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Abstract: The purpose of this study is to examine young people’s opinions about 
libraries using social media for communicative and marketing 
purposes. There are three research questions: What do young people 
think about libraries using social media for communicative and 
marketing purposes? Do they want to interact with libraries in social 
media and, if so, in what way? Are their opinions and their will to 
interact influenced by what kind of relationship they have with 
libraries, their reading habits, and whether or not they use libraries’ 
digital services?  
Prior research is divided into three themes: library development, 
marketing, and young people. The theoretical framework is made up 
of a combination of relationship marketing, using Evert Gummesson’s 
three catchwords relationships, networks, and interaction, and the 
engagement pyramid, as depicted by Brit Stakston. The method used 
in this study is a mixed mode-study consisting of ten semi-structured 
interviews and a web survey. 
The result shows that young people are not a homogenous group and 
should not be treated as such. There is a great difference if you look at 
the respondents’ answers as a whole, and when they are divided into 
different groups based on their relationship with libraries, their 
reading habits, et cetera. It also shows that young people want to 
participate and have real influence, not to be asked just for show. 
Therefore, they should be included in the planning and strategizing for 
libraries’ presence in social media. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1. Inledning 
”Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar.” Så står det i På 
barn och ungdomars villkor, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för 
folkbibliotekens barn – och ungdomsverksamhet (Lundgren, 2005, s. 154f). Men är det 
så? Är biblioteket verkligen en angelägenhet för alla barn och ungdomar? Det finns 
faktorer som pekar på att det tvärtom är så, att barnen tappar intresset för biblioteket i 
ungdomsåren. Det gäller att biblioteken inte ”[…] tappar fokus på barnen efter att de 
övergått till att bli ungdomar.” (Lindqvist & Magnusson, 2012, s. 37). Tyvärr verkar det 
vara just det som händer: ”Ungdomar och bibliotek har aldrig gått ’i takt’. Medan 
barnverksamhet blev en viktig angelägenhet för folkbiblioteken blev ansvaret för 
ungdomarna hängande mellan barnavdelningen och vuxenavdelningen som ett till synes 
evigt problem.” (Rydsjö & Elf, 2007, s. 137). Rydsjö och Elf skriver även att unga är en 
otydlig målgrupp i folkbiblioteket (ibid., s. 25). Linda Ahrling och Therese Hedberg 
skriver i sin magisteruppsats att: ”Anledningen till att tonåringar slutar använda 
bibliotek och väljer att söka upp andra ställen på sin fritid är att biblioteket kopplas 
samman med skolan.” (2008, s. 16). Den kopplingen görs tidigt: ”Barnbiblioteken i 
Sverige har länge haft en stark koppling till skolan, både av tradition och av strategiska 
och ekonomiska skäl” (Rydsjö, Hultgren, Limberg, 2010, s. 28). Naturligtvis är det inte 
så att alla bibliotek tappar fokus på ungdomarna eller att alla ungdomar tappar intresset 
för biblioteket, men det finns ändå mycket som talar för att det är en trend att deras 
relation tar stryk när barnen övergår till att vara ungdomar. Hur ska då biblioteken göra 
för att behålla ungdomarnas intresse och vara en angelägenhet för dem? Biblioteken 
verkar hoppas på att sociala medier ska vara svaret. Men vad tycker ungdomarna om 
det? Jag vill fördjupa mig i bibliotekens marknadsföring och kommunikation via sociala 
medier utifrån ett användarperspektiv, och då just ungdomarnas. Jag kommer att ha tre 
ledord i tankarna under hela uppsatsen: relationer, nätverk och interaktion. De används 
för att definiera relationsmarknadsföring (Gummesson, 2002, s. 16). Jag har valt ut 
ledorden i samråd med mina handledare och tycker att de på ett bra sätt sammanfattar 
vad sociala medier handlar om. 

1.2. Bakgrund 
När jag har letat efter tidigare forskning har jag sökt i ett antal databaser, så som DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkiv), BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv), LISA 
(Library and Information Science Abstracts), Summon och Artikelsök. Dessutom har 
jag sökt i Svensk biblioteksförenings uppsatsdatabas för att hitta fler uppsatser i 
biblioteks- och vetenskap än dem som finns i Borås och Uppsalas digitala arkiv. 
Slutligen sökte jag även i uppsatser.se för att inte gå miste om någon relevant uppsats. 
Jag har använt mig av pärlmetoden, det vill säga kollat källförteckningarna i materialet 
jag läst för att få fler uppslag på relevant forskning. När jag tyckte att det började bli 
rundgång (med det menar jag att jag redan hade läst källorna som det refererades till) så 
kände jag att jag hade fått ihop ett tillräckligt stort material för att påbörja min egen 
forskning. Det finns en hel del forskning som utgår från biblioteksperspektivet när det 
gäller bibliotekens närvaro i sociala medier, men användarperspektivet verkar vara 
tämligen outforskat i sammanhanget. Jag har dock hittat två kandidatuppsatser som har 
ett användarperspektiv: Isabelle Mattsson och Anna Åhlunds ”Biblioteken vill bara vara 
hippa” – en studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala 
medier (2013) samt Fredrik Aders Sociala medier och skolbibliotek: En 
användarundersökning om efterfrågan av sociala medier på ett skolbibliotek (2013). 
Mattsson och Åhlund har intervjuat ett antal gymnasieungdomar om vad de tycker om 
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att bibliotek använder sociala medier. Deras slutsatser är att ungdomarna var föga 
imponerade av det, och att de i princip inte kände till att biblioteken använde 
exempelvis Facebook. Ändå var det just ungdomarna som var den prioriterade 
målgruppen när Bibliotek 2.0 lanserades. (Holmberg, 2009, s. 55). 

1.3. Problemformulering 
Att biblioteken och ungdomarna går i otakt är allvarligt på flera plan. Många är 
rapporterna om pojkars minskade läsning och om barns och ungdomars försämrade 
läsförståelse. Biblioteken fyller en viktig funktion i samhället. Inte nog med att de har 
ett demokratiskt mål att finnas till för alla, barn och ungdomar ska dessutom vara en 
prioriterad grupp. Om bibliotekens tillvägagångssätt för att nå ungdomar är via sociala 
medier och responsen från ungdomar i allmänhet är lika ljummen som bland 
ungdomarna i Mattssons och Åhlunds studie så har biblioteken ett problem. Att läsa 
Mattssons och Åhlunds uppsats var intressant, men nedslående för en 
gymnasiebibliotekarie som gärna vill få ungdomar att engagera sig i bibliotek, eller 
snarare, som vill erbjuda en service som gör att ungdomarna känner att biblioteket är 
relevant för dem. Dessutom ansvarar jag i mitt jobb för ett folkbiblioteks närvaro i 
sociala medier och vill både på ett professionellt och personligt plan veta mer, för att på 
så vis bättre kunna nå den här målgruppen. 

För att komma fram till min frågeställning har jag alltså dels inspirerats av andra 
uppsatsskrivares förslag på vidare forskning, dels utgått från mitt eget intresse, men 
framför allt har jag identifierat ett i mitt tycke outforskat område; nämligen vad som 
utmärker de ungdomar som är positivt respektive negativt inställda till bibliotekens 
användande av sociala medier samt till att interagera med bibliotek där. Min uppfattning 
är att man lär sig mycket mer om man inte betraktar ungdomarna i undersökningen som 
en homogen grupp, utan i stället försöker hitta grupperingar eller gemensamma nämnare 
bland dem. Jag upplever att det finns en lucka i tidigare forskning där. Över huvud taget 
tycker jag att det behövs mer forskning om ungdomar och bibliotek. Därför har jag valt 
att göra en egen surveyundersökning bland ungdomar i gymnasieåldern för att 
förhoppningsvis kunna bidra till forskningen och för att lära mig mer själv. 

Faktorerna jag har valt att gruppera ungdomarna efter är vilken relation de har till 
biblioteket (hur ofta de besöker bibliotek och när), huruvida de använder bibliotekens 
digitala resurser, samt hur mycket de läser. En del forskning säger att ungdomar främst 
umgås med sådana de redan har en relation till. Det vill säga, man umgås med dem man 
ändå umgås med, sociala medier är bara en annan plats att göra det på. Om det är sant 
kan man fundera på om biblioteken kan nå nya målgrupper via sociala medier över 
huvud taget, eller om de först måste ha en relation till målgruppen… Andra säger att det 
främst är intresset som styr vad ungdomar gillar och följer i sociala medier. Där 
kommer frågorna om läsning och huruvida man använder bibliotekens övriga digitala 
resurser in i bilden. 

Jag vill veta om ungdomarna känner till bibliotekens närvaro i sociala medier, vad de 
tycker om den samt om de är intresserade av att interagera med biblioteken i sociala 
medier, till exempel genom att följa biblioteken eller bidra till innehållet på bibliotekens 
sociala medier.  

Eftersom jag vill studera bibliotek i allmänhet har jag inte gjort någon åtskillnad mellan 
skolbibliotek och folkbibliotek och heller inte valt att studera något enskilt bibliotek.  
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1.4. Syfte 
Huvudsyftet med min uppsats är att studera ungdomars uppfattningar om bibliotekens 
användande av sociala medier och vilka samband man kan hitta mellan deras 
uppfattningar och hur mycket de läser, vilken relation de har till biblioteken och 
huruvida de använder bibliotekens andra digitala resurser. 

1.5. Frågeställningar 
För att ta reda på ungdomars uppfattningar om bibliotekens användande av sociala 
medier har jag tagit fram tre forskningsfrågor, som syftar till att ta reda på 1) om 
ungdomar känner till att bibliotek använder sociala medier vad de anser om det och 2) 
huruvida de är intresserade av att interagera med bibliotek i sociala medier, samt 3) om 
det verkar finnas några samband mellan vilken relation man har till bibliotek, hur 
mycket man läser, samt om man använder bibliotekens andra digitala resurser och ens 
uppfattning om bibliotekens sociala medier och viljan att interagera med biblioteken 
där. 

• Vad tycker ungdomar mellan 16 och 20 år om att biblioteken använder sociala 
medier för att kommunicera och marknadsföra sig? 
(Vet de om att biblioteken gör det, tycker de att det är positivt eller negativt, 
tycker de att bibliotek ska vara närvarande i sociala medier och i så fall, på 
vilket sätt?) 

• Vill ungdomar mellan 16 och 20 år interagera med bibliotek i sociala medier 
och, i så fall, på vilket sätt? 
(Är ungdomar intresserade av att följa bibliotek i sociala medier, vad skulle få 
dem att göra det, kan de tänka sig att bidra till eller bestämma över innehållet på 
bibliotekens sociala medier och, i så fall, med vad och på vilket sätt?) 

• Verkar ungdomars uppfattning och vilja att interagera påverkas av faktorer 
såsom vilken relation de har till bibliotek, hur mycket de läser och om de 
använder bibliotekets digitala resurser? 

1.6. Avgränsningar 
Jag har medvetet valt att inte göra någon åtskillnad mellan folkbibliotek och 
skolbibliotek, framför allt för att jag vill ta reda på om ungdomarna själva har valt att ha 
en relation med bibliotek. Därför har jag med en fråga om när man använder bibliotek 
(på fritiden eller i skolan/på arbetet). En frivillig relation kan tyda på ett större 
engagemang från ungdomarnas sida. Dessutom tror jag att många ungdomar inte själva 
gör den distinktionen, vilket grundar sig i egna observationer under årens lopp då jag 
har jobbat på skolbibliotek, folkbibliotek och integrerade bibliotek. Jag har valt att hålla 
mig till åldersgruppen 16-20 år. Anledningen till den yngre åldersgränsen är att det barn 
som fyllt 15 år själv kan ge sitt informerade samtycke att delta utan godkännande från 
vårdnadshavare så länge de vet vad forskningen innebär 
(http://codex.vr.se/manniska1.shtml) [2013-11-06]. Ungdomar i den här åldersgruppen 
är också ofta mycket aktiva användare av sociala medier. 
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1.7. Begreppsdefinitioner 

1.7.1 Web 2.0 

Brit Stakston skriver att ”Webb 2.0 bygger på interaktion. Medskapande. Ett 
gemensamt kunskapsbygge.” (2001, s. 31). Begreppet myntades redan 1999 men slog 
igenom på allvar 2004 när Tim O’Reilly höll sina Webb 2.0-konferenser. (ibid., s. 30). 

1.7.2 Bibliotek 2.0 

I boken Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring från 2009 kan man läsa att det inte 
finns någon allmänt erkänd definition av Bibliotek 2.0, men att Casey och Savastinuk 
hävdar att definitionen av Bibliotek 2.0 bör innehålla tre element [min punktlista]: 

• ”Bibliotek 2.0 som en modell för kontinuerlig förändring 

• att genom deltagande ge makt åt biblioteksanvändarna 

• användarcentrerade tjänster samt ibruktagandet av dessa för att förbättra 
tjänsterna och för att nå både nuvarande och potentiella nya användare.” 
(Holmberg, 2009, s. 14). 

Forskarna som har bidragit till boken definierar begreppet så här: ”Bibliotek 2.0 är en 
förändring i interaktionen mellan användare och bibliotek i en ny deltagarkultur 
influerad av sociala webbteknologier.” (ibid. s. 152). 

1.7.3 Sociala medier 

”Gemensamt för Web 2.0, även kallad den sociala webben, är att användarna ska ha 
stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Användaren ska till exempel själv 
kunna vara med och bidra till sajtens innehåll och ha möjlighet till kontroll över sin 
information.” Så skriver Lena Carlsson (2010, s. 8). Hon menar att sociala medier, 
såsom Facebook, Flickr, YouTube och Wikipedia, är ”webbtjänster som uppfyller 
kriterierna för Web 2.0” (ibid.). 

1.8. Disposition 
I kapitel två går jag igenom tidigare forskning och lägger grunden till teoridelen, som 
utgör kapitel tre. Jag har valt att fokusera på tre pelare, när det gäller tidigare forskning, 
nämligen biblioteksutveckling, marknadsföring och ungdomar. Fördelen med en sådan 
uppdelning är att den gör materialet mer lättöverskådligt. Nackdelen är att det blir några 
upprepningar då en del av forskningen tangerar gränserna och går i varandra. I kapitel 
fyra beskriver jag min metod och hur jag har gått tillväga för att samla in mitt empiriska 
material. Resultatet av undersökningen kan man läsa om i kapitel fem och slutsatserna 
presenteras i kapitel sex, för att sedan följas av en sammanfattning i kapitel nio. 

2. Tidigare forskning 

2.1. Biblioteksutveckling 
Nedan ska jag försöka måla en bild av hur biblioteken har förändrats under framför allt 
de senaste hundra åren. Vi kan dra oss till minnes definitionen av Bibliotek 2.0: att det 
har skett en förändring av interaktionen mellan biblioteken och användarna i 
bemärkelsen att biblioteken har blivit mer användarinriktade. Biblioteken har även blivit 
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mer relationsbyggande och interagerande än tidigare. Huruvida biblioteken har fått 
förändra sig på grund av Web 2.0 eller om Bibliotek 2.0 blev en verklighet DÄRFÖR 
att biblioteken redan hade genomgått en förändring ska jag inte fördjupa mig närmare i. 
Jag kommer däremot att beröra vad bibliotekets uppdrag är och hur det förhåller sig till 
utvecklingen. 

1931 myntade den indiske bibliotekarien och pedagogen S.R. Ranganathan fem lagar 
om biblioteksvetenskap, som kan anses vara lika aktuella idag. Den första lagen lyder: 
”Böcker är till för att användas [min översättning]” (Ranganathan, 1931, s. 1). Den 
första lagen innebar en stor skillnad i synsätt hos framför allt bibliotekarier. I stället för 
att känna sig nöjda när samlingen var komplett (det vill säga alla böcker var 
återlämnade) ville man nu helst se tomma hyllor. Man började därför göra biblioteken 
mer tillgängliga med hjälp av faktorer såsom bibliotekens placering i samhället, deras 
öppettider, möblemang och, kanske framför allt, nya färdigheter och förhållningssätt 
hos personalen. Den andra lagen ”En bok för alla [min översättning]” (ibid., s. 75) 
innebär att alla har rätt att läsa böcker. Det ska inte göra någon skillnad om man är rik 
eller fattig, man eller kvinna, bor i en stad eller på landet, sitter i fängelse, eller om man 
har någon form av funktionshinder. Den tredje lagen ”Alla böcker har en läsare [min 
översättning]” (ibid., s. 299) innebär att biblioteken ska sträva efter att alla böcker blir 
lästa, till exempel genom att använda sig av öppna hyllor, genom det sätt man 
organiserar hyllor och katalogen på, samt referensarbete och marknadsföring. Den 
fjärde lagen ”Spara läsarens tid [min översättning]” (ibid., s. 337) innebär bland annat 
att man ska underlätta utlånings- och återlämningsprocessen och göra det enkelt för 
användarna att hitta det de vill ha. Den femte och sista lagen ”Biblioteket är en växande 
organism [min översättning]” (ibid., s. 382) innebär att biblioteken måste vara öppna för 
förändring och utveckling. 

Redan då var alltså användaren intressant: ”Lagarna ger uttryck för ett 
användarorienterat bibliotek istället för ett bibliotek som sätter tyngdpunkten på sina 
samlingar (som i dagens läge innehåller mycket annat än böcker).” (Holmberg, 2009. s. 
73). I Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring hävdar man 2009 att det inte finns något 
”[…] skäl till varför inte biblioteket skulle kunna finnas till utan böcker i deras 
nuvarande form.” (s. 93). Fyra år senare bloggar länsbibliotekarien Peter Alsbjer om 
USA:s första folkbibliotek utan pappersböcker 
(http://peterals.wordpress.com/2013/10/07/en-titt-pa-biblioteket-utan-pappersbocker/) 
[2013-12-07]. 

Att biblioteken har blivit mer användarinriktade kan åskådliggöras i ett antal modeller 
över bibliotekens relationer till sina användare. Ahrling och Hedberg har i sin 
magisteruppsats valt att lyfta fram den norske professorn Geir Vestheims dialogmodell. 
”Vestheim beskriver den traditionella kommunikationen som en envägskommunikation 
där sändaren, bibliotekarien, definierar mottagarens behov. Förhållandet mellan sändare 
och mottagare blir patriarkaliskt [min fetstil]” (2008, s. 45). Det här blir ett problem 
eftersom ”[d]et traditionella sändare – mottagare förhållandet är inte längre aktuellt. I 
dag är biblioteket mer på låntagarnas villkor än tidigare, det är mer efterfrågestyrt. 
Bibliotekarierna bör kunna kombinera det användarna efterfrågar med bibliotekets 
intresse och vad det står för.” (ibid., s. 46). ”[…] utformningen av tjänsterna sker i 
dialog mellan bibliotekarien och användaren. Förhållandet dem emellan kan därför 
sägas vara dialogiskt. [min fetstil]” (ibid. s. 47). 

Även i Maj Klassons kommunikationsmodell finns dialogen mellan biblioteken och 
användarna med, men till skillnad från i Geir Vestheims modell finns ingen tydlig gräns 
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mellan då och nu, utan hennes tre modeller ”samexisterar och […] bibliotekarien lägger 
olika vikt vid olika modeller i olika situationer.” (ibid., s. 23). Kerstin Rydsjö och 
AnnaCarin Elf beskriver modellerna så här: 

Marknadsmodellen innebär att det är kunden som bestämmer och 
beställer medan biblioteket marknadsför tjänster och verkställer. 
Ideologier och värderingar är inte relevanta. Kunden är subjekt och 
bibliotekarien objekt. Förmyndarmodellen innebär att bibliotekarien 
uppfattar sin roll som företrädare för god kultur och litteratur (eller 
god forskning). Här är bibliotekarien subjekt och kunden objekt. Den 
participatoriska modellen eller samspelsmodellen är en dialogmodell 
där både bibliotekariens och kundens kompetenser kommer till sin 
rätt. Båda är aktiva och både bibliotekarien och kunden upplever sig 
som subjekt. (Rydsjö & Elf, 2007, s. 42). 

Flera uppsatsskrivare, såsom till exempel Sara Bergström (2012) samt Johanna Hagelin 
och Nina Olausson (2007) har använt sig av den modell som Marianne Andersson och 
Dorte Skot-Hansen tog fram i boken Det lokale biblioteket – afvikling eller udvikling 
och som sedermera utvecklades av Jochumsen och Ramussen i rapporten 
Folkebibliotekerne i vidensamfundet: rapport fram udvalget om folkbibliotekerne i 
vidensamfundet. ”Modellen går ut på att man kan dela upp användandet av biblioteket i 
fyra center; kulturcentret, kunskapscentret, informationscentret och socialcentret. 
[min fetstil]” (Hagelin & Olausson, 2007, s. 62). ”[Jochumsen och Hvenegaard 
Ramussen] menar dock att bibliotekens roll numera handlar om att förmå medborgarna 
att uppfylla målen experience, involvement, empowerment, innovation.” (Bergström, 
2012, s. 27). 

Flera källor framhåller att medan biblioteken gärna marknadsför sig själva som en 
mötesplats (det vill säga biblioteket som ett socialt centrum om man ska använda 
modellens uttryck) så är användarna intresserade av något annat: ”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.” (Klanac & Nicklasson, 2012, s. 
29). Om biblioteken och användarna har olika uppfattningar om vilken roll biblioteken 
ska ha så är det ”[---] omvärlden som har rätt att bedöma vilken nytta biblioteket gör.” 
(Nyström & Sjögren, 2008, s. 19). 

Nyström och Sjögren har skapat en omvärldsmodell för att tydliggöra vilka som utgör 
bibliotekets omvärld. ”Genom intressentmodellen (figur 3) tar man det första steget mot 
mer realistiska diskussioner om vilken roll biblioteket ska spela. I intressentmodellen 
tydliggörs vilka aktörer som faktiskt påverkar verksamhetens innehåll och riktning. 
Modellen omfattar både interna och externa intressenter.” (ibid.). 

2.1.1 Bibliotek 2.0 

”Att främja deltagande är en av de centrala principerna för Bibliotek 2.0” (Holmberg, 
2009, s. 112). Från bibliotekshåll vill man alltså att användarna ska påverka och 
interagera. Det verkar dock inte vara helt oproblematiskt: ”När användarna bjuds in i 
bibliotekens utvecklingsarbete, måste man också vara beredd på att de ofrånkomligen 
förändrar biblioteket i en riktning som inte nödvändigtvis går ihop med de riktlinjer som 
biblioteket har satt upp.” (ibid., s. 127). 
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Det finns dock exempel på riktigt lyckade projekt där bibliotek har bjudit in användare 
för att påverka bibliotekets utveckling. Ett exempel är ett kanadensiskt biblioteksbygge, 
som jag ska gå in på längre fram. Ett annat exempel är att vissa ungdomsspecialiserade 
bibliotek till exempel har låtit sina användare vara med och bestämma över böckernas 
ämnesindelning i hyllorna. Något som kan vara uppskattat av biblioteksanvändare är att 
tagga ämnesord. Tjänsten LibraryThing går ett steg längre än så och erbjuder sina 
användare att skapa egna nätbibliotek. ”Information om över 35 miljoner böcker har 
sparats i LibraryThing-tjänsten. I Library of Congress, som är världens största bibliotek, 
finns det cirka 30 miljoner böcker. Så egentligen kan man påstå att LibraryThing är 
världens största bibliotek.” (Holmberg, 2009, s. 52). Eftersom Bibliotek 2.0: 
deltagarkultur i förändring har fyra år på nacken var jag tvungen att se hur många 
böcker som fanns katalogiserade i LibraryThing nu och svaret blev över 79 miljoner 
böcker (http://www.librarything.com/press/) [2013-12-06]. 

Det är viktigt att biblioteken engagerar sig i utvecklingen: ”Genom att aktivt vara en del 
av förändringen kan biblioteksfältet även själv påverka vilken sorts förändringar som 
sker i biblioteksverksamheten och i hela branschens principer. Aktörerna i den nya 
deltagarkulturen i bibliotekskontext är biblioteket och dess personal, 
biblioteksanvändarna samt hela biblioteksfältet med sina yrkes – och 
vetenskapsinstitutioner. Interaktionen mellan aktörerna inramas av samhället.” 
(Holmberg, 2009, s. 121). 

Utvecklingen kräver nya kompetenser, men kanske är ett nytt förhållningssätt viktigast 
av allt: ”Den verkliga kompetensen ligger kanske ändå inte i att behärska ett 
bloggverktyg utan närmare i att kunna anpassa sig till förändrade förhållanden och det 
engagemang man lägger ner i arbetet, att följa Ranganathans femte lag: Biblioteket är 
en växande organism.” (ibid., s. 84). ”En av de kanske mest brännande frågorna i 
Bibliotek 2.0 diskussionerna är knuten till vilken betydelse biblioteken har i 2.0-
tidsåldern. Existerar biblioteken, är Bibliotek 2.0 något mera eller något annat än ett 
bibliotek utan 2.0.” (ibid., s. 150). 

Det finns de som hävdar att Bibliotek 2.0 redan är överspelat och nu talar man även om 
Bibliotek 3.0: ”Det är ännu inte möjligt att gå lika djupt in i Bibliotek 3.0 eftersom det 
mesta av det ännu ligger på idéstadiet. I detta kapitel har vi valt att lägga fram tre olika 
framtidsscenarion: bibliotek 3D, intelligenta bibliotek och bibliotek lösgjorda från sin 
traditionella miljö.” (ibid., s. 151). 

2.1.2 Biblioteken i sociala medier 

Biblioteken har mycket att bidra med i sociala medier. Anders Jaderup och Sofie 
Karlsson hänvisar i sin kandidatuppsats till en rapport genomförd av fackförbundet DIK 
i vilken man kan ”läsa att allt fler bibliotekarier upptäcker beröringspunkterna mellan 
deltagarkulturen i de sociala medierna och bibliotekens klassiska folkbildningsideal. 
Det handlar om demokratisering, det fria ordet och ett antihierarkiskt förhållningssätt.” 
(2012, s. 1f). Louise Andersson listar i sin kandidatuppsats sex anledningar till att 
biblioteken använder sig av sociala medier [min punktlista]: 

• Marknadsföra vad som finns på biblioteken 

• skapa en dialog med användarna 

• skapa relationer över nätet 
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• försöka komma dit användarna befinner sig 

• visa upp bibliotekariernas kompetens 

• utöka bibliotekens image” (2011, s. 26). 

Maria Klanac och Emma Nicklasson skriver i sin kandidatuppsats att deras respondenter 
”framhåller att den främsta anledningen med 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.” 
(2012, s. 27). 

Faktum är att flera uppsatsförfattare påpekar att biblioteken gärna använder sociala 
medier för att kommunicera med sina användare, medan det i verkligheten oftast ser ut 
som så att kommunikationen blir enkelriktad, det vill säga att biblioteken använder 
sociala medier mer som en informationskanal än en kommunikationskanal. Det verkar 
dock inte vara avsiktligt (Engqvist Jonsson, 2013, s. 30 och Olsson, 2012, s. 30). Trots 
att biblioteken försöker är det ”[…] få personer som väljer att interagera med 
biblioteket. Dessutom är det bra att komma ihåg att användare och bibliotekarier inte 
alltid har samma syn på vad som är viktigt i bibliotekets verksamhet.” (Olsson, s. 14). 

Det finns de som hävdar att användarna inte alls efterfrågar bibliotekens närvaro i 
sociala medier: ”Hansson [professor i biblioteks – och informationsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Växjö] påtalar även att användarna efterfrågar 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.” (Klanac & Nicklasson, 2012, s. 2). 

En avsaknad av interaktion och kommunikation från användarna behöver dock inte 
betyda att de inte vill att biblioteken ska finnas i sociala medier: ”Men även om vissa av 
biblioteken anser att de saknar kommentarer så behöver det inte betyda att ingen följer 
deras sociala medier. Enligt Carlsson är de som följer sociala medier främst åskådare 
som inte kommenterar utan främst läser inläggen, så avsaknad av kommentarer behöver 
inte betyda ett misslyckande.” (Andersson, 2011, s. 25). Det verkar ändå vara så att om 
biblioteken vill ha en ökad interaktion med sina användare så är det upp till dem att se 
till att det blir så: ”Ett aktivt deltagande från biblioteksanvändarna är inte möjligt utan 
insatser och en positiv inställning hos de som arbetar på biblioteket […]” (Holmberg, 
2009, s. 123). 

Bibliotekspersonalens visioner om hur öppna och interaktiva biblioteken borde vara, ser 
ut att förändras.” (Holmberg, 2009, s. 123). Det gäller till exempel att vara aktiv: 

”Det finns ett samband mellan Facebookaktivitet och antal personer som gillar 
bibliotekens Facebooksidor.” (Engqvist Jonsson, 2013, s. 28). 

Mycket av forskningen kring biblioteks närvaro i sociala medier som jag har tagit del av 
utgår från ett biblioteksperspektiv, exempelvis ”Det gäller att hänga på” – en studie om 
marknadsföring av folkbibliotek via sociala medier av tidigare nämnda Louise 
Andersson (2011), Biblioteket på Facebook – en studie av hur akademiska bibliotek och 
folkbibliotek i Sverige använder sig av Facebook av Anna-Karin Engqvist Jonsson 
(2013), ”Att vara där människor är” – en kvalitativ studie av sex folkbiblioteks 
användande av sociala medier av tidigare nämnda Maria Klanac och Emma Nicklasson 
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(2012) Att marknadsföra ett bibliotek på Facebook av Maria Lindberg och Karin 
Odham (2012). 

Faktum är att jag bara har hittat två kandidatuppsatser (vilka jag nämnde under 
”Bakgrund”) som har ett användarperspektiv, och då är det ungdomarnas perspektiv 
som är i fokus. Isabelle Mattsson och Anna Åhlund har i sin uppsats ”Biblioteken vill 
bara vara hippa” – en studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring 
på sociala medier (2013) intervjuat ett antal gymnasieungdomar om vad de tycker om 
att bibliotek använder sociala medier. Deras slutsatser är som jag nämnde tidigare att 
ungdomarna var föga imponerade av det, och att de i princip inte kände till att 
biblioteken använde exempelvis Facebook. Mattsson och Åhlund har gjort sitt urval 
genom att besöka ett gymnasiebibliotek och fråga ungdomar på plats om de kunde tänka 
sig att ställa upp på en intervju. Fredrik Ader har i sin uppsats Sociala medier och 
skolbibliotek: En användarundersökning om efterfrågan av sociala medier på ett 
skolbibliotek (2013) gjort en kvantitativ undersökning bland lärare och elever på ett 
gymnasium i Västra Götaland. 

2.2. Marknadsföring av bibliotek 
Liza Bäckström och Ingeborg Wasserman menar att biblioteken har marknadsfört sig 
länge: ”Marknadsföring av folkbibliotek kan spåras långt tillbaka i tiden eftersom 
bibliotekarier länge varit dedikerade till att utöka sin användarkrets. En vanlig 
utgångspunkt är Samuel Swett Greens tal under ALA Konferensen år 1876 där han 
argumenterade för ’improved personal relations between librarians and patrons.’”(2006, 
s. 6). Märk väl att redan här är relationen mellan biblioteken och användarna i fokus! 

Evert Gummesson menar att alla i organisationen är marknadsförare, aningen på heltid 
eller deltid: ”Jag använder också begreppen marknadsförare på heltid (de som arbetar på 
en marknads – eller försäljningsavdelning) och marknadsförare på deltid (alla övriga i 
företaget). Alla, oavsett arbetsuppgifter och specialiteteter, påverkar kundrelationerna, 
antingen på heltid eller deltid.” (2002, s. 29). 

För att få med sig alla i personalen kan man följa Zuzana Helinskys fyra steg för att: 
”förenkla, få struktur och involvera alla kollegor i bibliotekets marknadsföring [jag har 
lagt till kolontecknen]: 

1. Analys: Hur ser det ut idag och vad tror vi om framtiden?  

2. Strategi – marknadsplan – kostnadskalkyl: Vad ska vi marknadsföra? Åt vem? Vad 
får det kosta? Vilka produkter/tjänster har vi? Vad ska det resultera i? Gör en tidsplan 
och en ansvarsfördelning.  

3. Genomförande: Gör det!  

4. Feedback och utvärdering: Detta steg får vi inte hoppa över, det är där vi lär oss av 
våra framgångar eller misstag” (Helinsky, 2011, s. 11f). 

2.2.1 Relationsmarknadsföring 

Gummessons definition av relationsmarknadsföring lyder: ”Relationsmarknadsföring är 
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum.” (2002, s. 16). 
Han skriver vidare att ”Relationer utgör grunden för all marknadsföring.” (ibid., s. 23). 
Om relationer utgör grunden för all marknadsföring, så borde det också innebära att all 
relationsfrämjande aktivitet är marknadsföring: ”Jag anser att alla bibliotekets 
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aktiviteter i sociala medier kan påverka relationen till användarna och utifrån en 
relationsmarknadsföringsteori kan därmed alla aktiviteter vara en slags 
marknadsföring.” (Olsson, 2012, s. 7). 

Det finns flera anledningar till att just relationsmarknadsföring lämpar sig så bra i 
bibliotekens verksamhet: ”Relationship marketing is based on a notion of trusting co-
operation with known customers. This is the basic concept of a library.” (Singh, 2003, s. 
37 samt Besant, L. & Sharp, D. 2000, s. 20). 

Maria Lindberg och Karin Odham har i sin magisteruppsats listat tre situationer då 
relationsmarknadsföring är lämplig [min punktlista]: 

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

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

• Samt ifall kunden fritt kan välja leverantör (firmans kunder är helt fria från att 
från början välja ett konkurrerande företag, eller välja att avsluta relationen och 
gå över till ett annat företag)” (2012, s. 12). 

De båda sista punkterna är aktuella för bibliotek, som ju faktiskt konkurrerar med 
Google och andra sökmotorer, nätbokhandeln och andra tjänster så som till exempel 
Storytel. Mycket av det som biblioteket erbjuder finns faktiskt hos andra leverantörer. 
Singh citerar St Clair: ”But, in library and information services we simply cannot step 
back from the authority of the customer because, with very few exceptions, the services 
we deliver can be obtained elsewhere.” (Singh, 2003, s. 34). Mattsson och Åhlund 
skriver till exempel att ungdomarna i deras studie inte tycker att de behöver bibliotekens 
tjänster då de har egna datorer (2013, s. 37). Det framkommer även i rapporten Olika 
syn på saken att: ”De yngsta (15-29 år) uppger att de får den information de söker via 
internet.” (Olika syn på saken, s. 7). 

Däremot kan biblioteken erbjuda sådant som är svårt att hitta någon annanstans. Till 
exempel är folkbibliotekens tjänster gratis. Det kan också vara så att det inte är 
bibliotekens tjänster i sig som är det viktiga, utan snarare relationen mellan 
bibliotekspersonalen och användaren: ”Perhaps the primary experience people look to 
’buy’ at their public libraries is a personal relationship with a staffer [---] Relationship 
marketing looks to be an obvious fit for libraries.” (Besant, L. & Sharp, D. 2000, s. 20). 

Flera av mina källor tar upp det här med inre och yttre marknadsföring, det vill säga den 
marknadsföring organisationen själv gör och den marknadsföring som deras nöjda 
användare (även kallade ambassadörer) står för. Anledningen till att ambassadörerna är 
viktiga har med nätverk att göra: 

”Det är ingen nyhet att en nöjd kund är den bästa tänkbara säljaren och idag är nöjda 
kunder viktigare än någonsin. Deras kontaktnät kan vara väldigt stora och tack vare 
sociala medier kan de sprida goda rykten med blixtens hastighet [---] Lyckas man få 
ambassadörer som på eget initiativ och utan incitament sprider goda omdömen om 
företaget och dess produkter, då har man kommit riktigt långt – och kommer att nå ännu 
längre.” (Carlsson, 2010, s. 39). ”Kunder, före detta anställda och media är de viktigaste 
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- och vanligaste - externa marknadsförarna. Genom att skapa ett nätverk kan man få bra 
extern marknadsföring.” (Olsson, 2012, s. 16). 

”Bibliotekens Facebooksidor kan ses som ett nätverk av relationer där biblioteken 
marknadsför sig genom att skapa olika typer av relationer till sina användare” (Engqvist 
Jonsson, 2013, s. 28). ”Inom marknadsföringen bör man därför, enligt Gummesson, 
tänka sig att man inte bara rekryterar en ny kund utan att man rekryterar dennes 
nätverk.” (ibid., s. 11). 

Customer involvement management går ännu längre än relationsmarknadsföring: ”här 
ligger fokus på att involvera kunderna i produkt – och affärsutveckling. Ju mer 
engagerad och involverad kunden blir desto mer delaktig känner sig kunden och det 
påverkar köpbeslut och skapar även word of mouth.” (Johansson & Windle, 2010, s. 7). 
Sebastian Johansson och Sigrid Windle nämner i sin kandidatuppsats Apoteket som ett 
företag som anammat CIM i sin reklam för hudvårdsserien Apoliva. ”Efter de starka 
reaktionerna [på tjejen i den första reklamfilmen] valde Apoliva att göra nästa 
reklamfilm med hjälp av folket. De startade en blogg där synpunkter om nästa films 
utformning togs emot.” (ibid., s. 7). 

I biblioteksvärlden kan man se Ut ur bubblan-projektet (http://uturbubblan.tumblr.com/) 
[2013-11-17] och biblioteksbygget i den kanadensiska staden Surrey (där 
arkitektkontoret som fick i uppdrag att rita ett nytt bibliotek valde att be invånarna att 
komma med åsikter och förslag via sociala medier) som exempel på CIM. Känslan av 
delaktighet har flera positiva effekter, enligt chefsarkitekten Bing Wing Thom: ”De 
flesta offentliga byggnader som uppförts i Surrey har snabbt börjat se slitna ut på grund 
av vandalisering eller graffiti. Biblioteket däremot ser lika nytt och fräscht ut som när 
det invigdes i september 2011. Surreys befolkning känner att det är deras bibliotek.” 
(http://www.dik.se/nyheter/2013/nov/biblioteket-som-byggdes-med-sociala-medier/) 
[2013-11-17]. I Sverige har man inte gått så långt som att låta allmänheten vara med 
och bygga ett nytt bibliotek. Däremot har man involverat allmänheten i 
ombyggnationen av Göteborgs stadsbibliotek: ”Om vi inte hade använt verktyget 
storytelling i enkäten hade vi inte fått veta hur viktigt det var med ett café för 
användarna. Vi hade inte heller fått veta hur viktiga bibliotekslokalerna är som 
mötesplats i Göteborg och fått alla starka argument för att en utbyggnad är en motiverad 
investering! [---]” (Nyström & Sjögren, 2008, s. 85). 

2.2.2 Marknadsföring i sociala medier 

I inledningen skrev jag att jag tyckte att mina tre ledord relationer, nätverk och 
interaktioner på ett bra sätt sammanfattar vad sociala medier handlar om. Det 
åskådliggörs i Lena Carlssons uppräkning av sociala mediers gemensamma nämnare: 
”Alla sociala medier bygger på eller leder till nätverkande mellan människor. 
Anledningen kan exempelvis vara fotografier, bokmärken/länkar, affärer, musik eller 
datorspel. ” (2010, s.11). 

Sociala medier genomsyrar alltmer av våra liv: ”[…] För många handlar det om 
vardagssysslor som nu sker framför datorn istället. De långa telefonsamtalen med 
tjejkompisarna har förvandlats till chattande och kontakt via Facebook och 
dagboksskrivande har blivit till bloggande. I arbetslivets vardag ersätts eller 
kompletteras lunchträffar och mingel med aktiviteter i digitala forum, supportsamtalen 
minskar tack vare företagsbloggen och så vidare.” (ibid., s. 21). 

Det finns många som hävdar att begreppet sociala medier kommer att försvinna: 



12 
 

”Från enkätintervjuerna framkommer det att sociala medier som begrepp kommer 
försvinna. Informanterna förklarar det här genom att allting på ett eller annat sätt 
kommer vara socialt samtidigt som all kommunikation kommer bli integrerad […] 
Sociala medier kommer i framtiden inte att ses som en enskild silo utan det kommer 
istället att talas om kommunikation.” (Bengtsson & Strojil, 2010, s. 26). 

Marknadsföring i sociala medier skiljer sig en hel del från traditionell marknadsföring, 
eller som Lena Carlsson uttrycker det: ”Ta av säljhatten. I sociala medier är man inte 
marknadsförare i traditionell bemärkelse, man är en del av en social konversation.” 
(2010, s. 35). ”[Det finns] en stor risk med att marknadsförare försöker använda den här 
mediekanalen som en försäljningskanal eftersom det inte främjar långsiktiga relationer 
eller förtroende.” (Bengtsson & Strojil, 2010, s. 36). 

Det verkar som om marknadsförare kan ha nytta av de kommunikationsmodeller jag 
nämnde i avsnittet om biblioteksutveckling: 

En stor del av traditionell reklam kan även kallas 
pushmarknadsföring och bygger på den klassiska 
kommunikationsmodellen där avsändaren styr, formulerar och sänder 
ut ett budskap [---] Mottagaren tar emot utan att egentligen själv 
kunna välja och med begränsade möjligheter att återkoppla till 
avsändaren. Kommunikationen är således enkelriktad och sker på 
avsändarens villor, som i en tidningsannons eller en reklamfilm på tv. 
(Carlsson, 2010, s. 26f). 

Här kommer även begrepp som integritet och tillit in, något som biblioteken är erkänt 
bra på. Allmänheten har ett gott förtroende för biblioteken. Faktum är att det i en SOM-
undersökning gjord 2008 framkom att det var den samhällsinstitution som de tillfrågade 
hade störst förtroende för, följt av sjukvården (Nyström & Sjögren, 2008, s. 30). 
Biblioteken har ett ansvar att förvalta det förtroendet, något som Facebookgruppen 
”Sociala medier på biblioteken” är väl medvetna om: ”Ett ämne vi diskuterar en del i 
arbetsgruppen sociala medier på bibl är integritet och sociala medier. Att som bibliotek 
finnas i sociala medier är idag en självklarhet, men hur förhåller vi oss till att det är 
företag som äger våra kanaler, att våra uppgifter används för kommersiella syften, oron 
för övervakning osv.” (https://www.facebook.com/smbib) [2013-12-08]. 

Att en tredje part äger bibliotekens kanaler är kanske något som ett enskilt bibliotek inte 
kan påverka, men det finns ändå frågor man behöver förhålla sig till, exempelvis när det 
gäller marknadsföring i sociala medier. Lindberg och Odham skriver att man bör ha det 
Gummesson kallar ”Permission marketing” [Gummesson, 2002, s. 55] i åtanke när man 
arbetar med sociala medier: ”Eftersom Facebook till största delen handlar om att 
privatpersoner skapar sig ett socialt nätverk på webbplatsen, är de flesta användare 
relativt personliga i sina profiler. Att kontakta en potentiell biblioteksanvändare direkt, 
utan att först ha deras ’tillstånd’, medför följaktligen en stor risk för att användaren 
uppfattar det hela som ett intrång i den personliga sfären.” (2012, s. 29). Det gäller att 
inte missbruka förtroendet som man har: ”Frågan om integritet får därför 
överhuvudtaget inte vara en fråga.” (Holmström & Wikberg, 2010, s. 71). 

Mattsson och Åhlund funderar på att det kan vara så att ungdomar ser sociala medier 
som en frizon dit de inte vill bjuda in vuxna och att risken är att vuxnas närvaro kan få 
ungdomarna att känna sig bevakade (2013, s. 39). ”Just att biblioteken vill finnas där 
ungdomarna är har informanterna i vår studie insett men fortfarande har de ingen tilltro 
till biblioteken i dessa medier.” (ibid., s. 33). Tilliten mellan biblioteken och användarna 
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är ömsesidig: ”A library operates routinely with a known set of customers. A library 
also operates on trust. When a client walks into your library, he trusts that you will find 
the material or information he needs. The library in turn, trusts that the client will return 
the items you borrow within the specified borrowing period.” (Besant, L. & Sharp, D. 
2000, s. 20). Mina källor nämner ett antal tekniska hjälpmedel man kan använda för att 
marknadsföra sig i sociala medier och att utvärdera effekten av marknadsföringen:  

• Visual Bookshelf (Olsson, 2012, s. 9). 

• I’m Reading (ibid.). 

• Social Mention (Bengtsson & Strojil, 2010, s. 33). 

• Silverbakk (ibid.). 

• Twitalyzor (ibid.). 

• TweetStats (http://lj.libraryjournal.com/2013/08/marketing/10-golden-rules-to-take-
your-librarys-twitter-account-to-the-next-level/#_) [2013-11-16]. 

• Tweriod (ibid.). 

Det som flera av de här hjälpmedlen har gemensamt (som jag ser det) är att de mäter 
graden av engagemang och interaktion. Det är bra att det finns tekniska hjälpmedel, 
men om man har missat andra steget i Helinskys modell så gör de ingen nytta: ”[---] 
Eftersom företag missar att sätta upp mätbara mål resulterar det i att när det väl är dags 
att mäta så har de ingen aning om vad de skall mäta mot.” (Bengtsson & Strojil, 2010, s. 
30). 

Dessutom kan man behöva andra termer för att mäta resultatet: 

”I framtiden tror vi att marknadsförare kommer få än mer komplexa verktyg att mäta 
med. Samtidigt tror vi att marknadsföringseffekter kommer mätas i andra termer än 
Return on investment. Begrepp som Return of Engagement är redan myntade och är 
säkert bara avstampet för benämningar vi kommer att bemöta.” (Bengtsson & Strojil, 
2010, s. 37). Lena Carlsson redogör för fler begrepp [min punktlista]: 

• ”RoB, Return on Blog 

• RoE, Return on Engagement 

• RoI i betydelsen Return on Involvement 

• RoA, Return on Attention” (2010, s. 93). 

2.3. Ungdomar 
Vad gäller forskning om ungdomar så utgår jag till stor del från Kerstin Rydsjö och 
AnnaCarin Elfs bok Studier av barn och ungdomsbibliotek: En kunskapsöversikt (2007) 
och ett par uppsatser som utkommit efter att den publicerades. Jag använder mig även 
av Statens medieråds rapport Ungar & Medier 2012/13, Olle Findahls Svenskarna och 
internet 2013 och Svensk biblioteksförenings rapport Olika syn på saken för att hitta 
information om ungdomars medievanor. Enligt Rydsjö och Elf har det inte forskats så 
mycket på barnbibliotek: ”[---] varken våra sökningar i internationella databaser eller 
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nordiska litteratursökningar gav oss tillräckligt med material för att beskriva och 
analysera en forskningsfront inom barnbiblioteksområdet. Vi fann ett fåtal 
engelskspråkiga avhandlingar om barn, ungdomar och folkbibliotek – och inga alls i 
Norden – från vår undersökningsperiod.” (Rydsjö & Elf, 2007, s. 16). 

Det har gått sju år sedan deras bok publicerades, men jag kunde (förutom uppsatserna 
jag nämnde) inte heller hitta så mycket forskning, framför allt inte på ungdomsområdet. 
I antologin Barnet, platsen, tiden har man på grund av platsbrist valt att lämna 
ungdomar och unga vuxna utanför med ”[…] förhoppningen att ungdomsforskning som 
är relevant för bibliotek kan få utvecklas i en egen antologi.” (Rydsjö, Hultgren & 
Limberg, 2010, s. 16). 

2.3.1 Relationen mellan ungdomar och bibliotek 

Som jag skrev i inledningen så hävdar flera forskare att relationen mellan biblioteken 
och barnen tar stryk när de senare blir ungdomar. Man hoppas på att sociala medier ska 
vara ett sätt att hålla relationen vid liv och även locka fler ungdomar till sig, något som 
det verkar finnas stöd för i bibliotekslagen: 

”I bibliotekslagen1 [sic!] står det att folkbiblioteken speciellt ska fokusera på barn och 
ungdomar genom att bland annat använda sig av informationsteknik för att främja 
språkutvecklingen och läsandet hos denna målgrupp (SFS 1996:1596 § 9).” (Olsson & 
Sällström, 2011, s. 2). Det tolkar åtminstone jag som att man ska använda den 
informationsteknik som finns till buds för att engagera och entusiasmera målgruppen till 
att våga använda och utveckla sin språkliga förmåga. 

Vissa jämställer sociala medier med uppsökande verksamhet. Klanac och Nicklasson 
nämner exempelvis den amerikanska bibliotekarien Meredith Farkas som inte ser någon 
skillnad mellan bokbussar och att söka upp användare i den virtuella världen ”Hon 
menar att [sociala 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.” (2012, s. 8). 

Rydsjö och Elf hänvisar till Karlssons studie (2006) av hur PUNKTmedis marknadsför 
sig mot ungdomar. ”Marknadsföringen framstår som relativt traditionell men biblioteket 
förlitar sig också på att informationsspridning sker via ungdomarna själva. En viktig del 
i detta är ett gott bemötande.” (2007, s. 155). Med andra ord: PUNKTmedis hoppas på 
yttre marknadsföring där ungdomarna agerar ambassadörer. 

I läsningen av materialet har jag förstått att det finns två gemensamma nämnare när det 
gäller vad ungdomar önskar sig av vuxenvärlden, det ena är att bli sedda som individer 
och det andra att ha reellt inflytande. ”I hela materialet finns en entydig signal från 
ungdomar till biblioteket att få bli sedda som individer och bemötta med respekt.” 
(Rydsjö & Elf, 2007, s. 157). Rydsjö och Elf har täckt upp en stor del av forskningen 
fram till 2007 och de får medhåll av senare forskare också, bland andra Lindqvist & 
Magnusson (2012, s. 13) och Mattsson & Åhlund (2013, s. 41). Ett sätt att mäta barns 
och ungdomars inflytande är att använda sig av Roger A. Hartes modell, som finns 
återgiven i bland andra Rydsjö & Elfs (2007, s. 49) och Amira Sofie Sandins (2011, s. 
179) böcker. Modellen består av åtta steg. ”På de tre första nivåerna har barn inget reellt 
inflytande. Från den fjärde nivån ökar det reella inflytandet och på den åttonde nivån 
sker både initiativ och arbete på barns egna villkor och vuxna finns med som stöd och 
hjälp.” (Rydsjö & Elf, 2007, s. 48). Sandin problematiserar användningen av begreppet 
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delaktighet: ”Är det verkligen delaktighet att ta del av ett bokprat eller ens ett projekt? 
Krävs inte mer än närvaro för att man ska anses vara delaktig? Den frågan blir än mer 
berättigad om barnen själva inte haft en valmöjlighet att säga om de vill delta i 
projektet.” (2011, s. 189). 

Ahrling och Hedberg berättar i sin uppsats om den engelska bibliotekarien Ciara 
Eastells jämförande studie av ungdomsbiblioteken PUNKTmedis och VAT (Verging all 
Teens) och hur ungdomars inflytande skiljer sig åt på de båda biblioteken: ”VAT har en 
mer formell struktur för ungdomars inflytande i form av styrgrupper som möts 
regelbundet.” (2008, s. 29). ”Avdelningen sköts av ungdomsvolontärer och en 
ungdomsbibliotekarie som arbetar för att stödja dem.” (ibid., s. 14). ”På PUNKTmedis 
får ungdomar inflytande på ett informellt sätt.” (ibid., s. 17). Men bara för att inflytandet 
sker på ett mer informellt sätt behöver det inte betyda att ungdomarna har mindre 
inflytande: ”[Axelsson och Hallendal] menar att PUNKTmedis skiljer sig från ett 
traditionellt bibliotek genom det genomslag som ungdomarnas synpunkter haft.” 
(Rydsjö & Elf, 2007, s. 154). 

Danmark var tidiga med att involvera barn och ungdomar i biblioteksverksamhet: 
”Redan 1990 genomförde biblioteket i Odense ett försök med barns delaktighet i 
bokinköp. Syftet var att pröva ett påstående av litteraturvetaren Torben Weinreich, att 
barn skulle köpa kvalitetsmedvetet om de bara fick lov att själva köpa böcker till 
biblioteket.” (Rydsjö & Elf, 2007, s. 56). 

Ahrling och Hedberg citerar Inger Hollström Flis magisteruppsats från 2001 
Referensgrupper för ungdomar på folkbibliotek – en bra idé?: ”En förutsättning som 
ungdomarna tar upp för att referensgruppsarbetet ska upplevas som meningsfullt för 
dem är att de vill ha verklig medbestämmanderätt och inte endast bli rådfrågade för att 
bibliotekarien i slutändan står för beslutet.” (2008, s. 15). De vill alltså inte bli 
manipulerade, som i de lägsta nivåerna av Hartes modell. 

Mattsson & Åhlund skriver i sin uppsats att det inte räcker med att finnas i sociala 
medier för att nå ungdomarna: ” För att lyckas borde biblioteken skapa sig en bild av 
hur ungdomar använder sociala medier för att på så sätt skapa en grund för utformandet 
av exempelvis en biblioteksblogg.” (2013, s. 38). Jag skulle vilja tillägga att biblioteken 
också måste bilda sig en uppfattning av vad ungdomarna vill ha ut av biblioteken, något 
som uppsatsförfattarna ifråga är väl medvetna om: 

Biblioteken borde ha bättre kunskap om hur och varför ungdomar 
väljer att skapa en relation till organisationen [---] På så sätt hade 
biblioteken kunnat visa på redan goda existerande relationer och 
därmed kunnat locka fler att skapa en ny relation till organisationen. 
För att få underlag hade först en omvärldsbevakning kunnat vara 
relevant för att lära känna användarnas behov (ibid., s. 29f). 

Ett problem biblioteken verkar tampas med är att många ungdomar har en negativ bild 
av organisationen. Ahrling och Hedberg presenterar bland annat den italienska 
bibliotekarien Corradinis studie där hon kommer fram till att ”[…] tonåringars attityd 
till bibliotek påverkas av en föreställning om bibliotek som ett tråkigt ställe med många 
förbud och med ett inaktuellt utbud som inte motsvarar deras intressen.” (2008, s. 16). 
Mattsson och Åhlund ser en tydlig tendens till att ungdomarna i deras studie hade ”[…] 
en konservativ bild av bibliotek.” (2013, s. 33). Bibliotek kopplas ofta ihop med böcker, 
vilket kan vara ett problem om ungdomarna inte är intresserade av det. ”Hälften av 
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informanterna uppgav att de inte var intresserade av böcker och därför trodde de att 
biblioteket inte hade något att erbjuda dem.” (Mattsson & Åhlund, 2013, s. 33). 

Mattsson och Åhlund tror att sociala medier kan erbjuda svaret: ”Sociala medier kan 
vara ett relevant verktyg för att sprida bilden av biblioteken som något mer än bara 
böcker.” (ibid., s. 33). Ett annat problem som jag nämnde i inledningen är att bibliotek 
ofta kopplas samman med skolan: ”Informanterna i vår studie sade sig enbart ha en 
relation till det fysiska skolbiblioteket.” (ibid., s. 29). Ahrling och Hedberg skriver 
också att många ungdomar slutar använda bibliotek just av den anledningen, men: 
”Samtidigt framkommer en önskan hos ungdomarna om att få hjälp av bibliotekarier i 
sin informationshantering i skolrelaterade uppgifter.” (2008, s. 16). 

Johanna Mader Olsson och Sara Westerdahl skriver i sin kandidatuppsats ”Man måste 
ju tycka om ungdomar”: Bibliotekariers syn på ungdomar och ungdomsverksamhet på 
folkbiblioteket att de hade väntat sig att bibliotekspersonalen i deras studie skulle visa en 
bild av ungdomar ”[…] som värdefulla men störande användare som dessutom är 
besvärliga att hantera och arbeta mot.” (2011, s. 27). Resultatet blev i stället det 
motsatta. Även Stephen Lindkvist och Johan Magnusson har i sitt uppsatsarbete stiftat 
bekantskap med bibliotekspersonal som värnar om ungdomar och vill möta dem på 
deras villkor: ”För att veta vad biblioteken bäst kan erbjuda försöker våra informanter 
skapa en dialog med ungdomar för att bättre kunna diskutera vad de önskar se mer av på 
biblioteket, både i form av evenemang och projekt som medier och litteratur.” (2012, s. 
29). Dock tycker deras informanter att det är svårt att få kontakt med ungdomar (ibid.). 

2.3.2 Ungdomars medievanor 

Lena Carlsson hävdar att ungdomar är mer kritiska till reklam än vad tidigare 
generationer var: ”Allt fler företag upptäcker att det är olönsamt att använda sig av 
massmarknadsföring.” (2010, s. 32). Därför borde relationsmarknadsföring vara ett bra 
sätt att nå ungdomar. Flera källor tar också upp att man ska ha i åtanke att det ofta är 
deras intressen som styr vad ungdomar följer och gillar i sociala medier, samt att sociala 
medier kan vara identitetsbyggande. 

Författaren Marc Prensky lanserade 2001 begreppet ”digital natives” och digital 
immigrants”. Elza Dunkels översätter uttrycken till ”nätets infödda och nätets 
invandrare” och fortsätter: ”Prensky menar att det är så stor skillnad mellan vår syn på 
internet beroende på när vi är födda att den liknar de skillnader som uppstår mellan de 
som är födda i ett land och de som har invandrat.” (2009, s. 20). Jag skrev tidigare att 
många tror att begreppet sociala medier kommer att försvinna, vilket kanske nätets 
infödda kommer att ha lättare att vänja sig vid, eftersom: ”Det vi kallar nya medier är 
för många idag helt integrerade delar av vardagslivet. Särskilt gäller det barn och unga 
som växt upp med dem och som tar dem mer eller mindre för givna.” (Ungar & Medier 
2012-13, s. 4). 

Utvecklingen går snabbt: ”Så sent som 2010 använde bara 12 % av 15-åringarna 
mobilen för att koppla upp sig mot internet. Nu gör 94 % det.” (ibid., s. 4). Det innebär 
att man kan vara uppkopplad dygnet runt: ”Att dagligen använda internet, oavsett om 
det sker genom mobilen, datorn eller annan teknologi, är också betydligt vanligare idag 
än tidigare.” (ibid., s. 7). Det ungdomarna framför allt gör på nätet är att använda 
sociala medier: ”Sociala medier har slagit igenom stort. Bland de två äldsta 
åldersgrupperna är deltagande på sociala sajter den vanligaste aktiviteten på internet.” 
(ibid., s. 9). 
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3. Teori 
Mina ledord under uppsatsarbetet har som sagt varit relationer, nätverk och interaktion. 
Anledningen till att jag valde just dem är som jag skrev i inledningen att jag tycker att 
de på ett bra sätt sammanfattar vad sociala medier handlar om. Gummesson definierar 
relation så här: ”Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt 
med varandra. Moderrelationen i marknadsföringen är den mellan leverantör och kund.” 
(2002, s. 17). I bibliotekens fall är moderrelationen den mellan biblioteken och dess 
användare. Förr låg ofta fokus på att skaffa nya kunder, men i 
relationsmarknadsföringen ses det enbart som ”[…] ett förstadium i 
marknadsföringsprocessen, inte ett delmål.” (ibid., s. 50). Nu är det viktigaste i stället 
att ”[…] behålla, vårda och utveckla existerande relationer.” (ibid.). Nätverk definierar 
Gummesson som att det är vad som ”[…] uppstår när relationerna blir många, komplexa 
och svårbeskrivbara.” (ibid., s. 17). Enligt Gummesson är relationsmarknadsföringens 
viktigaste bidrag ”[…] dess betoning av samarbete.” (ibid., s. 29). Att samarbeta och 
interagera med kunderna (eller i bibliotekens fall – användarna) kan i bästa fall göra 
användarna till ambassadörer för biblioteken och då når man även deras nätverk. 
”Kunderna är kanske de viktigaste marknadsförarna. De påverkar leverantörernas image 
och de kan rekommendera oss eller tala illa om oss […]” (ibid., s. 85). 

Ledorden har jag haft i bakhuvudet när jag har författat både forskningsfrågorna och 
enkätfrågorna. Forskningsfråga ett har till exempel med relation att göra, medan 
forskningsfråga två handlar om nätverk och interaktion. För att analysera mitt empiriska 
material har jag även valt att lägga till ett fjärde ledord: engagemang. Jag testade ett 
antal modeller (bland andra Skot-Hansens och Roger A. Hartes) på mitt empiriska 
material innan jag beslutade mig för att kombinera relationsmarknadsföring med 
engagemangspyramiden. Ingen av de andra modellerna kom i närheten av den 
kombinationen när det gällde möjligheten att teoretisera och åskådliggöra just min 
empiri. 

Engagemangspyramiden är en modell gjord av amerikanska Groundwire, som har 
tolkats och använts av forskare världen över. Jag har valt att använda Brit Stakstons 
tolkning av pyramiden, som ”[…] åskådliggör hur processen ser ut när man klättrar i 
engagemang för en organisations frågor och verksamhet.” (Stakston, 2011, s. 46). ”Den 
kan också användas för att se hur de olika nivåerna för digitalt engagemang kan se ut.” 
(ibid., s. 50) och det är precis vad jag vill göra. Stakston skriver att ”All kommunikation 
syftar till att inspirera omvärlden att klättra högre i engagemang.” (ibid., s. 46). Då 
borde det rimligen också vara så att engagemangspyramiden kan fungera som en 
indikator på hur pass engagerad omvärlden är, och därmed en måttstock på 
kommunikationens och marknadsföringens effektivitet. Pyramidens form illustrerar att 
”[…] i botten finns den breda, relativt ointresserade massan och högst upp färre 
personer med djupt engagemang som skapar förutsättningar för organisationen.” (ibid., 
s. 46). De olika nivåerna i engagemang är som följer [Nivå ett är den lägsta nivån av 
engagemang och nivå sex den högsta]: 

• Första nivån: Medveten 

• Andra: Intresserad 

• Tredje nivån: Medlem 

• Fjärde nivån: Bidrar 
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• Femte nivån: Ambassadör 

• Sjätte nivån: Leder (Stakston, 2011, s. 51). 

Min tolkning av engagemangspyramiden är att de första två nivåerna relaterar till min 
första forskningsfråga, det vill säga om man känner till bibliotekens användning av 
sociala medier (första nivån) och vad man tycker om den (andra nivån). Från tredje 
nivån och uppåt kommer nätverk och interaktion in i bilden. Tredje nivån handlar i just 
det här fallet om att följa eller gilla ett bibliotek i sociala medier. Fjärde nivån handlar 
om villigheten att bidra till bibliotekens innehåll i sociala medier. 

De båda översta nivåerna handlar om att vara så engagerad i bibliotekens sociala medier 
att man vill vara med och bestämma över innehållet, antingen ensam eller i samråd med 
biblioteket. Här kommer ytterligare en modell in i bilden; nämligen Maj Klassons 
kommunikationsmodell, så som Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har återgett den: 

Marknadsmodellen innebär att det är kunden som bestämmer och 
beställer medan biblioteket marknadsför tjänster och verkställer. 
Ideologier och värderingar är inte relevanta. Kunden är subjekt och 
bibliotekarien objekt. Förmyndarmodellen innebär att bibliotekarien 
uppfattar sin roll som företrädare för god kultur och litteratur (eller 
god forskning). Här är bibliotekarien subjekt och kunden objekt. Den 
participatoriska modellen eller samspelsmodellen är en dialogmodell 
där både bibliotekariens och kundens kompetenser kommer till sin 
rätt. Båda är aktiva och både bibliotekarien och kunden upplever sig 
som subjekt. (Rydsjö & Elf, 2007, s. 42). 

Klassons modell ska appliceras på svaren på fråga åtta: Vem eller vilka som 
respondenterna tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier. Om 
svaret blir ”Biblioteken” tolkar jag det som att respondenten förespråkar 
förmyndarmodellen. Om svaret i stället blir ”Användarna” tolkar jag det som att 
respondenten förespråkar marknadsmodellen. Om svaret blir ”Biblioteken och 
användarna tillsammans”, slutligen, så tolkar jag det som att respondenten förespråkar 
samspelsmodellen. 
 
Jag använder de fyra ledorden relationer, nätverk, interaktion och engagemang för att 
mäta respondenternas uppfattningar om att biblioteken använder sociala medier. Utifrån 
ungdomarnas svar på frågorna som har med relationer, nätverk och interaktion att göra 
kommer jag att placera in dem i engagemangspyramiden. Exempelvis: Känner 
ungdomarna till att biblioteken använder sociala medier så hamnar de på första nivån. 
Sedan kan övriga svar få dem att klättra ännu högre i engagemangspyramiden. Om 
ungdomarna till exempel vill bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier placeras 
de på fjärde nivån, vill de bestämma över det så hamnar de på sjätte nivån, och så 
vidare. Att placera in undersökningens respondenter i engagemangspyramiden kan på 
ett mycket lättöverskådligt sätt visa hur pass engagerade de är och hur relationen mellan 
ungdomarna och biblioteken ser ut. Man kan också lättare se hur olika grupperingar 
förhåller sig till varandra, exempelvis om frekventa biblioteksbesökare klättrar högre i 
engagemangspyramiden än dem som inte besöker bibliotek lika ofta. 
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4. Metod 

4.1. Val av undersökningsmetod 
Jag har valt att göra en så kallad mixed mode-studie, det vill säga en kombination av 
olika typer av datainsamlingsmetoder (Esaiasson, 2012, s. 236). Anledningen till det är 
att jag ville ha med så många respondenter som möjligt för att få ett bra underlag. Att 
erbjuda presumtiva respondenter olika alternativ för att delta verkade vara en bra väg att 
gå för att uppfylla det målet. Dessutom ville jag ha ut det bästa av de båda 
undersökningsmetoderna jag valde att använda. Fördelarna med enkätundersökningar är 
att de är billiga och snabba att administrera och att respondenterna inte påverkas av 
intervjueffekten (Bryman, 2009, s. 146). Några fördelar med intervjuer, i sin tur, är att 
den som intervjuar kan hjälpa respondenten om det är något han eller hon inte förstår, 
samt att man kan ställa följdfrågor (ibid., s. 147). 

4.2. Tillvägagångssätt och genomförande 
I stället för djupintervjuer har jag gjort tio semistrukturerade intervjuer på 
gymnasieskolan där jag arbetar, samt en större webbaserad enkätundersökning som 
också vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år. Målsättningen har varit att göra 
webbenkäten så mobil som möjligt. Bland annat fanns det en QR-kod på affischen så att 
man lätt kunde scanna in den och svara i mobilen. Jag har kontaktat samtliga bibliotek i 
Örebro län (inklusive gymnasiebibliotek) och informerat dem om min studie, samt 
bifogat markandsföringsmaterial (se bilaga 3) med en önskan om att de skulle länka till 
webbundersökningen på sin hemsida och i eventuella sociala medier. Fördelarna med 
det är som jag ser det många. 

Min förhoppning var att på det sättet kunna nå ungdomar som redan gillar något 
bibliotek. Då kan man ta reda på vad de redan insatta ungdomarna tycker om 
bibliotekens närvaro i sociala medier. Dessutom är det lättare att genomföra en större 
undersökning med en webbenkät. Enkätfrågorna utgör även grunden till de 
semistrukturerade intervjuerna jag har genomfört. Det var ett medvetet val eftersom jag 
ville veta hur resultaten av den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen förhöll 
sig till varandra. En fördel var också att jag under intervjuerna kunde ställa följdfrågor 
och få en mer ingående bild av det sammanlagda resultatet. Intervjuerna spelades inte 
in, utan jag förde i stället noga anteckningar och skrev rent mina anteckningar direkt 
efter respektive intervjus avslut. När intervjuerna var klara sammanställde jag dem och 
förde in resultatet i samma program som jag använde till enkätundersökningen, för att 
lättare kunna göra jämförelser mellan de båda insamlingarna. 

4.3. Validitet, reliabilitet och bortfall 
Enkätfrågorna är femton till antalet och berör allt från vilka sociala medier ungdomarna 
tycker att biblioteken ska använda sig av till deras läs-och biblioteksvana (se bilaga 1). 
Mina forskningsfrågor har styrt valet av enkätfrågor. 

Frågorna två, tre och sex i enkäten syftar till att besvara första forskningsfrågan: ” Vad 
tycker ungdomar mellan 16 och 20 år om att biblioteken använder sociala medier för att 
kommunicera och marknadsföra sig?”. 

Frågorna ett, fem, sex och åtta i enkäten syftar till att besvara den andra 
forskningsfrågan: ” Vill ungdomar mellan 16 och 20 år interagera med bibliotek i 
sociala medier och, i så fall, på vilket sätt?”. 
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Frågorna nio, tio, elva, tolv och tretton syftar till att gruppera respondenterna efter 
faktorer så som hur ofta man besöker bibliotek och när (på fritiden eller i skolan/på 
arbetet), huruvida man använder bibliotekens digitala resurser samt hur mycket man 
läser). 

Frågorna fjorton och femton i sin tur, är enbart kontrollfrågor vars syfte är att 
kontrollera att den som svarar har rätt ålder, samt att se spridningen vad gäller ålder och 
kön. 

För att besvara den tredje och sista forskningsfrågan: ”Verkar ungdomars uppfattning 
och vilja att interagera påverkas av faktorer såsom vilken relation de har till bibliotek, 
hur mycket de läser och om de använder bibliotekets digitala resurser?” har jag delat 
upp mina respondenter i olika grupper. Frågorna nio, tio, elva och tolv i enkäten syftar 
till att plocka ut faktorer som eventuellt kan påverka ungdomarnas uppfattningar om 
bibliotekens användning av sociala medier. Dessa faktorer är hur ofta man besöker ett 
bibliotek och när man gör det, hur mycket man läser, samt om man använder 
bibliotekens digitala resurser. Jag använder mig av begreppet ”jämförelsetal”, som jag 
definierar så här: När jag till exempel försöker ta reda på ifall kännedom om 
bibliotekens användning av sociala medier hänger ihop med hur ofta man besöker 
bibliotek jämför jag varje svarskategori med respondenterna som helhet (deras svar blir 
jämförelsetalet). Enkätrespondenterna jämförs med enkätrespondenterna och 
intervjurespondenterna med intervjurespondenterna. 

Det finns bara en öppen fråga. Jag valde att göra så av två skäl: dels är det lättare att få 
fler svar om man förenklar processen med att svara och dels är det enklare att 
sammanställa materialet. Bortfallet på den öppna frågan var betydligt högre i 
enkätundersökningen, där det var 69 % som valde att svara på den. Samma siffra för 
intervjurespondenterna var 100 %. 

Överlag upplever jag att validiteten i undersökningen är god, det vill säga att jag 
undersöker det jag påstår mig undersöka. Däremot har jag när jag har bearbetat mitt 
material i efterhand insett att det finns två frågeställningar som inte nödvändigtvis mäter 
det jag vill. Den ena är att när ungdomar rekommenderar bibliotek att finnas i samma 
sociala medier som dem själva så behöver det inte nödvändigtvis betyda att ungdomarna 
vill följa eller interagera med biblioteken där. Det kan betyda det, men behöver inte 
göra det. Det skulle lika gärna kunna vara så att ungdomarna har god kunskap om det 
medium de själva använder och därför kan se vilken nytta biblioteken skulle kunna ha 
av det. Den andra frågeställningen är att när ungdomarna i undersökningen tycker att 
användarna ska vara med och bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier så 
behöver det inte betyda att just de vill göra det. Det kan betyda det, men inte 
nödvändigtvis. Hade jag tänkt på det tidigare så hade jag formulerat om frågorna. 

Från början hade jag även formulerat forskningsfråga tre så här: ”Påverkas ungdomars 
uppfattning och vilja att interagera av faktorer såsom vilken relation de har till bibliotek, 
hur mycket de läser och om de använder bibliotekens digitala resurser?” Så här i 
efterhand kan jag se att jag inte kan besvara den frågan med hjälp av mitt empiriska 
underlag. Även om jag skulle kunna se att till exempel ungdomar som besöker bibliotek 
ofta är mer positivt inställda till bibliotekens användande av sociala medier så kan jag 
inte med säkerhet veta att det är just det faktum att de besöker bibliotek ofta som 
påverkar deras inställning. Det kan finnas en tredje, för mig okänd, variabel som är 
orsaken till att de besöker bibliotek ofta OCH att de är positivt inställda. Det enda jag 
kan mäta med säkerhet är sambandet mellan hög besöksfrekvens och grad av positivitet. 
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Därför har jag formulerat om forskningsfrågan till det mer försiktiga: ”Verkar 
ungdomars uppfattning och vilja att interagera påverkas av faktorer såsom vilken 
relation de har till bibliotek, hur mycket de läser och om de använder bibliotekets 
digitala resurser? (med andra ord: är det främst relationer eller intresse som styr?)” 

Jag tror inte att det faktum att jag arbetar på skolan där intervjuerna genomfördes 
påverkade resultatet eftersom jag nyss hade börjat arbeta där när undersökningen 
gjordes och därför inte kände många av respondenterna sedan tidigare. 

När det gäller urvalet så var det en bra spridning vad gäller kön. Hälften av 
intervjurespondenterna var kvinnor och hälften var män. Av enkätrespondenterna var 
det 35 % kvinnor, 51 % män och 14 % som inte ville ange sitt kön. Vad gäller 
åldersspridningen så var den mest representerade åldersgruppen 16-18 år, både i enkät-
och intervjuundersökningen, vilket inte är konstigt eftersom den mesta 
marknadsföringen gjordes på gymnasiet. Eftersom jag valde att göra en så kallad pull-
marknadsföring av undersökningen går det inte att se svarsfrekvens på samma sätt som 
om jag hade använt mig av push-marknadsföring (det vill säga om jag hade skickat ut 
enkäten till ett visst antal presumtiva respondenter). Däremot kan man se hur många 
som har klickat på länken till undersökningen och sedan valt att svara, för att få en viss 
indikation. Resultatet blir ungefär 70 % när jag har räknat bort klickningar gjorda av 
mig och andra vuxna som har hjälpt till att sprida information om undersökningen. 

4.4. Forskningsetik 
Jag har varit mån om att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) [2013-11-06]. I alla sammanhang då jag har 
marknadsfört undersökningen gentemot målgruppen har jag därför varit noga med att 
berätta vad den handlar om och i vilket syfte jag samlar in materialet. Dessutom har jag 
understrukit att deltagande är frivilligt, att man när som helst kan välja att inte längre 
delta, att uppgifter behandlas anonymt och att materialet jag får in inte kommer att 
användas i något annat syfte än min magisteruppsats. 

5. Resultat och analys 
Jag har valt att redovisa resultaten för respektive forskningsfråga för sig, för att sedan 
sammanfatta och analysera resultaten. För en utförligare presentation av resultaten 
hänvisar jag till tabellbilagan (bilaga 6). 

5.1. Resultat 

5.1.1 Forskningsfråga 1: Vad tycker ungdomar mellan 16 och 20 år 
om att biblioteken använder sociala medier för att kommunicera 
och marknadsföra sig? 

Ungdomarna i enkätundersökningen verkar inte känna till bibliotekens närvaro i sociala 
medier i någon större utsträckning: bara 14 % svarar ”ja” på frågan, medan 86 % svarar 
”nej”. Ungdomarna i intervjuundersökningen däremot verkar mer medvetna om det: 40 
% svarar ”ja” och 60 % svarar ”nej”. Av enkätrespondenterna tycker 33 % att det är bra 
att biblioteken använder sociala medier, 4 % tycker inte att det är bra och 63 % har 
ingen åsikt om det. 39 % anser att biblioteken inte ska vara i sociala medier. De 
intervjuade ungdomarna är mer positivt inställda: 80 % tycker att det är bra att 
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biblioteken använder sociala medier och 20 % har ingen åsikt i frågan. Endast 10 % 
anser att biblioteken inte ska vara i sociala medier.  

5.1.2 Forskningsfråga 2: Vill ungdomar mellan 16 och 20 år 
interagera med bibliotek i sociala medier och, i så fall, på vilket 
sätt? 

För att ta reda på om ungdomar vill interagera med bibliotek i sociala medier har jag 
frågat om de följer något bibliotek, om de kan tänka sig att följa något bibliotek, samt 
om de vill bidra till eller vara med och bestämma över innehållet i bibliotekens sociala 
medier. En ytterligare aspekt är huruvida ungdomar tycker att biblioteken ska finnas i 
de sociala medier som de själva använder. Av ungdomarna i enkätundersökningen är det 
88 % som inte följer något bibliotek i sociala medier. Samma siffra för de intervjuade 
ungdomarna är 100 %. 

På frågan om vad som skulle få dem att följa något eller flera bibliotek i sociala medier 
är det 69 % av enkätrespondenterna som väljer att svara (den frågan var den enda öppna 
frågan i enkäten tillika den enda frågan som man kunde välja att hoppa över). Av dem 
som svarar är det 29 % som svarar ”inget”, 3 % som inte har någon åsikt, 23 % som inte 
vet. 9 % svarar att de skulle följa bibliotek om de vore intressanta, 12 % om biblioteken 
gav tips på böcker, spel, filmer, 3 % vill ha nyheter om biblioteket, 3 % vill att 
biblioteken skickar en förfrågan. 3 % vill ha pengar. Från dem som redan följer 
bibliotek i sociala medier kommer följande svar: ”Jag följer alla som är möjliga. 
Böcker är något som folk verkligen måste lära sig att älska” och ”Jag får mycket 
information”. 

I intervjuundersökningen svarar 60 % att de kan tänka sig att följa bibliotek i sociala 
medier. Det som efterfrågas mest är boktips och information om biblioteket. En person 
uttrycker en oro för att biblioteken skulle förlora sin identitet om de satsar för mycket på 
digitala medier: ”Om biblioteken blir mer media så blir det inget bibliotek längre. Här 
kan man läsa böcker. Att det finns datorer så att man kan låna böcker själv är bra. Och 
om det finns en webbsida så att man kan se om boken finns inne.” 20 % är inte 
intresserade av att följa bibliotek i sociala medier: ”Vad skulle biblioteken kunna 
komma med i sociala medier? Nej, jag vet faktiskt inte.” 

På frågan om vad man kan tänka sig att bidra med till bibliotekens sociala medier svarar 
53 % av enkätrespondenterna att de inte vill bidra med något alls. Resten fördelar sig så 
här: 

1. Bilder (33 %) 

2. Texter (29 %) 

3. Kommentarer (20 %) 

4. Videofilmer (10 %) 

5. Tagga ämnesord (6 %) 

30 % av intervjurespondenterna svarar att de inte vill bidra med något alls. En av dem 
som inte vill bidra förklarar det så här: ”Inte på fritiden för då spelar jag och är med 
kompisar och tittar på anime, om du vet vad det är? Jag använder inte Facebook så 
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mycket, bara till kommunikation. Skulle jag älska biblioteket ifråga kanske jag skulle 
göra det, det beror på situationen.” Av dem som vill bidra fördelar sig siffrorna så här: 

1. Kommentarer (50 %) 

2. Texter (40 %) 

3. Bilder/Videofilmer (20 %) 

4. Tagga ämnesord (10 %) 

På frågan om vem eller vilka som ska bestämma över innehållet på bibliotekens sociala 
medier svarar 63 % av enkätrespondenterna att biblioteken och användarna ska 
bestämma tillsammans, 29 % tycker att biblioteken ska bestämma själva och 8 % tycker 
att användarna ska bestämma. 

Bland intervjurespondenterna är det fler (40 %) som tycker att biblioteken ska 
bestämma över innehållet: ”Egentligen borde den som startar en sida få bestämma över 
den”, men samtliga som väljer det alternativet vill ändå att biblioteken ska ha 
användarna i åtanke: ”Men att de ska kolla vad användarna vill ha så att användarna 
får ut det de vill.” 10 % tycker att användarna ska bestämma över innehållet, vilket 
stämmer ganska väl överens med enkätresultatet. 50 % tycker att biblioteken och 
användarna tillsammans ska bestämma över innehållet. 

På följdfrågan hur samarbetet ska se ut, det vill säga hur biblioteken ska ta reda på vad 
användarna vill ha svarar två personer att man kan fråga på sociala medier, resten 
förespråkar kontakt ansikte mot ansikte: ”Det bästa man kan göra är att fråga sina 
kunder vad de vill ha och det bästa är direktkontakt: att man går fram och frågar.” 
Flera respondenter tycker att man kan gå runt i klassrummen och fråga eller (om man är 
på folkbiblioteket) fråga dem som är där. 

För att svara på frågan om ungdomar vill att biblioteken ska vara i samma medier som 
de själva gjorde jag en korstabulering mellan frågan vilka sociala medier de själva 
använder och frågan om vilka sociala medier de tycker att biblioteken ska använda. 
Facebook är det populäraste sociala mediet bland ungdomarna i undersökningen, följt 
av YouTube, Instagram, Twitter och Bloggar. Det mönstret återfinns i både 
enkätundersökningen och intervjuundersökningen och stämmer även överens med andra 
undersökningar som har gjorts. I exempelvis Ungar och medier 2012/13 ligger 
Facebook i topp, följt av Instagram, Twitter och YouTube (s. 43). 

Den stora skillnaden mellan respondentgrupperna kommer i nästa moment: vilka som 
vill att biblioteken ska finnas i samma medier som de själva. Hos enkätrespondenterna 
ligger Pinterest - och Flickranvändarna i topp på 100 %, följt av Wikis-användarna på 
67 %. Bland Facebookanvändarna i enkätundersökningen är det bara 57 % som tycker 
att biblioteken ska använda Facebook. I intervjuundersökningen är det 90 %. En 
signifikant skillnad, med andra ord. Blogganvändarna toppar listan för 
intervjuundersökningen med 100 %, följt av Facebookanvändarna och 
Twitteranvändarna (50 %). Intressant att notera är också att 80 % av dem som i 
enkätundersökningen uppger att de inte använder sociala medier heller inte tycker att 
biblioteken ska göra det. 
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5.1.3 Forskningsfråga 3: Verkar ungdomars uppfattning och vilja att 
interagera påverkas av faktorer såsom vilken relation de har till 
bibliotek, hur mycket de läser och om de använder bibliotekets 
digitala resurser? 

5.1.3.1. Känner de olika grupperna av respondenter till att 
biblioteken använder sociala medier för att kommunicera och 
marknadsföra sig? 

Sambandet mellan hur ofta man besöker ett bibliotek och huruvida man känner 
till att biblioteken använder sociala medier: 

 

Enkätundersökningen 
visar på ett tydligt 
samband mellan hur ofta 
man besöker ett bibliotek 
och huruvida man känner 
till bibliotekens närvaro i 
sociala medier (se Figur 
15). Av dem som besöker 
ett bibliotek minst en 
gång i veckan känner 40 
% till att bibliotek 
använder sociala medier 
(jämförelsetal: 14 %). 
Sedan sjunker graden av 
kännedom i takt med 
lägre besöksfrekvens. I 
gruppen som aldrig 
besöker något bibliotek är 
det ingen som känner till 
att bibliotek använder 

sociala medier. Intervjuundersökningen påvisar samma tendens, även om differensen 
inte är lika markant. Av dem som besöker ett bibliotek minst en gång i veckan svarar 
hälften att de känner till bibliotekens närvaro i sociala medier (jämförelsetal: 40 %). 
Även här sjunker graden av kännedom i takt med lägre besöksfrekvens. 33 % av dem 
som besöker ett bibliotek minst en gång i månaden känner till att bibliotek använder 
sociala medier, men ingen av dem som besöker ett bibliotek minst en gång om året vet 
om det. 

Sambandet mellan när man besöker ett bibliotek och huruvida man känner till att 
biblioteken använder sociala medier: 
Enkätundersökningen visar ett samband mellan när man besöker ett bibliotek och ens 
kännedom om bibliotekens användning av sociala medier: Av dem som besöker 
bibliotek i skolan eller på arbetet känner 14 % till att biblioteken använder sociala 
medier (jämförelsetal: 14 %). Det är desto fler som känner till det bland dem som 
besöker bibliotek på fritiden. 28, 57 % svarar att de känner till det (alltså nästan dubbelt 
så många som enkätrespondenterna som helhet). Intervjuundersökningen påvisar ingen 
jättestor skillnad: Av dem som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet är det 40 % 
som känner till bibliotekens närvaro i sociala medier (samma siffra som för 

(Figur 15) 
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intervjurespondenterna som helhet). Hälften av dem som besöker bibliotek på fritiden 
svarar att de känner till det. 

Sambandet mellan hur mycket man läser och huruvida man känner till att 
biblioteken använder sociala medier: 
Enkätundersökningen visar på ett samband mellan hur mycket man läser och huruvida 
man känner till bibliotekens närvaro i sociala medier, med ett undantag: I kategorin som 
läser 5 timmar om dagen eller mer är sambandet inte så tydligt. En person känner till det 
och den andra gör det inte. Bortser man från det resultatet (som kan bero på det lilla 
urvalet) blir sambandet desto tydligare. I kategorin som läser 3-4 timmar om dagen 
känner samtliga till att biblioteken använder sociala medier (jämförelsetal: 14 %). Sedan 
sjunker graden av kännedom i takt med att lästimmarna blir färre. Av dem som inte 
läser alls känner 5 % till bibliotekens närvaro i sociala medier. 

Även intervjuundersökningen visar 
ett tydligt samband (se Figur 20). 
Av dem som läser 3-4 timmar om 
dagen känner samtliga till att 
biblioteken använder sociala 
medier (jämförelsetal: 40 %). Av 
dem som läser 1-2 timmar om 
dagen känner hälften till 
bibliotekens närvaro i sociala 
medier. De som läser mindre än en 
timme känner inte till det alls och 
av dem som inte läser alls är det en 
person (som utgör 33 %) som 
känner till det. 
 
 
 
 
 
 
 

Sambandet mellan användandet av bibliotekens digitala resurser och huruvida 
man känner till att biblioteken använder sociala medier:  
Huruvida man använder bibliotekens digitala resurser hemifrån verkar också påverka 
om man känner till bibliotekens användning av sociala medier. I enkätundersökningen 
svarar 9 % av gruppen som inte använder biblioteket hemifrån att de känner till att 
biblioteken använder sociala medier (jämförelsetal: 14 %). 

(Figur 20) 
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Intervjuundersökningen visar ett ännu tydligare samband (se Figur 22): 17 % av dem 
som inte använder biblioteket hemifrån säger sig känna till bibliotekens närvaro i 
sociala medier (jämförelsetal: 40 %). 

  

(Figur 22) 
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5.1.3.2. Vad tycker de olika grupperna av respondenter om 
att biblioteken använder sociala medier för att kommunicera 
och marknadsföra sig? 

Sambandet mellan hur ofta man besöker bibliotek och vad man tycker om att 
biblioteken använder sociala medier: 

 
Enkätresultatet visar tydligt att de som 
besöker bibliotek ofta är mer positiva till 
bibliotekens närvaro i sociala medier (se 
Figur 23): Av dem som besöker ett 
bibliotek minst en gång i veckan tycker 
70 % att det är bra att biblioteken 
använder sociala medier (jämförelsetal: 
33 %). Samma siffra för dem som 
besöker ett bibliotek minst en gång i 
månaden är 30 % och för dem som 
besöker ett bibliotek minst en gång om 
året är siffran 21 %. Av dem som aldrig 
besöker bibliotek är det 20 % som tycker 
att det är bra att biblioteken använder 
sociala medier.  

 
 
 
 

Intervjuundersökningen visar en motsatt 
tendens, nämligen att de som besöker 
bibliotek ofta är mer negativt inställda till 
bibliotekens närvaro i sociala medier (se 
Figur 24): I kategorin som besöker ett 
bibliotek minst en gång i veckan tycker 67 
% att det är bra att biblioteken använder 
sociala medier (jämförelsetal: 80 %). I 
övriga kategorier svarar samtliga att det är 
bra. 

Enkätundersökningen visar på ett samband 
mellan hur ofta man besöker bibliotek och 
huruvida man inte tycker att biblioteken ska 
använda sociala medier: I kategorin som 
besöker ett bibliotek minst en gång i veckan 
tycker bara 10 % att biblioteken inte ska 
använda sociala medier (jämförelsetal: 39 
%). Samma siffra för dem som besöker 
bibliotek minst en gång i månaden är 40 %. 
Det är lite intressant att det svänger tillbaka i 
nästa kategori (hos dem som besöker ett bibliotek minst en gång om året tycker 29 % att 

(Figur 23) 

(Figur 24) 
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biblioteken inte ska använda sociala medier) för att sedan landa i 67 % av dem som 
aldrig besöker något bibliotek. Även här skiljer sig enkätundersökningen och 
intervjuundersökningen åt. 17 % av de intervjuade som besöker ett bibliotek minst en 
gång i veckan tycker att biblioteken inte ska vara i sociala medier (jämförelsetal: 10 %). 
I övriga kategorier tycker samtliga att biblioteken ska använda sociala medier. 

Sambandet mellan när man besöker bibliotek och vad man tycker om att 
biblioteken använder sociala medier: 
Enkätresultatet visar på ett samband mellan när man besöker bibliotek och vad man 
tycker om bibliotekens närvaro i sociala medier. Kategorin som besöker bibliotek i 
skolan eller på arbetet skiljer sig inte nämnvärt från helheten: 34 % tycker att det är bra 
att biblioteken använder sociala medier (jämförelsetal: 33 %). Av dem som besöker 
bibliotek på fritiden är det däremot hälften som tycker att det är bra. Intervjuresultatet 
visar inte på något nämnvärt samband: 80 % av dem som besöker bibliotek i skolan 
eller på fritiden tycker att det är bra att biblioteken använder sociala medier (samma 
siffra som för intervjurespondenterna som helhet). Något fler (83 %) av dem som 
besöker bibliotek på fritiden tycker att det är bra. Enkätundersökningens resultat visar 
att 21 % av dem som besöker ett bibliotek i skolan eller på arbetet inte tycker att 
biblioteken ska använda sig av sociala medier (jämförelsetal: 39 %). Samma siffra för 
dem som besöker bibliotek på fritiden är 29 %, alltså högre än föregående kategori, men 
ändå lägre än enkätrespondenternas som helhet. Intervjuundersökningen visar att 10 % 
av dem som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet inte tycker att biblioteken ska 
vara i sociala medier (samma siffra som för intervjurespondenterna som helhet). I 
kategorin som besöker bibliotek på sin fritid är det ingen som tycker att biblioteken inte 
ska finnas i sociala medier. 

Sambandet mellan hur mycket man läser och vad man tycker om att biblioteken 
använder sociala medier: 

 

 
Bortsett från kategorin som läser 5 timmar eller mer om dagen visar 
enkätundersökningen ett tydligt samband mellan hur mycket man läser och hur positivt 
inställd man är till bibliotekens användning av sociala medier (se Figur 31). I kategorin 
som läser 5 timmar eller mer om dagen tycker en person att det är bra att biblioteken 
använder sociala medier och en person tycker att det inte är bra. I kategorin som läser 3-
4 timmar tycker samtliga att det är bra att biblioteken använder sociala medier 

(Figur 31) 
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(jämförelsetal: 33 %). Siffran sjunker sedan i takt med att man läser mindre. För dem 
som inte läser alls är siffran 19 %.  

 

 
Intervjusvaren pekar på ett motsatt resultat: ju mindre man läser desto bättre tycker man 
att det är att biblioteken finns i sociala medier (se Figur 32): Den som läser 3-4 timmar 
om dagen tycker att det är bra (jämförelsetal: 80 %). Av dem som läser 1-2 timmar om 
dagen tycker 75 % att det är bra att biblioteken använder sociala medier. Samtliga av 
dem som läser mindre än en timme tycker att det är bra och av dem som inte läser alls 
tycker två personer (som utgör 67 %) att det är bra. 

Bortsett från kategorin som läser 5 timmar om dagen eller mer visar 
enkätundersökningen ett samband mellan hur mycket man läser och huruvida man inte 
tycker att bibliotek ska vara i sociala medier: I kategorin som läser 5 timmar om dagen 
eller mer tycker hälften att biblioteken inte ska vara i sociala medier (jämförelsetal: 39 
%). I kategorin som läser 3,4 timmar är det ingen som inte tycker att biblioteken ska 
använda sociala medier.  Av dem som läser 1-2 timmar om dagen tycker 27 % att 
biblioteken inte ska vara i sociala medier, för dem som läser mindre än en timme om 
dagen är siffran 21 %. Av dem som inte läser alls, slutligen, tycker 57 % att biblioteken 
inte ska vara i sociala medier. Med andra ord, störst skillnad i övre och nedre skalan 
(om man bortser från toppkategorin). Bland intervjurespondenterna är det bara en 
person (som utgör en tredjedel av kategorin som inte läser alls) som säger att 
biblioteken inte ska vara i sociala medier (jämförelsetal: 10 %). Övriga personer tycker 
att biblioteken ska använda sociala medier. 

Sambandet mellan användandet av bibliotekens digitala resurser och vad man 
tycker om att biblioteken använder sociala medier: 
Huruvida man använder bibliotekens digitala resurser verkar inte inverka nämnvärt på 
vad man tycker om bibliotekens användning av sociala medier. 29 % av de 
enkätrespondenter som inte använder biblioteket hemifrån tycker att bibliotekens 
närvaro i sociala medier är bra (jämförelsetal: 33 %). 83 % av de intervjurespondenter 
som inte använder biblioteket hemifrån tycker att bibliotekens närvaro i sociala medier 
är bra (jämförelsetal: 80 %). Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen 
påvisar dock att de som inte använder bibliotekets digitala resurser är mer öppet 
negativa till att biblioteken använder sociala medier. Enkätresultatet visar att 46 % av 

(Figur 32) 
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dem som inte använder biblioteket hemifrån inte heller tycker att bibliotek ska använda 
sociala medier (jämförelsetal: 39 %). 17 % av de intervjuade som inte använder 
biblioteket hemifrån tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier 
(jämförelsetal: 10 %). 

5.1.3.3. Följer de olika grupperna av respondenter bibliotek 
i sociala medier? 

Sambandet mellan hur ofta man besöker bibliotek och huruvida man följer 
bibliotek i sociala medier: 

 

(Figur 39) 

Enkätresultatet visar ett tydligt samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och 
huruvida man följer bibliotek i sociala medier (se Figur 39). I kategorin som besöker 
bibliotek minst en gång i veckan är det hälften som följer ett bibliotek i sociala medier 
(jämförelsetal: 12 %). Lite överraskande är det en person som aldrig besöker något 
bibliotek som ändå följer bibliotek i sociala medier. Hos intervjurespondenterna finns 
det inget sådant samband. Det är ingen av dem som följer något bibliotek i sociala 
medier. 

Sambandet mellan när man besöker bibliotek och huruvida man följer bibliotek i 
sociala medier: 
Huruvida enkätrespondenterna besöker bibliotek i skolan/på arbetet eller på fritiden 
påverkar om de följer bibliotek i sociala medier: Av dem som besöker bibliotek i skolan 
eller på arbetet är det 14 % som följer bibliotek i sociala medier (jämförelsetal: 12 %). 
Bland dem som besöker bibliotek på fritiden är det 29 %, alltså mer än dubbelt så 
många som bland enkätrespondenterna som helhet. Hos intervjurespondenterna finns 
det inget sådant samband, eftersom ingen av dem följer bibliotek i sociala medier. 

  



31 
 

Sambandet mellan hur mycket man läser och huruvida man följer bibliotek i 
sociala medier: 

 

(Figur 41) 

Enkätresultatet pekar på ett tydligt samband mellan hur mycket man läser och huruvida 
man följer bibliotek i sociala medier, speciellt om man bortser från dem som läser 5 
timmar om dagen eller mer (se Figur 41). Hälften av dem som läser 5 timmar eller mer 
om dagen följer bibliotek i sociala medier (jämförelsetal: 12 %). Samma siffra för 
kategorin som läser 3-4 timmar om dagen är 100 %.  27 % av dem som läser 1-2 timmar 
om dagen följer bibliotek i sociala medier, medan ingen av dem som läser mindre än en 
timme om dagen gör det. En person (som utgör 5 % av kategorin som inte läser alls) 
följer bibliotek i sociala medier. Hos intervjurespondenterna finns det inget sådant 
samband, eftersom ingen av dem följer bibliotek i sociala medier. 

Sambandet mellan användandet av bibliotekens digitala resurser och huruvida 
man följer bibliotek i sociala medier: 
Huruvida man använder bibliotekens digitala resurser verkar påverka om man följer 
bibliotek i sociala medier: Hos dem som inte använder bibliotekens digitala resurser är 
det två personer (som tillsammans utgör 6 % av hela kategorin) som följer bibliotek i 
sociala medier (jämförelsetal: 12,24). Hos intervjurespondenterna finns det inget sådant 
samband, eftersom ingen av dem följer bibliotek i sociala medier. 

5.1.3.4. Kan de olika grupperna av respondenter tänka sig 
att följa bibliotek i sociala medier? 

Vad gäller frågan om vad som skulle få ungdomarna att följa något eller flera bibliotek i 
sociala medier så är det framför allt tre kategorier som sticker ut i enkätundersökningen. 
De viktigaste faktorerna verkar vara hur ofta man besöker ett bibliotek och när man gör 
det. I kategorin som besöker bibliotek en gång i veckan är det två personer (som 
tillsammans utgör 25 % av kategorin) som redan följer bibliotek i sociala medier. Det är 
bara 13 % som har svarat att ”inget” kan få dem att följa bibliotek i sociala medier 
(jämförelsetal: 29 %). Av dem som besöker ett bibliotek minst en gång i månaden är det 
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en person (som utgör 17 % av kategorin) som har skrivit ”inget”. Övriga kategorier är 
mer negativt inställda än enkätrespondenterna som helhet. 44 % av dem som besöker ett 
bibliotek minst en gång om året har angett att ”inget” skulle få dem att följa bibliotek i 
sociala medier. Samma siffra för dem som aldrig besöker bibliotek är 40 %. Kategorin 
som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet skiljer sig inte nämnvärt från 
enkätrespondenterna som helhet, men det gör däremot kategorin som besöker bibliotek 
på fritiden. Det är bara två personer (som tillsammans utgör 17 % av kategorin) som har 
angett att ”inget” skulle få dem att följa bibliotek i sociala medier (jämförelsetal: 29 %). 

Jag kan inte hitta några signifikanta samband mellan användandet av digitala resurser 
och viljan att följa bibliotek i sociala medier. Hur mycket man läser verkar inte heller 
påverka så mycket, förutom i toppkategorin: av dem som läser 5 timmar om dagen eller 
mer är det en person (som utgör 50 % av kategorin) som redan följer bibliotek i sociala 
medier (jämförelsetal: 12 %). Ingen av intervjurespondenterna följer bibliotek i sociala 
medier och svaren på frågan om vad som skulle få dem att göra det skiljer sig inte 
nämnvärt från svaren från intervjurespondenterna som helhet. 

5.1.3.5. Vill de olika grupperna av respondenter bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? 

Sambandet mellan hur ofta man besöker bibliotek och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier: 

 
(Figur 43) 

 
Enkätundersökningen visar ett tydligt samband mellan hur ofta man besöker ett 
bibliotek och viljan att bidra till innehållet på bibliotekens sociala medier (se Figur 43). 
Av dem som besöker ett bibliotek minst en gång i veckan är det bara 20 % som inte vill 
bidra (jämförelsetal: 53 %). Sedan minskar viljan att bidra stadigt i takt med lägre 
besöksfrekvens. Av dem som aldrig besöker något bibliotek är det 80 % som inte vill 
bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier. 
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(Figur 44) 

Intervjuundersökningen visar också ett tydligt, men motsatt, förhållande: de som 
besöker bibliotek mer sällan är villigare att bidra till innehållet i bibliotekens sociala 
medier (se Figur 44). Av dem som besöker ett bibliotek minst en gång i veckan är det 
33 % som inte vill bidra (jämförelsetal: 30 %). Det är samma siffra för dem som 
besöker bibliotek minst en gång i månaden. Samtliga av dem som besöker bibliotek 
minst en gång om året, däremot, har angett att de vill bidra till innehållet i bibliotekens 
sociala medier. 

Sambandet mellan när man besöker bibliotek och viljan att bidra till innehållet i 
bibliotekens sociala medier: 
Huruvida man besöker bibliotek i skolan/på arbetet eller på fritiden verkar inte ha så 
stor inverkan på villigheten att bidra till innehållet på bibliotekens sociala medier. Det 
är en viss skillnad bland enkätrespondenterna där 41 % av dem som besöker bibliotek i 
skolan/på arbetet inte vill bidra, samma siffra för de som besöker bibliotek på fritiden är 
36 % (jämförelsetal: 53 %). Hela 92 % av dem som aldrig besöker bibliotek säger att de 
inte vill bidra med något. Intervjuundersökningen visar dock inget märkbart samband. 
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Sambandet mellan hur mycket man läser och viljan att bidra till innehållet i 
bibliotekens sociala medier: 

 
(Figur 47) 

 
Bortsett från i kategorin som läser 5 timmar om dagen eller mer påvisar enkätresultatet 
ett samband mellan hur mycket man läser och viljan att bidra till innehållet i 
bibliotekens sociala medier (se Figur 47). I kategorin som läser 5 timmar eller mer om 
dagen vill hälften bidra och hälften vill inte det. För nästa kategori, som läser 3-4 
timmar, är viljan att bidra 100 % (jämförelsetal: 53 %). Övriga kategorier skiljer sig inte 
nämnvärt från enkätrespondenterna i sin helhet. Det är först när vi kommer till kategorin 
som inte läser alls som det blir en anmärkningsvärd skillnad. 67 % säger att de inte vill 
bidra med något. Här visar intervjusvaren en motsatt bild. Den som läser 3-4 timmar 
säger sig inte vilja bidra med något, medan samma siffra för de som läser 1-2 timmar är 
25 % (jämförelsetal: 30 %). Samtliga som läser mindre än en timme vill bidra till 
innehållet medan det är en person av dem som inte läser alls (som därmed utgör en 
tredjedel av kategorin) som säger sig inte vilja bidra. 

Sambandet mellan användandet av bibliotekens digitala resurser och viljan att 
bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier: 
Enkätundersökningen pekar på att de som använder bibliotekens digitala resurser är 
villigare att bidra till innehållet på bibliotekens sociala medier. 63 % av dem som inte 
använder biblioteks digitala resurser säger att de inte vill bidra med något till innehållet 
i bibliotekens sociala medier (jämförelsetal: 53 %). Än en gång visar 
intervjuundersökningen en annan bild: 17 % av dem som inte använder biblioteket 
hemifrån vill heller inte bidra med något till innehållet i bibliotekens sociala medier 
(jämförelsetal: 30 %). 
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5.1.3.6. Vem eller vilka, tycker de olika grupperna av 
respondenter, ska bestämma över innehållet i bibliotekens 
sociala medier? 

Vad gäller frågan om faktorer (såsom hur ofta man besöker ett bibliotek och när, hur 
mycket man läser samt om man använder bibliotekens digitala resurser) påverkar vem 
eller vilka man tycker ska bestämma över innehållet på bibliotekens sociala medier 
finns det en del intressanta resultat: 

Sambandet mellan hur ofta man besöker bibliotek och vem/vilka man tycker ska 
bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier: 
Enkätundersökningen visar till exempel att 70 % av de som besöker ett bibliotek minst 
en gång i veckan tycker att biblioteken och användarna tillsammans ska bestämma 
(jämförelsetal: 63,27). Däremot tycker ingen i den kategorin att användarna ska 
bestämma (jämförelsetal: 8 %). I övrigt är det inget som sticker ut. 
Intervjuundersökningen pekar på ett liknande resultat: 67 % av dem som besöker 
bibliotek minst en gång i veckan tycker att biblioteken och användarna ska bestämma 
tillsammans (jämförelsetal: 50 %). Ingen tycker att användarna ska bestämma 
(jämförelsetal: 10 %). Kategorin som besöker bibliotek minst en gång i månaden består 
av tre personer som fördelar sig enligt följande: en person tycker att biblioteken ska 
bestämma, en tycker att användarna ska bestämma och en tycker att biblioteken och 
användarna ska bestämma tillsammans. 

Sambandet mellan när man besöker bibliotek och vem/vilka man tycker ska 
bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier: 
Enkätundersökningen visar inga anmärkningsvärda resultat vad gäller när man besöker 
biblioteken och vem eller vilka man tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens 
sociala medier. Intervjuundersökningen visar dock att fler av dem besöker bibliotek på 
fritiden tycker att biblioteken och användarna ska bestämma tillsammans: 67 % 
(jämförelsetal: 50 %). Däremot är det ingen i den kategorin som tycker att användarna 
ska bestämma (jämförelsetal: 10 %). 

Sambandet mellan hur mycket man läser och vem/vilka man tycker ska bestämma 
över innehållet i bibliotekens sociala medier: 
Hälften av dem som läser 5 timmar eller mer bland enkätrespondenterna tycker att 
biblioteken ska bestämma över innehållet på sina sociala medier (jämförelsetal: 29 %), 
hälften tycker att biblioteken och användarna ska bestämma tillsammans (jämförelsetal: 
63 %). Den som läser 3-4 timmar tycker att biblioteken ska bestämma (jämförelsetal: 29 
%). I kategorin som läser 1-2 timmar om dagen är det ingen som tycker att användarna 
ska bestämma över innehållet (jämförelsetal: 8 %). I stället tycker 73 % att biblioteken 
och användarna tillsammans ska bestämma (jämförelsetal: 63 %). 

Intervjuundersökningen uppvisar två intressanta resultat: I kategorin som läser 3-4 
timmar om dagen eller mer tycker samtliga att biblioteken och användarna tillsammans 
ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier (jämförelsetal: 50 %). Ingen 
av dem som läser mindre än en timme tycker att biblioteken och användarna ska 
bestämma tillsammans. Man kan dock inte dra slutsatsen att intervjuundersökningen 
antyder ett orsakssamband mellan hur mycket man läser och huruvida man tycker att 
biblioteken och användarna ska bestämma tillsammans, eftersom 67 % av dem som inte 
läser alls tycker att biblioteken och användarna ska bestämma tillsammans. Däremot är 
det ingen av dem som tycker att användarna ska bestämma (jämförelsetal:10 %). 
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Sambandet mellan användandet av bibliotekens digitala resurser och vem/vilka 
man tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier: 
Enkätundersökningen visar inga anmärkningsvärda resultat vad gäller användande av 
bibliotekens digitala resurser och vilka man tycker ska bestämma över innehållet i 
bibliotekens sociala medier. I intervjuundersökningen däremot, kan man se att fler av 
dem som inte använder bibliotekets digitala resurser tycker att användarna ska få 
bestämma: 17 % (jämförelsetal: 10 %). Ökningen har tagits från biblioteken: 33 % 
tycker att biblioteken ska få bestämma själva (jämförelsetal: 40 %). 

5.2. Sammanfattning och analys 
Det är betydligt fler av intervjurespondenterna som känner till att biblioteken använder 
sociala medier än av enkätrespondenterna. Skillnaden mellan de båda grupperna av 
respondenter kan bero på ett antal orsaker: De som intervjuades kan ha påverkats av 
själva undersökningen i och med att de såg affischerna som satt uppsatta över hela 
skolan, eller av att lärarna berättade om undersökningen. Det kanske fick dem att börja 
fundera i de här banorna redan innan de fick frågan. Det kan också vara så att de helt 
enkelt tog lite längre tid på sig att fundera på frågan innan de svarade. Som en 
respondent uttryckte det efter att ha funderat lite: ”Det har ju i stort sett de flesta 
institutioner.” Man kan alltså konstatera att det är fler av intervjurespondenterna som 
har nått första nivån i engagemangspyramiden, än av enkätrespondenterna. 

Det är också betydligt fler av intervjurespondenterna som tycker att det är bra att 
biblioteken använder sociala medier (mer än dubbelt så många som 
enkätrespondenterna) samtidigt som det är betydligt fler enkätrespondenter som är av 
åsikten att biblioteken inte ska använda sociala medier (mer än tre gånger så många 
som intervjurespondenterna). Jämfört med enkätrespondenterna är det med andra ord 
fler intervjurespondenter som har nått andra nivån i engagemangspyramiden och är 
intresserade. 

Vad den stora differensen mellan de båda respondentgrupperna kan bero på är svårt att 
säga. Dels kan det vara intervjueffekten: att respondenterna på något sätt smittades av 
min entusiasm, även om jag tyckte att jag var mån om att hålla mig neutral, eller att de 
ville vara snälla. Jag tror att man i allmänhet uttrycker sig i mer positiva ordalag när 
man pratar med en person ansikte mot ansikte än när man svarar anonymt på nätet. Det 
kan också ha med underlaget att göra: Flera av ungdomarna som intervjuades anmälde 
sig självmant till intervjun, vilket pekar på intresse och engagemang från deras sida. 
Flera av dem ställde även följdfrågor och ville veta mer. 

Trots att ingen av intervjurespondenterna följer något bibliotek i sociala medier, kan 
man ändå se att de som helhet är mer positivt inställda till att interagera med bibliotek i 
sociala medier än vad enkätrespondenterna som helhet är. Det yttrar sig bland annat i att 
de är mindre benägna att säga att ”inget” skulle få dem att följa bibliotek i sociala 
medier, samt att de i mycket högre grad kan tänka sig att bidra till innehållet i 
bibliotekens sociala medier, vilket tillhör fjärde nivån i engagemangspyramiden. Vad de 
skillnaderna kan bero på är svårt att säga. Jag har tidigare varit inne på intervjueffekten 
och urvalet. 

Vad man vill bidra med skiljer sig också en del åt. Till exempel ligger ”Bilder” i topp 
bland enkätrespondenterna men på en delad tredjeplats bland intervjurespondenterna. 
Båda grupperna har dock angett ”Texter” som andra alternativet och ”Tagga ämnesord” 
som det sista. 
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Jag tycker att resultatet för de båda insamlingarna är ganska likartat vad gäller frågan 
om vem eller vilka de tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala 
medier. Bland intervjurespondenterna är det betydligt fler som förespråkar 
förmyndarmodellen, det vill säga att biblioteken ska bestämma, än vad det är bland 
enkätrespondenterna, men samtliga framhåller att man ändå måste ha koll på vad 
användarna vill ha så på det viset kan man ju säga att användarna får vara med och 
påverka. Merparten i båda respondentgrupperna förespråkar en samspelsmodell, det vill 
säga de tycker att biblioteken och användarna ska bestämma tillsammans, vilket 
placerar dem högre upp i engagemangspyramiden. 

Man kan se skillnader mellan de båda respondentgrupperna vad gäller frågan om de vill 
att biblioteken ska använda samma sociala medier som de själva använder: Att Pinterest 
och Flickr toppar enkätundersökningens lista, men inte ens är med på topp fem på 
intervjuundersökningens lista kan vara en slump, eftersom det bara är en person som har 
svarat att han/hon använder Pinterest och Flickr och dessutom vill att biblioteken ska 
göra det. Urvalet är helt enkelt för litet för statistiska slutsatser. Däremot är det 
intressant att det är så pass stor skillnad bland Facebookanvändarna. 

Av Facebookanvändarna i enkätundersökningen är det 57 % som tycker att biblioteken 
ska använda Facebook, medan samma siffra för Facebookanvändarna i 
intervjuundersökningen är 90 %. Det kan bero på flera orsaker. Vi har ju redan 
konstaterat att de intervjuade ungdomarna är mer positiva till att interagera med 
bibliotek i sociala medier, vilket kanske påverkar svaret. Det kan vara så att 
ungdomarna i enkätundersökningen i högre grad vill ha den frizon från vuxenvärlden 
som Mattsson och Åhlund tar upp (2013, s. 39). Frågan är ändå om ungdomarna 
nödvändigtvis tänker att de skulle interagera med biblioteken bara för att de finns i 
samma medier. Jag tror att det också kan vara så att de känner till mediet ifråga och 
därför tycker att det lämpar sig mer eller mindre bra för bibliotekens kommunikations 
och marknadsföring. Intervjurespondenternas kommentarer antyder det. De som 
rekommenderade Facebook sa till exempel att många använder det, samma sak med 
Twitter. ”Twitter skulle också kunna funka för det börjar bli rätt populärt, åtminstone 
hos ungdomar.” En person tvivlade på att YouTube skulle fungera medan en annan såg 
en lösning på ett kunskapsbehov: ”Där kan man prata om hur vi gör på bibliotek. 
Många vet inte hur de ska göra.” 

Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen visar att ju oftare ungdomarna 
besöker bibliotek, desto högre sannolikhet är det att de känner till bibliotekens närvaro i 
sociala medier, det vill säga når upp till första nivån i engagemangspyramiden. När det 
gäller vad ungdomarna tycker om att biblioteken använder sociala medier, däremot (det 
vill säga den andra nivån i engagemangspyramiden), så visar undersökningarna motsatta 
resultat. För enkätrespondenterna är det så att ju oftare ungdomarna besökte bibliotek, 
desto bättre tycker de att bibliotekens närvaro i sociala medier är. De som besöker 
bibliotek oftast ligger långt under jämförelsetalet vad gäller åsikten ”bibliotek ska inte 
vara på sociala medier”, medan de som aldrig besöker bibliotek ligger långt över 
jämförelsetalet. I mellankategorierna svänger det lite fram och tillbaka så man kan inte 
direkt säga att ”ju oftare man besöker ett bibliotek desto mindre benägen är man att säga 
så” utan man får nöja sig med att konstatera att det ser ut så i ”topp” – och ”botten” - 
kategorin. Hos intervjurespondenterna är det de som besöker bibliotek oftast som är 
minst positiva till att biblioteken använder sociala medier och de är också mer benägna 
att säga att ”biblioteken ska inte vara på sociala medier” än intervjurespondenterna som 
helhet. 
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Enkätundersökningen visar att kategorin som besöker bibliotek minst en gång i veckan 
följer bibliotek i sociala medier i högre grad än enkätrespondenterna som helhet. Det är 
dock en respondent som aldrig besöker bibliotek som ändå följer bibliotek i sociala 
medier. Ju oftare enkätrespondenterna besöker bibliotek desto villigare är de att följa 
bibliotek i sociala medier (tredje nivån i engagemangspyramiden). Hos 
intervjurespondenterna är förhållandet det motsatta: Ingen följer bibliotek i sociala 
medier och de som besöker bibliotek oftast säger i högre grad än intervjurespondenterna 
som helhet att inget skulle få dem att göra det. 

Enkätundersökningen visar ett tydligt samband mellan hur ofta man besöker bibliotek 
och viljan att bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier. Ju oftare man besöker 
bibliotek, desto villigare är man att bidra (fjärde nivån i engagemangspyramiden). Hos 
intervjurespondenterna är förhållandet det motsatta: Vad skillnaden kan bero på är svårt 
att säga. Den skulle eventuellt kunna avspegla det faktum att urvalet var mindre. På 
frågan om vem eller vilka som ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala 
medier är enkätrespondenterna och intervjurespondenterna överens. De som besöker 
bibliotek ofta (en gång i veckan eller mer) förespråkar i högre grad samspelsmodellen, 
det vill säga att biblioteken och användarna ska bestämma över innehållet tillsammans. 
De förkastar marknadsmodellen, där användarna bestämmer. 

Enkätresultatet pekar tydligt på att ju oftare man besöker bibliotek, desto högre 
upp i engagemangspyramiden är det troligt att man kommer. Intervjuresultatet, 
däremot, pekar på ett motsatt förhållande, vilket är intressant. 

Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen visar att ungdomar som besöker 
bibliotek på fritiden i högre grad känner till att biblioteken använder sociala medier än 
vad de som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet gör (första nivån i 
engagemangspyramiden). För intervjurespondenterna är det ingen skillnad mellan dem 
som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet och intervjurespondenterna som helhet, 
vilket kan bero på att det är fler överlag i intervjuundersökningen som känner till 
bibliotekens närvaro i sociala medier. Enkätundersökningen visar också tydligt att de 
som besöker bibliotek på fritiden tycker att det är bättre att bibliotek använder sociala 
medier än vad de som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet gör (andra nivån i 
engagemangspyramiden). Något fler av dem som besöker bibliotek på fritiden har sagt 
att bibliotek inte ska använda sociala medier än av dem som besöker bibliotek i skolan 
eller på arbetet, men det är fortfarande färre än för enkätrespondenterna som helhet. 
Intervjuundersökningen visar inget märkbart samband mellan när man besöker 
bibliotek och vad man tycker om det. Däremot kan man se att ingen av dem som 
besöker bibliotek på fritiden har sagt att bibliotek inte ska finnas i sociala medier. De är 
alltså mindre öppet negativa än vad de som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet är. 
Enkätundersökningen visar att de som besöker bibliotek på fritiden i högre grad än 
övriga följer bibliotek i sociala medier (tredje nivån i engagemangspyramiden). 
Dessutom är det betydligt färre bland dem som har sagt att ”inget” skulle få dem att 
följa bibliotek i sociala medier. Intervjuundersökningen visar inget sådant samband. 
Ingen av intervjurespondenterna följer något bibliotek i sociala medier och svaren på 
frågan vad som skulle få dem att göra det påvisar inga större skillnader gentemot 
intervjurespondenterna som helhet. De bland enkätrespondenterna som besöker 
bibliotek på fritiden är lite villigare att bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier 
än de som besöker bibliotek i skolan eller på arbetet (fjärde nivån i 
engagemangspyramiden). Båda kategorierna ligger dock långt över snittet för 
enkätrespondenterna som helhet, vilket beror på att de som aldrig besöker bibliotek är 
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så negativa till det. Hela 92 % av dem som aldrig besöker bibliotek säger att de inte vill 
bidra med något. Intervjuundersökningen visar dock inget märkbart samband. 

Enkätundersökningen visar inga märkbara resultat vad gäller när man besöker bibliotek 
och vem eller vilka man tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala 
medier. Intervjuundersökningen visar dock att de som besöker bibliotek på fritiden i 
högre grad än övriga förespråkar samspelsmodellen, det vill säga tycker att biblioteken 
och användarna tillsammans ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala 
medier. De tycker dock inte att användarna ska bestämma själva (marknadsmodellen). 

Enkätresultatet visar att de som besöker bibliotek på fritiden är villigare att 
klättra högre upp i engagemangspyramiden än vad enkätrespondenterna som 
helhet är. Intervjuundersökningen visar inte samma starka trend (men inte heller 
motsatsen). Samtidigt ska vi komma ihåg att intervjurespondenterna som helhet är 
mer positiva till bibliotekens användning av sociala medier än vad 
enkätrespondenterna är. Det kan påverka resultatet, eftersom 
intervjurespondenterna jämförs med intervjurespondenterna som helhet och så 
vidare. Både det här resultatet och det förra indikerar hur viktig relationen är. 
Enkätresultatet visar tydligt att ju oftare man besöker bibliotek desto mer 
medveten och intresserad är man av bibliotekens användning av sociala medier. 
Man är också villigare att interagera med biblioteken i sociala medier. Att ha en 
frivillig relation till bibliotek (det vill säga att man besöker bibliotek på fritiden) 
gör också att man klättrar högre i engagemangspyramiden. 

Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen visar att ju mer ungdomarna 
läser, desto troligare är det att de känner till bibliotekens närvaro i sociala medier (första 
nivån av engagemangspyramiden). Ju mer respondenterna läser, desto bättre tycker de 
att det är att biblioteken använder sociala medier. Dessutom är de mindre benägna att 
säga att biblioteken inte ska använda sociala medier. De som läser minst ligger långt 
över jämförelsetalet när det gäller att vara öppet negativa till bibliotekens närvaro i 
sociala medier (andra nivån av engagemangspyramiden). 

För enkätrespondenterna är det så att ju mer man läser, desto större sannolikhet är det 
att man följer bibliotek i sociala medier (tredje nivån i engagemangspyramiden). Det 
finns dock två undantag: en person som läser mer än fem timmar om dagen som inte 
följer något bibliotek och en person som inte läser alls, som följer bibliotek i sociala 
medier. Det finns i enkätundersökningen ingen tydlig koppling mellan hur mycket man 
läser och ens vilja att följa bibliotek i sociala medier, bortsett från personen som läser 
mer än fem timmar om dagen och redan följer bibliotek i sociala medier. 

Intervjuundersökningen pekar på ett liknande förhållande: ju mindre man läser desto 
mer benägen är man att skriva att ”inget” skulle få en att följa bibliotek i sociala medier. 
Ingen av intervjurespondenterna följer bibliotek i sociala medier (tredje nivån i 
engagemangspyramiden). 

Enkätundersökningen antyder att huruvida man läser mycket eller inte alls påverkar hur 
villig man är att bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier. De som läser mest är 
med ett undantag villigast att bidra (fjärde nivån i engagemangspyramiden), medan de 
som inte läser alls är minst villiga att göra det. Intervjuundersökningen visar en mer 
komplicerad bild. Den som läser mest vill inte bidra till innehållet i bibliotekens sociala 
medier. Av dem som läser 1-2 timmar är det 25 % som inte vill bidra medan samtliga 
som läser mindre än en timme vill bidra. Två tredjedelar av dem som inte läser alls vill 
bidra till innehållet. 
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Huruvida läsning hänger ihop med vem eller vilka man tycker ska bestämma över 
innehållet i bibliotekens sociala medier visar intervjuundersökningen två intressanta 
resultat: Det första är att ju mer man läser, desto troligare är det att man förespråkar 
samspelsmodellen, det vill säga att biblioteken och användarna ska bestämma 
tillsammans. Det kan ha att göra med att bibliotek ofta kopplas ihop med böcker, vilket 
också skulle kunna medföra en tro att böcker skulle få ett stort utrymme även i 
bibliotekens sociala medier. Det i sin tur skulle kunna göra att de som har för vana att 
läsa böcker känner att de har mer att bidra med. Ingen av dem som läser mindre än en 
timme tycker att biblioteken och användarna ska bestämma tillsammans. I stället 
förespråkar hälften förmyndarmodellen och hälften marknadsmodellen. Man kan dock 
inte dra slutsatsen att intervjuundersökningen antyder ett orsakssamband mellan hur 
mycket man läser och huruvida man tycker att biblioteken och användarna ska 
bestämma tillsammans, eftersom två av tre av dem som inte läser alls tycker att 
biblioteken och användarna ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier 
tillsammans. 

Enkätresultatet visar tydligt att ju mer man läser, desto högre är det troligt att 
man kommer i engagemangspyramiden. 

Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen visar att de som använder 
bibliotekens digitala resurser i högre grad känner till att biblioteken använder sociala 
medier (första nivån i engagemangspyramiden). Ingen av undersökningarna visar några 
märkbara samband mellan användandet av digitala resurser och vad man tycker om 
bibliotekens närvaro i sociala medier, däremot att de som inte använder bibliotekens 
digitala resurser är mer benägna att säga att biblioteken inte ska använda sociala 
medier. Om man utifrån det kan säga att de som använder bibliotekens digitala resurser 
är mer positivt inställda till att biblioteken använder sociala medier så når de i så fall 
andra nivån i engagemangspyramiden. Enkätundersökningen visar att det är fler bland 
dem som använder bibliotekens digitala resurser som följer bibliotek i sociala medier 
och därmed befinner sig på tredje nivån i engagemangspyramiden. Något sådant 
samband finns inte hos intervjurespondenterna eftersom ingen av dem följer något 
bibliotek. Ingen av undersökningarna visade något nämnvärt samband mellan 
användandet av bibliotekens digitala resurser och viljan att följa bibliotek i sociala 
medier. Medan enkätundersökningen visar att de som inte använder bibliotekens 
digitala resurser är mer ovilliga att bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier 
(fjärde nivån i engagemangspyramiden) är förhållandet bland intervjurespondenterna 
det motsatta. Enkätundersökningen visar inget nämnvärt samband mellan användningen 
av bibliotekens digitala resurser och åsikten om vem eller vilka som ska bestämma över 
innehållet i bibliotekens sociala medier. Det gör däremot intervjuundersökningen: Av 
dem som inte använder bibliotekens digitala resurser är det fler än 
intervjurespondenterna som helhet som förespråkar marknadsmodellen, det vill säga att 
användarna ska få bestämma och färre som förespråkar förmyndarmodellen, det vill 
säga att biblioteken ska få bestämma själva. Eventuellt kan det vara så att de inte 
använder bibliotekens digitala resurser för att de är missnöjda med dem, och därför tror 
att biblioteken behöver mer hjälp med sociala medier. Som en av 
intervjurespondenterna uttryckte det: ”Jag har försökt låna om, men inte lyckats. Jag 
har lånat en e-bok en gång. För mig funkade det inte så bra, men för min syster 
däremot… Hon brukar göra det.” 

Enkätundersökningen visar alltså att de som använder bibliotekens digitala 
resurser är mer benägna att hamna högre upp i engagemangspyramiden. För 
intervjurespondenterna är resultatet inte lika entydigt. 



41 
 

6. Diskussion och slutsatser 
I Metodpraktikan kan man läsa att ett bekymmer med mixed mode - studier är att 
”användningen av olika datainsamlingsmetoder riskerar att leda till skillnader i 
undersökningsresultat.” (Esaiasson, 2012, s. 228). Jag har svårt att se det som ett 
problem, förutom i de fall där själva insamlingsmetoden påverkar resultatet. Men även i 
de fallen tycker jag ändå att det måste vara bättre att få indikationer på att något dylikt 
har inträffat än att man drar felaktiga slutsatser. Insamlingsmetoden borde ju med 
största sannolikhet ha påverkat resultatet i vilket fall, även om man bara hade haft en 
insamlingsmetod. Ett problem är att det kan bli svårare att dra generellt applicerbara 
slutsatser men å andra sidan hade det i mitt tycke varit värre att dra felaktiga slutsatser. 
Det är dessutom svårt att veta om skillnaderna som fanns i de båda undersökningarna 
berodde på att jag använde olika insamlingsmetoder, eller på att underlaget var för litet. 
Eftersom intervjurespondenterna som helhet var mer positivt inställda än 
enkätrespondenterna som helhet så gör ju det att skillnaderna mellan de utplockade 
grupperna och helheten blir mindre. Att intervjurespondenterna var mer positivt 
inställda kan ha haft med intervjueffekten att göra, men det kan också spegla underlaget. 
Flera av de intervjuade ungdomarna sökte som sagt var själva upp mig, vilket pekar på 
ett mått av intresse och engagemang redan från början. Flera av dem visade också stort 
intresse under själva intervjun, vilket bland annat yttrade sig i att de ställde följdfrågor. 

Enkätresultatet pekar tydligt på att ju oftare man besöker bibliotek, desto högre upp i 
engagemangspyramiden är det troligt att man kommer. Intervjuresultatet, däremot, 
pekar på ett motsatt förhållande, vilket är intressant. Enkätresultatet visar att de som 
besöker bibliotek på fritiden är villigare att klättra högre upp i engagemangspyramiden 
än vad enkätrespondenterna som helhet är. Intervjuundersökningen visar inte samma 
starka trend (men inte heller motsatsen). Samtidigt ska vi komma ihåg att 
intervjurespondenterna som helhet är mer positiva till bibliotekens användning av 
sociala medier än vad enkätrespondenterna är. Det kan påverka resultatet, eftersom 
intervjurespondenterna jämförs med intervjurespondenterna som helhet och så vidare. 
Både det här resultatet och det förra indikerar hur viktig relationen är, vilket ger stöd för 
det som Besant & Sharps skriver: ”Perhaps the primary experience people look to ’buy’ 
at their public libraries is a personal relationship with a staffer [---] Relationship 
marketing looks to be an obvious fit for libraries.” ( 2000, s. 20). Överlag tycker jag att 
min empiri har bekräftat att relationsmarknadsföring är ett relevant redskap för de 
bibliotek som vill engagera ungdomar via sociala medier. Marknadsföring i sociala 
medier skiljer sig ju som bekant från vanlig marknadsföring (Carlsson, 2010, s. 35) och 
marknadsföring gentemot ungdomar bör också särskilja sig eftersom den åldersgruppen 
är mer kritiska till reklam än föregående generationer (ibid., s. 32). 

Enkätresultatet visar alltså tydligt att ju oftare man besöker bibliotek desto mer 
medveten och intresserad är man av bibliotekens användning av sociala medier. Man är 
också villigare att interagera med biblioteken i sociala medier. Att ha en frivillig 
relation till bibliotek (det vill säga att man besöker bibliotek på fritiden) gör också att 
man klättrar högre i engagemangspyramiden, vilket kan sägas hänga ihop med Ahrling 
och Hedbergs teori om att tonåringar slutar använda bibliotek för att de ”[…] kopplas 
samman med skolan.” (2008, s. 16). Att välja en relation själv ökar engagemanget. 
Enkätresultatet visar tydligt att ju mer man läser, desto högre är det troligt att man 
kommer i engagemangspyramiden. Mattsson & Åhlunds studier visade ett liknande 
resultat: ”Hälften av informanterna uppgav att de inte var intresserade av böcker och 
därför trodde de att biblioteket inte hade något att erbjuda dem.” (2013, s. 33). Det 
verkar alltså som om intresset styr en del. Men intervjuundersökningen gör bilden mer 
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komplicerad, för bland de respondenterna var det de som läste minst som var mest 
positivt inställda till och villiga att interagera med biblioteken i sociala medier. Kanske 
kan det vara så att intervjurespondenterna inte nödvändigtvis förknippar böcker med 
bibliotek… Även när det gäller sambandet mellan användande av bibliotekens digitala 
resurser och ens uppfattning om och vilja att interagera med biblioteken i sociala medier 
visar de båda undersökningarna på olika resultat. Enkätundersökningen visar att de som 
använder bibliotekens digitala resurser är mer benägna att hamna högre upp i 
engagemangspyramiden. För intervjurespondenterna är resultatet inte lika entydigt. 

Både tidigare forskning och min egen empiri talar sitt tydliga språk: Ungdomar är inte 
en homogen grupp. De måste betraktas som de individer de är. Därför känns det närapå 
nödvändigt att, så som jag har gjort, kunna plocka ut olika grupper av ungdomar för att 
se hur respektive grupp förhåller sig till det man undersöker. Grupperna man plockar ut 
kan till exempel baseras på biblioteks – och medievanor. I och med att jag gjorde det 
kan man klart och tydligt se att svaret på forskningsfråga tre är ”ja”, ungdomars 
uppfattning och vilja att interagera verkar påverkas av faktorer såsom vilken relation de 
har till bibliotek, hur mycket de läser och om de använder bibliotekens digitala resurser. 
Det anser jag vara min undersöknings största bidrag till forskningen, för mig veterligen 
har det inte gjorts någon sådan gruppindelning tidigare. 

 En annan slutsats man kan dra utifrån tidigare forskning och min empiri är hur viktigt 
det är att ha en strategi med sociala medier. Gör en ordentlig omvärldsbevakning! Man 
får inte vara så upptagen med att nå ungdomar att man glömmer bort ungdomarna själva 
… Det bästa sättet att ta reda på vad ungdomar vill ha ut av biblioteken i sociala mediet 
är helt enkelt att följa en av mina intervjurespondenters råd: ”Fråga!” 

7. Kvalitetsbedömning 
Tyvärr fick jag inte tag på Maj Klassons bok, utan fick förhålla mig till sekundärkällor. 
Men jag hade i alla fall två stycken, från varandra oberoende sekundärkällor, som 
redogör för hennes kommunikationsmodell på samma sätt. 

Det hade onekligen varit enklare om intervjuundersökningen och enkätundersökningen 
hade gett exakt samma resultat på samtliga punkter. Vad de olikheter som finns beror på 
är svårt att veta säkert. Det skulle kunna vara ett resultat av de olika 
insamlingsmetoderna och/eller en avspegling av urvalet. Men om jag bara hade hållit 
mig till en insamlingsmetod så hade förmodligen resultatet blivit missvisande, vilket i 
mitt tycke hade varit värre. 

Om jag fick göra om undersökningen igen så skulle jag, trots allt jag vet nu i efterhand, 
ändå välja att använda mig av två insamlingsmetoder. Enkäten för bredden och 
intervjuerna för djupet. Fördelarna överväger, helt enkelt. Däremot skulle jag kanske 
välja att marknadsföra undersökningen mer aggressivt: kanske till och med skicka ut 
inbjudan att delta till ett visst antal ungdomar. Då hade jag även kunnat se svarsfrekvens 
på ett helt annat sätt än vad jag kunde nu. Om underlaget hade varit större så kanske 
skillnaderna mellan de olika insamlingsmetoderna hade varit mindre. 

Jag upplever, som jag nämnde tidigare, att validiteten överlag är bra. Det var som sagt 
två frågeställningar som inte nödvändigtvis svarar på det jag undrar över och eftersom 
jag upptäckte det först i efterhand så kunde jag inte formulera om frågorna. I stället har 
jag gjort läsaren medveten om bekymret och valt att ta just det resultatet med en nypa 
salt.  
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8. Förslag på vidare forskning 
Jag har gjort en övergripande undersökning, som jag hoppas kan ses som en god 
inkörsport till vidare forskning. Det skulle vara intressant att studera någon av 
användargrupperna ännu närmare; till exempel de som använder bibliotekens digitala 
medier. Ett annat alternativ som jag övervägde men övergav på grund av tidsbrist är att 
inrikta sig helt och hållet på ungdomar som redan följer bibliotek i sociala medier. Det 
skulle dock kräva mer tid och ett mycket gott samarbete med medverkande bibliotek. 
Ett tredje alternativ vore att jämföra vanliga folkbibliotek med utpräglade 
ungdomsbibliotek och se om det finns några skillnader i ungdomars deltagande och 
engagemang i de bibliotekens sociala medier. Ett fjärde alternativ vore att studera 
bibliotekens närvaro i sociala medier utifrån ett demokratiskt perspektiv. 

9. Sammanfattning 
För att återknyta till det inledande citatet ”Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla 
barn och ungdomar.” (Lundgren, 2005, s. 154f) så anser jag att både tidigare forskning 
och min empiri pekar på att så inte är fallet. Även om biblioteket är en angelägenhet för 
många barn så är det inte det för alla, och framför allt inte för alla ungdomar. Något 
verkar hända i ungdomsåren: bibliotekens och ungdomarnas relation tar stryk och 
många ungdomar tappar intresset. Det faktum att det inte finns så mycket forskning på 
ungdomar och bibliotek skulle förresten kunna antyda att även biblioteken tappar 
intresset för ungdomarna, åtminstone på forskningsnivå. Eller också är det bara så att de 
inte vet hur de ska förhålla sig till dem. Rydsjö och Elf skrev ju till exempel att 
ungdomar är en otydlig grupp (2007, s. 25). Vad det än är som händer så försöker 
många bibliotek närma sig ungdomarna genom att använda sociala medier, vilket 
stämmer väl överens med Ranganathans femte lag, att biblioteket är en levande 
organism. Men det räcker inte med att finnas i sociala medier för att ungdomarna ska 
gilla och följa biblioteken. Något mer måste till. Biblioteken måste marknadsföra sig. 
Att marknadsföra sig i sociala medier skiljer sig en hel del från traditionell 
marknadsföring, där det finns en sändare och en eller flera mottagare. Dessutom anses 
ungdomar vara mer skeptiska till traditionell marknadsföring än vad tidigare 
generationer var. Det måste man vara medveten om när man närmar sig målgruppen. 
Sociala medier handlar mycket om relationer, nätverk och interaktion, vilket också är de 
tre orden Evert Gummesson använder för att definiera relationsmarknadsföring. Målet 
bör vara att bygga relationer och på så sätt öka engagemanget så att ungdomar (och 
deras nätverk) vill interagera med biblioteken. Man måste också komma ihåg att 
ungdomar inte är en homogen grupp, vilket det finns belägg för både i tidigare 
forskning och i min empiri. Om man klumpar ihop ungdomar i en grupp och frågar vad 
de tycker om att biblioteken använder sociala medier så blir resultatet kanske lite 
nedslående. Men om man i stället använder olika kriterier så som biblioteksvanor, 
läsvanor et cetera för att skilja ut och studera olika grupper av ungdomar, så kan man 
lära sig mycket av resultatet. Därför får man som marknadsförare inte glömma bort att 
göra sin omvärldsanalys. En annan sak man måste komma ihåg är att ungdomar vill 
påverka på riktigt. De vill inte bli tillfrågade för syns skull, utan ha reellt inflytande. Jag 
blev väldigt glad och imponerad över mina intervjurespondenters engagemang och vilja 
att hjälpa till och komma med goda råd. Den viljan måste man ta tillvara på. Involvera 
ungdomar i omvärldsbevakningen och ta lärdom av dem för att skapa en strategi med 
sociala medier! 
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11. Bilagor 
Bilaga 1 Enkätfrågorna 

Vilka sociala medier använder du? Markera ALLA alternativ som stämmer på dig. 
[   ] Bloggar 
[   ] Twitter 
[   ] Facebook 
[   ] YouTube 
[   ] Pinterest 
[   ] Flickr 
[   ] Instagram 
[   ] Tumblr 
[   ] Wikis 
[   ] Jag använder inte sociala medier 
[   ] Annat: 
Känner du till att många bibliotek använder sociala medier? 
[   ] Ja 
[   ] Nej 
Vad tycker du om det? (att bibliotek använder sociala medier?) 
[   ] Det är bra 
[   ] Det är inte bra 
[   ] Jag har ingen åsikt om det 
I vilka sociala medier följer du något bibliotek? Markera ALLA alternativ som stämmer på 
dig. 
[   ] Bloggar 
[   ] Twitter 
[   ] Facebook 
[   ] YouTube 
[   ] Pinterest 
[   ] Flickr 
[   ] Instagram 
[   ] Tumblr 
[   ] Wikis 
[   ] Jag följer inget bibliotek i sociala medier 
[   ] Annat: 
Vad skulle få dig att följa något eller flera bibliotek i sociala medier? 
I vilka sociala medier tycker du att biblioteken ska vara? Markera ALLA alternativ som 
stämmer på dig. 
[   ] Bloggar 
[   ] Twitter 
[   ] Facebook 
[   ] YouTube 
[   ] Pinterest 
[   ] Flickr 
[   ] Instagram 
[   ] Tumblr 
[   ] Wikis 
[   ] Biblioteken ska inte vara på sociala medier 
[   ] Annat: 



 
 

Vad skulle du vilja bidra med till bibliotekens sociala medier? Markera ALLA alternativ som 
stämmer på dig. 
[   ] Bilder 
[   ] Texter 
[   ] Videofilmer 
[   ] Kommentarer 
[   ] Tagga ämnesord 
[   ] Inget 
[   ] Annat: 
Vilka tycker du ska bestämma över innehållet på bibliotekens sociala medier? 
[   ] Biblioteken 
[   ] Användarna 
[   ] Biblioteken och användarna tillsammans 
[   ] Någon annan: 
Hur ofta besöker du något bibliotek? 
[   ] Minst en gång i veckan 
[   ] Minst en gång i månaden 
[   ] Minst en gång om året 
[   ] Aldrig 
När besöker du något bibliotek? Du kan markera ett eller flera alternativ. 
[   ] I skolan eller på arbetet 
[   ] På fritiden 
[   ] Aldrig 
Vad brukar du göra på biblioteket? Markera ALLA alternativ som stämmer på dig. 
[   ] Låna böcker, spel, film eller musik 
[   ] Delta i evenemang 
[   ] Läsa 
[   ] Göra läxor 
[   ] Träffa kompisar 
[   ] Låna dator 
[   ] Jag brukar inte vara på biblioteket 
[   ] Annat: 
Hur/till vad använder du biblioteket hemifrån? Markera ALLA alternativ som stämmer på dig. 
[   ] Söka i bibliotekskatalogen 
[   ] Reservera böcker, spel, film eller musik 
[   ] Låna om bok/böcker, spel, film eller musik 
[   ] Låna e-böcker 
[   ] Låna talböcker 
[   ] Söka i databaser 
[   ] Jag använder inte biblioteket hemifrån 
[   ] Annat: 
På din fritid: Hur länge brukar du läsa böcker och/eller tidningar en helt vanlig dag? 
[   ] 5 timmar eller mer 
[   ] 3-4 timmar 
[   ] 1-2 timmar 
[   ] Mindre än en timme 
[   ] Inte alls 
Hur gammal är du? 
[   ] 16 
[   ] 17 



 
 

[   ] 18 
[   ] 19 
[   ] 20 
[   ] Annat: 
Vilket kön tillhör du? 
[   ] Kvinna 
[   ] Man 
[   ] Vill inte ange 
Tusen tack för ditt bidrag! :D 
  



 
 

Bilaga 2 Affisch 

 



 
 

Bilaga 3 Brev till bibliotek: 
Hej! 
 
Har ni lust att hjälpa mig med att lägga ut info om nedanstående webbenkät på ert biblioteks 
hemsida? Det är nämligen så att jag ska utföra en surveyundersökning som en del i min 
magisteruppsats på bibliotekshögskolan i Borås och i det ingår att ta reda på vad ungdomar 
(16-20 år) tycker om bibliotekens närvaro i sociala medier. Surveyundersökningen består av 
två delar: intervjuer ansikte mot ansikte (som kommer att utföras på gymnasieskolan där jag 
arbetar) och en webbenkät (som är öppen för alla). Jag kommer att vända mig till flera 
bibliotek och be dem länka till webbenkäten på sina hemsidor/sociala medier. 
 
Bifogat finns en bild, som man kan länka från. Det vore toppen om bilden ligger någonstans 
så att man ser den fort. 
 
Jag skickar även med en affisch, som jag hoppas att ni vill sätta upp i biblioteket. 
 
Här är länken till undersökningen: 
 
http://svy.mk/1aOQDow 
 
Skicka gärna ett svar till mig där det framgår om ni deltar och på vilket sätt (länk på 
hemsidan/sociala medier, affisch et cetera) så att jag vet hur stor spridning marknadsföringen 
får. 
 
Undersökningen pågår till och med den 13 december 2013 eller till dess att webbenkäten har 
fått 1 000 svar, beroende på vilket som inträffar först. 
 
Hör gärna av er om ni har frågor. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, Sofia Luthman  

https://mail.degerfors.se/OWA/redir.aspx?C=5CNyFXDBrE-NQ-gO_Q6IGynNcdA1utBIaU5OxXT4fZnJSMO68vkbz56uhcoYKQkhRyaP1VbVUUA.&URL=http%3a%2f%2fsvy.mk%2f1aOQDow


 
 

Bilaga 4 Brev till personal på gymnasieenheten där 
intervjuerna ska utföras  

Hej! 
 
Som några av er kanske vet läser jag sista terminen på bibliotekshögskolan i Borås och nu är 
det bara magisteruppsatsen kvar. Jag har valt att undersöka bibliotekens närvaro i sociala 
medier utifrån ett användarperspektiv (ungdomar 16-20 år) och ska därför genomföra en 
surveyundersökning i två delar: intervjuer ansikte mot ansikte (på Möckelngymnasiet i 
Degerfors) och en webbenkät (som är öppen för alla). Intervjuerna tar cirka 10 minuter (det 
kan ta längre tid beroende på hur mycket respondenten har att säga) och enkäten tar cirka 5 
minuter att besvara. 
 
Fördelen med att låta sig intervjuas är att man kan svara mer utförligt, ställa frågor om det är 
något man inte förstår och att man blir bjuden på pepparkakor. :) Fördelen med webbenkäten 
är att man kan svara när och var man vill. Undersökningen pågår till och med den 13 
december. Vill man intervjuas kan man titta in på biblioteket när jag är där eller boka en tid 
via mejl: (sofia.luthman@degerfors.se). 
 
Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med att peppa eleverna att ställa upp i undersökningen. Det 
krävs inga förkunskaper (tanken är att fånga upp ungdomarnas attityder gentemot biblioteken 
och deras närvaro i sociala medier-om man inte känner till mycket om det så är det också 
jättebra att få reda på). Svaren är helt anonyma. 
 
Det kommer att finnas en länk till undersökningen på Möckelngymnasiets hemsida och jag 
kommer även att sätta upp affischer på skolan. Jag bifogar en affisch om det är så att någon 
vill skriva ut och dela ut den till sina elever. 
Hör gärna av er om ni har frågor. Jag har lovat Kalle att berätta för er om resultatet sen. 
 
Tack på förhand för hjälpen och ha en bra fortsättning på veckan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Sofia Luthman 
 
Jag är på biblioteket följande tider: 
Mån 8-11, tis 13-17, ons-tors 9-13, fre 8-12 



 
 

Bilaga 5 Brev till mentorerna på den andra gymnasieenheten 
Hej! 
 
Jag jobbar som gymnasiebibliotekarie på Möckelngymnasiet Degerfors bibliotek och håller 
för närvarande på med sista etappen av mina studier på Bibliotekshögskolan i Borås. Det är 
bara magisteruppsatsen kvar nu och jag har valt att undersöka hur bibliotek använder sociala 
medier för marknadsföring och kommunikation utifrån ett användarperspektiv, nämligen 
ungdomars. Kort sagt vill jag veta vad ungdomar (16-20 år) anser om bibliotekens närvaro på 
sociala medier. 
 
För att ta reda på svaret gör jag en surveyundersökning bestående av två delar: intervjuer (av 
elever på Möckelngymnasiet Degerfors) och en webbenkät (som är öppen för alla). 
Undersökningen pågår till och med den 13 december 2013. 
 
Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med att peppa era elever att svara på webbenkäten. Det krävs 
inga förkunskaper (tanken är att fånga upp ungdomarnas attityder gentemot biblioteken och 
deras närvaro i sociala medier-om man inte känner till mycket om det så är det också jättebra 
att få reda på). Svaren är helt anonyma. Deltagande är frivilligt. Webbenkäten tar mindre än 5 
minuter att besvara och flera lärare här i Degerfors väver in det i undervisningen och erbjuder 
sina elever möjligheten att svara på lektionstid. 
 
Det finns en länk till undersökningen på Möckelngymnasiets hemsida och affischer i 
biblioteket. Hör gärna av er om ni har frågor. Jag bifogar även en kopia på affischen så att den 
som så vill kan dela ut den till sina elever. 
 
Tack på förhand för hjälpen och ha en bra fortsättning på veckan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Sofia Luthman 
 
Här är länken till webbenkäten: http://svy.mk/1aOQDow 
  

https://mail.degerfors.se/OWA/redir.aspx?C=cxY37g3P9EiKGZJjisUOyZG1QIhZwdBIhanfjNG_sV5QHO6ZYWzpBoBheduvEzXlXKl7NW5uT9c.&URL=http%3a%2f%2fsvy.mk%2f1aOQDow


 
 

 

Bilaga 6 Tabellbilaga 
Figur 1: Känner du till att många bibliotek använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Figur 2: Känner du till att många bibliotek använder sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 



 
 

Figur 3: Vad tycker du om att biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Figur 4: ”Biblioteken ska inte vara i sociala medier” (Enkätundersökningen) 

 



 
 

Figur 5: Vad tycker du om att biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Figur: 6: ”Biblioteken ska inte vara i sociala medier” (Intervjuundersökningen) 

 



 
 

Figur 7: I vilka sociala medier följer du något bibliotek? (Enkätundersökningen) 

 
Figur 8: I vilka sociala medier följer du något bibliotek? (Intervjuundersökningen) 

 



 
 

Figur 9: Vad vill du bidra med till innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 
Figur 10: Vad vill du bidra med till innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 
Figur 11: Vilka tycker du ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 
Figur 12: Vilka tycker du ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 



 
 

Figur 13: I vilka sociala medier tycker du att biblioteken ska vara? (Enkätundersökningen) 

 
Figur 14: I vilka sociala medier tycker du att biblioteken ska vara? (Intervjuundersökningen) 

 
  



 
 

Figur 15: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker ett bibliotek och om man känner 
till att biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen)

 
Jämförelsetal: 14 % (ja), 86 % (nej) 
Figur 16: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker ett bibliotek och om man känner 
till att biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen)

 
Jämförelsetal: 40 % (ja), 60 % (nej)  



 
 

Figur 17: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och om man känner till att 
biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 14 % (ja), 86 % (nej) 
Figur 18: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och om man känner till att 
biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 40 % (ja), 60 % (nej) 
Figur 19: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och om man känner till att 
biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 



 
 

 
Jämförelsetal: 14 % (ja), 86 % (nej) 
Figur 20: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och om man känner till att 
biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 40 % (ja), 60 % (nej) 



 
 

Figur 21: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och om man känner till att biblioteken använder sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 

 
Jämförelsetal: 14 % (ja), 86 % (nej) 
  



 
 

Figur 22: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och om man känner till att biblioteken använder sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 

 
Jämförelsetal: 40 % (ja), 60 % (nej) 
  



 
 

Figur 23: Finns det något samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och vad man tycker 
om att biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 33 % (det är bra), 4 % (det är inte bra), 63 % (jag har ingen åsikt om det) 
Figur 24: Finns det något samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och vad man tycker 
om att biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen)

 
Jämförelsetal: 80 % (det är bra), 20 % (jag har ingen åsikt om det) 



 
 

Figur 25: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker ett bibliotek och huruvida man 
tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 39 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier 
Figur 26: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker ett bibliotek och huruvida man 
tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 10 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier  



 
 

Figur 27: Finns det något samband mellan när man besöker bibliotek och vad man tycker om 
att biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 33 % (det är bra), 4 % (det är inte bra), 63 % (jag har ingen åsikt om det) 
Figur 28: Finns det något samband mellan när man besöker bibliotek och vad man tycker om 
att biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 80 % (det är bra), 20 % (jag har ingen åsikt om det) 
Figur 29: Finns det ett samband mellan när man besöker ett bibliotek och huruvida man 
tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier? (Enkätundersökningen) 



 
 

 
Jämförelsetal: 39 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier 
Figur 30: Finns det ett samband mellan när man besöker ett bibliotek och huruvida man 
tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 10 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier 
Figur 31: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och vad man tycker om att 
biblioteken använder sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 33 % (det är bra), 4 % (det är inte bra), 63 % (jag har ingen åsikt om det) 



 
 

Figur 32: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och vad man tycker om att 
biblioteken använder sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 80 % (det är bra), 20 % (jag har ingen åsikt om det) 
Figur 33: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och huruvida man tycker att 
biblioteken inte ska använda sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 39 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier  



 
 

Figur 34: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och huruvida man tycker att 
biblioteken inte ska använda sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 10 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier 
Figur 35: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och vad man tycker om att biblioteken använder sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 33 % (det är bra), 4 % (det är inte bra), 63 % (jag har ingen åsikt om det)  



 
 

Figur 36: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och vad man tycker om att biblioteken använder sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 80 % (det är bra), 20 % (jag har ingen åsikt om det) 
Figur 37: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och huruvida man tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 39 % tycker inte att biblioteken ska använda sociala medier  



 
 

Figur 38: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och huruvida man tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 10 % tycker att biblioteken inte ska använda sociala medier 
Figur 39: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och om man följer 
bibliotek i sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 88 % följer inget bibliotek  



 
 

Figur 40: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och om man följer bibliotek 
i sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 88 % följer inget bibliotek 
Figur 41: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och om man följer bibliotek i 
sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 88 % följer inget bibliotek  



 
 

Figur 42: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och om man följer bibliotek i sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 88 % följer inget bibliotek 
Figur 43: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 53 % ville inte bidra till innehållet  



 
 

Figur 44: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 30 % ville inte bidra till innehållet 
Figur 45: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 53 % ville inte bidra till innehållet  



 
 

Figur 46: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 30 % ville inte bidra till innehållet 
Figur 47: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 53 % ville inte bidra till innehållet  



 
 

Figur 48: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och viljan att bidra till 
innehållet i bibliotekens sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 30 % ville inte bidra till innehållet 
Figur 49: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och viljan att bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 53 % ville inte bidra till innehållet 



 
 

Figur 50: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och viljan att bidra till innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 30 % ville inte bidra till innehållet 
Figur 51: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och vilka man tycker 
ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 29 % (Biblioteken), 8 % (Användarna), 63 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans)  



 
 

Figur 52: Finns det ett samband mellan hur ofta man besöker bibliotek och vilka man tycker 
ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 40 % (Biblioteken), 10 % (Användarna), 50 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans) 
Figur 53: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och vilka man tycker ska 
bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 29 % (Biblioteken), 8 % (Användarna), 63 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans) 
Figur 54: Finns det ett samband mellan när man besöker bibliotek och vilka man tycker ska 
bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 40 % (Biblioteken), 10 % (Användarna), 50 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans)  



 
 

Figur 55: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och vilka man tycker ska 
bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? (Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 29 % (Biblioteken), 8 % (Användarna), 63 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans) 
Figur 56: Finns det ett samband mellan hur mycket man läser och vilka man tycker ska 
bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? (Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 40 % (Biblioteken), 10 % (Användarna), 50 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans)  



 
 

Figur 57: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och vilka man tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Enkätundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 29 % (Biblioteken), 8 % (Användarna), 63 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans) 
Figur 58: Finns det ett samband mellan om man använder bibliotekens digitala resurser 
(hemifrån) och vilka man tycker ska bestämma över innehållet i bibliotekens sociala medier? 
(Intervjuundersökningen) 

 
Jämförelsetal: 40 % (Biblioteken), 10 % (Användarna), 50 % (Biblioteken och användarna 
tillsammans) 
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