, utan också 
tipsar sina egna vänner om att bli vän med bibliotekets profil. Just Facebook gör det 
väldigt lätt för en användare att tipsa sina vänner om biblioteket. Det enda som behövs 
är ett snabbt klick på en redan tillgänglig knapp vid varje profil. 
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I vårt sammanhang kan alltså Gummessons lojalitetsstege göras om till följande: 
 

                                                               aktiv marknadsförare 
 
                                                                                           supporter   
 
                                                         aktiv Facebookvän 
 
                                        Facebook-vän                     
 
potentiell Facebook-vän  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att framgångsrika relationer skapar en kår av 
marknadsförare på deltid, som ger referenser och sprider ett positivt word-of-mouth117  
 
5.4 Interaktion 
 
Interaktion är ett nyckelord i relationen mellan bibliotek och användare. Facebook är ett 
bra medium för att hålla liv i denna interaktion, menar vi, eftersom det finns så många 
olika sätt att interagera med varandra på nätverket. Det finns chatt, personliga 
meddelanden, nyhetsflöde, logg osv., liksom grupper och sidor för olika 
intresseområden. Användarens deltagarstil, dvs. beteende, humör, livsstil osv., är viktig 
framför allt under det som Gummesson kallar interaktionens intensivfas, och 
användarens arbete måste paras ihop med bibliotekets på ett medvetet sätt118. Genom att 
ha kontakt med sina användare på Facebook kan man vårda denna relation och lättare 
skräddarsy sin relation till användarna. Kontakten kan ske via loggen, personliga 
meddelanden eller chatt. I undersökningen gjord av Hendrix et. al. framkom att en del 
av de undersökta biblioteken erbjöd användarna att chatta med bibliotekarierna via 
Facebook och forum för diskussioner. Respondenterna i undersökningen var delvis 
positiva till om detta var framgångsrikt eller inte i dagsläget, de flesta såg dock att det 
har stor potential i framtiden119. Miller & Jensen anser att loggen är en bra plats för 
användare att ställa frågor på120. Att använda grupper som underlag för kommunikation 
är mindre effektivt, verkar de flesta forskare vara överens om. Till exempel skriver 
Miller & Jensen att det är lätt att glömma bort att besöka en grupp efter att man väl gått 
med121. En grupps uppdateringar syns inte automatiskt för användarna, utan de måste 
själva aktivt titta efter nyheter. Graham et.al. testade att skapa grupper för biblioteket, 
där de tänkte sig att en interaktion skulle ske, genom till exempel bokdiskussioner och 
”fråga-bibliotekarien”. Det blev dock en besvikelse och användarna besökte inte 
gruppen mer än vid tillfället de gick med122. När det gäller Glazers försök att använda 
sig av grupper (se ovan, kundretention) blev ju resultatet däremot positivt. Även Xia har 
positiva erfarenheter av att marknadsföra biblioteket med hjälp av grupper, men att de 
grupper som är framgångsrika i hög grad hålls aktiva av personal och inte användare 

                                                            
117 Gummesson, 2002, s. 287-288 
118 Gummesson, 2002, s. 92-93 
119 Hendrix et.al., 2009, s. 45-46 
120 Miller & Jensen, 2007, s. 21 
121 Miller & Jensen, 2007, s. 19 
122 Graham et.al., 2007, s. 230-231 
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själva123. Det bästa verkar vara att bibliotekarierna lägger ut information på sin logg 
eller i statusraden. Då syns de för alla i nyhetsflödet, och användarna behöver inte 
anstränga sig för att leta efter informationen. På bibliotekens logg kan även användarna 
ställa frågor som bibliotekarierna kan besvara på samma ställe. De relativt nya sidorna 
(pages) på Facebook verkar vara bättre än grupper. Här kan man ha diskussioner och 
posta nyheter, och det som uppdateras här syns också i nyhetsflödet, tillgängligt för alla.  
 
I OCLC-rapporten nämns att trots att intresset för att använda Facebook är relativt lågt 
bland bibliotekschefer finns det ändå några som har experimenterat med det. De som 
gjort det menar att det kan vara ett bra sätt att starta och framför allt upprätthålla en 
konversation med bibliotekets användare. Distinktionen mellan sociala nätverk och 
tjänster, som exempelvis bibliotekstjänster, kommer snart att vara utsuddad, menar 
författarna till rapporten. Användarna kommer att förvänta sig att kunna sköta alla 
ärenden och kunna ha kontakt med alla på en och samma plats, t.ex. på Facebook124.  
 
Det är viktigt att försöka utröna användarnas ”egentliga” behov. En användare ställer 
ofta en väldigt vid fråga, till exempel ”Jag behöver information om franska 
revolutionen”. Här behöver bibliotekarien diskutera med användaren för att få fram en 
mer detaljerad fråga. Vad när det gäller franska revolutionen? Till vad behöver 
användaren det? I vilket format önskar användaren få informationen? Vad är viktigast, 
att användaren får informationen snabbt, eller att den är så utförlig som möjligt? Vilken 
nivå ligger användaren på? I detta sammanhang kan nämnas att Gummesson pratar om 
ECR (Efficient Consumer Response), vilket innebär att man ska försöka nå ut till 
kunden med rätt sortiment. Han nämner även Category Management, vilket innebär att 
hantera kategorier av produkter kopplade till kundbehov och konsumtionsbeteende125.  
 
För att hålla liv i interaktionen mellan bibliotek och användare via detta medium, måste 
användarna känna att de som sköter bibliotekets profil själva är intresserade av att vara 
på Facebook, och av att kommunicera med användarna. Miller & Jensen skriver om att 
en statisk profil eller grupp inte syns, och således kan anses vara meningslös126. Huwe 
skriver att Facebook kan ge biblioteket ett ansikte utåt, vilket kan leda till att 
användarna känner sig mer bekväma i sin kontakt med bibliotekspersonal, dvs. det blir 
en bättre interaktion127. Det är även av vikt att vara snabb med att svara på 
referensfrågor, vara uppkopplad och tillgänglig på chatten m.m. för att tillfredsställa 
användarnas behov på bästa sätt. Facebook är medlet genom vilket personalen på 
biblioteket kan marknadsföra sig, de är viktigare än själva det sociala nätverket. Det är 
personalen som har den ”riktiga” kontakten med användarna, och därför är det viktigt 
att de kan kommunicera och interagera på ett bra sätt med dessa.  
 
Mack et. al. menar att biblioteken behöver börja omvärdera bibliotekens roll när det 
gäller kommunikationen med användarna128. De behöver befinna sig där de potentiella 
användarna redan befinner sig. En del bibliotek, skriver författarna, har börjat integrera 
länkar till kataloger och databaser i sina Facebook-profiler. Undersökningen de gjorde 
visade att biblioteket i fråga fick fler frågor via Facebook än via t.ex. telefonsamtal eller 
                                                            
123 Xia, 2009, s. 476 
124 OCLC-rapporten, 2007, s. 222 
125 Gummesson, 2002, s. 80 
126 Miller & Jensen, 2007, s. 19 
127 Terence K Huwe, 2007, Building Digital Libraries in 2007, Community-Building Tools Rule, s. 32 
128 Mack et.al., år?, s. 2-5 
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e-post, vilket indikerar att det är positivt för ett bibliotek att finnas på Facebook för att 
marknadsföra sig.  
 
Kristina DeVoe, bibliotekarie vid Temple University Libraries i Pennsylvania, menar att 
bibliotekets användande av chatt skulle hjälpa användarna att lätt och snabbt få hjälp 
med till exempel referensfrågor129. I stället för att behöva klicka sig fram genom en rad 
länkar och webbplatser för att hitta svar på sina frågor, kan användaren snabbt skriva sin 
fråga i till exempel ett chattfönster och erhålla ögonblicklig hjälp130. Gummesson 
benämner detta som just-in-time. Dessa leveranser ska innehålla det som är nödvändigt, 
varken mer eller mindre, och ska anlända vid exakt rätt tillfälle, varken förr eller senare. 
Eftersom tjänster produceras och konsumeras delvis samtidigt måste de produceras 
precis när kunden behöver dem131. Detta är en fördel med just bibliotek på Facebook. 
Att Facebook erbjuder så pass många olika sätt för bibliotekarier och användare att 
kommunicera med varandra, gör att varje användare kan fråga och få svar på det sätt de 
finner lämpligast (chatt, personliga meddelanden, loggen osv.). Vill man ha ett mycket 
snabbt svar så ställer man frågan via chatten, är det inget akut kan man skicka ett 
meddelande och är det något som kan vara av vikt även för andra kan man ställa frågan 
via biblioteksprofilens logg, då det ju syns för alla vänner i bland annat nyhetsflödet.  
 
Inte bara användarna utan också biblioteken själva vinner på denna interaktion, 
fortsätter DeVoe. Samtidigt som användaren ställer sina frågor vid sitt behovstillfälle, 
tillhandahåller de även värdefull information kring webbens användbarhet. Detta hjälper 
inte bara till att göra bibliotekens webbsidor mer interaktiva, utan också mer dynamiska 
och personliga – typiska karaktäristika för Bibliotek 2.0132. Även Charnigo & Barnett-
Ellis menar att tjänster inom Bibliotek 2.0 måste lita på sina användare som "co-
developers", genom att genomgående erbjuda feedback133. Gummesson benämner detta 
som bumerangprincipen och använder sig i sin bok av Quinns förklaring av denna: 
"One of the beauties with the Boomerang Principle […] is that you and customer end up 
on the same side […] So the relationship is not an adversary one, it is a partnership."134 
Charnigo och Barnett-Ellis menar att bibliotekarierna måste vara medvetna om 
studenters kulturella och sociala intressen, och hur de interagerar online, för att på bästa 
sätt kunna kommunicera med sina användare135. 
 
Interaktionsprocessen på Facebook skapar marknadsföringstillfällen, points-of-
marketing. Dessa kan uppstå inte bara mellan kunden och leverantörens personal, utan 
också ske i interaktionen med andra kunder136. Om biblioteket har gjort ett bra jobb, blir 
användaren positivt inställd, och stannar antagligen kvar istället för att söka sig till en 
konkurerande verksamhet. För att kunna göra ett bra jobb och få nöjda användare är det, 
återigen, viktigt med en bra kommunikation användare och bibliotekarie emellan.  
 

                                                            
129 DeVoe, Kristina, 2008, Chat Widgets: Placing Your Virtual Reference Services at Your User’s Point(s) of 
Need, s. 100 
130 DeVoe, 2008, s. 100 
131 Gummesson, 2002, s. 77-78 
132 DeVoe, 2008, s. 101 
133 Charnigo & Barnett-Ellis, 2007, s. 24 
134 Gummesson, 2002, s. 285 
135 Charnigo & Barnett-Ellis, 2007, s. 25; 27 
136 Gummesson, 2002, s. 92 
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Brian Mathews, bibliotekarie vid Georgia Institute of Technology, menar i artikeln Do 
you Facebook? Networking with Students Online att hans skapande av en 
Facebookprofil hjälpte honom att marknadsföra sitt bibliotek genom att han kunde 
interagera med studenterna "in their natural environment"137. Fler författare, bland annat 
Farkas, säger samma sak, att det är viktigt att finnas och verka på platser där många 
användare eller potentiella användare redan finns, och där de känner sig bekväma. 
Facebook är uppenbarligen en enormt populär plats att befinna sig på och därmed en bra 
plats att marknadsföra sig på138.  
 
Interaktionen innefattar även den fysiska miljön, det vill säga hur det ser ut på 
biblioteket – hur hyllorna är placerade, hur böckerna exponeras osv.139. När det gäller 
biblioteket på Facebook får man istället tänka på hur man utformar informationen man 
lägger ut på sin profilsida. Är profilbilden representativ för biblioteket eller är den helt 
missvisande? Det kan tänkas vara mindre lämpligt med en bild från personalfesten än en 
på leende bibliotekarie, eller en fin bokhylla. Informationen som ges om ett biblioteks 
grupp eller sida, hur den är utformad, kan också sägas tillhöra denna typ av interaktion. 
Här är det också lämpligt att tänka på om profilen är användarvänlig. Om det inte är 
pedagogiskt konstruerat blir kunden ineffektiv och vantrivs, och relationen blir lidande. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Facebook kan vara ett bra medium för biblioteken 
att interagera med sina användare eftersom kontakten kan ske relativt direkt, genom 
exempelvis chatten. Det är dock viktigt att bibliotekarierna själva är aktiva och 
uppkopplade på Facebook för att användarna ska uppleva det hela som positivt.  
 
5.5 Relationsduration 
        
Begreppet relationsduration, det vill säga hur länge en relation håller, kan sägas 
inbegripa hela syftet med marknadsföring av den här typen. Ett företags mål, enligt 
relationsmarknadsföringen, är att bygga långsiktiga relationer för att främja långsiktig 
och stabil lönsamhet och överlevnad140. Detta, det vill säga den långsiktiga effekt på 
lönsamheten som uppstår genom etablering och underhåll av ett företags 
relationsnätverk, kallar Gummesson för Return On Relationships (ROR)141. Målet är, 
med andra ord, att öka relationsdurationen. För att detta ska kunna uppnås behöver 
företaget lojala kunder.  
 
Gummessons lojalitetsstege som diskuterades ovan kan också sägas vara en bra 
illustration över hur kundlojalitet uppstår. Inom relationsteorin ses kundlojalitet som en 
av de viktigaste ledstjärnorna. Det är denna lojalitet som leder till god relationsduration, 
det vill säga långsiktiga och stabila kundrelationer, vilket är relationsmarknadsföringens 
mål142. Gummesson menar att man bör arbeta för att uppnå en win-win-situation för 
såväl kund som företag, och menar att stabila och långsiktiga relationer till kunderna 
minskar risken att en annan leverantör tar sig in på marknaden. Gummesson citerar här 

                                                            
137 Mathews, 2006, s. 306-307 
138 Farkas, 2007, s. 27 
139 Gummesson, 2002, s. 90 
140 Gummesson, 2002, s. 53 
141 Gummesson, 2002, s. 268 
142 Gummesson, 2002, s. 40; 53 
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PricewaterhouseCoopers som beskriver relationsmarknadsföring som ett sätt att "[...] 
build long-term relationships by understanding individual needs [...]"143. 
 
Det är här inom relationsdurationen som det tidigare nämnda begreppet zero defection 
kommer in, det vill säga att man bör sköta kundrelationen till 100 % för att minska 
avhoppen till 0 %. I ett bibliotekssammanhang är dock situationen lite annorlunda vad 
gäller zero defection. Exempelvis ett universitetsbibliotek måste räkna med ett visst 
antal avhopp varje termin då studenter slutar läsa vid universitetet och/eller anställda får 
tjänst någon annanstans. Samma sak gäller för andra typer av skolbibliotek. Å andra 
sidan får ett universitets-/skolbibliotek i stället nya studenter/elever varje termin.  
 
Zero defection handlar ju dock inte om att hålla liv i relationen till varje pris. Om 
kunden inte har någon nytta av relationen till företaget längre bör denna naturligtvis 
avbrytas. Problemet är om kunden vill lämna relationen på grund av missnöje och/eller 
ointresse. Även för detta har Gummesson rekommendationer. Han menar att en 
missnöjd kund kan välja mellan tre olika vägar, nämligen exit, voice eller loyalty. Exit 
innebär att kunden lämnar relationen och går till en konkurrent i stället. Med voice 
menar Gummesson att kunden väljer att säga ifrån och kräva rättelse eller förbättring. 
Loyalty innebär att kunden bortser från problemen och väljer att ändå stanna kvar som 
kund till företaget. Det sistnämnda kan ske av bland annat ideologiskt skäl eller 
ointresse144. Gummesson poängterar även att problem i en kundrelation inte behöver 
leda till missnöje, utan snarare kan stärka en relation. Om den missnöjda kunden känner 
att han/hon får gehör för sina invändningar, och upplever att den eventuella rättelse som 
sker är konstruktivt utförd, leder detta förhoppningsvis till ett tillfrisknande och ett 
återställande av den långsiktiga relationen. Detta kallar Gummesson för recovery145.  
 
Gummesson talar även om fördelen med att kunden som "medlem". Ett exempel här är 
att du som kund på de flesta onlinebutiker behöver skapa ett konto innan du kan handla. 
Det här medlemskapet leder till fördelar för såväl kund som företag, och främjar 
möjligheten att knyta kunden till sig genom exempelvis olika grader av förmåner. Här 
kan man exempelvis jämföra med hur ICA:s medlemmar får speciella rabatter och 
betalningscheckar. Detta, menar Gummesson, är ett av de bästa sätten att garantera 
kundlojalitet och långsiktiga relationer. Ett medlemskap ger också företaget möjligheter 
att bygga upp databaser över kunderna, vilket förenklar individualiserad behandling. 
Det är dock viktigt att komma ihåg, menar Gummesson, att även om medlemskap ger 
både kunden och företaget fördelar, kan det också låsa kunden och skapa ett visst 
tvång146.  
 
Biblioteket som varumärke behöver stärkas, menar författarna till OCLC-rapporten, för 
att kunna vara med och tävla om användarna147. Biblioteken behöver bygga upp en 
värdefull närvaro på Internet genom att erbjuda sina tjänster till användarna online och 
tillåta dem att enkelt dela och skapa innehåll, och lätt samarbeta med andra. 
Bibliotekarier har legat i framkant när det gäller många digitala tjänster som finns 
(fråga-bibliotekarien, elektroniska databaser osv.), står det i rapporten. Dock ligger de 
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146 Gummesson, 2002, s. 127-129 
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inte alls i framkant när det gäller den sociala webben. Att öka personalens engagemang 
på sociala nätverk borde vara en bra väg att gå menar man. 
 
Gummessons diskussion kring kunden som medlem är en viktig poäng just i vårt 
sammanhang, då kunden som medlem kan jämföras med en användare som är 
Facebookvän med biblioteket. På samma sätt som att ett kundregister medför 
individualiserad kundbehandling, medför en vänskap på Facebook att bibliotekets 
Facebooktjänster kan anpassas till användaren. För detta ändamål kan Facebook 
användas på olika sätt. När Beth Evans gjorde sitt försök med en biblioteksprofil på 
MySpace gick hon noga igenom sina användares egna profiler, för att ta reda på deras 
intressen. Denna information använde hon sedan för att skicka ut individuella 
personliga meddelanden148. Evans strategi fungerade visserligen bra, enligt henne själv, 
men även här kommer dock frågan om personlig integritet upp. Facebook erbjuder 
visserligen betydligt mer alternativ för att skydda användarens information än MySpace, 
men frågan kvarstår. Hur mycket kan biblioteket registrera och använda sig av 
användarens Facebookinformation innan det kan anses vara ett intrång i användarens 
integritet?  
 
En annan möjlighet med Facebook vad gäller fördelarna med "medlemskap" är att man 
via en biblioteksprofil kan använda sig av samma relevanta applikationer som 
användarna gör. ett exempel på en sådan applikation är I'm Reading. Denna applikation 
ger biblioteket en möjlighet att få koll på vilka användare som föredrar vilka typer av 
litteratur. Många andra applikationer går att använda på liknande sätt, och erbjuder en 
mindre påträngande väg till information om den enskilde användaren. Även 
nyhetsflödet ger en enkel möjlighet för biblioteket att följa med i sina Facebookvänners 
intressen.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att begreppet relationsduration innehåller allt 
relationsmarknadsteorin syftar till. Ett biblioteks mål är långsiktig lönsamhet, och detta 
når man genom långsiktiga relationer. För att öka relationsdurationen bör man använda 
de verktyg som finns för att knyta användarna till sig, och därigenom skapa lojalitet och 
förtroende, utan att för den skull lägga något tvång på dem. 
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6 Slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka möjligheter Facebook erbjuder bibliotek 
att marknadsföra sig på. I föregående kapitel finns våra resultat presenterade samt 
diskussioner kring dessa.  
 
Den frågeställning vi har utgått ifrån är: 
 

• Hur skulle Facebook kunna vara en bra plats för ett bibliotek att marknadsföra 
sig på enligt relationsmarknadsföringens synsätt? 

 
Att biblioteken mer och mer går från att vara serviceorganisationer till att vara 
kunskapsorganisationer innebär att man måste förändra sitt sätt att marknadsföra 
biblioteket på. Man behöver omvärdera bibliotekens roll som informationsförsörjare, 
inte minst i konkurrens med andra informationsförsörjare, exempelvis stora sökmotorer 
som Google. Användarnas informationskompetens har under 2000-talet förändrats och 
användarna anser sig kanske inte i lika hög grad behöva ta hjälp av en bibliotekarie för 
att hitta den information de söker. Detta visar på att biblioteken kanske snarare bör 
marknadsföra sin kompetens än sina fysiska samlingar, då det som efterfrågas inte är 
var användarna kan hitta information, utan snarare hur de ska få hjälp att sålla i den 
enorma mängden som Internet erbjuder.  
 
Vår studie visar att det är viktigt att finnas där användare och potentiella användare 
redan finns. Då Facebook har över 750 miljoner användare har det stor potential när det 
gäller att marknadsföra ett bibliotek. Det är viktigt att bibliotekets tjänster är 
lättillgängliga vilket de blir om man kan komma till dem via Facebook där man ändå av 
andra anledningar befinner sig. Användarna känner sig således dessutom redan 
bekväma med Facebook och kan navigera där med lätthet, till skillnad från bibliotekens 
egna webbplatser som kan vara både svårt att hitta till och inte lika lätta att hitta i. När 
bibliotekets tjänster blir lättare att nå är förhoppningen att användarna hellre söker 
information där än t.ex. på Google, eller att de åtminstone tar hjälp av biblioteket med 
att sålla bland all information.  
 
En rekommendation som det talas om är att biblioteket ska var försiktig med att bli 
påträngande. Istället för att skicka ut mängder med vänförfrågningar till potentiella 
användare, bör man hellre informera om att biblioteket finns på Facebook och låta 
användarna själva skicka förfrågningar. Något svårt kan det alltså vara att locka till sig 
användare på ett sätt som varken är alltför påträngande eller alltför tillbakadraget. Vilket 
sätt är bäst? Det verkar i praktiken vara så att de studier där man aktivt sökt upp 
användare har fått bättre genomslagskraft än de där man väntat in användarna. Ska 
biblioteken aktivt bjuda in och därmed få fler vänner men riskera att verka påträngande, 
eller ska de hålla sig mer passiva och få färre vänner men hoppas på att det mindre antal 
vänner de får känner sig bekvämare i kontakten med biblioteken? Frågan är hur man ska 
förhålla sig till det hela när det gäller frågor om personlig integritet. Det verkar inte 
finnas några givna svar.  
 
Inte heller kan vi dra några slutsatser av hur effektivt det är om biblioteket har många 
vänner. Att biblioteket har 500 vänner betyder inte nödvändigtvis att så många använder 
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bibliotekets tjänster. Och hur många nya användare lockar man till sig? Är det mest 
redan existerande användare som utnyttjar bibliotekets tjänster på Facebook? Sant är 
dock att även de vänner som inte direkt använder sig av tjänsterna får information till 
sig så att säga ofrivilligt genom nyhetsflödet, och därför förhoppningsvis får upp 
ögonen för vad biblioteket tillhandahåller.  
 
Att marknadsföra biblioteket på Facebook via grupper verkar de flesta forskare vara 
skeptiska till då de inte verkar besökas så värst ofta efter att man gått med i dem från 
början. Ny information därifrån syns inte heller i nyhetsflödet och kan således inte 
fungera som någon indirekt marknadsföring. I nyhetsflödet syns däremot ny information 
från fan-sidor, vilket gör dem bättre som marknadsföringskanal.  
 
När biblioteket väl fått vänner är det viktigt att vårda relationerna till användarna. Ett 
sätt är att ta reda på vad varje enskild användare vill ha ut av relationen och på så sätt 
kunna specialanpassa den information man skickar ut. Detta kan tänkas vara väldigt 
tidskrävande om biblioteket har många vänner på Facebook och då kanske man snarare 
kan tänka sig att man bildar olika grupper (exempelvis för dem som är intresserade av 
just deckare eller fantasy) som användarna kan gå med i och som man skickar ut 
information till. Har biblioteket färre vänner skulle det kunna tänkas vara mer realistiskt 
med helt individuell information. För en långvarig relation bibliotek och användare 
emellan är det viktigt att biblioteket marknadsför de fördelar och kvaliteter som de har 
framför andra informationskällor så att användarna hela tiden återvänder. En av dessa 
fördelar kan då vara just specialanpassad information, liksom att biblioteket kan 
leverera det på det sätt som önskas och vid rätt tidpunkt.  
 
Rent kostnadsmässigt är Facebook bra eftersom det inte kostar något att marknadsföra 
sina händelser, tjänster osv. där, inte i pengar och inte heller direkt i tid. Man kan på 
kort tid skicka ut inbjudningar utan att behöva lägga pengar på att trycka upp 
exempelvis flyers för att informera. Givetvis kostar det i tid för ett bibliotek att utforma 
och skicka ut inbjudningar även på Facebook men rimligtvis borde det vara mer 
kostnadseffektivt att inte behöva skriva ut, klippa ut och dela ut skriftliga inbjudningar 
för hand utan att istället kunna sköta det hela online via datorn. 
 
Applikationer är ett annat användbart fenomen på Facebook. Biblioteken kan själva 
skapa applikationer som användarna sedan kan välja att lägga till sin profil. Det kan till 
exempel vara virtuella bokhyllor där man tipsar varandra om litteratur eller har 
diskussioner. Det är dock värt att nämna att det kan vara lite tidskrävande initialt att 
skapa en egen applikation, men det kostar inget i pengar. Utförliga instruktioner för hur 
man går till väga för att skapa en applikation finns på svenska, t.ex. på Facebookskolan.  
 
En annan effektiv metod när det gäller marknadsföring är att skapa nätverk där 
användarna kan tipsa andra om bibliotekets tjänster på Facebook. Biblioteket 
marknadsför sig alltså i detta fall inte själv direkt, utan marknadsföringen sker indirekt, 
eller externt. Även exempelvis statusuppdateringar eller att en vän blivit vän med 
biblioteket, vilket syns i nyhetsflödet, blir en slags extern marknadsföring. Det gäller då 
att man har goda relationer med användarna så att de är nöjda och sprider positiv 
information, annars blir det negativ marknadsföring. För att få nöjda användare är det 
viktigt att biblioteksarbetarna själva är intresserade av att vara på Facebook och att de är 
aktiva där.  
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6.1 Sammanfattade slutsatser 
 
Facebook har rätt använt potential att kunna vara en bra kanal för att marknadsföra ett 
bibliotek och dess tjänster. Det finns dock en del att tänka på i form av exempelvis 
frågor om personlig integritet och hur pass effektivt det är i relation till hur tidskrävande 
det är att upprätthålla en aktiv profil på nätverket. Exakt hur man ska marknadsföra sig 
mest effektivt råder det delade meningar om och kanske är det så att det finns många 
olika sätt som är bäst, att olika sätt passar bättre eller sämre för olika typer av bibliotek. 
Facebook är ett så pass nytt fenomen att det ännu är svårt att ställa upp några helt 
igenom hållbara riktlinjer, och fler studier behövs på området.  
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
I det ideala fallet hade en empirisk undersökning där vi introducerar ett bibliotek på 
Facebook och undersöker det faktiska resultatet varit den bästa utvecklingen av vårt 
resonemang. Tyvärr finns, som sagt, inte möjlighet till detta av förklarliga skäl. En 
naturlig fortsättning på denna uppsats vore alltså en sådan undersökning. Däremot kan 
våra resonemang jämföras med tidigare undersökningar, vilket även gjorts i vår 
diskussion. Andra undersökningar som skulle kunna vara intressanta i sammanhanget är 
exempelvis huruvida resultatet skulle bli annorlunda vid olika slags bibliotek. Det hade 
även varit intressant att intervjua bibliotekarier vid bibliotek som har testat att 
marknadsföra sig på Facebook för att se hur de har gjort, hur de har upplevt det, hur det 
har fungerat i praktiken och om det har varit fruktbart.  
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7 Sammanfattning 
 
Sociala nätverk på Internet är något som de senaste åren har exploderat i antal. 
Allteftersom detta har skett, har bibliotekarier frågat sig hur de skulle kunna använda 
dessa för att till exempel marknadsföra sitt bibliotek. Att följa med i utvecklingen, och 
använda sig av ny teknologi, är för många viktigt för att hänga med. Bland annat 
handlar det om den konkurrens biblioteken har genom andra källor till 
informationsåtervinning, till exempel stora sökmotorer som Google och Yahoo. 
Biblioteken har inte längre monopol på information och behöver hitta sätt att hävda sig i 
detta myller av information.  
 
I vår undersökning ville vi försöka ta reda på hur bibliotek skulle kunna använda sig av 
ett redan existerande socialt nätverk för att marknadsföra sig och sina tjänster, nämligen 
Facebook.  
 
I vår litteraturgenomgång tar vi upp vad en del tidigare forskning har kommit fram till i 
ämnet, samt några bibliotekariers åsikter om det hela. Det av vårt material som är 
inriktat på marknadsföring och sociala nätverk, består här till stor del av artiklar. 
Eftersom ämnet är så pass nytt finns inte mycket skrivet om ämnet i bokform. Det 
positiva i det är att den största delen av litteraturen är ny och aktuell. Många av 
artiklarna handlar om universitetsbibliotek och Facebook i USA, troligtvis på grund av 
att det var i USA som Facebook startade, och det är där som universitetsbiblioteken har 
kommit längst när det gäller att utforska möjligheterna till marknadsföring via sociala 
nätverk. Forskarna uttrycker både positiva och negativa åsikter kring detta, men de 
flesta är positiva, med smärre förbehåll. Flertalet forskare har kommit fram till att skulle 
vara, eller är, fruktbart att marknadsföra ett universitetsbibliotek på Facebook. 
 
I litteraturen finns undersökningar som visar vad bibliotekarier respektive studenter 
tycker om idén med att ha kontakt med sitt universitetsbibliotek på Facebook. Vidare 
har vi hittat frågor som rör personlig integritet och för- och nackdelar rent praktiskt med 
att ett universitetsbibliotek finns på sociala nätverk. 
 
Den teori vi tagit vår hjälp i analysen är Evert Gummessons 
relationsmarknadsföringsteori om 30R. Vi har valt ut de delar av hans teori som vi 
tyckte var mest relevanta för vår undersökning. Det innebär inte att de övriga inte skulle 
kunna vara till nytta för ett bibliotek i sin marknadsföring, men när det gäller just 
universitetsbibliotek och sociala nätverk var dessa inte lika viktiga. Grunderna i 
relationsmarknadsföring är relationen, vilket i vårt fall är användare och 
universitetsbibliotek. De flesta teorier kring marknadsföring handlar till största delen 
om vinstdrivna företag, där den ekonomiska aspekten är den tongivande. Den sortens 
teorier är mindre lämpliga att använda sig av när man talar om marknadsföring av 
bibliotek, eftersom det inte handlar om ökad ekonomisk vinst. Vinsten för ett bibliotek 
handlar om att knyta användare till sig, och att öka dessas biblioteksanvändande.   
 
I analysen har vi gjort en uppdelning efter Gummessons teori i fem delar: 
kundretention, kundrelation, nätverk, interaktion och relationsduration. Kundretention 
handlar om att biblioteket bör försöka locka till sig nya användare. Inom 
kundrelationerna, under vilken användaranpassning ligger, pratar vi om vikten av att ta 
reda på hur varje enskild användare vill ha det i sin kontakt med biblioteket via 
Facebook, samt vilken typ av information de är intresserade av. Det är viktigt att vårda 
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relationerna till sina användare. Nätverk kan sägas vara en kedjereaktion av 
marknadsföring, där nöjda användare tipsar vänner och bekanta om fördelarna med att 
ha biblioteket som vän på Facebook, osv. Detta illustreras genom Gummessons så 
kallade lojalitetsstege. Interaktionen handlar om att det är viktigt för biblioteket att ha en 
bra kommunikation med sina användare. Relationsduration handlar om att det är viktigt 
att försöka bygga upp långsiktiga relationer genom nöjda användare. Förut hade 
biblioteken en slags monopolsituation när det gällde informationsförsörjningen, men 
deras monopolsituation är nu ordentligt konkurrensutsatt. Detta innebär att biblioteken 
behöver hitta nya vägar att locka nya användare till sig, samt hålla kvar de redan 
existerande.  
 
Vi har analyserat och diskuterat litteraturen i relation till Gummessons 
relationsmarknadsföringsteori för att försöka komma fram till några rekommendationer 
för hur ett bibliotek skulle kunna gå tillväga för att marknadsföra sig och sina tjänster på 
Facebook. Det vi kom fram till var i stora drag att det verkligen finns potential för en 
sådan marknadsföring men att det är svårt att ställa upp några exakta riktlinjer för hur 
detta bör göras för att uppnå bästa resultat, troligtvis eftersom fenomenet är så pass nytt, 
och det behöver utforskas och användas av bibliotek mer. 
 
Vidare forskning hade kunnat vara att t.ex. jämföra hur marknadsföringen hade sett ut 
vid olika typer av bibliotek (folkbibliotek resp. universitetsbibliotek, eller skolbibliotek 
exempelvis).  
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