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Abstract: The objective of this bachelor thesis is to examine how some 

larger Swedish public libraries reason about the use of social 
media as part of their activities and outreach. To attain the 
purpose three research-questions were established; why does 
the public library use social media? How does the public 
library utilize social media? What extra value do librarians 
believe that use of social media can add to the libraries’ 

function? The methodology used in the thesis is qualitative 
interviews. Six interviews were conducted with librarians in 
charge of social media at their respective libraries. Five of 
the interviews were conducted by telephone and one by 
email. The theoretical framework for the thesis is the model 
developed by the three Danish researchers Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen, which describes 
the public libraries’ functions, goals and opportunities in the 

knowledge and experience society.   
 
It is concluded in this thesis that public libraries are using 
social media to connect with people, to communicate and 
interact with them. There is a wish for social media to serve 
as a meeting place where librarians can interact with users. 
Our results show, however, that these hopes are not fully 
realized, because the desired response from the users does 
not occur. Through social media, libraries can make their 
activities more visible and their resources more readily 
available for users. It is important for the libraries’ 

credibility to be available and active on social media. The 
librarians we interviewed emphasized the importance of 
updating social media to keep them current and attractive to 
users. They also surmised that, for the future, the use of 
social media in libraries will increase and develop.    
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1. Inledning  
 

Tillgången till och användandet av Internet har blivit en allt viktigare del av människors 
liv och för allt fler svenskar är det en självklar del av vardagen att surfa på webben. 
Internet fyller en funktion för människor både i arbetslivet och på fritiden. Här inhämtar 
man snabbt information och sköter allt ifrån bankärenden till att boka semesterresan. I 
takt med teknikutvecklingen och tillkomsten av sociala medier har Internet även fått en 
allt mer betydande roll för människors sociala samvaro. Genom Internet och de sociala 
medierna skapas mötesplatser där människor kan kommunicera och interagera med 
varandra.  
 
I rapporten Svenskarna och Internet 2011, som ges ut årligen av .se1 och som kartlägger 
internetanvändningens utveckling och förändringar hos den svenska befolkningen, 
skriver Olle Findahl att: ”År 2003 var det 25 procent av befolkningen som var dagliga 

användare [av Internet; förf. anm]. Idag är det 69 procent som dagligen använder 
Internet … . I åldern 12 till 44 år är 9 av 10 dagliga användare.” Findahl skriver vidare: 
”Under de senaste fyra åren har andelen som besöker sociala nätverk ökat med tio 

procentenheter för varje år” samt att: ”idag besöker 52 procent av Sveriges befolkning 
ett socialt nätverk” (2011, s. 8). Detta är en utveckling som tog fart 2008 och som 
stadigt vuxit för varje år.  
 
Rapporten visar att stora delar av Sveriges befolkning dagligen använder sig av sociala 
medier. Genom vårt eget användande av olika sociala medier ser även vi de möjligheter 
som finns med dem; att umgås och hålla kontakten med vänner. Användandet ger även 
möjligheter för människor att utveckla befintliga intressen och upptäcka nya samt att 
genom medierna kunna producera, konsumera och dela kunskap. 
 
Vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås 
bedrivs forskning kring fenomenet sociala medier inom ramen för det tvärvetenskapliga 
forskningsnätverket Social media studies (SMS). De vill ” … undersöka hur vi genom 
sociala medier förändrar vår produktion, konsumtion, sökning, delning och användning 
av information.” (Högskolan i Borås, HB, 2012). I en introduktion till nätverket SMS 
skriver Jan Nolin, professor inom biblioteks- och informationsvetenskap, att fenomenet 
sociala medier består av en samling heterogena webbaserade plattformar, vars gemen-
samma drag är den möjlighet som finns för användarna att påverka och utveckla dessa 
genom att kollektivt producera och skapa deras innehåll. Nolin framhåller att det är 
viktigt att belysa den sociala aspekten av sociala medier, men att forskningen kring 
fenomenet inrymmer mycket mer. Han menar vidare att ett för stort fokus på den sociala 
aspekten av sociala medier kan leda till en bristande förståelse av fenomenet som helhet. 
Inom nätverket SMS ser man på forskning kring sociala medier ” … som en bred under-
sökning av individuella, sociala, tekniska, kommersiella och politiska aktiviteter 
kopplade till sociala mediaplattformar.” (Nolin). 
 
Vi kan, efter en snabb genomgång av ett antal biblioteks webbsidor, konstatera att 
många bibliotek är aktiva på sociala medier och att finnas på Facebook som bibliotek 
verkar vara mer eller mindre självklart. Den amerikanska bibliotekarien Meredith 
Farkas menar att i oavsett vilken bibliotekstyp man arbetar, så använder sig besökarna 
av sociala medier i någon form. Hon anser att det är av yttersta vikt att vara medveten 
                                                           
1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur. 
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om de medier användarna nyttjar för att kunna finnas där och erbjuda service och 
interaktion (2007b, s. 8). 
 
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linné-
universitetet i Växjö, menar att många folkbibliotek lägger större vikt vid att synas på 
sociala medier och att ”vara där människor är” än att faktiskt utarbeta en strategi för sin 
närvaro där. Avsaknaden av strategi leder till passivitet, menar Hansson, och skriver 
vidare att den dialog och aktivitet som präglar det personliga mötet mellan bibliotekarie 
och användare ofta saknas i webbmiljön. Hansson påtalar även att användarna efter-
frågar traditionell biblioteksverksamhet framför bibliotekets närvaro på Internet. Han 
menar att bibliotekets behov av att finnas på dessa arenor snarare är något som skapats 
från bibliotekshåll och är ett uttryck för bibliotekets och bibliotekariernas rädsla att gå 
miste om något om man inte finns där (2010, s. 22, 24). 
 
Rapporten, Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och 

personal (2011), utgiven av Svensk biblioteksförening bygger på 800 intervjuer med 
slumpvis utvalda biblioteksanvändare och icke-användare samt 100 intervjuer med 
bibliotekspersonal. I rapporten framkommer det att det viktigaste för användaren i 
kontakten med folkbiblioteket är att bli bemött av kompetent personal och att få bra 
service i en lugn miljö. Personalen framhåller, till skillnad från användarna, vikten av att 
kunna erbjuda en spännande och stimulerande biblioteksmiljö där besökarna har 
möjlighet att umgås. Vidare framhåller de det värde en bra och väl fungerande hemsida 
kan ge biblioteket och användarna (2011, s. 10-12, 14-16). Det vi bl.a. kan se i 
rapporten är att användarna, till skillnad från personalen, inte framhåller biblioteket som 
en mötesplats. Detta finner vi intressant för vår uppsats eftersom användandet av sociala 
medier kan syfta till att skapa möten och interaktion mellan människor. Det man kan 
fråga sig är om de mötesplatser som kan skapas genom användandet av sociala medier 
är något som efterfrågas och uppskattas av biblioteksanvändarna i en virtuell miljö, då 
de inte är direkt efterfrågade i det fysiska biblioteket.    
 
Vi menar att det finns flera anledningar till varför folkbiblioteks användande av sociala 
medier är ett både intressant och aktuellt ämne att studera. Vi har inledningsvis velat 
visa på människors ökade användning av sociala medier och konstaterat att intresset för 
och användandet av sociala medier på folkbibliotek i Sverige förefaller vara stort. Vi har 
även uppmärksammat den relevans som finns för fenomenet sociala medier inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet genom den forskning som bedrivs inom 
nätverket SMS. Det vi finner intressant med Farkas och Hanssons uttalanden är den 
spänning som framkommer, vilken finns inom biblioteksvärlden gällande användandet 
av sociala medier på bibliotek; det självklara i att bibliotek ska använda dem kontra det 
ifrågasättande förhållningssättet.  
 
1.1 Problemformulering 
 
Inledningsvis har vi redogjort för det ökade användandet av sociala medier i samhället 
och även på våra folkbibliotek. I denna studie vill vi undersöka hur man på folkbibliotek 
använder sig av sociala medier och motiverar detta användande. Vi vill veta om det 
finns andra ambitioner med användandet av dessa medier än, som Hansson skriver, att 
bara ”vara där människor är”. Vi tror att bibliotek som är aktiva på sociala medier har 
möjlighet att nå ut till fler människor än till dem som besöker det fysiska biblioteket och 
via de sociala medierna kan man marknadsföra sitt bibliotek och visa på de resurser och 
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aktiviteter som man kan erbjuda användarna. En aspekt av de sociala medierna är att de 
ger människor tillgång till mötesplatser där man kan umgås och interagera med 
varandra. Även genom bibliotekets närvaro på sociala medier skulle samtal och 
diskussioner kunna uppstå mellan såväl bibliotekarie och användare som mellan 
bibliotekarie och potentiella användare. Vi vill ta reda på om det vi diskuterat ovan 
överensstämmer med de erfarenheter som gjorts på våra undersökta bibliotek, samt om 
användandet av de sociala medierna fyller funktionen av mötesplats som leder till social 
interaktion.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några större folkbibliotek arbetar med 
och använder sig av sociala medier. Vi är även intresserade av att ta del av erfarenheter, 
gjorda av bibliotekarier, gällande bibliotekens användande av och aktivitet på sociala 
medier. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Varför väljer folkbiblioteket att använda sociala medier? 
 Hur arbetar folkbiblioteket med sociala medier? 
 Vad anser bibliotekarierna att användandet av sociala medier kan tillföra 

verksamheten?  
 
1.3 Avgränsningar  
 

Vi avgränsar vår undersökning till att gälla bibliotekstypen folkbibliotek, eftersom vi är 
intresserade av att studera hur man på denna bibliotekstyp med sitt breda uppdrag och 
vida målgrupp använder sociala medier som en del av sin verksamhet. Vi har valt större 
folkbibliotek eftersom vi antar att de har bättre möjligheter resursmässigt att vara aktiva 
på sociala medier. Vi vill förtydliga att vi i denna studie endast undersöker användandet 
av sociala medier på sex större folkbibliotek. Vi gör alltså inga anspråk på att generali-
sera uppsatsens resultat till att gälla de folkbibliotek som inte ingår i uppsatsens urval.  
  
Våra förberedande studier av bibliotekens webbsidor har visat att de sociala medier som 
används mest frekvent av folkbibliotek är Facebook, Twitter samt bloggar, varför vi 
begränsar vår uppsats till att behandla dessa tre sociala medier. I de fall då de under-
sökta biblioteken använder ytterligare sociala medier har vi valt att koncentrera oss på 
de tre ovan nämnda. 
 
1.4 Definitioner  
 

Facebook – definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som: ”webbplats för nät-
baserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004. Facebook utgörs till stor del av 
dess användares profiler, vilka knyts samman till olika nätverk inom vilka interaktionen 
sker.” (NE, 2012) 
 
Twitter – definieras enligt NE som: ”webbaserad tjänst för socialt nätverkande, startad 

2006. Twitter utgörs av mikrobloggar på vilka användaren publicerar textmeddelanden, 
tweets, bestående av högst 140 tecken.” (NE, 2012) 
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Blogg – definieras enligt NE som: ”blogg (av engelska weblog och svenska webblogg), 
personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av regel-
bundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dags-
aktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar 
samt ibland med bilder och/eller videor. Varje blogginlägg har datumangivelse och 
bloggens läsare har möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till dessa.” (NE, 
2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
 

I detta avsnitt redogörs för den litteratur som skrivits och den tidigare forskning som 
genomförts gällande användandet av sociala medier i en bibliotekskontext.  
 
Det vi fann, vid sökandet efter tidigare forskning inom området, var att tonvikten låg på 
akademiska bibliotek, ofta från ett nordamerikanskt perspektiv samt att ämnet sociala 
medier vanligen behandlas tillsammans med marknadsföring av en organisation eller ett 
företag. Vi har dock tagit med det vi funnit relevant i dessa studier, eftersom vi anser att 
mycket kan appliceras i folkbibliotekssammanhang. 
 
Under avsnittet Diskussion kommer vi sedan att jämföra och relatera tidigare forskning 
med vårt empiriska intervjumaterial.  
 
2. 1 Bibliotek och sociala medier  
 

Den första frågeställningen i denna uppsats behandlar varför folkbibliotek väljer att 
använda sig av sociala medier i sin verksamhet. Anna-Stina Axelsson skriver i artikeln 
Libraries, social community sites and Facebook att sociala nätgemenskaper är ett 
relevant verktyg för biblioteken att göra sig synliga på och sprida information med. Hon 
tar Facebook som exempel, eftersom det i dagsläget är det vanligaste sociala nätverket 
enligt undersökningar, och menar att bara genom det faktum att så många använder 
detta forum, är i sig ett starkt argument för att biblioteken bör finnas där också. Hon 
skriver vidare att det även är intressant att titta på hur informationen sprids inom detta 
nätverk. Ny information blir synlig för många genom att användarna lägger till 
applikationer som på olika sätt skapar aktivitet och synliggör informationen i det 
nätverk av ”vänner” man har upprättat. Denna information sprids sedan vidare till 
vänners vänner och delas mellan olika nätverk inom Facebook. Axelsson menar vidare 
att människor vill etablera kontakt med andra människor, inte med byggnader som 
”bibliotek”. Hon skriver att genom Bibliotek 2.0-tanken2 flyttas fokus från institutionen 
till individen, från biblioteket till bibliotekarien och det är något som biblioteken bör 
vara medvetna om när de ska etablera sig på ett socialt nätverk, menar Axelsson (2008, 
s. 18-19). Vi är intresserade av att se hur Axelssons resonemang stämmer överens eller 
skiljer sig från våra respondenters gällande dessa olika synpunkter kring sociala medier 
och folkbibliotek.  
 
”Idag bidrar sociala medier till att stödja och underlätta våra vardagliga aktiviteter, både 

på arbetet och hemma”
3, skriver Hazel Hall, professor i Social Informatics vid 

Edinburgh Napier University UK, i sin artikel Relationship and role transformations in 

social media environments från 2011 (s. 425). I denna artikel beskriver Hall bland annat 
den förändrade bibliotekarierollen i och med införandet av sociala medier i biblioteks-
kontexten. Bibliotekarien får ytterligare en serviceaspekt att ta hänsyn till, menar hon. 
Hall konstaterar att relationen till användaren blivit annorlunda; numera ses användare 

                                                           
2 Kim Holmberg et al. (2009, s. 20) definierar begreppet: ”Bibliotek 2.0 är en förändring i interaktionen 

mellan användare och bibliotek i en ny deltagarkultur, influerad av sociala webbteknologier.” ” … 

interaktion möjliggör en deltagarkultur där användarna kan delta i innehållsproduktionen hos biblioteken 
och bibliotekstjänsterna genom att använda nya sociala nätbaserade verktyg eller s.k. Webben 2.0-
verktyg.”    
3 Fritt översatt av uppsatsförfattarna. 
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inte som konsumerande kunder, utan mer som klienter att samarbeta med, även om det 
är något som inte utvecklats till fullo ännu utan ses som en utmaning inför framtiden, 
skriver Hall. Resultat efter forskning visar att bibliotekarier gärna använder sociala 
medier i den egna yrkesrollen för att hålla sig uppdaterade och för att kommunicera med 
kollegor eller mentorer på andra bibliotek. Detta är naturligtvis bra, skriver Hall, och 
bidrar till att bibliotekarier håller sig à jour med de moderna sociala medierna samt att 
det även kan påverka det dagliga arbetet och mötet med användaren. Hall tycker dock 
att det skulle vara önskvärt med ett större samarbete mellan bibliotekarier och 
användare kring dessa verktyg för att utveckla service via de sociala medierna. Hon 
poängterar även vikten av att, om man bestämt sig för att använda sociala medier såsom 
Facebook eller Twitter på biblioteket, så bör de uppdateras ofta för att fungera som ett 
dynamiskt medie. Att bara skriva in öppettiderna för biblioteket i en blogg, är inte att 
använda mediets fulla potential, anser Hall (2011, s. 421-424). Vi är intresserade av att 
se om några av Halls tankar finns i våra respondenters svar gällande arbetet med sociala 
medier. 
 
I magisteruppsatsen Ytterligare en dörr till biblioteket– en kvalitativ studie om 

folkbiblioteks användning av Web 2.0-tjänsterna
4
 blogg och MySpace är Madeleine 

Andersson och Irina Moilanen (2008) intresserade av att studera hur biblioteken 
använder sig av dessa tjänster och vilka erfarenheter de gjort utifrån användandet av 
desamma. Uppsatsförfattarna har genomfört telefonintervjuer med åtta bibliotekarier 
som arbetar med och har ansvar för biblioteksbloggar eller Myspace konton på sina 
respektive folkbibliotek (2008, s. 24-25). Uppsatsens fokus ligger på bibliotekens 
möjlighet att genom användandet av Web 2.0-tjänster skapa kontakt med användarna 
och att utveckla sociala mötesplatser (ibid., s. 22). I uppsatsens resultatpresentation där 
Andersson och Moilanen redogör för intervjuerna med bibliotekarierna framkommer att 
biblioteken har valt att använda Web 2.0-tjänsterna för att de vill kommunicera, inter-
agera och skapa dialog med sina användare. Bibliotekarierna uttrycker även att de 
genom användandet av tjänsterna förutom att möta de nya behov som finns hos 
människor som i allt större utsträckning befinner sig på Internet även kan marknadsföra 
och synliggöra biblioteket samt visa för användare att biblioteket som institution håller 
sig uppdaterad. I arbetet med tjänsterna uppskattar bibliotekarierna att de tillåts att vara 
personliga i sitt uttryckssätt samt att tjänsterna i större utsträckning än bibliotekets 
webbplatser är möjliga att målgruppsanpassa. Bloggen använder de flesta bibliotek för 
litteraturförmedling medan Myspace främst ses som en marknadsföringskanal för 
biblioteket och dess verksamhet. De båda tjänsterna används dessutom som ett 
komplement till övrig biblioteksverksamhet genom att biblioteken här länkar till olika 
bibliotekstjänster och evenemang (ibid., s. 33-38). Flertalet av bibliotekarierna ger 
uttryck för att användandet av tjänsterna inte har inneburit den kommunikation och 
interaktion med användarna som biblioteken önskat. Här framhålls avsaknad av rikt-
linjer för arbetet med tjänsterna och tydliga mål för användandet av dem som några av 
förklaringarna. Även ett mer målgruppsspecifikt arbete med tjänsterna, tror man, kunde 
ha ökat interaktionen med användarna. Bibliotekarierna uttrycker även en osäkerhet 
kring användarnas behov av att kommunicera med biblioteket via tjänsterna (ibid.,  
s. 44-47). Vi finner Andersson och Moilanens uppsats relevant eftersom vi vill jämföra 
våra respondentsvar och se på eventuella likheter och skillnader.      
                                                           
4 Kim Holmberg et al. (2009, s. 10) beskriver begreppet Web 2.0 som något som ” … omfattar nätets 

interaktiva och sociala verksamheter och med denna term har man strävat efter att inkludera användarnas 
möjlighet att redigera det befintliga innehållet och produktionen av nytt innehåll. Olika sätt att delta är 
t.ex. sociala nätverk … Webben 2.0 kallas ibland också för det sociala nätet …”.  
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Jonathan Bodnar och Ameet Doshi skriver en, som de menar, kritisk artikel med ett 
konstruktivt syfte i Asking the Right Questions: A Critique of Facebook, Social Media, 

and Libraries (2011, s. 103). Artikeln bygger på vad som skrivits om användandet av 
Facebook, Twitter och andra sociala nätverk på akademiska bibliotek, författarnas eget 
användande av dessa medier professionellt samt diskussioner med bibliotekarier som 
använder sociala medier i yrket. Man vill med artikeln uppmuntra bibliotekarier att 
tänka djupare och mer kritiskt kring användandet av sociala medier. Bara genom ett 
kritiskt förhållningssätt kan man till fullo förstå och använda sociala nätverk i deras 
fulla potential, menar författarna. De hävdar att det ofta skrivs om sociala medier i 
alltför förenklade och överdrivet positiva alternativt negativa ordalag och författarna vill 
se en mer nyanserad diskussion om användandet (ibid., s. 103). Bodnar och Doshi pekar 
också på hur man inom bibliotekarieprofessionen börjar fokusera på hur man arbetar 
med utvärdering av sociala medier på bibliotek och hur man resonerar kring det fortsätta 
användandet av dem i verksamheten. Detta är viktiga frågor att diskutera, menar Bodnar 
och Doshi och betonar speciellt utvärdering av användandet. För att kunna utvärdera hur 
man använder sociala medier i olika kontexter, måste man förstå vilka olika sätt det 
finns att mäta framgång på, skriver författarna, man behöver mätbara mål och då inte 
bara hur många som ”gillar” biblioteket på Facebook, anser de. Författarna skriver att 

det återstår många viktiga frågor att ställa, områden att undersöka och forskning att 
utföra när det gäller användandet av sociala medier i en bibliotekskontext (ibid., s. 108-
109). Det vi är intresserade av att granska är hur våra respondenter resonerar kring 
utvärdering av sitt användande av sociala medier samt om man har ett kritiskt 
förhållningssätt kring dem.      
 

Louise L. Rutherford, forskningsanalytiker vid Victoria University of Wellington på 
Nya Zeeland, har undersökt vilken inverkan implementeringen och användandet av 
sociala medier har haft på folkbibliotek i USA och på Nya Zeeland. Resultatet av 
undersökningen presenteras i artikeln Building participative library services: the impact 

of social software use in public libraries (2008). Rutherford skriver inledningsvis att 
bibliotek genom användandet av sociala medier som en del av sin verksamhet kan göra 
biblioteksservicen mer interaktiv. Förutom att användandet av sociala medier gör det 
möjligt för både bibliotek och användare att skapa och dela innehåll kan de även bidra 
till att gemenskaper utvecklas. Inom dessa gemenskaper kan ny kunskap produceras och 
komma både biblioteket och dess användare till nytta. Rutherford menar att detta sätt att 
använda sociala medier överensstämmer väl med de mål som folkbibliotek har rörande 
deltagande, inkluderande och utvecklande av gemenskaper (2008, s. 411). Studiens 
empiriska material har samlats in genom intervjuer med bibliotekarier på sju folk-
bibliotek i USA och på Nya Zeeland (ibid., s. 415). Studien visar att respondenterna ser 
användandet av sociala medier som ett sätt att utvidga och förbättra servicen till 
användarna och inte som något som radikalt förändrar bibliotekets uppdrag. 
Respondenterna menar att bibliotekets möjlighet att tillhandahålla och erbjuda en 
service som möter användarnas behov och önskemål förbättras genom implemen-
teringen av sociala medier, då dessa kan underlätta för användarna att ge feedback till 
biblioteket (ibid., s. 421-422). Vi vill undersöka om denna utvidgade och förbättrade 
service som Rutherfords respondenter nämner, även finns i vårt empiriska material samt 
om våra respondenter för liknande resonemang kring användandet av sociala medier.      
 
I examensarbetet Bibliotek 2.0 = förändring? diskurser om användare och deras 

interaktion med biblioteksverksamheter (2011) är Maja Carlsson intresserad av att se 
hur användares förhållande till bibliotek och bibliotekarier beskrivs i 40 stycken artiklar 
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som behandlar Bibliotek 2.0. De undersökta tidskrifterna är utgivna i olika länder med 
en viss tonvikt på Nordamerika. Carlsson identifierar efter denna genomgång tre 
diskurser; marknadsdiskurs, gemenskapsdiskurs och lärandediskurs. Inom marknads-
diskursen framhålls att biblioteken bör använda Web 2.0-verktyg för att marknadsföra 
sin verksamhet och för att möta sina användare som nu alltmer finns på Internet. Man 
menar även att biblioteken genom att använda dessa verktyg kan konkurrera med 
kommersiella företag som t.ex. Google. Inom denna diskurs ses användarna som kunder 
och biblioteken måste ständigt omvärdera och förändra sina tjänster utifrån deras behov. 
Genom användandet av Web 2.0-verktyg kan biblioteken effektivisera både kommuni-
kationen med och servicen till användarna (2011, s. 21-24, 36-37).  
I gemenskapsdiskursen ses användandet av Web 2.0-verktyg på bibliotek som ett sätt att 
skapa delaktighet och gemenskap. Genom att använda dessa verktyg kan avståndet 
mellan bibliotek och användare minskas. Användaren beskrivs inom denna diskurs 
främst som medskapare som kan bidra med kunskap och innehåll till biblioteket genom 
dessa tjänster. Biblioteken vill att användandet av Web 2.0-verktygen ska präglas av 
aktivitet och dialog och att tjänsterna ska bidra till att ge användarna större inflytande på 
bibliotekets verksamhet. Användandet av verktygen möjliggör även för biblioteken att 
vara fortsatt relevanta för sina användare (ibid., s. 25-28, 36-37). Inom lärandediskursen 
har användandet av Web 2.0-verktyg fokus på förmedling av kunskap. Användarna 
beskrivs här som klienter som söker kunskap och biblioteken kan genom användandet 
av Web 2.0-verktygen dela med sig av sin kunskap till användarna. Verktygen blir ett 
sätt för biblioteken att bidra till användarnas lärande. Biblioteken är däremot inte 
intresserade av att använda verktygen för att få tillgång till användarnas kunskap. Här 
ser man snarare på användarnas medskapande som ett hot mot bibliotekariernas 
expertis. Denna diskurs är mest förekommande i de artiklar som rör utbildningsbibliotek 
(ibid., s. 28-33, 36-37). Vi finner denna uppsats relevant då det kan vara intressant att 
undersöka om de tre ovan nämnda diskursernas resonemang återfinns i våra 
respondenters svar. 
 
Bibliotek har en lång tradition av att ” … komma till användaren med service, vart än 
man befinner sig”, menar Meredith Farkas, bibliotekarie vid Norwich University, USA, 
i artikeln Going Where Patrons Are (2007a). Hon nämner bokbussar som ett exempel 
på denna service och hon ser ingen skillnad med att erbjuda användare biblioteksservice 
även i den virtuella världen. Farkas skriver att man dock bör överväga vilken roll man 
kan och vill spela på webben och på de sociala medierna. Hon menar att dessa medier 
numera är en så integrerad del av unga människors liv och det bör biblioteken ta tillvara. 
Att göra biblioteket mer relevant för ungdomar genom att man exponerar sig på sociala 
medier och kommunicerar via dem är en viktig uppgift för biblioteket, säger Farkas 
(2007a, s. 27). Författaren har undersökt hur man arbetar med sociala medier på ett par 
universitetsbibliotek i USA och vad man erbjuder studenterna via dem. Genom att 
använda sig t.ex. av en Facebookprofil, kan biblioteket hålla en mer personlig ton än 
vad man kan göra via sin officiella webbsida, menar Farkas. Där kan man också placera 
sökrutor länkade till bibliotekets katalog samt använda sig av chatfunktioner för att 
erbjuda biblioteksservice. Farkas poängterar att det är viktigt för bibliotek att känna till 
vilka sociala medier användarna nyttjar för att kunna finnas där och erbjuda bästa 
service till olika användargrupper (ibid.). ”Att vara där människor är” är något som 

diskuteras i vår studie och vi vill se hur och om det temat framkommer även i vårt 
empiriska material. Även synliggörandet av biblioteket genom sociala medier är något 
vi vill undersöka.    
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3. Teori  
 
I detta avsnitt redogörs för en teoretisk modell vars ambition är att sammanfatta och 
åskådliggöra folkbibliotekets verksamhet i dagens föränderliga samhälle. I vår studie 
kommer vi att utgå ifrån denna modell vid analysen av vårt empiriska material. 
Modellen, utvecklad av de danska biblioteksforskarna Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen och Skot-Hansen, lyfter fram de funktioner som folkbibliotek bör fylla för 
sina medborgare i det s.k. kunskaps- och upplevelsesamhället. Vi anser att modellen är 
relevant även för svenska folkbibliotek då de samhällsförändringar som ligger till grund 
för utvecklandet av modellen är aktuella även i Sverige. 
 
Vi är i vår studie intresserade av att undersöka hur större folkbibliotek använder sociala 
medier som en del av sin verksamhet. Vi kommer att utgå från ovan nämnda modell för 
att undersöka om folkbiblioteks användande av sociala medier bidrar till att fylla de 
funktioner som biblioteket har i förhållande till medborgarna och samhället. Vi vill även 
undersöka om användandet av de sociala medierna stödjer bibliotekets mål och ger 
användarna de möjligheter som presenteras i modellen.  
 

3.1 Folkbibliotekets roll i kunskaps- och upplevelsesamhället  
 

I Folkebibliotekerne i vidensamfundet: rapport fra udvalget om folkbibliotekerne i 

vidensamfundet (2010), utgiven av danska Styrelsen for Bibliotek og medier, redovisas 
en rad aspekter karakteristiska för dagens samhälle, det s.k. kunskaps- och upplevelse-
samhället. Här nämns den ökade globaliseringen som har kommit att innebära ett högre 
konkurrenstryck på enskilda nationer.  I rapporten framhålls att Danmark ska konkur-
rera genom att satsa på att utveckla kunskap, vilket i sin tur kan generera värde till 
företag, institutioner och samhället i stort. Genom att fokusera på kunskap som ett 
viktigt konkurrensmedel kopplar man i rapporten globaliseringen till kunskapssamhället 
(2010, s.18-19). Ytterligare en tendens i dagens samhälle, som lyfts fram i rapporten, är 
människors sökande efter upplevelser med förändrade konsumtionsmönster som följd. 
De verksamheter som idag konkurrerar på den globala marknaden måste, för sin över-
levnad, kunna erbjuda något mer än varor, tjänster och service. I detta upplevelse-
samhälle efterfrågas och konsumeras upplevelser. I rapporten menar man att denna 
samhällsutveckling har bidragit till att bibliotekens samhälleliga legitimitet har för-
ändrats, vilket innebär att biblioteken kommer att ställas inför en rad nya utmaningar 
(Ibid., s. 22-24). Det är mot bakgrund av denna samhällsutveckling som ovan nämnda 
modell har utvecklats. 
 
I rapporten presenteras nämnda biblioteksmodell (fig. 1), utvecklad av Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (Ibid s. 47-48 samt rapportens bilaga 1), som 
tar i beaktande de förändringar och utmaningar som biblioteken står inför. Modellen ska 
visa på den potential som biblioteken besitter för att tillfredsställa medborgarnas behov i 
ett kunskaps- och upplevelsesamhälle.  
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Fig. 1  A new model for the public library in the knowledge and experience society 

 

 
 

 
 
                          
 
De uppgifter eller mål som Jochumsen et al. menar att folkbiblioteket ska stödja i 
förhållande till enskilda individer och till samhället i stort är kopplade till de föränd-
ringar som präglar kunskaps- och upplevelsesamhället. Bibliotekets mål i relation till 
enskilda individer innebär att biblioteket ska stödja deras sökande efter mening och 
identitet genom egna erfarenheter (experience) och eget engagemang (involvement). 
Bibliotekets mål i relation till samhället handlar om att stödja medborgares möjlighet att 
utvecklas till starka och självständiga individer som kan lösa problem i vardagen i ett 
föränderligt samhälle (empowerment). Biblioteket ska även medverka till utvecklandet 
av nya lösningar på olika samhälleliga utmaningar. Det kan handla om att ge svar på 
praktiska problem eller utveckla helt nya koncept, metoder eller konstnärliga uttryck 
(innovation). När vi i uppsatsen skriver om folkbibliotekets mål kommer vi att använda 
oss av termerna erfarenhet, engagemang, egenmakt (empowerment) och innovation.  
 
De fyra rum (spaces) som beskrivs i modellen kan ha en stödjande funktion för att 
uppnå målen, nämnda ovan, genom att erbjuda användarna möjlighet till lärande, 
inspiration, kreativitet och möten. Jochumsen et al. menar att rummen ska ses som olika 
delar av bibliotekets verksamhet som kan erbjudas både i det fysiska biblioteket och i 
virtuella miljöer. Dessa rum ska ses snarare som möjligheter än som fysiska platser. 
Idealt överlappar och kompletterar dessa biblioteksfunktioner varandra och medborg-
arna ges här möjlighet och utrymme att själva uppleva (excite), upptäcka (explore), 
skapa (create) och delta (participate). När vi i uppsatsen skriver om folkbibliotekets 
möjligheter kommer vi att använda oss av termerna uppleva, upptäcka, skapa och delta.  
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Biblioteket ska ge möjlighet till lärande (learning space som stödjer målen experience 
och empowerment) genom att erbjuda fri tillgång till information och kunskap via både 
analoga och digitala medier. Det är användarnas egna erfarenheter som styr deras behov 
av lärande. I biblioteket kan lärande ske även i informella situationer kopplat till t.ex. 
upplevelser, lek och interaktivitet. Biblioteket kan vidare ge möjlighet för användarna 
att inspireras och få ta del av meningsfulla upplevelser (inspiration space som stödjer 
målen innovation och experience) genom att erbjuda kultur i olika uttrycksformer, t.ex. 
teaterföreställningar och författarbesök. Biblioteket kan dessutom ge användarna 
möjlighet till enskilt eller gemensamt kreativt skapande (performative space som stödjer 
målen innovation och involvement) genom att erbjuda en rad olika verktyg som t.ex. 
workshops, skrivverkstäder och öppna scener. Biblioteket kan slutligen utgöra en 
offentlig plats för möten (meeting space som stödjer målen involvement och 
empowerment) mellan människor. Dessa möten kan vara av både spontan och mer 
organiserad karaktär och ske både i det fysiska biblioteket och på Internet genom olika 
sociala medier. Dessa möten mellan människor med olika intressen och värderingar kan 
ge upphov till diskussioner och samtal.  
 
Inledningsvis i denna uppsats har det konstaterats att användandet av sociala medier är 
en stor del av människors vardag. Vi har även vid studerandet av folkbiblioteks 
webbsidor kunnat se att många av dem är aktiva på sociala medier. Vi vill undersöka 
hur användandet av sociala medier, på de bibliotek vi har varit i kontakt med, kan 
appliceras på modellens beskrivning av bibliotekets funktioner, mål och möjligheter i ett 
kunskaps- och upplevelsesamhälle. Vid analysen av vårt empiriska material kommer vi 
att utgå ifrån modellens olika begrepp för att undersöka hur dessa kommer till uttryck i 
materialet. Jochumsen et al. framhåller att modellens beskrivning av folkbibliotekets 
verksamhet kan erbjudas både i en fysisk biblioteksmiljö och i en virtuell. Vi kommer i 
denna uppsats att utgå ifrån de i modellen beskrivna rummen som virtuella. När vi 
skriver om folkbibliotekets rum och funktioner kommer vi att använda oss av termerna 
virtuellt rum för möten, virtuellt rum för lärande, virtuellt rum för inspiration och 
virtuellt rum för kreativitet. 
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4. Metod  
 

I detta avsnitt redovisar vi de metoder som vi använt oss av, de urval vi har gjort, hur 
insamlingen av det empiriska materialet har genomförts samt hur detta har bearbetats 
och analyserats. Därefter följer en redogörelse av de etiska aspekter som vi har tagit 
hänsyn till vid insamlingen och presentationen av det empiriska materialet.  
 
4.1 Kvalitativa intervjuer  
 

Eftersom vi vill undersöka hur man på större folkbibliotek arbetar med och använder sig 
av sociala medier har vi valt att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
bibliotekarier. Genomförandet av intervjuer med bibliotekarier som arbetar med eller 
har ansvar för sociala medier på bibliotek ger oss möjlighet att ta del av deras tankar och 
uppfattningar om sociala medier som en del av biblioteksverksamheten och det faktiska 
användandet av dem på biblioteket. 
 
Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer, menar Bryman, är flexibilitet som öppnar 
möjligheter att anpassa sig efter den kvalitativa forskningssituationens oförutsägbarhet 
(2011, s. 412-416). Denna flexibilitet visar sig bland annat genom att man i en semi-
strukturerad intervju använder sig av en intervjuguide med möjlighet att ställa följd-
frågor. Respondenten kan uppmuntras att utveckla och fördjupa sina svar utan att känna 
sig begränsad av ett fast frågeschema (Repstad 2007, s. 85-86), vilket man ofta 
använder sig av inom kvantitativa undersökningar. Denna spontanitet önskade vi uppnå 
med våra intervjuer varför vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1). 
 
Av uppenbara bekvämlighetsskäl beslutade vi oss för att genomföra telefonintervjuer 
eftersom de undersökta biblioteken ligger runt om i Sverige. Det finns både för- och 
nackdelar med att utföra telefonintervjuer. En nackdel kan vara att man inte ser varandra 
och de reaktioner som synliggörs via ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Det innebär att 
man som intervjuare inte uppfattar signaler från respondenterna vilka annars skulle 
kunna vara till hjälp för att t.ex. förtydliga en frågeställning. Det kan även vara en fördel 
med att inte träffas vid intervjun eftersom respondenten då inte påverkas av intervju-
arens person eller uppträdande vilket i vissa fall kan vara hämmande vid en intervju där 
man möts. Om man väljer att spela in en telefonintervju bör man också vara medveten 
om att vissa tekniska svårigheter kan uppstå (Bryman 2011, s. 208-210, 433). De 
eventuella nackdelar som kunde uppstå vid våra telefonintervjuer övervägdes av det 
positiva i att kunna intervjua bibliotekarier verksamma på bibliotek runt om i landet. 
Det kunde säkert ha varit en fördel att träffa respondenterna, men vi anser ändå att 
samtalen blev givande och uttömmande. Respondenterna tog sig tid för oss och utveck-
lade gärna sina resonemang. Vid inspelning av intervjuerna använde vi oss av en 
applikation för smartphone eller av en diktafon, båda förfaringssätten fungerade bra.  
 
4.2 Urval  
 
Vi var för vår studie intresserade av att komma i kontakt med större folkbibliotek som 
använder sig av sociala medier, eftersom vi hade uppfattningen att man på dessa 
bibliotek har resursmässiga möjligheter att vara mer aktiva på sociala medier. Vi valde 
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ut tio stora5 folkbibliotek och efter att ha studerat deras webbsidor kunde vi konstatera 
att samtliga bibliotek använde sig av något socialt medium. Två av dessa bibliotek 
använde sig endast av ett socialt medium varför vi valde att kontakta de övriga åtta. 
Detta för att vi ville få tillgång till bibliotek som hade erfarenhet av att använda olika 
sociala medier. En första telefonkontakt togs med de åtta biblioteken vilket resulterade i 
sex inbokade intervjuer. Ett av de kontaktade biblioteken valdes bort då den person som 
var ansvarig för sociala medier inte var bibliotekarie utan arbetade som informatör. 
Ytterligare ett bibliotek föll bort då bibliotekarien som ansvarade för sociala medier inte 
ansåg att hon hade något att tillföra i ämnet.  
 
Vårt urval grundades på att biblioteken använde sociala medier och att de bibliotekarier 
vi intervjuade arbetade med eller hade ansvar för sociala medier på respektive bibliotek. 
Det material som vi fick tillgång till via dessa bibliotek och bibliotekarier kan säga 
något om hur några stora folkbibliotek använder sig av sociala medier. 
 
4.3 Genomförande  
 

För att få en uppfattning om vilka sociala medier som används på större folkbibliotek, 
undersökte vi tio biblioteks webbsidor. Efter denna genomgång kunde vi konstatera att 
Facebook var det sociala medium som var mest frekvent förekommande. Några av 
biblioteken använde sig även av Twitter, Flickr, Youtube och olika bloggar. Av de åtta 
bibliotek vi valde att kontakta kom till slut sex bibliotek att bidra med empiriskt 
material till vår studie.  
 
En första kontakt togs via telefon där vi informerade respondenterna om uppsatsens 
syfte och berättade kort om de teman som intervjuerna skulle behandla. Vi bokade tid 
för intervju och upplyste respondenterna om intervjutillfällets ungefärliga längd samt 
fick deras tillåtelse att spela in intervjuerna. Vi informerade slutligen om att allt material 
skulle behandlas konfidentiellt. Samtliga respondenter arbetar med eller har ansvar för 
sociala medier på sina respektive bibliotek.  
 
Vid utformandet av intervjuguiden, som har fungerat som stöd vid genomförandet av de 
semistrukturerade intervjuerna, har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar. De 
teman och frågor som ingår i intervjuguiden är utformade på ett sådant sätt att de ska 
bidra till och underlätta besvarandet av studiens forskningsfrågor. Indelningen av 
intervjufrågorna efter teman gjordes för att skapa en struktur och för att underlätta vid 
genomförandet av intervjuerna (Bryman 2011, s. 419). 
 
Fem av respondenterna intervjuades via telefon och befann sig vid intervjutillfället på 
sina respektive arbetsplatser. Intervjuerna utgick från den intervjuguide som vi utformat 
och samtalen pågick mellan 30-60 minuter. Avslutningsvis frågade vi respondenterna 
om vi fick återkomma till dem för eventuella förtydliganden och kompletteringar, vilket 
alla var positiva till. Samtliga intervjuer spelades in, vilket gjorde det möjligt för oss att 
vara helt fokuserade på samtalet. Efter intervjuerna transkriberades materialet ordagrant 
med undantag för de delar som vi ansåg var mindre relevanta för vår studie (s. 428, 
432). En respondent hade möjlighet att besvara frågorna via mail. Vi är medvetna om att 
vi genom detta förfarande gick miste om möjligheten att ställa följdfrågor och utveckla 
intressanta resonemang, men har ändå valt att använda materialet då vi anser att det 
                                                           
5 Vi kan inte precisera ”stora” p.g.a. den konfidentialitet som har utlovats respondenterna. 
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tillför värdefull information till vår studie. Gällande insamlingen av studiens empiriska 
material har vi utöver mailkorrespondensen med en respondent genomfört tre respektive 
två intervjuer vardera med tillhörande transkribering. Efter transkriberingen samman-
ställdes samtliga respondenters svar efter intervjuguidens frågor och teman. Därefter har 
materialet strukturerats efter guidens teman, vilka i vissa fall har utvecklats eller 
omarbetats utifrån respondenternas svar. Resultatet presenteras efter dessa teman och 
indelas under våra tre forskningsfrågor.  
 
4.4 Analysprocess 

 
Vid analysen av vårt material använde vi den teoretiska modell, som vi beskrivit i 
avsnittet Teori, vilken åskådliggör folkbibliotekets verksamhet i ett s.k. kunskaps- och 
upplevelsesamhälle. 
 
Vi har i avsnittet Analys delat in presentationen av vårt empiriska material utifrån de 
fyra rum som beskrivs i den teoretiska modellen. Jochumsen et al. (2010) beskriver 
dessa rum som funktioner som biblioteket kan erbjuda både i fysiska och virtuella 
miljöer. Då vi för denna uppsats är intresserade av folkbiblioteks användande av sociala 
medier som en del av sin verksamhet har vi valt att fokusera på rummen som virtuella.  
 
Vi har vid genomgången av vårt empiriska material tagit fasta på de utsagor där 
respondenterna ger uttryck för de anledningar som de finner för biblioteket att vara 
aktiva på sociala medier samt vad de vill uppnå med användandet av medierna. Även de 
möjligheter som respondenterna ser med användandet av medierna har lyfts fram. Dessa 
utsagor anser vi vara relevanta då de ger uttryck för bibliotekens användande av sociala 
medier som en del av sin verksamhet. Sedan påbörjades arbetet med att applicera 
respondenternas utsagor på den teoretiska modellens beskrivning av folkbibliotekets 
funktioner, mål och möjligheter.   

Folkbibliotekets funktioner: virtuella rum för möten, lärande, inspiration och kreativitet.  

Folkbibliotekets mål: egenmakt, engagemang, innovation och erfarenheter. 

Folkbibliotekets möjligheter: uppleva, upptäcka, skapa och delta. 

Vi uppfattar det virtuella rummet för möten som en möjlighet för biblioteket att bjuda in 
människor till att delta. Genom deltagande i ett sammanhang kan människor uppleva 
engagemang som i sin tur ger en känsla av mening och bidrar till identitetsskapande. 
Deltagandet kan även få människor att utvecklas till självständiga individer och 
utveckla egenmakt. Vid genomgången av vårt empiriska material har de utsagor, där 
våra respondenter uttrycker att användandet av sociala medier utgör ytterligare en plats 
att möta användare på, placerats i det virtuella mötesrummet. Vidare har de utsagor där 
våra respondenter uttrycker en vilja att få kommunicera och skapa en dialog med 
användarna setts av oss som en önskan att bjuda in användarna till deltagande. Vi anser 
att dessa utsagor även ger uttryck för bibliotekens vilja att stödja individers möjlighet 
till engagemang och en känsla av egenmakt.  
 
Vi ser det virtuella rummet för lärande som en möjlighet för människor att upptäcka 
genom att biblioteket erbjuder fri tillgång till information och kunskap. Genom att 
upptäcka och tillskansa sig ny kunskap kan människor utveckla en meningsfullhet som 
leder till en känsla av egenmakt. De erfarenheter och insikter som görs via tillgången till 
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information kan leda till utvecklande av enskilda individers identitetsskapande. De 
utsagor som vi placerat i det virtuella rummet för lärande ger uttryck för bibliotekens 
vilja att genom sociala medier ge användarna tillgång till bibliotekets resurser samt 
förmedla och dela information och kunskap. De utsagor där respondenterna uttrycker en 
önskan att förmedla kunskap om sociala medier och biblioteket på webben till använd-
arna anser vi stödjer bibliotekets mål rörande erfarenheter och egenmakt.  
 
Det virtuella rummet för inspiration ser vi som en möjlighet för biblioteket att erbjuda 
människor meningsfulla upplevelser genom olika kulturella evenemang. Genom dessa 
upplevelser kan biblioteket stödja människors skapande av meningsfullhet genom egna 
erfarenheter samt inspirera människor till nyskapande och innovation. De utsagor som 
vi har placerat i det virtuella rummet för inspiration är sådana där respondenterna ger 
uttryck för användandet av sociala medier som ett sätt att förmedla upplevelser, vilket i 
sin tur kan inspirera till nyskapande och innovation samt ge människor nya erfarenheter 
och insikter. 
 
Det virtuella rummet för kreativitet uppfattar vi som en möjlighet för biblioteket att 
erbjuda människor tillgång till enskilt och gemensamt skapande samt även bidra till 
förmedlande av detta skapande. Genom kreativitet kan människor utveckla ett engage-
mang som kan bidra till att enskilda individer stärker sin identitet. Det kreativa skapan-
det kan dessutom stödja människors förmåga att vara innovativa och nyskapande. Här 
skulle respondentutsagor som ger uttryck för bibliotekets arbete med sociala medier 
som ett verktyg för användarnas kreativa skapande och förmedlande kunna placeras. 
Även utsagor som uttrycker en önskan hos biblioteket att stödja människors engage-
mang och vilja till innovation kan placeras här.      
 
Vid genomgången av respondentutsagorna fann vi uttalanden och åsikter som vi, utifrån 
ovanstående redogörelse för vår tillämpning av modellens begrepp, inte kunde placera 
in i något av modellens fyra virtuella rum. Det gemensamma för dessa utsagor är att de 
ger uttryck för sociala medier som ett verktyg med potential att nå ut till människor och 
få dem att upptäcka biblioteket. Hur dessa utsagor behandlas i förhållande till den 
teoretiska modellens beskrivning av folkbibliotekets funktioner framgår av stycke 6.5 i 
avsnittet Analys. 
 
4.5 Forskningsetik  
 

Vid genomförandet av vår studie har vi tagit hänsyn till ett antal forskningsetiska 
aspekter. Repstad skriver att, förutom att informera de personer som deltar i studien om 
dess syfte och att deras deltagande är frivilligt, ska uppgifter om deras person behandlas 
konfidentiellt och bevaras säkert. Uppgifterna som samlats in får endast användas för 
den aktuella studien (2007, s. 90).  
 
Vid den första kontakten med biblioteken presenterade vi studiens syfte och inform-
erade respondenterna om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Samtliga 
respondenters namn är fingerade och biblioteken presenteras endast i ett spann utifrån 
invånarantalet i de aktuella kommunerna.  
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5. Resultatpresentation  
 

I detta avsnitt presenterar vi inledningsvis respondenterna och de bibliotek där de är 
verksamma och därefter redogörs för det insamlade intervjumaterialet. Vi utgår ifrån 
våra tre frågeställningar och under varje fråga återfinns relaterade teman från intervju-
guiden. I dessa avsnitt redogör vi för de sex respondenternas svar. Denna struktur 
använder vi oss av eftersom vi anser att det ger en sammanfattande och överskådlig 
blick av vårt empiriska material.  
 
5.1 Presentation av respondenter  
 

Vi har genomfört intervjuer med bibliotekarier på sex större folkbibliotek i städer där 
invånarantalet i kommunerna är i storleksordningen ca. 95 000 – 300 000. Här följer en 
kort presentation av våra respondenter med fingerade namn:  

Anja har arbetet som bibliotekarie i fyra år och i hennes bibliotekarietjänst ingår att 
ansvara för bibliotekets sociala medier. Biblioteket använder sig av Facebook sedan 
2011 och har en blogg sedan 2008. 
 
Stefan har arbetat som bibliotekarie i 14 år och i hans bibliotekarietjänst ingår att 
ansvara för bibliotekets sociala medier. Biblioteket använder sig av Facebook sedan 
2009 och Twitter sedan 2008. 
 
Sara har arbetat som bibliotekarie i 16 år och i hennes bibliotekarietjänst ingår att 
ansvara för bibliotekets sociala medier. Biblioteket använder sig av Facebook och 
Twitter sedan 2009. 
 
Helena har arbetat som bibliotekarie i sju år och är ansvarig för webben och sociala 
medier. Biblioteket använder sig av Facebook och Twitter sedan 2009 samt bloggar. 
 
Marie har arbetat som bibliotekarie i 3 år och är ansvarig för bibliotekets webb och 
sociala medier. Biblioteket använder sig av Facebook sedan 2010 samt en blogg. 
 
Jan har arbetat som bibliotekarie i 12 år och är webbredaktör med ansvar för sociala 
medier. Biblioteket använder sig av Facebook och Twitter sedan 2009. 
 
En redogörelse för de sex respondenternas resonemang kring folkbiblioteks arbete med 
och användning av sociala medier följer i nästa avsnitt. 
 
5.2 Motiv för användandet av sociala medier  
 

För att belysa vår första frågeställning redovisas här respondenternas svar på frågorna 
under temat Mål och syfte i intervjuguiden.  
 
5.2.1 Mål och syfte 

 

Samtliga sex respondenter uppger att deras respektive bibliotek använder sig av 
Facebook. Detta motiveras med att det är det sociala medium som når många användare 
och som samtidigt är relativt lätt att underhålla. Helena menar att det verkar som om 
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Facebook har störst genomslag och når breda kategorier av människor. Marie anser att 
Facebook är det sociala mediet som passar bäst för att kommunicera med användare. 
Twitter används av fyra av de undersökta biblioteken, dock inte särskilt aktivt. Jan 
säger att när de började med sitt Twitterkonto, så hade det inte slagit igenom så stort 
ännu i Sverige. Detta har nu förändrats och fler och fler börjar använda sig av Twitter 
för att kommunicera, fortsätter han. Anjas bibliotek är det enda som använder sig av en 
aktiv utåtriktad blogg. Hon beskriver bloggen som ”litteraturförmedling med en 

personlig touch”, där nästan alla i personalen bidrar med inlägg. Ytterligare tre av de 

övriga biblioteken har bloggar, men de används mer till lässtimulerande projekt eller är 
avsedda för kommunikation med kollegor i professionen och är inte riktade till gemene 
man. 
 
Sara säger att det man på hennes bibliotek vill uppnå med användandet av sociala 
medier är att nå grupper som inte brukar använda sig av bibliotekets tjänster, men som 
finns ute på sociala medier och upptäcker biblioteket där. Att nå ut till fler användar-
grupper och att göra bibliotekets verksamhet mer tillgänglig är gemensamma mål för 
samtliga sex respondenter. Anja menar att eftersom man som bibliotek förvaltar skatte-
betalarnas pengar så ska de få ta del av vad som försiggår på biblioteket och hon menar 
att sociala medier är ett väldigt öppet sätt att redovisa verksamheten på. Helena betonar 
att man vill sprida en positiv bild av biblioteket och nå ut med det något oväntade som 
biblioteket kan erbjuda. Kommunikation och interaktivitet med användarna är viktiga 
mål att uppnå, enligt samtliga respondenter.  
 
Våra respondenter har alla specifika mål för vad arbetet med sociala medier ska leda till, 
men inget av biblioteken har dessa mål nedskrivna. Det som följs är allmänna riktlinjer 
som kommunen ställt upp gällande arbete med sociala medier. Man diskuterar också 
med kollegor, i arbetsgrupper och provar sig fram vad som fungerar. ”Det har inte 

funnits tid, kraft eller pengar för att göra arbetet mer strategiskt”, säger Helena, ”men 

det har fungerat bra utan särskilt uppsatta mål.”  
 
Varför använder man sig då av sociala medier i sin verksamhet? Stefan säger att: ”Det 

vore dumt att inte vara med eftersom det är ett så pass lättarbetat verktyg, det finns 
ingen anledning att inte vara med.” Han nämner också att biblioteket håller kurser i 

Facebook och då är det bra att personalen är aktiva där och att man kan använda 
bibliotekets Facebooksida som exempel. Twitter används mer privat och för att hålla 
kontakt med kollegor och andra bibliotek. Att ”vara där människor är”, är ett vanligt 

argument från flera av respondenterna för användandet av sociala medier. ”Finns 

människor på webben, så ska också bibliotek finnas på webben”, menar Anja. Hon 
framhåller också att bibliotek ska stå för demokrati och aktivt medborgarskap och hon 
vill att människor ska ha möjlighet att tycka till om bibliotekets verksamhet. Jan anser 
att poängen med att använda sociala medier är just dialogen med användaren, att på så 
sätt få en ”närmare och djupare relation”. Marie anser detsamma; att skapa ett forum på 
nätet där man direkt kan kommunicera med användaren. Sara ser sociala medier som en 
bra kanal för marknadsföring och att nå nya grupper. Hon menar också att sociala 
medier är unika på så sätt att man har möjlighet att ha ett mer personligt tilltal där än 
vad man kan använda sig av på den egna webbsidan. Helena tror att olika människor 
väljer olika sätt att ta reda på information och hon anser att det är viktigt att göra 
informationen tillgänglig på flera olika platser: på biblioteket, i tidningen och på 
Facebook t.ex.  
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 5.3 Folkbibliotekens arbete med sociala medier 
 
Följande teman från intervjuguiden: Regler och policy, Arbetet, Användandet av sociala 

medier samt Utvärdering belyser vår andra frågeställning. 
 
5.3.1 Hur man använder sociala medier  

 

Facebook ses av flera av respondenterna som ett bra komplement till den egna webb-
sidan. Man marknadsför Facebook på webbsidan samt länkar till webbsidan från 
Facebook. Jan säger att ”baktanken” är att de vill att människor ska upptäcka och 

använda bibliotekets digitala resurser på så sätt. Sara menar också att man genom de 
sociala medierna vill göra reklam för sina evenemang och bibliotekets utbud. Stefan 
säger att Facebook i nuläget mest används som en informationskanal för program-
verksamheten på biblioteket, men att de nog ska fundera över om de inte ska använda 
mediet mer aktivt och få till mer dialog med användarna. Han fortsätter: ”Vi ska inte 

bara föra fram det uppenbara; att vi är ett bibliotek och här kan du låna böcker, utan vi 
ska bli mer specifika, kanske tipsa om att de här fem böckerna tycker jag att du ska låna 
och läsa! En form av personligt tilltal.” Helena säger att Facebook används av många, 
men om hennes bibliotek vill nå ut med information till pensionärer eller förskolor, så är 
inte Facebook den bästa kanalen till dessa användargrupper. Då informerar man på 
andra sätt, menar hon. Anja säger att de använder sin blogg till att förmedla boktips på 
ett personligt sätt. Användarna kan göra inlägg och tycka till och det blir många positiva 
kommentarer, tycker hon. Twitter används till raka, snabba nyheter och Jan säger att 
man kan rikta informationen man lägger där till de specifika grupper som följer 
biblioteket via detta medium. På biblioteket där Jan arbetar är det många journalister 
som följer biblioteket via Twitter. 
 
5.3.2 Arbetstid och kompetens 

 

Hur stor del av arbetstiden som respondenterna lägger på sociala medier varierar ganska 
mycket, alltifrån en halvtimme per vecka till ca åtta timmar per vecka. Våra respon-
denter är alla ansvariga (eller medansvariga) för sociala medier på sina respektive 
bibliotek och i samtliga fall finns en grupp administratörer, från tre till tio stycken, som 
hjälps åt att underhålla sidorna och skriva inlägg. De flesta av våra respondenter anser 
att de gott hinner med arbetet med sociala medier, förutom en som säger att de skulle 
behöva ha mer tid avsatt för detta. Fyra av våra respondenter har inte genomgått någon 
särskild utbildning rörande sociala medier, två har gått en endagskurs eller workshop i 
ämnet, samtliga använder sociala medier privat och har lärt sig av eget intresse. Det är 
”learning by doing”, säger Anja medan Stefan menar att ”vi har skaplig kompetens och 

försöker följa med”. För att använda medierna på ett fullödigt vis, så anser dock de 

flesta av våra respondenter att de gärna skulle gå en fortbildning gällande sociala 
medier.  
 
5.3.3 Regler och policy 

 

Samtliga respondenter uppger att de följer sina kommuners riktlinjer för användandet av 
sociala medier. Dessa riktlinjer är oftast en del av en övergripande informationspolicy 
och gäller alla kommunala instansers användande av sociala medier. Det ställs i princip 
samma krav på ansvariga gällande sociala medier som för vilka andra medier som helst. 
Skillnaden är att innehållet i sociala medier är användargenererat och präglas av dialog. 
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Detta kräver en daglig hantering till skillnad från t.ex. tryckt informationsmaterial. De 
kommunala riktlinjerna kan behandla hur ofta man bör granska inlägg och eventuellt 
radera sådant som strider mot lagstiftning, t.ex. rasistiska eller kränkande inlägg. 
Direktiven säger också att det ska finnas någon som är ansvarig för sidorna, svarar på 
inlägg och att man följer de lagar och regler som finns gällande sociala medier. Det som 
läggs ut på sociala medier kan även betraktas som offentlig handling och vissa inlägg 
ska diarieföras. Allt detta är något som respondenterna är medvetna om.  
 
Att hålla en ton på sociala medier som är ”personlig, men inte privat”, nämner samtliga 

respondenter. Mediet inbjuder till att vara personlig, samtidigt som man ska vara 
medveten om att man skriver som biblioteksrepresentant, inte som privatperson. ”Sunt 

förnuft måste råda”, säger en av respondenterna och berättar om en incident där en med-
arbetare på ett filialbibliotek skrev ett, som det bedömdes, alltför privat och opassande 
inlägg och sidan stängdes tillfälligt ner av ansvariga. Ett par av våra respondenter upp-
ger att det även har skrivits en mer detaljerad policy gällande regler för sociala medier 
på respektive bibliotek. Samtliga respondenter anser att regler och policies är bra att 
förhålla sig till bl.a. för att få ett konsekvent arbetssätt med sociala medier inom 
personalgruppen.   
 
5.3.4 Utvärdering 

 

Samtliga sex respondenterna uppger att de granskar den statistik som finns att tillgå på 
de olika sociala mediernas sidor, vilken bl.a. visar hur många följare/användare man 
har. Några av respondenterna påpekar att det är svårt att utvärdera arbetet med sociala 
medier, men samtliga menar att det är viktigt med en kontinuerlig diskussion gällande 
detta. ”Vi jobbar ganska mycket med statistik och hur vi ska nå ut mer och till vilka 

användare”, säger Marie, men fortsätter: ” … siffror säger inte allt. Det kan finnas en 
ganska stor diskrepans mellan själva statistiken och trovärdigheten.” Hon menar med 
detta att det är lätt att t.ex. ”gilla” en bild som biblioteket lagt upp på Facebook, men på 

det sättet säger inte biblioteket något om sin verksamhet, vilket i sin tur kan urholka 
trovärdigheten. Jan menar att ”vi är intresserade av vad användarna får ut av att följa 

oss” och tycker att det skulle vara värdefullt att få fram det i en utvärdering. ”Nu har vi 

bara teorier om det”, säger han. Stefan betonar att utvärdering av arbetet med sociala 
medier är väldigt viktigt och att man diskuterar dessa frågor regelbundet. ”Är det något 

som sticker ut, något vi lyckats bra med, så lyfter vi t.ex. fram det i årsrapporten” säger 

han, ”det är viktigt för politiker att få veta detta!”.  
 
På frågan om det sätt som man tänkte att de sociala medierna skulle användas på, har 
fungerat eller inte, svarar de flesta respondenter att det inte fanns så mycket bakgrunds-
planering när man började med sociala medier, men att man efterhand har definierat hur 
man vill arbeta med dem. Sara säger att ”vi började med sociala medier för att se hur 

det skulle utvecklas och vad det skulle kunna ge”. Hon upplever också att de når nya 

användare via de sociala medierna: ”Ju fler användare vi får, desto fler okända namn är 
det”, säger hon. Anja anser att om man ”drar igång något sådant här, ska man inte låta 

det rinna ut i sanden, utan man har ett ansvar.” Hon tycker att det ibland har varit lite för 

lite engagemang från kollegorna. Anja säger också att ”den nya tekniken skapar nya 
läsare” och menar att allt som har med digitalisering att göra även når ut till användare 
som inte besöker det fysiska biblioteket. Hon anser att de når nya läsare via webben och 
tror att dessa säkert kommer till biblioteket förr eller senare. Helena pekar också på 
engagemang när det gäller sociala medier, hon säger: ”… det finns inget som är så 
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sorgligt som sociala medier som inte uppdateras.” Hon tycker dock att det är svårt att 

säga om de når nya användare genom sociala medier. Marie säger att ”vi skulle önska 

mer kommunikation än vad vi har nu … det känns som om det kommer att ta ett tag 

innan de sociala medierna kommer att fungera på det sätt att människor använder dem 
till frågor och önskemål…”. Hon tror dock att man når grupper på Facebook som inte 
nödvändigtvis är ”stamkunderna på biblioteket”. Jan vet att man når många människor 
som inte besöker det fysiska biblioteket, han säger att ”de kan använda biblioteket och 

ha en relation till oss fastän att de inte sätter sin fot i det fysiska huset. Det tycker jag är 
trevligt.”  
 
5.4 Sociala medier som en del av folkbibliotekens verksamhet  
 

För den tredje frågeställningen redovisas nedan respondenternas svar på temat Framtid 

och utveckling samt frågorna 16 och 17 i intervjuguiden.  
 
5.4.1 Mervärde för biblioteksverksamheten 

 

Samtliga respondenter anser att användandet av sociala medier tillför något positivt i 
biblioteksverksamheten, även om det kan vara svårt att utvärdera det, menar Jan och 
Sara. Jan säger att ”vi som arbetar på biblioteket blir mer personliga för våra besökare 
p.g.a. att de mött oss på webben och vet t.ex. att vi är specialiserade på olika områden.” 

Anja anser detsamma, hon säger: ”biblioteket är sina medarbetare och de är ju olika och 

har olika röster … folk kanske upptäcker att det faktiskt finns hur många roliga 
människor som helst som jobbar på biblioteket!”. Helena betonar att: ”det har hänt 

ganska ofta att folk blivit överraskade över sådant som vi har lagt ut på sociala medier. 
Att de blir förvånade över att biblioteket gör ditt eller datt.”  
 
På frågan om man tror att man skulle ”förlora” något genom att inte vara aktiv på 

sociala medier, svarar Marie att det är ” … en fråga om trovärdighet ju mer den tekniska 

utvecklingen går framåt. Man bör synas och finnas med på sociala medier för att det ger 
en positiv bild av biblioteket.” Anja säger: ”Jag tror man måste hänga med i samhälls-
utvecklingen, bibliotek ska vara levande. Man ska finnas där ute på webben där folk 
finns.” Stefan menar att man skulle ” … förlora en kraftfull marknadsföringskanal” och 

också ” … möjligheten för folk att kunna kontakta biblioteket på ett enkelt sätt.” Att 

”förlora flexibiliteten i kommunikationen med våra besökare” ser Helena som en risk 
och hon tror att det är naturligt för många att besöka biblioteket på webben.  
 
5.4.2 Framtid och utveckling 

 

På frågan om man tror att arbetet med sociala medier på bibliotek kan komma att 
utvecklas i framtiden, svarar samtliga sex respondenter att de tror på utveckling, inte 
avveckling, i framtiden och några nämner att de gärna skulle vilja vara aktiva på flera 
sociala medier än i dagsläget. Sara tycker att det är ”viktigt att delta i de sociala 

medierna och fånga upp nyheter” och Marie och Helena skulle gärna vilja se mer arbete 
med Twitter. Helena tror dock att ” … det är viktigt att man skiljer de olika medierna åt 

och inte har samma strategi för t.ex. Facebook som för Twitter.” Hon säger att de olika 

sociala medierna kan användas på ett kompletterande vis. Jan menar att de ” … får mest 

genomslag när vi är mer personliga och öppna … ” och vill arbeta vidare med det. 

”Dialog och tilltal ska vi jobba på”, säger även Stefan och fortsätter: ”Vi vill kunna föra 

en dialog med användarna … och få ett mer personligt tilltal.” Anja vill se att 
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användaren blir delaktig i utvecklandet av biblioteket bl.a. genom att koppla bloggens 
boktips, där användaren kan interagera, med bibliotekskatalogen. Hon säger: ”Det är det 

det går ut på allt detta med sociala medier – att interagera med användaren!”.    
 
Samtliga respondenter anser att biblioteken kommer att använda sig av sociala medier i 
sin verksamhet i framtiden. Hur utvecklingen kommer att se ut har de svårare att uttala 
sig om. ”Troligen kommer nya varianter att utvecklas och då får man se till att känna till 
dem och aktivera sig också där”, menar Sara. Marie tror inte att man ” … kan komma 

undan den typen av arbetssätt i framtiden” och hon tror att användandet av sociala 

medier kommer att se annorlunda ut samtidigt som det ökar. Helena tror att 
kommunikation via sociala medier blir mer likställt med annan typ av kommunikation: 
”Nu ringer och e-mailar många, det kommer nog att förändras så att man använder 
sociala medier mer”, säger hon. Jan menar att det är viktigt att arbeta aktivt med 
utveckling: ”Det ger så pass mycket att använda sig av sociala medier, så jag ser ingen 

anledning att inte fortsätta med dem”, säger han. ”Biblioteksvärlden står ju inför ett 

vägskäl nu, kommer biblioteket och boken att dö ut eller inte?”, frågar sig Anja och 
fortsätter: ”Biblioteket som ’samhällets vardagsrum’ kommer alltid att finnas kvar, men 

vi måste anpassa oss till den digitala världen ännu mera och där har vi jättemycket 
ansvar gentemot användarna också, att de vet hur de ska hantera den här utvecklingen 
av att biblioteket finns ute på webben.” Hon tror även på sociala medier som ett kraft-
fullt instrument för marknadsföring av verksamheten. Stefan tycker också att Facebook 
är ett ”jättebra och kraftfullt marknadsföringsverktyg” och menar att man kan ” … få ut 

mycket information på ett enkelt och snyggt sätt och nå många olika personer”. Han 

anser också att biblioteken måste förhålla sig till sociala medier; ”Vi bör tänka igenom 

det vi gör och kanske inte hoppa på alla tåg som går, utan se om något inte är för oss. 
Allting är inte bra. Vi bör ställa oss frågan ’vad är bra för oss som bibliotek?’”, säger 

Stefan.   
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6. Analys  
 

I detta avsnitt kommer vi att utgå från vårt empiriska material och relatera det till 
modellen A new model for the public library in the knowledge and experience society 
som redogjorts för under avsnittet Teori. Vi är intresserade av att undersöka om det som 
uttrycks i våra intervjuer, om användandet av sociala medier på folkbibliotek, kan 
appliceras på de funktioner, mål och möjligheter som biblioteket kan erbjuda individen i 
det s.k. kunskaps- och upplevelsesamhället.    
 
Vid analysen av vårt empiriska material har vi tagit fasta på utsagor där respondenterna 
ger uttryck för de anledningar som de finner för biblioteket att vara aktiva på sociala 
medier. Vi har även lyft fram de utsagor där respondenterna ger exempel på vad man 
vill uppnå med de sociala medierna samt vilka möjligheter man anser att användandet 
kan ge. Vi använder oss därefter av den teoretiska modellens fyra rum under vilka vi 
placerar in de respondentutsagor som vi lyft fram ur vårt empiriska material. De utsagor 
som vi inte har kunnat placera in i något av modellens rum, men som vi ändå ansett 
relevanta för vår studie, behandlas under avsnitt 6.5. Som vi redogjort för i avsnitt Teori 
ser vi på dessa rum som virtuella. Vi har i avsnittet Analysprocess redogjort för vår 
tolkning och tillämpning av modellens begrepp gällande folkbibliotekets funktioner, 
mål och möjligheter. Vår analys baseras på dessa tolkningar och nedan redogör vi för 
respondenternas utsagor i relation till modellens begrepp. 
 
6.1 Folkbiblioteket som virtuellt rum för möten  
 
Ett av hörnen i den teoretiska modellen beskriver folkbiblioteket som ett rum för möten 
(meeting space) där medborgare kan ges möjlighet till deltagande (participate). 
Bibliotekets funktion som rum för möten ska stödja medborgarnas individuella 
utveckling och skapande av meningsfullhet genom eget engagemang (involvement) samt 
ge medborgarna möjlighet att utvecklas till starka och självständiga individer 
(empowerment).  
 
Flertalet av våra respondenter framhåller att biblioteken bör vara aktiva på sociala 
medier, eftersom många användare befinner sig där och några av bibliotekarierna 
uttrycker att de ”vill vara där människor är”. En del av respondenterna framhåller även 
att biblioteken genom sin närvaro på sociala medier har möjlighet att nå nya användare. 
De tror att biblioteket genom att vara aktiva på sociala medier kan uppmärksammas av 
människor som i dagsläget inte använder sig av biblioteket och dess resurser. Vi menar 
att respondenterna här ger uttryck för att deras användande av sociala medier kan 
fungera som ett rum för möten (meeting space) mellan såväl bibliotekarier och 
användare som mellan bibliotekarier och icke-användare. Några av respondenterna ser 
på användandet av sociala medier som ytterligare ett sätt att kommunicera med både 
användare och icke-användare. De påtalar den flexibilitet som de sociala medierna 
skapar genom att människor på detta sätt ges möjlighet att, på ett enkelt och snabbt sätt, 
kontakta biblioteket. Respondenterna framhåller att de i arbetet med medierna strävar 
efter att skapa en dialog och ett möte med användarna. Flertalet av bibliotekarierna 
menar att Facebook är det sociala medium som är lämpligast att använda sig av för att 
uppnå denna kommunikation med användarna. Respondenterna säger att de vill att 
användarna ska vara aktiva och interagera med dem via de sociala medierna. 
Respondenterna ger här, genom denna önskan, uttryck för att biblioteken genom 
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användandet av sociala medier vill bjuda in människor till deltagande (participate) 
genom olika slags möten. I enlighet med den teoretiska modellen skulle denna dialog, 
som bibliotekarierna strävar efter att uppnå med både användare och icke-användare, 
kunna leda till att individer känner ett engagemang (involvement) och en delaktighet 
(participate) i biblioteket och dess verksamhet. En av respondenterna menar att det 
huvudsakliga syftet med bibliotekets närvaro på sociala medier, är att få respons på 
bibliotekets verksamhet från användarna. Ytterligare en bibliotekarie uttrycker en 
önskan om att kontakten med användarna via sociala medier ska kunna generera en 
djupare och närmare relation och att medierna inte bara ska fungera som en informa-
tionskanal. En del av respondenterna vill att användandet av sociala medier ska ge 
medborgarna möjlighet att framföra sina åsikter och tankar till biblioteket. Idealt skulle 
även dessa synsätt, från respondenterna, kring användandet av sociala medier kunna 
kopplas till den teoretiska modellens begrepp rörande folkbibliotekets mål att involvera 
och engagera (involvement) användarna och få dem att känna sig delaktiga (participate). 
Vidare skulle människor genom de möten och den dialog som kan skapas genom 
användandet av sociala medier kunna ge dem möjlighet att utvecklas till själv-ständiga 
och starka individer (empowerment). 
 
Respondenterna ger uttryck för att man på folkbibliotek strävar efter att användandet av 
sociala medier ska fungera som en arena för möten och interaktion med medborgarna. 
Detta visar på en överensstämmelse med den teoretiska modellens beskrivning av folk-
biblioteket som en plats för möten. Hansson (2010, s. 22, 24) är kritisk till möten i 
webbmiljö, eftersom han menar att dessa ofta saknar den dialog och aktivitet som blir 
mer naturlig i den fysiska biblioteksmiljön. Samtidigt framkommer det i rapporten 
Olika syn på saken (2011, s. 10-12) att det viktigaste för medborgarna, i kontakt med 
folkbiblioteket, är en traditionell biblioteksservice med ett professionellt och personligt 
bemötande från personalen. Det som framkommer i våra respondentsvar visar på att 
biblioteken inte når upp till den ideala önskan gällande möten och interaktion med 
användarna via de sociala medierna.  
 
6.2 Folkbiblioteket som virtuellt rum för lärande  
 
Ett annat hörn i den teoretiska modellen beskriver folkbiblioteket som ett rum för 
lärande (learning space) där medborgare kan ges möjlighet att upptäcka (explore). 
Bibliotekets funktion som rum för lärande ska stödja medborgarnas individuella 
utveckling och skapande av meningsfullhet genom egna erfarenheter (experience) och 
ge medborgarna möjlighet att utvecklas till starka och självständiga individer 
(empowerment).  
 
En av respondenterna påtalar att biblioteket har ett ansvar att introducera användarna för 
de biblioteksfunktioner som finns tillgängliga via webben. Några av de undersökta 
biblioteken erbjuder dessutom kurser i användandet av sociala medier. Idealt skulle 
detta kunna understödja bibliotekets mål att ge människor möjlighet att utvecklas till 
självständiga individer (empowerment). Flera av respondenterna berättar att biblioteken 
använder de sociala medierna för att länka till och informera om de resurser som finns 
tillgängliga digitalt. Detta visar på att de sociala medierna kan fylla en funktion för att 
tillgodose människors fria tillgång till information (learning space) och möjlighet att 
upptäcka (explore). Genom att biblioteken länkar till resurser på flera platser, både på 
sociala medier och på hemsidan, finns möjlighet för fler användare att hitta relevant 
information. Biblioteken kan genom detta användande av sociala medier idealt ge 
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människor möjlighet att skaffa sig erfarenheter och insikter (experience). Det finns en 
önskan hos en av respondenterna att biblioteket ska kunna använda de sociala medierna 
även för kunskapsutbyte, vilket inte förekommer i någon större utsträckning idag.  
 
6.3 Folkbiblioteket som virtuellt rum för inspiration  
 

Det tredje hörnet i den teoretiska modellen beskriver folkbiblioteket som ett rum för 
inspiration (inspiration space) där medborgare kan ges möjlighet att uppleva (excite). 
Bibliotekets funktion som rum för inspiration ska stödja medborgarnas individuella 
utveckling och skapande av meningsfullhet genom egna erfarenheter och insikter 
(experience) samt stödja samhälleliga behov av nyskapande och utvecklande av nya 
koncept (innovation).  
 
Biblioteket som rum för inspiration ska ge tillgång till olika kulturella resurser; t.ex. 
film, litteratur och musik, som gör det möjligt för människor att uppleva. Även sociala 
medier kan användas till att förmedla denna inspiration genom att biblioteket t.ex. 
lägger ut bilder, filmer, boktips via dem. En av våra respondenter använder bibliotekets 
blogg för att locka till läslust och flera av biblioteken gör inlägg på Facebook som 
förmedlar kulturella upplevelser vilka erbjuds av biblioteket. I vårt empiriska material 
framträder inte inspirationsrummet så tydligt. 
 
6.4 Folkbiblioteket som virtuellt rum för kreativitet   
 

Det sista hörnet i den teoretiska modellen beskriver folkbiblioteket som ett rum för 
kreativitet (performative space) där medborgare kan ges möjlighet att skapa (create). 
Bibliotekets funktion som rum för skapande ska stödja medborgarnas individuella 
utveckling och skapande av meningsfullhet genom eget engagemang (involvement) samt 
stödja samhälleliga behov av nyskapande och utvecklande av konstnärliga uttrycks-
former (innovation).  
 
Biblioteket ska ge tillgång till en rad verktyg som möjliggör eget skapande för individen 
samt vara en plattform för att förmedla sin kreativitet. I våra respondentintervjuer 
märker vi inte av något av detta kreativa rum i bibliotekens användande av och arbete 
med sociala medier.  
 
6.5 Synliggörande av folkbiblioteket via sociala medier 

 

Vid intervjuerna med respondenterna framkom en rad tankar och åsikter kring 
användandet av sociala medier på folkbiblioteket. En del av dessa utsagor har vi inte 
direkt kunnat koppla till något av modellens fyra rum, redogjorda för ovan, men vi 
anser att de är väsentliga att fånga upp eftersom de beskriver att sociala medier kan 
användas som ett sätt att marknadsföra biblioteket och tillgängliggöra dess verksamhet. 
Genom att göra biblioteket synligt via sociala medier och hålla en personlig ton där, 
presentera det ”oväntade” som biblioteket kan erbjuda och därigenom överraska 
användarna så sprider man en positiv bild av biblioteket, menar våra respondenter. 
Idealt kan detta leda till att människor ”upptäcker” biblioteket och dess funktioner; rum 
för möten, lärande, inspiration och kreativitet samt de möjligheter som erbjuds via dessa 
funktioner; att delta, upptäcka, uppleva och skapa.   
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7. Diskussion  
 

I följande avsnitt jämförs och diskuteras resultat från vår studie med litteratur och 
tidigare forskning inom området sociala medier och bibliotek. Därefter diskuterar vi den 
genomförda analysen av vårt empiriska material, i vilken vi applicerade respondent-
utsagor i de rum som beskrivs i den teoretiska modellen över folkbiblioteks verksamhet. 
 
7.1 Litteratur och tidigare forskning  
 
Våra respondenter uttrycker att de gärna vill marknadsföra biblioteket och dess resurser 
och samtidigt nå nya användargrupper. Man ser sociala medier som en möjlighet bland 
flera att göra detta. De som använder sig av sociala medier är nödvändigtvis inte vana 
biblioteksbesökare, men om biblioteket gör sig synligt på sociala medier kan man 
”upptäckas”, menar flera respondenter. Axelsson (2008) skriver om hur information 
sprids genom de sociala medierna och hur människor får tillgång till nyheter och gör 
nya bekantskaper genom aktiviteter och applikationer som lagts upp av ”vänner” på 

Facebook och genom olika nätverk. Även i Andersson och Moilanens undersökning 
(2008) framkommer det att sociala medier är ett bra verktyg för att marknadsföra och 
synliggöra biblioteket. Det konstateras dock i deras studie att biblioteken kunde ha riktat 
sig mer målgruppsspecifikt för att möjligen få en ökad interaktion med användare. Våra 
respondenter arbetar inte heller aktivt med att nå vissa specifika målgrupper genom 
sociala medier, utan det som uttrycks är att man ser dessa medier som ett marknads-
föringsverktyg, dock ”kraftfullt”, bland flera. Sociala medier ses av våra respondenter 
som ett komplement till övriga kanaler för att sprida information och nå användare. 
Farkas (2007a) menar att det kan vara värdefullt för biblioteket att känna sin målgrupp. 
Hennes artikel är fokuserad på unga människor och för att biblioteket ska bli relevant 
för dem, är det viktigt att biblioteket förstår hur ungdomar använder sig av sociala 
medier och möta dem på dessa arenor.   
 
Flera av respondenterna motiverar användandet av sociala medier med att biblioteket 
vill ”vara där människor är”. Man vill uppnå en kommunikation med användare genom 

dialog, man vill vara detta rum för möte där man kan delta och interagera. Bibliotekens 
användande av sociala medier leder till ett deltagande, inkluderande och utvecklande av 
gemenskaper, skriver Rutherford (2008) och hon menar att det väl överensstämmer med 
folkbibliotekets funktion för medborgarna. Flera av texterna framhåller att syftet med 
sociala medier är just kommunikation och interaktion med användare. Våra respon-
denter menar att man tillåts att hålla en mer personlig ton när man arbetar med sociala 
medier än den man håller på andra mer officiella webbsidor, såsom bibliotekets egen 
webbplats. Axelsson (2008) ser möjligheter för användare att genom sociala medier föra 
en dialog med en människa, bibliotekarien, istället för med en institution, biblioteket. 
En av våra respondenter säger att det är när man uttrycker sig mer personligt och öppet 
på de sociala medierna, som man får bäst genomslag och respons. Vi har tidigare 
konstaterat att våra respondenter upplever att de inte får det deltagande och den inter-
aktion via de sociala medierna som vore önskvärt. På våra bibliotek leder inte använd-
andet av sociala medier till det deltagande, inkluderande och utvecklande av 
gemenskaper, i den höga utsträckning, som Rutherford talar om.   
 
Genom att biblioteket befinner sig på webben och på sociala medier ges möjlighet till 
en utvidgad service och tillgänglighet för användarna. Rutherford (2008) menar att 
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servicen blir mer interaktiv genom användandet av sociala medier och ser i sin under-
sökning att servicen kan anpassas bättre efter användarnas behov och på så sätt bli mer 
relevant. Genom att användarna även ger feedback och lägger önskemål så kan biblio-
teket anpassa och förbättra sin service. Vi menar att detta dock är avhängigt att 
användarna interagerar med biblioteket och ger denna feedback. Liksom Rutherford 
menar även Hall (2011) att ett större samarbete mellan bibliotekarier och användare 
vore önskvärt och kan leda till utvecklad service via de sociala medierna. I vårt 
empiriska material framkommer att biblioteken använder de sociala medierna bl.a. till 
att länka till biblioteksresurser, såsom webbsidan, katalogen o.s.v. En av respondenterna 
menar att människor söker information på olika sätt och anser därför att biblioteket bör 
vara tillgängligt på flera olika plattformar. Ytterligare en respondent pekar på vikten av 
att bibliotek görs tillgängliga via sociala medier så att användarna kan kontakta dem på 
ett enkelt och smidigt sätt.    
 
Att utforma mål och riktlinjer för användandet av sociala medier är något som 
Andersson och Moilanens (2008) respondenter reflekterar över. De tror att med 
tydligare mål skulle en större interaktion med användarna möjligen ha uppnåtts. En 
respondent i vår studie uttrycker att det inte har funnits tillräckligt med tid, kraft eller 
pengar för att arbeta fram mål och riktlinjer. Våra undersökta bibliotek har inga 
nedskrivna mål om vad deras arbete med sociala medier ska resultera i, men dock har 
respondenterna en rad tankar kring vad man vill uppnå med användandet av medierna. 
Många av dessa mål är svåra att mäta och därigenom även svåra att utvärdera. Exempel 
på sådana mål kan vara att man vill ha en bättre och närmare relation med användarna, 
sprida en positiv bild av biblioteket, öka tillgängligheten, uppnå kommunikation. Flera 
respondenter anser att det är viktigt att arbeta med utvärdering och kontinuerligt 
diskutera användandet av sociala medier med kollegor. Man tittar på den statistik som 
finns tillgänglig på de olika sociala medierna för att undersöka hur många följare eller 
besökare man har där. Bodnar och Doshi (2011) menar att bibliotek behöver fler mät-
bara mål än bara det antal följare som ett socialt medium har. Även våra respondenter 
uttrycker att de är i behov av annan information än det som statistiken ger. En 
respondent menar att det skulle vara värdefullt för dem att ta del av användarnas tankar 
kring varför de väljer att ”följa” ett bibliotek på exempelvis Facebook.  
Bodnar och Doshi påpekar också att bibliotek måste ha ett kritiskt förhållningssätt till 
användandet av sociala medier, något som även en av våra respondenter uttrycker. Han 
menar att det är viktigt att tänka igenom och motivera sitt användande av medierna.    
 
För att de sociala medierna ska fungera optimalt är det viktigt att uppdatera dem ofta 
anser Hall (2011). Det är något som våra respondenter håller med om och man har som 
rutin att regelbundet gå in och uppdatera statusar, svara på inlägg och eventuellt radera 
olämpliga kommentarer och liknande. En respondent betonar det ansvar som biblioteket 
har att uppdatera sina sociala medier för att det ska vara attraktivt för användarna. En 
annan respondent uttrycker att ” … det finns inget som är så sorgligt som sociala medier 

som inte uppdateras.”  
 
Carlsson (2011) har vid en genomgång av artiklar som behandlar Bibliotek 2.0 
identifierat tre diskurser; marknads-, gemenskaps- och lärande-, gällande användares 
förhållande till bibliotek. De tankar som framkommer i marknadsdiskursen gällande 
bibliotekets användande av Web 2.0-verktyg, som ett sätt att marknadsföra bibliotekets 
verksamhet och att möta användarnas behov, är något som även våra respondenter ger 
uttryck för. Flertalet av respondenterna ser på användandet av sociala medier som ett 
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sätt att marknadsföra biblioteket och dess resurser. De sociala medierna används även 
som ett sätt för våra bibliotek att möta användarnas behov. En av respondenterna pekar 
på att människor idag söker information på olika sätt och att det därför är viktigt för 
biblioteket att göra denna tillgänglig även genom sociala medier. Ännu tydligare fram-
kommer gemenskapsdiskursen hos våra respondenter. Här ligger fokus på användandet 
av medierna för att skapa delaktighet och gemenskap. Flertalet av våra respondenter 
uttrycker att de genom användandet av sociala medier vill åstadkomma en dialog med 
användarna och involvera dem i biblioteket samt ge dem möjlighet att påverka verk-
samheten. När det gäller lärandediskursen så kan vi möjligen tolka in denna i våra 
biblioteks sätt att använda sociala medier genom att länka till olika resurser, t.ex. 
bibliotekskatalogen. De sociala medierna ger på så sätt människor tillgång till kunskap 
och information. I denna diskurs framkommer även att bibliotekarier ser på användarnas 
medskapande som ett hot mot deras expertis. Detta är inte något som uttrycks av våra 
respondenter. En respondent uttrycker snarare en önskan om ett ökat kunskapsutbyte 
med användarna genom de sociala medierna. 
 
7.2 Folkbiblioteket som virtuellt rum för möten, lärande, inspiration 

och kreativitet  
 

Den i uppsatsen använda modellen, A new model for the public library in the knowledge 

and experience society, åskådliggör folkbibliotekets verksamhet i det s.k. kunskaps- och 
upplevelsesamhället. I avsnittet Analys har respondentutsagor placerats in under de fyra 
rum som modellen beskriver. Nedan reflekterar vi över dessa utsagor i relation till 
modellens rum. 
 
Vid analysen av det empiriska materialet fann vi att den funktion som var mest fram-
trädande i våra biblioteks användande av sociala medier, var modellens rum för möte. 
Respondenterna framhåller att den främsta anledningen att använda sociala medier är 
för att åstadkomma kommunikation och interaktion med användarna. Man vill att 
användarna ska ha möjlighet att känna sig delaktiga och involverade i bibliotekets 
verksamhet. Som vi tidigare har konstaterat så önskar våra respondenter mer interaktion 
med användarna än vad som sker i praktiken. Denna diskrepans har säkert flera orsaker, 
tror vi. Några av våra respondenter påtalar vikten av en frekvent uppdatering av de 
sociala medierna för att hålla dem aktiva och intressanta. Detta är något som fram-
kommer även i vår redovisning av tidigare forskning. En av respondenterna anser att 
inlägg där man använder en mer personlig ton genererar i mer respons från användarna.  
 
Modellens tre övriga rum framträder inte lika tydligt i vårt empiriska material. Man får 
ha i åtanke att sociala medier bara är en del av den övriga verksamheten på biblioteket. 
Användandet av sociala medier kan självfallet inte fylla alla funktioner som modellen 
behandlar, utan snarare fungera som ett komplement till övrig biblioteksverksamhet. 
Om bibliotek fortsätter att använda sig av sociala medier som en del av sin verksamhet 
och utvecklar arbetet med dem, så är det möjligt att fler av modellens funktioner blir 
tydligare i verksamheten. T.ex. skulle biblioteket i större utsträckning kunna ta del av 
användarnas kunskap, något vi inte ser så tydligt i svaren från våra respondenter idag. 
Biblioteken skulle även kunna arbeta mer med att förmedla kulturella upplevelser via 
sociala medier och även bjuda in användarna till att nyttja de sociala medierna som en 
scen där kulturellt skapande visas upp.  
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8. Slutsatser   
 
I följande avsnitt kommer det empiriska materialet att diskuteras i förhållande till denna 
studies syfte, problemformulering samt de tre forskningsfrågorna. Syftet med vår studie 
var att undersöka hur några större folkbibliotek arbetar med och använder sig av sociala 
medier som en del av sin verksamhet. Vi var även intresserade av att ta del av de 
erfarenheter som gjort av bibliotekarier gällande detta användande. För att få en 
förståelse för detta ställde vi följande frågor:  

Varför väljer folkbiblioteket att använda sociala medier? Hur arbetar folkbiblioteket 
med sociala medier? Vad anser bibliotekarierna att användandet av sociala medier kan 
tillföra verksamheten? Under 8.1 till 8.3 resonerar vi kring dessa frågor och reflekterar 
över det empiriska materialet. Vi återknyter även till studiens problemformulering.   
 
Vi kommer senare i detta avsnitt även att diskutera hur vald metod och teori har 
fungerat med avseende på studiens syfte. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt 
forskning inom området sociala medier och folkbibliotek.    
 
8.1 Motiv för användandet av sociala medier 

 

I studiens problemformulering ställde vi frågan om folkbiblioteket har fler ambitioner 
med sin närvaro på sociala medier än att bara ”vara där människor är”. Exakt detta säger 
en av våra respondenter och i intervjumaterialet framkommer det att flera bibliotekarier 
tycker att detta är viktigt. Respondenterna menar att biblioteken bör använda sig av 
sociala medier som en del av sin verksamhet eftersom alltfler människor idag använder 
sig av Internet. De övriga motiv, som våra respondenter nämner, för biblioteken att 
använda sociala medier är att de kan fungera som ett verktyg för att kommunicera och 
föra en dialog med användarna, nå nya användargrupper, sprida en positiv bild av 
biblioteket, göra verksamheten synlig och biblioteksresurserna tillgängliga. En 
respondent menar att biblioteket bör finnas på sociala medier för att vara trovärdigt, 
eftersom människor förväntar sig att de ska hitta biblioteket på t.ex. Facebook. Några 
bibliotekarier uttryckte även en känsla av att möjligen gå miste om någonting om man 
inte var aktiv på sociala medier. Flertalet av respondenterna ser dessutom en stor 
marknadsföringspotential genom användandet av sociala medier och medierna blir ett 
komplement till bibliotekets övriga kanaler.  

De motiv, gällande användande av sociala medier på folkbibliotek, som vi tog upp i 
problemformuleringen, visade sig alltså vara sådant som respondenterna senare gav 
uttryck för i intervjuerna. Det handlar om att nå ut till människor, marknadsföra sitt 
bibliotek, nå ut med sina resurser och aktiviteter och ge tillgång till en mötesplats där 
bibliotekarier och användare kan mötas i samtal och diskussioner. Däremot att sociala 
medier även används till att kommunicera inom professionen, bibliotekarier emellan, 
var något som vi inte direkt reflekterat över innan vi utförde våra intervjuer, men det 
framkom att några av bibliotekarierna använde sociala medier även för detta ändamål.   
 
Samtliga respondenter förmedlade en entusiasm och en positiv inställning till 
användandet av sociala medier. Några respondenter uttryckte, som nämnts ovan, att 
biblioteken möjligen skulle gå miste om någonting om man inte använde sig av sociala 
medier. Detta är något som vi även finner i Hanssons resonemang kring biblioteks 
användande av sociala medier och närvaro på Internet. Han menar att behovet att 
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befinna sig på webben uttrycks mest från bibliotekariernas håll och inte så tydligt uttalat 
från användarna. Ett av motiven, för biblioteken, att använda sociala medier är att man 
vill kommunicera och skapa en dialog med användarna. Våra undersökta bibliotek vill 
att de sociala medierna ska fylla funktionen av en mötesplats. Det som dock blir tydligt 
i vårt material är att användandet av medierna inte fungerar som denna önskvärda 
mötesplats. Det framkommer i rapporten Olika syn på saken (2011) att människor, då de 
besöker det fysiska biblioteket, inte gör det främst för att umgås. Det kan möjligen vara 
så att användarna inte heller är intresserade av möten och dialog via de sociala medierna 
i den utsträckning som bibliotekarierna i vår studie önskar.  
 
8.2 Folkbibliotekens arbete med sociala medier  
 
Flertalet av våra respondenter uppger att det inte fanns så mycket planering eller några 
egentliga mål när man på biblioteken bestämde sig för att börja använda sociala medier i 
sin verksamhet. Respondenterna menar att arbetet med de sociala medierna utvecklas 
efterhand som man använder dem. I arbetet ingår vad man ska lägga ut för information 
och på vilket socialt medium samt hur ofta man ska uppdatera dem. Flera av våra 
respondenter anser att Facebook är det bästa sociala mediet för att kommunicera med 
användarna. De framhåller att man här får ett större gensvar från användarna än på 
Twitter och bloggar, genom kommentarer och ”gilla”-markeringar. Respondenterna 
menar att man lär sig vad som fungerar under tiden som man arbetar med medierna. Är 
strävan t.ex. att få en ökad kommunikation med användarna, så bör man anpassa sitt 
arbete och utforma sina inlägg med detta i åtanke.  
 
För att arbeta med och underhålla sociala medier på bibliotek behövs både kompetens, 
engagemang och tid. Våra respondenter uppger att de är självlärda genom sitt eget 
användande av sociala medier, men att det säkert skulle vara till gagn med någon form 
av utbildning för att kunna använda medierna i sin fulla potential. Vikten av att upp-
datera och underhålla de sociala medierna framkommer både hos våra respondenter och 
i tidigare studier. Även vi anser att bibliotek, genom att vara mycket aktiva i sitt arbete 
med medierna, skapar ett större intresse hos användarna och förhoppningsvis en vilja 
hos dem att följa biblioteket via de sociala medierna.   
 
Att utvärdera arbetet med sociala medier, anser våra respondenter vara av stor vikt, men 
att det samtidigt är ett svårt arbete att utföra. Det enda man har att tillgå idag är den 
statistik som genereras via de sociala mediernas sidor och som visar hur många 
besökare eller användare biblioteket har. Våra respondenter är medvetna om bristerna 
med att utvärdera tjänsterna utifrån denna statistik. De skulle t.ex. gärna vilja veta varför 
användarna följer biblioteket på sociala medier och vad de får ut av det och detta fram-
kommer inte i denna statistik.  
 
Våra respondenter framhåller att det personliga tilltalet, som man kan hålla på sociala 
medier till skillnad från t.ex. webbsidan, är något positivt som kan skapa dialog och en 
annorlunda kommunikation med användarna. Att vara personlig men inte privat är en 
avvägning som måste göras och våra respondenter är alla medvetna om det. Det är 
viktigt att skriva som representant för biblioteket och inte som privatperson. Vid 
samtliga av våra undersökta bibliotek används kommunens riktlinjer och policies som 
till viss del styr arbetet med sociala medier.  
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8.3 Sociala medier som en del av folkbibliotekens verksamhet  
 
Att använda sociala medier i en bibliotekskontext, menar våra respondenter, ger 
möjlighet till en ökad flexibilitet i kommunikationen med användarna. Det ger även 
användarna fler valmöjligheter att kontakta biblioteket på ett enkelt sätt. 
Respondenterna framhåller ytterligare mervärden som de anser att användandet av 
social medier kan ge biblioteket. De menar att de via olika inlägg på sociala medier har 
möjlighet att överraska användare gällande vad biblioteket kan erbjuda. Något som i sin 
tur kan leda till att en positiv bild av biblioteket skapas och sprids bland människor.  
Respondenterna menar även att de sociala medierna fungerar som ett komplement till 
bibliotekets webbsida och att man här har möjlighet att lägga ut en annan typ av 
information. Ytterligare ett mervärde som framhålls är att biblioteken via de sociala 
medierna kan länka till olika biblioteksresurser. Användandet av medierna kan även 
resultera i att biblioteken når nya användare. En av våra respondenter menar att de 
genom de sociala medierna når andra människor än de som besöker det fysiska 
biblioteket. Att anpassa sig till den digitala världen, anses av några av våra respondenter 
som angeläget och de menar att det är viktigt för bibliotekets trovärdighet att vara 
tillgängligt på webben. 
 
Inför framtiden så tror våra respondenter att användandet av sociala medier kommer att 
utvecklas inom biblioteksverksamheten. De menar att medierna troligen kommer att 
förändras på olika sätt, men att de definitivt är här för att stanna. En av respondenterna 
betonar att kommunikationen via dessa medier troligen kommer att öka och likställas 
med övriga sätt att kommunicera. En annan respondent vill se mer interaktion mellan 
bibliotek och användare och önskar att användarna ska bli medskapare. Hon tar 
exemplet att kunna lägga in bokrecensioner i en blogg som sedan kopplas till biblioteks-
katalogen. Anmärkningsvärt är att hon är den enda av våra respondenter som uttrycker 
tankar kring sociala mediers möjlighet att låta användare producera och delge kunskap. 
Det faktum att respondenterna vill åstadkomma en ökad interaktion med användarna 
genom att vara närvarande på sociala medier framkommer i intervjuerna. Likaså har det 
konstaterats att denna interaktion inte sker i den utsträckning som är önskvärt. Vi menar 
att om biblioteket inte uppnår denna interaktion med användarna i framtiden kanske det 
blir svårt att utveckla mervärde för verksamheten via sociala medier. 
 
8.4 Metod- och teoridiskussion  
 
Valet av kvalitativa intervjuer visade sig vara lämpligt för vår studies syfte, eftersom vi 
var intresserade av att ta del av bibliotekariers synpunkter och reflektioner kring 
användandet av sociala medier. Vi fann det värdefullt att använda oss av en intervju-
guide samt att spela in intervjuerna, eftersom vi då kunde koncentrera oss på vad våra 
respondenter sa samt ställa följdfrågor där det var relevant. Vid transkribering av 
intervjuerna uppmärksammade vi vid något tillfälle att vi kunde ha ställt någon följd-
fråga, men p.g.a. ovana att intervjua så missades det.  
 
Den teoretiska modell som vi använt i denna studie, vilken beskriver folkbibliotekets 
olika funktioner och mål för medborgarna i det s.k. kunskaps- och upplevelsesamhället, 
visade sig fungera relativt väl för analys av vårt material. Vi ville undersöka om ut-
sagorna från våra respondenter gällande användandet av sociala medier gick att koppla 
till modellens funktioner, mål och möjligheter. De respondentutsagor som har relaterats 
till modellens rum har gett oss värdefull information om de undersökta bibliotekens 
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motiv för användandet av sociala medier. Vi har, genom användandet av modellen, 
kunnat konstatera att folkbibliotekets funktion som ett rum för möten är den mest 
framträdande hos respondenterna när de ger uttryck för vad de vill uppnå med 
användandet av sociala medier.   
 
8.5 Fortsatt forskning   
 

Det skulle vara av intresse att forska vidare kring sociala medier och folkbibliotek 
utifrån ett användarperspektiv. Att få veta varför människor, som är aktiva på sociala 
medier, väljer att följa respektive inte följa ett bibliotek, skulle kunna vara betydelsefullt 
för bibliotek i deras fortsatta utveckling av arbetet med sociala medier. Även att 
undersöka hur människor använder dessa medier kan vara värdefullt för att få kunskap 
om hur man på biblioteken kan utforma sina sociala webbtjänster på bästa sätt.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 

Antal invånare som biblioteket servar 
Antal besökare per år 
Antal år inom yrket 
 
Vilka medier, när de implementerades och hur de marknadsförs 
1. Vilka sociala medier använder ni er av på ert bibliotek? (Definiera sociala medier, att 
det är Facebook, Twitter och bloggar som vårt arbete ska behandla). 
2. Varför valde ni ut just dessa (eller detta) sociala medier? 
3. När implementerades de? 
4. Hur marknadsför ni tjänsten/tjänsterna?  
5. Tycker du att det sätt som ni marknadsför er närvaro på sociala medier fungerar bra? 
Hittar användarna er där? 
 
Mål och syfte 

6. Varför har ni valt att använda er av sociala medier?  
7. Är det något särskilt som ni vill uppnå med ert användande av dessa medier? 

8. Finns det konkreta, uppställda mål för vad arbetet med sociala medier ska leda till? I 
så fall, vilka? 
 
Regler/policy 

9. Finns det regler/policy för hur ni ska arbeta med det sociala mediet?  
10. Varför har ni ställt upp dessa regler?  
 

Arbetet 

11. Hur mycket av din arbetstid lägger du på arbetet med sociala medier? Har du/ni 
tillräckligt med tid för detta arbete? 
12. Är du ensam eller är ni flera som arbetar med sociala medier? 
13. Har du genomgått någon utbildning för att arbeta med sociala medier? Känner du att 
du har tillräcklig kompetens inom detta område? 
 
Användandet av sociala medier. Effekter och uteblivna effekter 
14. Vet ni hur många som använder sig av de sociala medierna?  
15. Får ni någon respons från de som använder sig av de sociala medierna?  
16. Ser du att arbetet med de sociala medierna har gett ett mervärde/gett några effekter 
för er verksamhet?  
17. Vad skulle ni ”förlora” om ni inte var aktiva på sociala medier? 
18. Upplever du det som att ni når nya användare genom de sociala medierna?  
 
Utvärdering 

19. Har det sätt som ni tänkte att de sociala medierna skulle användas på fungerat, eller 
inte? Om inte, varför? 
20. Utför ni någon form av utvärdering angående sociala medier generellt? 
21. Är det/skulle det vara värdefullt att göra? 
 
Framtid och utveckling 

22. Tror du att ni kan utveckla ert arbete med sociala medier framöver? I så fall, hur?  
23. Hur ser du på bibliotekets användning av sociala medier i framtiden?  


